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Podobe ljudskih pravljic

Leto 2019 bilo v znamenju 100. obletnice rojstva etnologa in narodopisca dr. Milka Mati-
četovega, akademika, ki je svoje življenje posvetil slovenskemu ustnemu izročilu. Razisko-
val je celotni slovenski etnični prostor. Posvečal se je predvsem obrobnim pokrajinam – 
rodnemu Krasu, Slovenski Istri, Posočju, Koroški, Zgornji Savski dolini, Prekmurju in 
Porabju, najbolj pa ga je prevzela Rezija. Širši javnosti je znan prav po Zverinicah iz Rezije.  

Ob 100. obletnici rojstva dr. Milka Matičetovega je Mladinska knjiga v zbirki Zlata ptica iz-
dala bogato monografijo Tristo zajcev z ljudskimi pravljicami iz njegove zapuščine. Knjiga 
prinaša 44 ilustriranih pripovedi, ki jih je v živost vrnila Anja Štefan. Nadela jim je svežo 
preobleko in hkrati spoštljivo ohranila sledi starega pripovedovanja. Znanim in priljublje-
nim je pridružila nove pripovedi, ki jih je izbrskala iz nepreglednosti njegovega bogatega 
gradiva. Po več letih raziskovanja njegove zakladnice zapisov in posnetkov je odkrila tudi 
nekaj dragocenih, doslej neznanih oziroma manj znanih pravljic, ki še niso bile objavljene 
v knjigi: Tristo zajcev, Škrat v kozarcu, Pehta v črni lopi, Deklica in piskrček, Kača pod kamnom, 
Čevljar in smrt, Zaklete kraljične, Dekle, ki je hotelo rožico … 

Ljudske pravljice so z ilustracijami obogatili štirje eminentni slovenski ilustratorji različnih 
generacij – Ančka Gošnik Godec, Zvonko Čoh, Jelka Godec Schmidt in Ana Zavadlav.

 »Mladinska knjiga, ki pravzaprav razmeroma pogosto dokaže, da zna narediti izjemno skrbno 
in lepo narejene antologije, vezane bodisi na svoji (paradni) otroški reviji oz. revijalne objave, 
zbirko Čebelica ali poklone »svojim« avtorjem ob različnih jubilejih, se je spet izkazala – tokrat 
z najlepšimi slovenskimi ljudskimi pravljicami iz zapuščine Milka Matičetovega (1919–2014) …« 
je v časniku Delo zapisala recenzentka Gaja Kos. 

Knjiga Tristo zajcev je v letu 2019 pomembno zaznamovala knjižni program Mladinske knji-
ge, zato ilustracije ljudskih pravljic bogatijo tudi letno poročilo Skupine Mladinska knjiga 
2019.
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PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE 
MK ZALOŽBE, D. D.

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci!

Intenzivne in dolgoročne spremembe v založniški in knjigotrški panogi, ki so na majhnih 
trgih še toliko bolj izrazite, so narekovale spremembo strategije in poslovnega modela MK 
Založbe in Skupine MK. 

V projektu nadgradnje poslovnega prestrukturiranja, ki je pomenil logično nadaljevanje že 
realiziranega finančnega prestrukturiranja Skupine in njene razdolžitve v preteklih letih, 
smo skupaj z mednarodno svetovalno hišo ter ob soglasju nadzornega sveta ter njegovih 
komisij za prestrukturiranje in revizijo izdelali ter konec januarja 2019 sprejeli strategijo oz. 
načrt prestrukturiranja Skupine MK za naslednje petletno obdobje. Prenovljena strategija 
in s tem samo prestrukturiranje temelji na dvigu prihodkov Skupine, optimizaciji in izbolj-
šanju stroškovne strukture, izboljšanju upravljanja z obratnimi sredstvi ter odprodaji ne-
potrebnega in nestrateškega premoženja. Vse našteto smo pod določenimi predpostavka-
mi konkretizirali v letnem planu 2019. Obenem smo med letom nenehno spremljali vsa 
pomembnejša poslovna tveganja in jih s posameznimi dodatnimi ukrepi in spremembami 
skušali čim bolj uspešno obvladovati ter s tem čim bolj zmanjšati njihove negativne učin-
ke. Tako smo v letu 2019 izvajali obsežen nabor ukrepov pri optimizaciji maloprodaje, ve-
leprodaje, programov, prodajnih poti in režije, ki so ob siceršnjih pozitivnih učinkih nema-
lokrat povzročali tudi precejšnje dodatne inicialne stroške. Učinki ukrepov so se v letu 2019 
kazali v pomembnem izboljšanju poslovanja zlasti pri nosilnih podjetjih Skupine – MK 
Založbi ter MK Trgovini. K povečanju prodaje in izboljšanju poslovnih rezultatov Skupine 
MK so dodatno pozitivno prispevali tudi nadgradnja spletne trgovine Emka.si, na novo od-
prta večja maloprodajna enota Supernova Rudnik, nadaljevanje razvoja izobraževalnega 
programa ter s tem povezanih spletnih portalov in e-vsebin, nadgradnja spletnih marketin-
ških aktivnosti itd.

Emka.si
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Na trgih JV Evrope, ki so za Skupino MK strateško čedalje manj pomembni, so razen Mo-
zaik knjige vse preostale družbe praktično projektne, delujejo z minimalnimi stroški in po-
spešeno nadaljujejo monetizacijo zalog.

Pomembno so se izboljšali tudi rezultati Skupine MK kot celote, ki je v letu 2019 poslovala 
s čistim dobičkom tudi na konsolidirani ravni. Še naprej znižujemo neto zadolženost, ki je 
tako na absolutni ravni (2,3 mio EUR) kot v primerjavi z EBITDA (1,04) nizka in obvladljiva.

Skupina MK bo tudi v letu 2020 nadaljevala realizacijo sprejete strategije in poslovno pre-
strukturiranje, katerega osnovni cilj (pod predpostavko stabilnega dolgoročnega lastni-
štva) je zagotovitev dolgoročne vzdržnosti poslovanja ter ohranitev njene dejavnosti in 
specifičnega poslanstva. To pa je – glede na to, da smo edina preostala univerzalna založ-
niška hiša z mrežo več kot petdesetih knjigarn in v posredni večinski državni lasti – po vsej 
verjetnosti tudi v širšem javnem interesu. 

Peter Tomšič, 
predsednik uprave MK Založbe
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POROČILO NADZORNEGA SVETA  
MK ZALOŽBE ZA LETO 2019
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1. POSLOVNO POROČILO SKUPINE MK ZA LETO 2019

1.1. SKUPINA MK V LETU 2019

Glavne kategorije poslovanja Skupine MK za leto 2019 lahko strnemo v naslednje točke:

• Doseženi konsolidirani čisti prihodki od prodaje so bili glede na leto 2018 nižji za 1 %. 
• Nižji prihodki glede na leto 2018 so predvsem posledica odločitve ministrstva za šolstvo, 

s katero so učenci učna gradiva za drugi razred OŠ prejeli brezplačno in neposredno v 
šolah, in načrtovanega krčenja direktnih prodajnih poti in zavestne optimizacije obsega 
poslovanja na teh prodajnih poteh, pri čemer pa smo dodatno zniževali tudi stroške di-
rektnih prodajnih poti in podpornih služb.

• Skladno s sprejeto strategijo smo pri poslovanju z družbami na trgih JV Evrope z odpro-
dajo zalog vzdrževali pozitivni denarni tok ter nadaljevali zmanjšanje izpostavljenosti 
do teh trgov.

• Skupina MK je leto 2019 zaključila s konsolidiranim dobičkom iz poslovanja v višini 
346.313 EUR ter s čistim dobičkom v višini 127.018 EUR. 

• S čistim dobičkom so poslovale družbe MK Založba, MK Trgovina, Cankarjeva založba, 
Grafika Soča, Mozaik knjiga, MK Sarajevo in MK Skopje. V MK Beogradu še naprej zni-
žujemo čisto izgubo, zaradi upada maloprodaje ter nekoliko slabše prodaje novih knji-
žnih projektov pa še nismo dosegli planiranega pozitivnega poslovanja. 

• Delež kapitala v strukturi financiranja je konec leta 2019 znašal 50,9 %, kar pomeni, da 
je temeljna finančna struktura Skupine zdrava in stabilna. 

• Konec leta 2019 je bilo v 8 družbah Skupine MK 748 zaposlenih, kar je 42 manj kot ko-
nec leta 2018 in skladno z načrti.
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POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU SKUPINE MK

Skupina MK 2019 2018 I 19/18

Čisti prihodki od prodaje 69.032.495 69.473.314 99

EBIT – Rezultat iz poslovanja 346.313 -738.667 -

Čisti dobiček / izguba 127.018 -947.516 -

Konsolidirani kapital 34.547.643 32.463.296 106

Knjigovodska vrednost delnice 28,04 26,35 106

Kapital/obveznosti (1) 1,31 1,13 116

ROE – Donosnost kapitala 0,38% -2,90% -

Število zaposlenih konec leta 748 790 95

(1) – izločen vpliv uvedbe standarda MSRP 16 v letu 2019

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2019

V Skupini MK smo v letu 2019 izdali 804 knjižne izdaje.

Prodajno najuspešnejši knjižni projekti so bili Temelji slovenstva, Leonardo – genij, Rasla 
je jelka in Tristo zajcev.

Programsko, prodajno in medijsko smo zaznamovali 70-letnico Levstikovih nagrad, 50-let-
nico Vesele šole, pa tudi 80. življenjski jubilej dveh velikih slovenskih avtoric – Svetlane 
Makarovič in Jelke Reichman.

V MK Trgovini smo odprli novo večjo maloprodajno enoto v nakupovalnem središču Su-
pernova na Rudniku v Ljubljani.

Prenovili in posodobili smo največjo slovensko spletno knjigarno Emka.si.

Izvedli smo večjo prenovo in preselitev v nove prostore pri dveh maloprodajnih enotah 
(Planet Koper, Citypark Ljubljana).

Emka.si
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Zaprli smo tri nerentabilne maloprodajne enote (Kočevje, Idrija in BTC) ter kavarno v eno-
ti Izola. V lastno upravljanje smo prenesli centralno logistično dejavnost za MK Trgovino, 
s čimer smo znižali stroške logistike in transporta ter izboljšali kakovost opravljenih stori-
tev.

V MK Trgovini smo obnovili certifikata ISO (9001 in 14001).

1.2. PREDSTAVITEV SKUPINE MK

Skupina MK je tudi v letu 2019 ohranila položaj enega najpomembnejših založnikov in 
knjigotržcev v jugovzhodni Evropi. Svoje družbe ima v petih državah – v Sloveniji, Hrvaški, 
Srbiji, Bosni in Hercegovini in Makedoniji in zaposluje 748 ljudi. 

Obvladujoča družba Skupine je Mladinska knjiga Založba, odvisne družbe pa so: Mladin-
ska knjiga Trgovina, Cankarjeva Založba, Grafika Soča, Mozaik knjiga Zagreb, Mladinska 
knjiga Sarajevo, Mladinska knjiga Beograd in Mladinska knjiga Skopje. V vseh odvisnih 
družbah ima MK Založba 100-odstotni lastniški delež.

Glavne dejavnosti Skupine so: založništvo, knjigotrštvo, trgovina s papirniškimi, pisarniš-
kimi in šolskimi potrebščinami ter tiskarske storitve.

Z več kot petdesetimi knjigarnami v vseh pomembnejših slovenskih mestih ima knjigotr-
ška mreža Mladinske knjige skoraj polovični tržni delež v slovenskem knjigotrštvu in je s 
tem ključen dejavnik za ohranjanje dostopnosti knjige v slovenskem prostoru. Lastne in 
najete prodajne prostore, v katerih so knjigarne Mladinske knjige, vključno s Konzorcijem 
kot daleč največjo in najpomembnejšo slovensko knjigarno z več kot 1000 m2 površine in 
več kot 70 tisoč knjižnimi naslovi na njenih policah, lahko najdemo na številnih, zelo dob-
rih prodajnih lokacijah po Sloveniji ter so tako enkratna in nepogrešljiva knjižna infrastruk-
tura strateškega pomena.
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SKUPINA MLADINSKA KNJIGA:

Mladinska knjiga Založba, d. d.
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 241 30 00
Faks: 01 425 28 66
E-pošta: info@mladinska.com
Matična številka: 5049130
Davčna številka: SI 61753181
Dejavnost: izdajanje knjig
Skupno število izdanih delnic na dan 31. 12. 2019: 1.232.025
Predsednik uprave: Peter Tomšič

Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o.
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 241 30 00
Faks: 01 425 28 66
E-pošta: info@mk-trgovina.si
Matična številka podjetja: 5171555
Davčna številka: SI 48494216
Dejavnost: knjigotrštvo in papirništvo
Direktorica: Iva Premerl

Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o.
Slovenska cesta 29, Ljubljana
Telefon: 01 241 32 20
Faks: 01 425 28 14
E-pošta: info@mladinska.com
Matična številka podjetja: 1900277
Davčna številka: SI 70345724
Dejavnost: izdajanje knjig
Direktor: Bojan Švigelj

http://
mk-trgovina.si
mailto:info@mladinska.com
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Grafika Soča, d. o. o.
Sedejeva ulica 4, Nova Gorica
Telefon: 05 335 85 00
Faks: 05 335 85 35
e-pošta: grafika.soca@grafika.soca.si
Matična številka: 5048524
Davčna številka: SI 52502228
Dejavnost: grafična dejavnost
Direktorica: Majda Fabiani

Mozaik knjiga, d. o. o.
Karlovačka cesta 24a, 10020 Zagreb
tel.: +385 1 6315 101
fax: +385 1 6315 222
e-pošta: info@mozaik-knjiga.hr 
Matična številka: 3741672
Davčna številka: 57010186553
Dejavnost: izdajanje knjig in trgovina 
Direktor: Bojan Vidmar 

Mladinska knjiga, d. o. o., Beograd
Ulica Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 2257 000
Faks: +381 11 2257 090
E-pošta: office@mladinska.rs
Matična številka: 08773505
Davčna številka: 102489261
Dejavnost: izdajanje knjig
Direktor: Radoš Jovanović

mailto:grafika.soca@grafika.soca.si
mozaik-knjiga.hr
mailto:office@mladinska.rs
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Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo
Kemal Begova br. 12, 71000 Sarajevo 
Telefon: +387 33 957 600
Faks: +387 33 957 610
E-pošta: info@mksarajevo.com
Matična številka podjetja: 4200757160009
Davčna številka: 01635400
Dejavnost: izdajanje knjig
Direktor: Adnan Čatović

Mladinska kniga EOOD, Skopje 
Ulica ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje
Telefon: +389 2 30 72 544
Faks: +389 2 30 71 540
E-pošta: info@mladinskakniga.com.mk
Matična številka podjetja: 5848784
Davčna številka: MK 4030004503083
Dejavnost: izdajanje knjig 
Direktor: Radoš Jovanović

mailto:info@mksarajevo.com
mailto:info@mladinskakniga.com.mk
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1.3.  STRATEŠKE USMERITVE SKUPINE MK

1.3.1. Vizija 

Skupina MK bo vodilna na področju založništva, knjigotrštva in papirništva v Sloveniji, na 
ciljnih trgih JV Evrope pa bo med prvimi v izbranih tržnih nišah. Odlikovale jo bodo ustvar-
jalnost, razvojna naravnanost, trdnost, racionalnost in poslovna odličnost. 

1.3.2. Poslanstvo

V Mladinski knjigi verjamemo, da branje, znanje in ustvarjalnost spreminjajo življenje in 
svet na bolje. Zato ustvarjamo odlične knjige, revije in izobraževalna gradiva. Z našimi kup-
ci jih delimo v mreži knjigarn po vsej Sloveniji. S posredovanjem znanja, navdiha in razve-
drila pomagamo živeti dobro in s smislom.

Mladinska knjiga: Dobre zgodbe. Dobro življenje. 

1.3.3. Glavne strateške usmeritve

Strategija Skupine MK za obdobje 2019–2022 je bila pripravljena na podlagi izhodišč upra-
ve in končnega poročila o neodvisnem pregledu poslovanja družbe Deloitte svetovanje 
d.o.o. Strategijo je januarja 2019 potrdil nadzorni svet MK Založbe. 

Glavne strateške usmeritve Skupine MK so:
• prestrukturiranje poslovnega modela skupine (iz pretežno »push« v pretežno »pull« 

prodajo)
• stroškovna optimizacija skupine (znižanje glavnih stroškovnih skupin: delo, material, 

IT, obratni kapital)
• širitev maloprodajne mreže v Sloveniji
• nadgradnja obstoječega procesa planiranja novih naslovov
• krepitev izbranih blagovnih skupin, kjer obstaja potencial za dodatno rast
• digitalizacija poslovnih procesov in nadgradnja vsakodnevne uporabe poslovne analiti-

ke ter analitičnih orodij
• dezinvestiranje nestrateških dejavnosti in poslovno nepotrebnega premoženja
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1.4.  ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA SKUPINE MK V LETU 2019

1.4.1. Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine MK za leto 2019

 2019 2018 I 19/18

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 69.032.495 69.473.314 99

SPREM. VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOK. PROIZV. -793.491 -713.856 111

USREDSTVENI LAST. PROIZVODI IN LAST. STORITVE 0 361.713 -

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 1.464.929 1.124.631 130

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 48.730.273 50.691.155 96

STROŠKI DELA 17.052.257 17.939.962 95

ODPISI VREDNOSTI 3.350.518 2.136.241 157

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 224.571 217.111 103

REZULTAT IZ POSLOVANJA 346.313 -738.667 -

FINANČNI PRIHODKI 482.414 137.615 351

FINANČNI ODHODKI 631.988 313.596 202

FINANČNI IZID -149.573 -175.981 85

CELOTNI DOBIČEK / IZGUBA 196.740 -914.648 -

DAVEK OD DOBIČKA 69.722 32.868 212

ČISTI POSLOVNI IZID 127.018 -947.516 -

Skupina MK je v letu 2019 pri konsolidiranih čistih prihodkih od prodaje dosegla indeks 99 
na leto 2018. Nižji prihodki glede na leto 2018 so predvsem posledica odločitve ministrstva 
za šolstvo, s katero so učenci učna gradiva za drugi razred OŠ prejeli brezplačno in nepos-
redno v šolah, in načrtovanega krčenja direktnih prodajnih poti in zavestne optimizacije 
obsega poslovanja na teh prodajnih poteh. 

Med letošnjimi drugimi poslovnimi prihodki so predvsem prihodki od prejetih subvencij, 
od odprave slabitev zalog in od izterjanih odpisanih terjatev.

Vsi poslovni odhodki skupaj so bili glede na leto 2018 nižji za 2 %, med njimi je bilo naj-
večje znižanje pri stroških dela (indeks 95). Zaradi uvedbe standarda MSRP 16 so se v letu 
2019 v Skupini MK znižali stroški storitev (najema) za 1.622 tisoč EUR, povečali pa so se 
stroški amortizacije za 1.507 tisoč EUR, zato je bil iz tega naslova dobiček iz poslovanja 
glede na leto 2018 višji za 115 tisoč EUR.
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Finančni prihodki so bili glede na leto 2018 višji zaradi prihodkov iz naslova rednega peri-
odičnega prevrednotenja nepremičnin (365 tisoč EUR). Zaradi uvedbe standarda MSRP 16 
je bilo v letu 2019 za 205 tisoč EUR obračunskih stroškov obresti iz naslova financiranja v 
najem vzetih sredstev, ki so zniževale poslovni rezultat in jih v letu 2018 ni bilo. 

Zaradi uvedbe standarda MSRP 16 je bil v letu 2019 celotni dobiček nižji za 90 tisoč EUR, 
dodatno je bil za 91 tisoč EUR celotni dobiček nižji tudi zaradi slabitve naložbe v delnice 
DZS. Skupina MK je v letu 2019 dosegla čisti dobiček v višini 127 tisoč EUR, v letu 2018 pa 
je poslovala s čisto izgubo v višini 948 tisoč EUR. 
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1.4.2. Konsolidirana bilanca stanja Skupine MK konec leta 2019 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Sredstva (A + B) 67.843.257 61.078.650

   

Nepremičnine, naprave in oprema 32.433.032 22.342.695

Naložbene nepremičnine 1.923.001 2.695.582

Neopredmetena sredstva 2.796.605 2.522.503

Nekratkoročne finančne naložbe 140.198 237.620

Nekratkoročne poslovne terjatve 1.955 1.382

Odložene terjatve za davek 1.257.979 1.319.533

A. Nekratkoročna sredstva 38.552.769 29.119.315

   

Zaloge 15.712.102 16.347.842

Kratkoročne finančne naložbe 0 345.378

Kratkoročne poslovne terjatve 8.409.293 8.886.917

Kratkoročne terjatve za davek od dobička 26.793 26.669

Predujmi in druga kratkoročna sredstva 546.150 454.083

Denar in denarni ustrezniki 4.596.150 5.898.446

B. Kratkoročna sredstva 29.290.488 31.959.335

   

Kapital in obveznosti (A + B + C) 67.843.257 61.078.650

   

A. Kapital 34.547.643 32.463.296

   

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 1.784.531 1.775.122

Nekratkoročne finančne obveznosti 11.163.909 6.790.012

Odložene obveznosti za davek 1.658.986 1.240.727

B. Nekratkoročne obveznosti 14.607.425 9.805.861

   

Kratkoročne finančne obveznosti 3.106.651 1.974.025

Kratkoročne poslovne obveznosti 12.924.577 13.856.544

Obveznosti za davek od dobička 10.774 104

Druge kratkoročne obveznosti 2.646.187 2.978.820

C. Kratkoročne obveznosti 18.688.189 18.809.493
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Bilančna vsota Skupine MK na dan 31. 12. 2019 je bila za 11 % višja glede na 31. 12. 2018 
zaradi rednega periodičnega prevrednotenja nepremičnin (povečanje opredmetenih osnov-
nih sredstev za 2.424 tisoč EUR) in uvedbe standarda MSRP 16, zaradi katerega so se v letu 
2019 med sredstvi računovodsko povečala opredmetena osnovna sredstva za 7.248 tisoč 
EUR, med obveznostmi do virov sredstev pa dolgoročne finančne obveznosti za 6.106 ti-
soč EUR in kratkoročne za 1.283 tisoč EUR.

Med kratkoročnimi sredstvi so se za 4 % znižale zaloge.

Dolgoročne finančne obveznosti brez vpliva standarda MSRP 16 so bile po stanju na 31. 12. 
2019 glede na stanje na 31. 12. 2018 nižje za 1.732 tisoč EUR, kratkoročne finančne obve-
znosti pa za 150 tisoč EUR. Skupne finančne obveznosti brez vpliva MSRP 16 so se tako v 
letu 2019 znižale za 1.882 tisoč EUR.

Delež kapitala v strukturi financiranja je konec leta 2019 znašal 50,9 %, kar pomeni, da je 
temeljna finančna struktura Skupine zdrava in stabilna.

1.4.3. Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine MK za leto 2019

 2019 2018

 A. Denarni tokovi pri poslovanju 2.915.598 4.307.050

 B. Denarni tokovi pri naložbenju -465.354 -831.388

 C. Denarni tokovi pri financiranju -3.752.540 1.169.875

 Končno stanje denarnih sredstev 4.596.150 5.898.446

 Denarni izid v obdobju -1.302.296 4.645.537

 Začetno stanje denarnih sredstev 5.898.446 1.252.908

Skupina MK je v letu 2019 financirala negativni denarni tok iz naložbenja in odplačila fi-
nančnih obveznosti s pozitivnim denarnim tokom iz poslovanja in z znižanjem denarnih 
sredstev. V letu 2019 je Skupina MK v primerjavi z letom 2018 ohranjala pozitivni denarni 
tok pri poslovanju iz postavk izkaza poslovnega izida, predvsem zaradi pospešenega po-
ravnavanja in znižanja poslovnih obveznosti pa je bil posledično nižji denarni tok iz spre-
membe čistih obratnih sredstev.
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1.4.4. Konsolidirani kazalniki poslovanja Skupine MK

 2019 2018 I 19/18

Rentabilnost lastniškega kapitala 0,4 % -2,9 % -

Čisti dobiček 127.018 -947.516 -

Povprečni kapital 33.505.470 32.930.001 102

Dobičkonosnost prodaje 0,5 % -1,1 % -

Rezultat iz poslovanja 346.313 -738.667 -

Čisti prihodki od prodaje 69.032.495 69.473.314 99

Pospešeni koeficient likvidnosti 1,04 0,79 131

Denar + kratkoročne terjatve, povprečno stanje 13.895.403 12.961.674 107

Kratkoročne posl. obveznosti, povprečno stanje 13.390.561 16.316.713 82

Neto obratni kapital (kratkoročna sredstva – kratkoročne obveznosti) (1) 12.517.382 12.087.605 104

Kratkoročna sredstva, povprečno stanje 30.624.912 30.838.943 99

Kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 18.107.530 18.751.338 97

Koeficient obračanja zalog 2,83 2,73 104

Čista nabavna vrednost prodanega TB in LP 45.381.736 46.219.426 98

Stanje zalog, povprečno stanje 16.029.972 16.923.747 95

Neto finančni dolg / EBITDA (1) 1,04 2,43 43

Neto finančni dolg 2.285.791 2.865.591 80

EBITDA 2.189.342 1.181.053 185

(1) – izločen vpliv uvedbe standarda MSRP 16 v letu 2019

Zaradi poslovanja z dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom sta kazalnika rentabilnost 
lastniškega kapitala in dobičkonosnost prodaje za leto 2019 pozitivna.

Pospešeni koeficient likvidnosti se je v letu 2019 izboljšal za 31 %, neto obratni kapital pa 
za 4 %, in to predvsem zaradi znižanja kratkoročnih obveznosti. Ker se je povprečna vred-
nost zalog v letu 2019 glede na predhodno leto znižala bolj od nabavne vrednosti prodanih 
lastnih proizvodov in trgovskega blaga, se je koeficient obračanja zalog zvišal za 4 %. 

Zaradi znižanja neto finančnega dolga ter zvišanja EBITDA se je razmerje med neto finanč-
nim dolgom in EBITDA izboljšalo za 57 % in je ob koncu leta znašalo 1,04.
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1.5.  POSLOVANJE ODVISNIH DRUŽB

MK Trgovina: Doseženi čisti prihodki od prodaje so bili na ravni iz leta 2018. Zaostanek   
2 % za planiranimi prihodki je predvsem posledica nekaj nižje prodaje v maloprodajnih 
enotah zaradi izpada večjega dela nakupov učbeniških gradiv in šolskih potrebščin za  
2. razred osnovne šole zaradi nepredvidene odločitve ministrstva za šolstvo in šport za 
brezplačne učbenike, ki so jih učenci prejeli v šolah. Zaradi tega je bilo tudi število nakupov 
v maloprodajnih enotah v času šolske sezone manjše od predvidenega, pri čemer pa nam 
je uspelo pomembno zvišati vrednost poprečnega nakupa. Visoko rast prodaje smo doseg-
li v prenovljeni spletni knjigarni Emka.si. Veleprodaja je sicer le za 1 odstotno točko zaosta-
la za planiranimi prihodki, se je pa pri poslovanju še naprej soočala z digitalnimi dražbami 
in dolgotrajnimi revizijskimi postopki pri velikih javnih naročilih ter s posledicami reor-
ganizacij in prevzemov nekaterih naših kupcev – zlasti večjih družb v finančnem sektorju. 
Z optimizacijo poslovanja v maloprodajnih enotah in veleprodajnih centrih ter s prenosom 
dela logistike v lastno upravljanje smo pomembno znižali ne le prodajne stroške, ampak 
tudi splošne stroške poslovanja. 

Nekaj večjih projektov, ki smo jih izvajali s ciljem povečevanja prodaje ob sočasni optimi-
zaciji poslovnih procesov, navajamo tudi v poglavju »Pomembnejši dogodki v letu 2019« 
tega poročila.

Realizirani čisti dobiček v višini 178.023 EUR je bil višji od doseženega v letu 2018 za 179 
%, in to kljub temu, da sta v letu 2019 na celotni dobiček negativno vplivala uvedba novega 
standarda MSRP 16 (vpliv -93.039 EUR) ter slabitev naložbe v DZS (vpliv -91.270 EUR).

CZ Založništvo: V letu 2019 smo izdali 35 naslovov, od tega je bilo 29 novosti in šest pona-
tisov.

Daleč največji in najpomembnejši projekt je bila bibliofilska luksuzna izdaja Temelji sloven-
stva, ki smo jo natisnili v omejeni nakladi 300 izvodov in jo po ceni 1.490 EUR že pred izi-
dom tudi razprodali. 

Leto smo zaključili z 22.626 EUR čistega dobička.

Emka.si
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Grafika Soča: V letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 vrednost prodaje povečala za 1 %, 
vendar pa je zaostala za planom za 3 % zaradi manjšega obsega naročil v obdobju od dru-
ge polovice junija do sredine septembra. Enega večjih naročnikov tiska – založbo Modrijan 
oz. njen učbeniški program je namreč prevzela založba Rokus Klett in s tem tudi proizvo-
dnjo teh učbenikov preselila na drugo lokacijo, klasični, založniški del založbe Modrijan pa 
je šel v likvidacijo. Omenjenega izpada nam še ni uspelo v celoti nadomestiti z novimi na-
ročili. Za planom je zaostala tudi prodaja v tujino, ki pa je glede na leto 2018 narasla za 10 
% predvsem zaradi povečanja prodaje v Italijo. Delež prodaje v tujino v celotni prodaji se 
je v letu 2019 povečal na 14,7 %.

Z uspešnim izvajanjem sanacijskega programa, sprejetega v letu 2018, nam je v letu 2019 
spet uspelo poslovati s čistim dobičkom, ki pa je bil nižji od planiranega zaradi stroškov 
dela, saj s sindikatom ni bil dosežen dogovor za dodatno znižanje plač. Z manjšo porabo 
materialov za vzdrževanje in nižjimi stroški pomožnih materialov smo na drugi strani stro-
ške materiala znižali za več od planiranega. Dodatno smo optimizirali tudi vse vrste stro-
škov storitev. V proizvodnji smo zmanjšali obseg ročnih dodelavnih del, izpopolnili smo 
sistem spremljanja in odpravljanja napak na vseh točkah delovnega procesa in register 
prijav potreb po manjših vzdrževalnih delih na strojih.

Mozaik knjiga Zagreb: V letu 2019 smo za prodajo leta 2018 in planom zaostali za 1 %, saj
boljša prodaja pravnim osebam ni v celoti nadomestila manjše prodaje na prodajni poti 
Reader's Digest in pri telefonski prodaji. 

Pri prodaji pravnim osebam smo realizirali zelo dobro prodajo knjižnicam, šolam, knjigar-
nam in na sejmih. V prodaji fizičnim osebam smo padec v telefonski prodaji ublažili z dob-
ro zastopniško in internetno prodajo. Manjši zaostanek Svijeta knjige za planom je bil pos-
ledica slabše prodaje v klubskih centrih. Spodbudno pa je bilo zelo dobro pridobivanje 
novih klubskih članov, ki pomeni tudi lep obet za prihodnost klubske prodaje. Manjša pro-
daja na prodajni poti Reader's Digest je bila posledica slabših odzivov na akcije pridobiva-
nja novih kupcev, pri čemer ta prodajna pot s pozitivnim rezultatom še vedno prispeva k 
pokritju skupnih stroškov.

Zaradi manjše prodaje in posledično izpada razlike v ceni je bil doseženi čisti dobiček 
(11.115 EUR) nižji od planiranega.
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MK Beograd: Družba je v letu 2019 zaostala za planiranimi prihodki od prodaje, največji 
del izpada je nastal na Maloprodaji (v Novem Sadu odprtje novega konkurenčnega naku-
povalnega centra blizu centra, v katerem je knjigarna MK Beograd) in v telefonski prodaji, 
saj v letu 2019 nismo izdali nobenega večjega nacionalnega A-projekta. Z angažiranjem 
novega vodje zastopniške mreže smo na zastopniški prodaji dosegli rast glede na leto 
2018, še vedno pa je bilo zastopnikov premalo za večjo rast tega prodajnega kanala. Naj-
bolje prodajana knjižna naslova sta bila Leonardo in Knjige, koje su promjenile istoriju. 

Kljub znižanju vseh vrst stroškov v letu 2019 nam še ni uspelo poslovati pozitivno, leto 
smo zaključili s čisto izgubo pred davki v višini 67.995 EUR, ki pa je bila nekaj nižja kot leto 
prej. Nadaljevali smo tudi z zniževanjem zalog in terjatev.

MK Sarajevo: V letu 2019 smo izdali nov A-projekt Preci u nama ter ponatisnili Codex di-
plomaticus. Uspešna prodaja domačih knjižnih projektov je omogočila, da je družba pre-
segla planirane čiste prihodke od prodaje in leto zaključila s čistim dobičkom. Večino pri-
hodkov smo dosegli s telefonsko prodajo.

MK Skopje: Zaradi izjemno zahtevne situacije na trgu ter posledično slabše prodaje novih 
naslovov smo pri čistih prihodkih od prodaje zaostali za realizacijo leta 2018. V letu 2020 
zato ne bomo izdajali novih naslovov, poleg knjig iz zaloge bomo prodajali tudi uvožene 
naslove iz Srbije. Tako v zastopniški kot v telefonski prodaji nam ni uspelo povečati števila 
prodajalcev. Stroški so sledili upadu prodaje, zato smo leto zaključili s čistim dobičkom v 
višini 3.011 EUR.
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1.6.  PRODAJA V SKUPINI MK

Čisti prihodki od prodaje (nekonsolidirano) v EUR

 2019 2018 I 19/18

MKZ 17.820.347 18.884.715 94

MKT 52.093.052 52.330.224 100

MOZAIK 5.136.467 5.182.027 99

MKBG 732.491 782.020 94

GS 3.657.178 3.631.299 101

MKSA 454.494 598.459 76

MKSK 187.468 255.911 73

CZZ 449.666 685.156 66

Skupaj SMK 80.531.163 82.349.810 98

SMK Slovenija 74.020.243 75.531.393 98

SMK tujina 6.510.921 6.818.417 95

Pomembnejši razlogi za nižje čiste prihodke od prodaje posameznih podjetij v Skupini MK 
glede na leto 2018 so navedeni v poglavjih 1.1., 1.5. in 2.3.1. tega poročila.

1.7.  NALOŽBE V SKUPINI MK

Prikaz investicij v Skupini MK v letu 2019

 2019 2018 I 19/18

MK Založba 793.879 675.672 117

Cankarjeva založba 0 0 -

MK Trgovina 470.769 401.886 117

Grafika Soča 49.673 63.458 78

Mozaik knjiga 9.084 4.860 187

MK Beograd 0 0 -

MK Sarajevo 6.008 1.007 596

MK Skopje 0 0 -

Skupaj SMK 1.329.414 1.146.884 116

Skupne investicije družb SMK so v letu 2019 sestavljale 74-odstotni delež v amortizaciji 
(izračun brez vpliva standarda MSRP 16).
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V MK Založbi so največji delež sestavljale investicije v računalniško programsko opremo 
(hitrejša implementacija Librisa 3), v MK Trgovini pa investicije v maloprodajne enote (raz-
širitev enote v Cityparku v Ljubljani, prenova enote v Planetu Koper, nova enota v Superno-
vi v Ljubljani, ureditev portalov v enotah v nakupovalnih centrih) in v računalniško pro-
gramsko opremo (prenova in dodelave spletne trgovine Emka). Med drugimi investicijami 
je največji del sestavljalo investicijsko vzdrževanje tiskarskih in knjigoveških strojev v Gra-
fiki Soča.
 

1.8.  TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zaposleni v Skupini MK

Zaposleni v Skupini MK so ključni dejavnik za uspešno poslovanje in razvoj skupine. Člo-
veški kapital naših zaposlenih, tako strokovno znanje, veščine kot tudi čustvene in socialne 
kompetence, je temelj doseganja ciljev in dnevnega obvladovanja poslovnih procesov. Zato 
razvoju teh dejavnikov posvečamo stalno pozornost.

Na področju usposabljanja smo se v MKT prijavljali na razpise aktivne politike zaposlova-
nja, in sicer za usposabljanje na delovnem mestu (UDM) UDM mladi, Zaposli me in Traj-
no zaposlovanje mladih. Z UDM brezposelnim, prijavljenim na Zavodu za zaposlovanje, 
omogočamo pod mentorstvom poslovodij usposabljanje za delovno mesto samostojni 
prodajalec. Tako si gradimo bazo za zaposlitev kompetentnih kandidatov in oblikujemo 
proaktivno prodajno kulturo v naših maloprodajnih enotah. Zaposlitve s teh razpisov smo 
realizirali v drugem in četrtem kvartalu leta 2019. 

V drugi polovici leta 2019 so potekale intenzivne priprave za prijavo na razpise ASI, dvig 
kompetenc za zaposlene nad 45 let za podaljševanje delovne aktivnosti zaposlenih. Prija-
vili smo se tako za MKZ kot MKT, uspešni smo bili za MKZ. Izobraževanje zaposlenih 
bomo usmerili v boljše uvajanje sprememb, v boljšo motivacijo zaposlenih ter v dvig kom-
petenc za boljšo prodajo, inovativnost in učinkovitejše timsko delo. Izobraževanja bomo 
izvajali v letu 2020.

Odgovornost do zaposlenih temelji na možnostih za izobraževanje, delo v zdravem okolju, 
osebno rast in komunikacijo. Delovna mesta, ki so bolj zdravstveno ogrožena, ergonom-
sko opremljamo. Ravno tako izplačujemo solidarnostne pomoči ob daljši bolniški odsot-
nosti in elementarnih nesrečah skladno s kolektivno pogodbo.
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Ob rednih dejavnostih v okviru delovnih procesov odgovornost do zaposlenih in skrb za 
njihovo osebno rast in razvoj udejanjamo tudi v okviru športno-kulturnega društva Modrin 
( www.skdmodrin.weebly.com ). To je prostovoljno, nepridobitno združenje vseh zaposle-
nih Mladinske knjige, odprto pa je tudi za zunanje člane. V okviru ŠKD Modrin delujejo 
številne sekcije, v katerih lahko vsak najde možnosti za širjenje svojega znanja ter rekrea-
tivno in kulturno udejstvovanje. 

Število zaposlenih po stanju konec leta po družbah Skupine MK

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18 odmik 19-18

MK Založba 216 235 92 -19

MK Trgovina 362 374 97 -12

Cankarjeva založba 2 2 100 0

Grafika Soča 63 63 100 0

Mozaik knjiga 78 87 90 -9

MK Beograd 14 14 100 0

MK Sarajevo 5 5 100 0

MK Skopje 8 10 80 -2

Skupaj SMK 748 790 95 -42

SMK Slovenija 643 674 95 -31

SMK tujina 105 116 91 -11

Družbena vloga podjetja 

Skupina MK svojo družbeno odgovornost udejanja na kulturnem in izobraževalnem podro-
čju. Naše poslanstvo v pomembnem delu sovpada s širšim družbenim in javnim intere-
som na področju kulture, umetniškega izražanja in izobraževanja ter kulturnim in družbe-
nim pričakovanjem širše skupnosti. MK tako s svojim programom že petinsedemdeset let 
pomembno prispeva k ohranjanju slovenske kulturne dediščine in narodne identitete ter 
bogati izvirno knjižno zakladnico (med knjižnimi izdajami leta 2019, pomembnimi za na-
rodovo identiteto, izpostavljamo zlasti prestižno izdajo Temelji slovenstva). S knjižnim 
programom, prireditvami in sodelovanjem v nacionalnih projektih širi bralno kulturo in 
ozavešča o pomenu branja.

www.skdmodrin.weebly.com
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MK od svoje ustanovitve neguje otroško in mladinsko leposlovje, revijalni in učbeniški pro-
gram, z Levstikovo nagrado pa spodbuja slovenske avtorje k ustvarjanju leposlovnih bese-
dil in izvirnih slovenskih ilustracij za otroke. V letu 2019 je Levstikova nagrada zaznamova-
la 70-letnico. Rojstvo izvirnih romanov za mladino in odrasle pa spodbuja nagrada modra 
ptica. V letu 2019 je bil razpisan že šesti natečaj. 

Z izbiro programa izpostavljamo tudi pomembne družbene aktualne vsebine (s področja 
okoljevarstva, medosebnih odnosov, digitalizacije …).

Z vzdrževanjem in razvojem razvejene knjigarniške mreže ter drugih prodajnih poti Mla-
dinska knjiga zagotavlja enostavno dostopnost knjig v slovenskem jeziku praktično do pra-
ga vsakega doma. Posebno poslanstvo pri razširjanju bralne kulture in knjige ima knjižni 
klub Svet knjige, ki združuje ljubitelje knjig že šestinštirideset let, ter Ciciklub, knjižni klub 
za otroke, ki je nekoliko mlajši.

S sponzorstvi in donacijami, zlasti knjižnimi, pomagamo ustanovam pri uresničevanju 
vzgojno-izobraževalnih, kulturnih in športnih projektov ter se vključujemo v socialno na-
ravnane akcije za pomoč ranljivim skupinam. 

Komuniciranje 

O knjižnih novostih, avtorjih, prireditvah, sejemskih nastopih, gostovanjih tujih avtorjev in 
poslovnih dogodkih smo z namenom podpore prodajnim aktivnostim Založbe in Trgovine 
novinarje in druge javnosti seznanjali na novinarskih konferencah, s sporočili za medije, 
izjavami, odgovori na novinarska vprašanja, napovedniki dogodkov ter na lastnem sple-
tnem mestu in socialnih omrežjih. Kvalitetne in številne objave smo dosegli v vseh ciljnih 
medijih. 

Največjo medijsko odmevnost smo dosegli ob 70-letnici Levstikovih nagrad, 50-letnici Ve-
sele šole, 80. življenjskem jubileju dveh slovenskih avtoric – Svetlane Makarovič in Jelke 
Reichman, ter obisku šestih tujih avtorjev – Elli Radinger, Janne Teller, Jorgeja Bucaya, Ve-
ronique Olmi, Normana Ohlerja, Jeana B. Del Amoja.
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Ob izidih aktualnih knjižnih izdaj smo v knjigarnah Mladinske knjige in v drugih ustanovah 
(npr. v Narodni galeriji, Cankarjevem domu, Vodnikovi domačiji …) organizirali pogovore 
z avtorji, pogovore o knjigah, poklonili smo se jubilejem naših avtorjev. Dogodki omogo-
čajo neposreden stik bralcev z ustvarjalci in so eden ključnih načinov grajenja bralne kul-
ture. Gostovanje argentinskega avtorja Jorgeja Bucaya je odmevalo tudi zaradi njegovih 
dveh razprodanih predavanj v Cankarjevem domu. V osrednjih knjigarnah Mladinske knji-
ge smo organizirali turneje avtorjev potencialnih uspešnic (Peter Čeferin in Vasja Jager, Ana 
Kandare Šoljaga, Igor Drnovšek, Bruno Šimleša, Jerneja Jošar, Ingrid Divković). Prireditve-
ni program v naših trgovinah smo izvajali tudi s pomočjo sredstev, ki smo jih pridobili na 
razpisu za sofinanciranje kulturnih programov knjigarne za leto 2018 in 2019 s strani Javne 
agencije za knjigo RS.

Interno komuniciranje permanentno poteka po portalu ToSmoMi oziroma po drugih for-
malno in neformalno uveljavljenih načinih v družbah. 

Varovanje okolja 

Skupina MK v okviru svojega poslanstva in družbene odgovornosti tvorno sodeluje pri oza-
veščanju slovenske družbe glede okolja. Tudi v letu 2019 smo z izbranimi vsebinami v re-
vijalnem, učbeniškem in knjižnem programu izpostavili določene okoljske vsebine za vse 
starostne skupine in spodbujali odgovoren odnos do našega planeta. Pri tem sodelujemo 
s priznanimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki oziroma avtorji. Pri programu za otroke je 
na primer velik odmev dosegla knjiga Drevesa (Piotr Socha, Wojciech Grajowski), pri pro-
gramu za odrasle pa Drevesa in ljudje (Rudi Beiser). Z izbranimi knjižnimi deli in dogodki 
spodbujamo tudi javne razprave o okoljskih temah.

Naši delovni procesi so sicer v bistvu do okolja prijazni, a se kljub temu zavedamo pome-
na odgovornega odnosa do okolja in ozaveščanja zaposlenih. Udejanjamo ga pri vsako-
dnevnem delu v vseh odvisnih družbah Skupine MK, na primer z ločenim zbiranjem od-
padkov (papir, plastika, steklo, baterijski vložki, odpadna elektronika, kartuše in tonerji …), 
racionalno porabo energentov in vode kot pomembnega naravnega vira, tiskom na ekolo-
ški papir ... Zaposlene okoljsko ozaveščamo v interni komunikaciji, s prenosom dobre pra-
kse znotraj Skupine in z izpostavljanjem ekološko naravnanih vsebin iz knjižnega, učbeni-
škega in revijalnega programa Mladinske knjige.
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1.9.  NAČRTOVANI CILJI SKUPINE MK ZA LETO 2020

Glavne cilje Skupine MK za leto 2020 lahko strnemo v naslednjih točkah:

• Pri konsolidiranih čistih prihodkih od prodaje načrtujemo 2 % rasti glede na leto 2019. 
• Prodajne poti, kjer načrtujemo največjo rast prodaje, so prodaja šolam in institucijam, 

prodaja revij, prodaja knjigarnam v MKZ ter Maloprodaja in Center Oxford v MKT.
• Ob planirani rasti prodaje ter z obvladovanjem vseh vrst stroškov (kljub precejšnjim 

negativnim učinkom zaradi povišanja minimalnih plač načrtujemo pri tem indeks 99) 
bomo pomembno izboljšali poslovni rezultat in leto 2020 zaključili s konsolidiranim 
čistim dobičkom v višini 733.120 EUR.

• Pozitivno bodo poslovale vse družbe Skupine MK.
• Nadaljevali bomo z zniževanjem obsega zalog (I 96) in z optimizacijo vseh vrst obratnih 

sredstev.
• Delež kapitala v strukturi financiranja bo konec leta 2020 znašal 53 %, kar pomeni, da 

temeljna finančna struktura Skupine ostaja še naprej zdrava in stabilna.
• Konec leta 2020 bo v vseh družbah Skupine MK 724 zaposlenih, kar bo 24 manj kot ko-

nec leta 2019.

Načrtovani cilji se nanašajo na prvotni plan, ki ga je nadzorni svet sprejel konec lanskega 
leta in je bil narejen na podlagi tedanjih tržnih razmer ter pogojev poslovanja pred razgla-
sitvijo epidemije. Ker je razglasitev epidemije zaradi širjenja koronavirusa bistveno spre-
menila pogoje poslovanja, bomo pripravili rebalans plana za leto 2020 v skladu s projekci-
jami poslovanja do konca leta.

1.10. UPRAVLJANJE TVEGANJ SKUPINE MK

V Skupini MK pripoznana tveganja vodimo v Registru tveganj, ki ga kvartalno posodablja-
mo. V Registru so tveganja razvrščena glede na oceno izpostavljenosti in imajo definiran 
način obvladovanja oz. ukrepe. Tveganja v Skupini MK delimo na poslovna, operativna in 
finančna.
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1.10.1. Poslovna tveganja 

V letu 2019 so bila glavna poslovna tveganja:

Tveganja, povezana z izvajanjem Programa prestrukturiranja, med katerimi so bila ključna 
tveganja, povezana z nedoseganjem planiranih učinkov pri optimizaciji Veleprodaje in Ma-
loprodaje v MK Trgovini. Navedena tveganja smo obvladovali s planskimi in dodatnimi 
ukrepi, povezanimi z reorganizacijami in prenosom logistike iz outsourcinga v lastno 
upravljanje.

Tveganje omejitev pri upravljanju z bazami podatkov zaradi uvedbe GDPR (MK Založba): 
Splošne pogoje poslovanja smo prilagodili skladno s pravili o transparentnosti po GDPR, 
zato izpostavljenost temu tveganju ocenjujemo kot zmerno.

Tveganje dviga cen pomembnih blagovnih skupin (MK Trgovina): Tveganje nekontroliranih 
dvigov cen pomembnih prodajnih blagovnih skupin smo obvladovali z diverzificiranostjo 
nabavnih virov, kupovanjem direktno pri proizvajalcih ter pravočasnim usklajevanjem pro-
dajnih in nabavnih cen.

1.10.2. Operativna tveganja

Med operativnimi tveganji v letu 2019 lahko izpostavimo:

Tveganja pri razvoju in implementaciji LibrIs3 (Skupina MK): Projekt je v letu 2019 potekal 
v skladu s sprejeto časovnico, sprejeto na nadzornem odboru projekta, posamezni modu-
li so šli v drugi polovici leta iz testne faze v produkcijo. V letu 2020 enako kot v letu 2019 
planiramo intenzivno delo na projektu in prehod v produkcijo še pri preostalih modulih v 
MKZ in proti koncu leta še v naših podjetjihv JV Evropi. 

Tveganje izgube ključnih kadrov (Skupina MK): Zaradi sprememb na trgu dela in zmanjše-
vanja stopnje brezposelnosti obstaja tveganje odhoda kompetentnih strokovnih kadrov, 
zato poleg stalnega spremljanja trga kadrov zagotavljamo primerno delovno okolje, skrbi-
mo za strokovno širino zaposlenih in prenosljivost delovnih aktivnosti med zaposlenimi, 
s čimer zagotavljamo zmerno izpostavljenost do teh tveganj.
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1.10.3. Finančna tveganja

Glavna finančna tveganja v letu 2019 so bila:

Likvidnostno tveganje (Skupina MK): Tveganje poslabšanja denarnega toka v primeru ne-
doseganja ključnih parametrov uspešnosti poslovanja smo v letu 2019 obvladovali s sprot-
nim spremljanjem poslovanja in takojšnjim reagiranjem v primeru negativnih odmikov, z 
optimiranjem obratnih sredstev, predvsem zalog, in s planiranim kratkoročnim zadolževa-
njem za financiranje sezonskih nihanj v poslovanju. 

Tveganje sprememb deviznih tečajev (Skupina MK): Odvisni družbi v Srbiji in na Hrvaškem 
sta izpostavljenost nihanju tečaja EUR/RSD oziroma EUR/HRK zmanjševali z večanjem 
deleža domačih dobaviteljev pri nabavi v teh družbah ter zmanjševanjem svojih obveznosti 
v EUR. Tveganje tečajnih nihanj pri GBP, ki so bila v letu 2019 zaradi brexita bolj izrazita, 
smo obvladovali s forward posli, ki smo jih sklenili v trenutkih ugodnejšega tečaja.

Tveganje plačilne nesposobnosti naših kupcev (pravnih in fizičnih oseb) (Skupina MK): Pri 
kupcih fizičnih osebah smo tveganje, ki ga predstavlja obročna prodaja pri dražjih projek-
tih, zniževali s pogojevanjem višjega odstotka plačljivosti pred dobavo A in lux projektov. 
Poleg tega pri kupcih fizičnih osebah vodimo sistematično opominjanje ter izvensodno in 
sodno izterjavo zapadlih terjatev v skladu z internimi pravilniki.

Pri pravnih osebah smo s pomočjo notranje informacijske podpore in zunanjih virov boni-
tetnih informacij sproti preverjali njihovo boniteto, višino in starostno strukturo terjatev in 
prilagajali meje izpostavljenosti do posameznih kupcev.
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1.11. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA

Po zaključku obračunskega obdobja smo zaradi razglasitve epidemije koronavirusa v Slo-
veniji dne 16. 3. 2020 skladno z Odlokom Vlade Republike Slovenije o začasni prepovedi 
ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji zaprli vrata vseh 
maloprodajnih enot v MK Trgovini. Zaradi številnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavi-
rusa v Sloveniji in v drugih državah so v obdobju od marca do maja 2020 prihodki od pro-
daje (poleg Maloprodaje MKT) upadli na večini prodajnih poti v večini družb SMK v Slove-
niji in drugod. Na podlagi postopnega vladnega sproščanja omejitvenih ukrepov smo 4. 5. 
2020 spet odprli 32 maloprodajnih enot s kvadraturo, manjšo od 400 m2, 18. 5. 2020 pa 
smo odprli še preostalih 18 maloprodajnih enot, ki so v trgovskih centrih ali pa so večje od 
400 m2 (Konzorcij in Mestna knjigarna Maribor). Konec aprila in v maju so postopno za-
čele oživljati tudi vse druge prodajne poti v vseh družbah SMK v Sloveniji in v JV Evropi, ki 
so v času najstrožjih omejitvenih ukrepov lahko delovale le v omejenem obsegu. 

Glede na nastalo situacijo smo se takoj in celovito prilagodili razmeram, ki jih je narekova-
la epidemija, in optimirali kombinacijo dela na domu in dela v podjetju z ukrepi čakanja na 
delo doma ter s tem ob pomembni stroškovni razbremenitvi zagotavljali nemoteno delo-
vanje vitalnih funkcij podjetja, omogočali poslovno aktivnost povsod tam, kjer je bilo to 
mogoče in smiselno, ter vzdrževali ustrezno poslovno kondicijo podjetja, potrebno za nor-
malen zagon v pokriznem času. 

Zaradi zdravstvenih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa v RS in državah JV Evrope 
ocenjujemo, da Skupina Mladinska knjiga v letu 2020 ne bo dosegla načrtovanih prihod-
kov in rezultatov poslovanja, bomo pa naredili vse, kar je v naši moči, da bodo odmiki čim 
manjši in vsa tveganja, vključno z likvidnostnimi, primerno obvladovana in uravnavana. 
Glede navedenega podatki in rezultati kažejo, da smo bili v času akutne koronakrize uspeš-
ni. Na to računamo tudi v času po normalizaciji poslovanja pod predpostavko, da bo ob-
našanje potrošnikov podobno predkriznemu in da država na izobraževalnem področju ne 
bo bistveno spremenila dosedanjega načina oskrbe z učbeniki in obučbeniškimi gradivi, 
kar pomeni, da bomo sorazmerno normalno realizirali prodajne cilje v obeh glavnih pro-
dajnih sezonah do konca tega leta. Nanju smo z vidika kvalitete in pestrosti ponudbe ter 
relevantnosti knjižnega programa odlično pripravljeni. 

Drugih dogodkov, ki bi jih zaradi njihove pomembnosti morali navesti v tem poročilu, po 
zaključku poslovnega leta ni bilo.
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2. POSLOVNO POROČILO MK ZALOŽBE ZA LETO 2019

2.1. MK ZALOŽBA V LETU 2019

Pomembnejši podatki o poslovanju MK Založbe

MK Založba 2019 2018 I 19/18

Čisti prihodki od prodaje 17.820.347 18.884.715 94

EBIT – rezultat iz poslovanja -108.350 -372.154 29

Čisti dobiček / izguba 829.276 -876.070 -

Kapital 32.474.428 30.472.761 107

Knjigovodska vrednost delnice 26,36 24,73 107

Kapital/obveznosti 2,64 2,27 116

ROE – Donosnost kapitala 2,60% -2,80% - 

Število zaposlenih konec leta 216 235 92

2.2. PREDSTAVITEV MK ZALOŽBE

2.2.1. Predstavitev obvladujoče družbe MK Založba 

Ustanovljena leta 1945, danes edina univerzalna založba v slovenskem jezikovnem pros-
toru.

Uveljavljene korporativne in blagovne znamke – Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Tru-
barjev antikvariat, Svet knjige, revije (Ciciban, Cicido, Pil, Moj planet). 

Kultne knjižne zbirke – Sinji galeb, Čebelica, Kondor, Velike slikanice, Odisej, Lirika, Nova 
slovenska knjiga, Premiki, Sto romanov, XX. stoletje, Nobelovci, Moderni klasiki, Najst, S 
poti, Poezija, Čas misli, Bralno znamenje …

Presežki v otroški in mladinski literaturi ter literaturi za odrasle in izjemni projekti – števil-
ni izjemni avtorji (pisatelji, pesniki, ilustratorji) so in še rastejo in zorijo skupaj z Mladin-
sko knjigo; številne uspešnice: Martin Krpan (250 tisoč izv.), Pod svobodnim soncem (200 
tisoč izv.), Solzice (180 tisoč izv.), Maček Muri (160 tisoč izv.); veliki projekti: Enciklopedija 
Slovenije, SSKJ, Sova, Atlas Slovenije …
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Levstikova nagrada ter nagrada modra ptica, ki ju MKZ podeljuje za presežke v slovenski 
literaturi in ilustraciji in sta nacionalnega pomena.

MK Založba je nosilna in obvladujoča družba Skupine MK.

Struktura imetnikov delnic MK Založbe na dan 31. 12. 2019
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2.2.2. Organizacijska struktura družbe MK Založba 
 (na dan 31. 12. 2019)

UPRAVA
predsednik uprave in član uprave

sektor
Računovodstvo

sektor
Informatika

sektor
Kontroling

sektor
Finance

področje
FINANCE  

IN RAČUNOVODSTVO

Sektor za kadrovske
zadeve in razvoj kadrov

sektor Prodaja 
pravnim in  

fizičnim osebam

sektor Klubi

sektor Prodaja  
in promocija revij  
in izobraževalnih 

vsebin

Služba  
oskrbe kupcev

služba  
Klicni center

služba  
Oglasno trženje

področje
PRODAJA

področje
ZALOŽNIŠTVO

področje
MARKETING  
IN ODNOSI  

Z JAVNOSTMI

Sektor za pravne  
in splošne zadeve

sektor
Izobraževalno 

založništvo

služba
Likovno-tehnična

redakcija

služba
Marketing

sektor
Knjižno

založništvo

služba
Nabava

Služba
za odnose  

z javnostmi

Oddelek za analize 
in razvoj
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2.2.3. Vodstvo 

Delniško družbo MK Založba vodi dvočlanska uprava:
Predsednik uprave: Peter Tomšič
Član uprave: Marko Ručigaj 

Glavni urednik in direktorji področij:
Direktor področja Založništvo: Bojan Švigelj
Direktorica področja Prodaja: Polona Stepišnik
Direktorica področja Marketing in odnosi z javnostmi: Petra Mravlja
Direktor področja Finance in računovodstvo: Klemen Eržen 

2.2.4. Nadzorni svet 

Matej Pirc  predsednik nadzornega sveta
Žiga Gregorinčič namestnik predsednika nadzornega sveta
Duško Kos  član nadzornega sveta
Andrej Božič  član nadzornega sveta 
Miha Kovač  član nadzornega sveta kot predstavnik delavcev 
Sašo Susman  član nadzornega sveta kot predstavnik delavcev od 21. 1. 2019

Do 14. 1. 2019 je bila članica nadzornega sveta kot predstavnica delavcev Petra Novak, ki 
je na navedeni datum iz osebnih razlogov odstopila s svoje funkcije pred potekom man-
data.
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2.3. ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA MK ZALOŽBE V LETU 2019

2.3.1. Izkaz poslovnega izida MK Založbe za leto 2019

 2019 2018 I 19/18

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 17.820.347 18.884.715 94

SPREM. VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOK. PROIZV. -687.863 -553.931 124

USREDSTVENI LAST. PROIZVODI IN LAST. STORITVE 0 361.713 0

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 561.391 429.997 131

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 17.693.875 19.122.494 93

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 10.418.256 11.227.122 93

STROŠKI DELA 6.519.246 7.100.253 92

ODPISI VREDNOSTI 782.948 1.090.259 72

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 81.775 77.015 106

REZULTAT IZ POSLOVANJA -108.350 -372.154 29

FINANČNI PRIHODKI 1.151.429 635.473 181

FINANČNI ODHODKI 204.084 1.104.271 18

REZULTAT IZ FINANCIRANJA 947.345 -468.798 -

DOBIČEK IZ DRUGIH POSTAVK 13.571 4.160 326

CELOTNI DOBIČEK / IZGUBA 852.566 -836.793 -

ČISTI POSLOVNI IZID 829.276 -876.070 -

Pri MK Založbi so bili v letu 2019 čisti prihodki od prodaje načrtovano nižji kot v letu 2018 
ter 1 % nižji od planiranih zaradi nekaj nižje prodaje v Klubih (manjše dobave v klubske 
centre MKT zaradi načrtnega postopnega nižanja zalog v KC MKT), v RD (zavestna ukini-
tev manj donosnih prodajnih akcij) in pri Prodaji šolam in institucijam (izpad iz naslova 
prodaje maturitetnih gradiv).

Drugi poslovni prihodki so glede na leto 2018 višji predvsem zaradi višjih prejetih subvencij, 
kar je rezultat uspešnega nastopa na razpisih, višje odprave slabitev zalog (boljša struktura, 
uspešnejše prilagajanje produkcije in prodaje) in nekaj več izterjanih odpisanih terjatev.

Poslovni odhodki so bili glede na leto 2018 nižji za 9 %, od tega stroški storitev za 7 % in 
stroški dela za 8 %.

Dobiček iz financiranja za leto 2019 je bil višji kot v letu 2018 zaradi prihodkov iz naslova 
rednega periodičnega prevrednotenja nepremičnin (530 tisoč EUR – zlasti sodna pridobi-
tev dela zemljišča v Fiesi) ter nižjih finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti.
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V letu 2019 je bil dosežen čisti dobiček v višini 829 tisoč EUR. Rezultat je bistveno boljši 
od čiste izgube v letu 2018 (ki je bila zlasti posledica slabitve dolgoročne finančne naložbe 
v Grafiko Soča v višini 856 tisoč EUR).

2.3.2. Bilanca stanja MK Založbe konec leta 2019

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Sredstva (a + b + c) 45.726.148 45.580.561 100

 a. Dolgoročna sredstva 35.531.446 33.584.190 106

  I. Neopredmetena sred. in dolgor. aktivne časovne razmejitve 2.609.409 2.320.129 112

 II. Opredmetena osnovna sredstva 9.407.265 8.201.294 115

III. Naložbene nepremičnine 6.399.000 5.868.049 109

IV. Dolgoročne finančne naložbe 16.842.629 16.898.782 100

 V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 -

VI. Odložene terjatve za davek 273.143 295.936 92

b. Kratkoročna sredstva 10.115.744 11.900.614 85

 II. Zaloge 4.046.391 4.779.963 85

III. Kratkoročne finančne naložbe 151.322 498.719 30

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 5.143.691 5.153.458 100

 V. Denarna sredstva 774.340 1.468.474 53

c. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 78.958 95.757 82

    

Obveznosti do virov sredstev (a + b + c + č + d) 45.726.148 45.580.561 100

a. Kapital 32.474.428 30.472.761 107

b. Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve 674.042 668.835 101

c. Dolgoročne obveznosti 5.820.985 7.144.780 81

  I. Dolgoročne finančne obveznosti 4.980.910 6.581.579 76

III. Odložene obveznosti za davek 840.075 563.201 149

č. Kratkoročne obveznosti 5.290.610 5.986.631 88

 II. Kratkoročne finančne obveznosti 1.664.022 1.614.439 103

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 1.660.737 1.612.611 103

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.285 1.828 180

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.626.588 4.372.192 83

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 402.273 383.112 105

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.204.201 1.921.267 63

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.020.114 2.067.813 98

d. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.466.083 1.307.554 112
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Konec leta 2019 je bil obseg sredstev MK Založba na ravni iz konca leta 2018, pri čemer so 
se v letu 2019 v strukturi povečala dolgoročna sredstva zaradi prevrednotenja nepremičnin 
(1.467 tisoč EUR) in zmanjšala kratkoročna sredstva, predvsem zaradi znižanja zalog. 

Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev se je 66,9 % po stanju konec leta 2018 po-
večal na visokih 71,0 % po stanju konec leta 2019. Dolgoročne in kratkoročne finančne ob-
veznosti so se v obdobju od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2019 skupaj znižale za 1.551 tisoč EUR.

2.3.3. Izkaz denarnega toka MK Založbe za leto 2019 

 2019 2018

 A. Denarni tokovi pri poslovanju            568.176         2.443.663 

 B. Denarni tokovi pri naložbenju            544.003            (88.483)

 C. Denarni tokovi pri financiranju      (1.806.313)      (1.273.717)

 Končno stanje denarnih sredstev            774.340         1.468.474 

 Denarni izid v obdobju          (694.135)         1.081.463 

 Začetno stanje denarnih sredstev         1.468.474            387.011 

V letu 2019 je MKZ financirala odplačila finančnih obveznosti s pozitivnim denarnim to-
kom iz poslovanja ter z znižanjem denarnih sredstev.

2.3.4. Kazalniki poslovanja MK Založbe

 2019 2018 I 19/18

Rentabilnost lastniškega kapitala 2,6 % -2,8 % -

Čisti dobiček 829.276 -876.070 -

Povprečni kapital 31.473.594 31.034.680 102

Dobičkonosnost prodaje -0,6 % -2,0 % 31

Rezultat iz poslovanja -108.350 -372.154 29

Čisti prihodki od prodaje 17.820.347 18.884.715 94

Pospešeni koeficient likvidnosti 1,11 0,87 128

Denar + kratkoročne terjatve, povprečno stanje 6.269.981 6.775.559 93

Kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 5.638.621 7.780.897 72

Neto obratni kapital (kratkoročna sredstva – kratkoročne obveznosti) 5.369.558 4.738.492 113

Kratkoročna sredstva, povprečno stanje 11.008.179 12.519.389 88

Kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 5.638.621 7.780.897 72

Koeficient obračanja zalog 1,24 1,10 113

Čista nabavna vrednost prodanega TB in LP 5.485.589 5.699.645 96

Stanje zalog, povprečno stanje     4.413.177 5.171.516 85
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MK Založba je v letu 2019 dosegla 2,6-odstotni donos na kapital.

Zaradi večjega znižanja kratkoročnih obveznosti v primerjavi s kratkoročnimi sredstvi se je 
pospešeni koeficient likvidnosti v letu 2019 glede na leto 2018 izboljšal za 28 %, neto obra-
tni kapital pa se je povečal za 13 %. Ker se  je povprečna vrednost zalog v letu 2019 glede 
na predhodno leto znižala bolj od nabavne vrednosti prodanih lastnih proizvodov in trgo-
vskega blaga, se je koeficient obračanja zalog zvišal za 13 %. 

2.4.  PRODAJA V MK ZALOŽBI

V letu 2019 nam je uspelo preseči zastavljene cilje pri prodaji fizičnim osebam oziroma na 
vseh prodajnih poteh (zastopniška prodaja, prodaja po pošti, telefonska prodaja), kjer ve-
činoma tržimo cenovno dražje naslove. Ob tem so te prodajne poti kljub temu, da je bilo 
njihovo delo oteženo z direktivo GDPR, ostale na nivoju realizacije preteklega leta. Po-
memben del je k uspehu prispevalo skrbno načrtovanje terminov in načina izvedbe prodaj-
nih aktivnosti, izbor prodajnega programa in premišljeno upravljanje z bazami kupcev. Pri 
tem velja izpostaviti zlasti nosilno luksuzno izdajo v omejeni nakladi (Temelji slovenstva), 
ki smo jo v celoti razprodali že v prednaročilu. Realizirali smo tudi načrtovane stroškovne 
optimizacije pri promocijskih materialih ter pri številu telefonskih svetovalcev. 

Prav tako smo uspešno zaključili leto pri prodaji pravnim osebam, kjer smo z aktivnim so-
delovanjem presegli zastavljene cilje pri prodaji trgovskim podjetjem ter pri posebnih pro-
jektih. Uspešni smo bili pri prodaji učbenikov in učnih gradiv, kjer svoj tržni delež še naprej 
vztrajno krepimo. 

Zastavljene cilje smo presegli tudi pri prodaji revij, kjer nam je s spremenjenim promocij-
skim konceptom in ustrezno marketinško podporo v socialnih medijih uspelo ohraniti šte-
vilo naročnikov na nivoju preteklega leta ter ob tem povečati prihodke iz tega naslova. 

Pri prodaji v knjižnih klubih smo bili uspešni pri pridobivanju novih članov, tako preko za-
stopniške mreže kot tudi v maloprodajnih enotah in prvič tudi preko socialnih medijev. Pri 
klubih še naprej raste prodaja po spletu, vendar pa ostaja izziv slabše izpolnjevanje član-
skih obveznosti, kar je tudi ključen razlog, da nam na tem segmentu kljub številnim pro-
cesnim in operativnim optimizacijam še ni uspelo doseči vseh zastavljenih ciljev.
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Reader's Digest je tudi v letu 2019 beležil upad prodaje zaradi organskega krčenja baze 
kupcev, čemur smo se prilagodili zlasti s številom in obsegom prodajnih akcij. Spodbudno 
pa smo na tem prodajnem kanalu poslovali v zadnjem kvartalu, v katerem smo s skrbnim 
izborom ponudbe, baz in promocije presegli pričakovanja. 

Pri trženju oglasnega prostora smo ohranili lanski in s tem tudi planirani obseg prodaje. 
Načrtovane cilje smo presegli pri projektu znižanja zalog. 

V letu 2019 nam je kljub načrtovanemu upadu prodajnih prihodkov v primerjavi s predho-
dnim letom uspelo izboljšati rezultat poslovanja po pokritju direktnih in indirektnih stro-
škov prodajnih poti in prodajnih podpornih služb. 

2.5.  MARKETING

V letu 2019 smo začeli nekatere strateške projekte v skladu z ukrepi prestrukturiranja. Z 
namenom posodobitve in povečanja učinkovitosti tržno-komunikacijskega nagovora smo 
dopolnili celostno grafično podobo blagovne znamke Mladinska knjiga ter definicijo bla-
govne znamke preusmerili iz opisa produkta v predstavitev dodane vrednosti, zgodbe in 
vrednot Mladinske knjige. Skupaj z večjo vidnostjo in konsistenco v tonu komunikacije 
smo v kampanje za promocijo knjig in revij začeli uvajati promocijo branja kot aktivnosti, 
ki prispeva h kakovosti življenja. 

V začetku leta smo zasnovali potek prenove spletnega nastopa Mladinske knjige ter začeli 
prenovo spletnega mesta Mladinska.com, zasnovali smo strategijo upravljanja družbenih 
omrežij blagovne znamke in pripravili načrt za prenovo e-novic Mladinska knjiga. Učin-
kovitost komunikacije prek družbenih omrežij se je povečala in nosi vidne, tudi prodajne 
rezultate, novo spletno mesto je bilo lansirano v začetku leta 2020 sočasno z novimi e-no-
vicami. V nekaj manjših kampanjah smo preizkusili naprednejše oblike spletnega oglaše-
vanja, ki jih bomo zaradi doseženih dobrih rezultatov širše uporabljali in razvijali tudi v letu 
2020. 

Intenzivno smo razvijali vse oblike vsebinskega marketinga, ki gradi na tem, da trgu preds-
tavimo, kako branje, učenje in ustvarjanje pozitivno vplivajo na posameznikovo življenje in 
kulturo družbe, s pogovori z uredniki in avtorji nam je uspelo pritegniti naše kupce v inte-
rakcijo z nami, uvedli smo podkaste, sodelujemo z vidnejšimi slovenskimi vplivneži, ima-
mo vedno močnejšo video produkcijo.

Mladinska.com
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2.6.  ZALOŽNIŠKI PROGRAM

Knjižno založništvo

V knjižnem založništvu smo lani izdali skupaj 357 naslovov, od tega 251 novosti in 106 po-
natisov, kar je skladno z zastavljenimi cilji. Ugotovimo lahko, da smo bili uspešni tako pri 
dražjih projektih, namenjenih vsem prodajnim potem, kot tudi pri C-programu. Lanski 
A-projekt Leonardo se je dobro prodajal že v predprodaji. Oba B-projekta, namenjena ot-
rokom (Rasla je Jelka in Tristo zajcev), se prav tako lahko pohvalita z zelo dobrimi prodaj-
nimi številkami. Med uspešnicami C-programa pa naj posebej izpostavimo naslednje na-
slove: Modrost volkov (obisk avtorice), Popolna omama (obisk avtorja), Tole bo bolelo, 
Izgorelost in Kako izgoreti. Zelo uspešen je bil obisk Jorgeja Bucaya, ki je dvakrat napolnil 
Linhartovo dvorano, zato smo se s Cankarjevim domom že dogovorili za novo gostovanje 
septembra 2020.

Nagrade

Naši avtorji so v letu 2019 prejeli številne odmevne nagrade: 
– Jelka Godec Schmidt in Boris A. Novak Levstikovi nagradi za življenjsko delo
– Marlenka Stupica Župančičevo nagrado za življenjsko delo
– Breda Biščak Sovretovo nagrado za prevod romana Avgust
– Anja Štefan Levstikovo nagrado za izvirno leposlovno delo Drobtine iz mišje doline in 

nagrado slovenske sekcije IBBY za izjemne dosežke na področju promocije mladinske 
književnosti in branja

– Andrej E. Skubic nagrado večernica za Babi nima več telefona in uvrstitev v mednarodni 
katalog Bele vrane za Telefon ali tisoč stvari,

– Ana Zavadlav Levstikovo nagrado 2019 in uvrstitev na častno listo IBBY za knjižne 
ilustracije v knjigi Čriček in temačni občutek (razstavljala je tudi na knjižnem sejmu v 
Bologni)

– Feri Lainšček priznanje zlata hruška za izvirno slovensko leposlovno delo,
– Ana Barič Moder uvrstitev na častno listo IBBY za prevod knjige Zavetje vode 
– Jure Engelsberger priznanje Hinka Smrekarja za ilustracije v knjigi Prvotnost
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Kar 25 naših knjig za otroke in mladino je prejelo znak zlata hruška ter s tem potrditev do-
seganja najvišjih založniških standardov. Poleg tega so bili naši avtorji deležni tudi števil-
nih nominacij za nagrade. Prvič se je zgodilo, da so bili med finalisti za kresnika kar trije 
naši avtorji: Mojca Širok, Jani Virk in Vladimir P. Štefanec. Vse našteto kaže, da delamo z 
odličnimi slovenskimi avtorji, tako za otroke kot odrasle.

Izobraževalno založništvo

Na področju osnovne šole smo s samostojnimi delovnimi zvezki zaokrožili program za 
matematiko, zgodovino in naravoslovje, prenovili smo več učbenikov za slovenščino in 
glede na prenovo učnega načrta posodobili učna gradiva za 7. razred. Razširili smo nabor 
naslovov v uveljavljeni zbirki za popoldansko učenje Brihtna glavca, učbenika za etiko in 
domovinsko vzgojo pa smo prevedli v italijanščino in madžarščino.

V srednji šoli nadaljujemo z učbeniki za zgodovino, geografijo in biologijo, izdali smo ma-
turitetna gradiva za slovenščino. Vse leto je potekala obsežna prenova Atlasa sveta za 
osnovne in srednje šole. 

Od obučbeniških gradiv naj posebej omenimo zbirko English for Everyone, priročnik Slo-
venščina – po korakih do odličnega znanja (na slovenskem knjižnem sejmu nagrajen kot 
najlepši učbenik 2019), zelo uspešno zbirko kvizov in nove naslove za poučevanje in vzgo-
jo po metodi montessori.

Zaradi širitve programa in okrepljene promocije nam je uspelo ponovno povečati tržni de-
lež in se utrditi na drugem mestu med založniki izobraževalnih vsebin v Sloveniji.

2.7.  NABAVA 

Najbolj zahteven nabavno-logistični projekt v letu 2019 je bila vsekakor bibliofilska izdaja 
Temelji slovenstva. Projekt je v celoti uspel. Sicer pa je delo na področju nabave pravic in 
tiska potekalo skladno z načrti. Nekoliko smo povečali obseg sodelovanja z matično Gra-
fiko Sočo, še vedno pa tiskamo naš program tudi v drugih slovenskih tiskarnah ter v Srbiji 
in na Daljnem vzhodu.
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2.8.  NALOŽBE IN RAZVOJ

Struktura investicij v MK Založbi v letu 2019

 2019 2018 I 19/18

Investicije v NEPREMIČNINE 668 15.492 4

Investicije v RAČUNALNIŠKO strojno opremo 48.648 33.343 146

Investicije v RAČUNALNIŠKO programsko opremo 703.502 589.714 119

Druge investicije 41.061 37.124 111

Skupaj investicije 793.879 675.672 117

Investicije MK Založbe v letu 2019 v višini 793.879 EUR so bile v primerjavi s predhodnim 
letom višje za 17 % zaradi višjih investicij v računalniško programsko in strojno opremo.

V okviru računalniške programske opreme smo največ investirali v razvoj Librisa 3 in s tem 
povezane posodobitve integracije v podatkovno skladišče, v prenovo spletnega mesta Mla-
dinska.com in v spletne učbenike. Povečanje v primerjavi z letom 2018 je posledica nekaj 
hitrejše implementacije novih modulov LibrIs 3, kot je bilo prvotno predvideno. Skladno s 
potrebami tekoče obnavljamo vozni park.

Glavni projekti Informatike MKZ v letu 2019 so bili:
– celovita prenova informacijskega sistema (LibrIs3) in s tem povezane spremembe na 

integraciji podatkovnega skladišča
– prenova spletnega mesta Mladinska.com
– razvoj e-učbenikov za portal ucimte.com in posodobitve portala ucimse.com
– prenova spletne trgovine www.emka.si / šolska sezona

Na portalih ucimte.com in ucimse.com smo za vsa nova tiskana učna gradiva pripravili 
ustrezne interaktivne različice. Oba portala vsebinsko in programsko nadgrajujemo, števi-
lo uporabnikov konstantno raste.

Mladinska.com
Mladinska.com
Mladinska.com
ucimte.com
ucimse.com
www.emka.si
ucimte.com
ucimse.com
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2.9. TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zaposleni v družbi MK Založba 

Število in struktura zaposlenih v MK Založbi na dan 31. 12. 2019

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18 odmik 19-18

Stanje zaposlenih 216 235 92 -19

 2019 2018 I 19/18 odmik 19-18

Povprečje iz delovnih ur 208 226 92 -18

Izobrazbena struktura zaposlenih v MK Založbi na dan 31. 12. 2019

Stopnja izobrazbe Število Struktura v %

IX. 2 1 %

VIII. 11 5 %

VII. 100 45 %

VI. 26 13 %

V. 58 27 %

IV. 12 6 %

Ostalo 7 3 %

Skupaj 216 100
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Struktura po spolu v MK Založbi na dan 31. 12. 2019

2.10.  NAČRTOVANI CILJI MK ZALOŽBE ZA LETO 2020

Za leto 2020 pri prodaji lastnih proizvodov in trgovskega blaga v Sloveniji planiramo rast 
prihodkov z indeksom 101 na leto 2019. Znotraj tega bo rasla prodaja knjigarnam, trgo-
vskim podjetjem, klubska prodaja, prodaja revij ter prodaja šolam in institucijam.

Vidnejše zmanjšanje prihodkov predvidevamo le na prodajni poti Reader’s Digest, kjer gre 
predvsem za nadaljevanje naravnega krčenja aktivne baze kupcev. Temu ustrezno bomo 
prilagodili tudi obseg in število poslanih ponudb ter njihovo frekvenco. Manjše krčenje 
predvidevamo tudi pri prodaji fizičnim osebam preko zastopnikov, v prodaji po pošti in v 
telefonskem studiu. Prodaja na tuje trge bo še naprej upadala – gre predvsem za prodajo 
lastnim družbam v JV Evropi, prodaja drugim zunanjim kupcem (avtorske pravice) pa bo 
naraščala. 

V letu 2020 bomo izdali podobno število knjižnih novosti in ponatisov kot v letu 2019. No-
silna projekta bosta A-projekta Michelangelo in Prešernove poezije s Scagnettijevimi ilu-
stracijami. Ob načrtovanem upadanju poslovnih odhodkov in zniževanju zalog bo družba 
leto zaključila s 73.649 EUR dobička iz poslovanja ter s 446.671 EUR čistega dobička.
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Načrtovani cilji se nanašajo na prvotni plan, ki ga je nadzorni svet sprejel konec lanskega 
leta in je bil narejen na podlagi tedanjih tržnih razmer ter pogojev poslovanja pred razgla-
sitvijo epidemije. Ker je razglasitev epidemije zaradi širjenja koronavirusa bistveno spre-
menila pogoje poslovanja, bomo pripravili rebalans plana za leto 2020 v skladu s projekci-
jami poslovanja do konca leta.
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2.11.  IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

V skladu z določbami petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah družba 
MK Založba podaja izjavo o upravljanju družbe.

Družba ne uporablja nobene določbe kodeksov o upravljanju, ker ni pristopila k nobenemu 
kodeksu o upravljanju, niti je noben takšen kodeks ne zavezuje po samem zakonu.

Spremljanje delovanja notranjih kontrol v povezavi z upravljanjem tveganj v družbi je or-
ganizacijsko ločeno od računovodske službe. Namen notranjih kontrol je doseganje pred-
vsem naslednjih ciljev: (i) da se poslovni dogodki izvajajo v skladu s splošnimi in posebni-
mi odobritvami odgovornih oseb, (ii) da se vsi poslovni dogodki knjižijo v pravilnih 
zneskih, na ustreznih kontih in v okviru obračunskih obdobij, v katerih so potekali, (iii) da 
je dostop do sredstev dovoljen izključno na podlagi ustrezne odobritve.

Vse to se dosega s preverjanjem računske točnosti evidenc, zagotavljanjem usklajevanja 
običajnih postopkov urejanja sintetičnih kontov in poskusnih bilanc stanja, odobravanjem 
in kontroliranjem listin, primerjanjem z zunanjimi viri informacij, primerjanjem zalog z ra-
čunovodskimi evidencami, omejevanjem neposrednega fizičnega dostopa do sredstev in 
evidenc ter s primerjanjem realizacije s plani.

Na ta način notranje kontrole nad računovodskim poročanjem vključujejo oblikovanje in 
uporabo takih politik in postopkov, za katere poslovodstvo meni, da lahko dajo razumno 
zagotovilo, da so računovodski izkazi podjetja predstavljeni v skladu s standardi.

Večinski delničar družbe je Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., ki ima v lasti 51,23 % 
delnic, kar presega 1/3 deleža glasovalnih pravic v družbi. Prevzemnega praga v družbi ne 
dosega noben drug delničar. 

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi njihovemu imetniku zagotavljali posebne kon-
trolne pravice. 

Glasovalne pravice imetnikov delnic družbe niso omejene na kakršen koli način, razen z 
omejitvami, ki izhajajo že iz samega zakona. 

O imenovanju ter zamenjavi članov uprave samostojno odloča nadzorni svet skladno z 
Zakonom o gospodarskih družbah. Mandat uprave traja največ 5 let z možnostjo neome-
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jenega ponovnega imenovanja, pri čemer se ponovno imenovanje ne more opraviti prej 
kot eno leto pred iztekom mandata. Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana 
uprave iz razlogov, navedenih v 268. členu Zakona o gospodarskih družbah. Pravila družbe 
o spremembah statuta: Za sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta je potreb-
na navadna večina pri sklepanju zastopanega kapitala, če je pri sklepanju zastopana naj-
manj polovica osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa o spremembi dejavnosti in za spre-
jem sklepov, za katere je z zakonom predpisana višja kapitalska večina, je potrebna z 
zakonom predpisana večina.

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter v dobro družbe skla-
dno z Zakonom o gospodarskih družbah. Družba lahko pridobiva lastne delnice v skladu 
z določbami Zakona o gospodarskih družbah. 

Skupščina odloča o sprejemu, spremembi in dopolnitvi statuta, sprejemu letnega poročila, 
kadar o njem ne odloči nadzorni svet, o uporabi bilančnega dobička, imenovanju in odpo-
klicu članov nadzornega sveta, ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, 
prenehanju družbe in statusnih spremembah, imenovanju revizorja ter drugih zadevah 
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Skupščina je običajno sklicana enkrat letno, 
delničarji pa svoje pravice uveljavljajo po določilih zakona.

Uprava družbe je dvočlanska, sestavljata jo predsednik uprave Peter Tomšič in član uprave 
Marko Ručigaj. Predsednik uprave zastopa družbo samostojno in neomejeno, član uprave 
pa zastopa družbo posamično na poslovnem področju prodaje, marketinga in nabave. 
Nadzorni svet je sestavljen iz šestih članov, od katerih sta dva predstavnika delavcev. Nad-
zorni svet izvaja svoje pristojnosti skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. S strani 
nadzornega sveta je bila skladno s statutom družbe imenovana revizijska komisija, ki ima 
tri člane. Predsednik revizijske komisije je Žiga Gregorinčič, člana pa Duško Kos in Darinka 
Virant kot zunanja neodvisna strokovnjakinja, usposobljena za revizijo.

Politika raznolikosti se v družbi ne izvaja.
  

           

 Marko Ručigaj    Peter Tomšič
   član uprave    predsednik uprave
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3.  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA SKUPINO MK ZA LETO 2019

3.1. KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE MK 
 NA DAN 31. 12. 2019 IN NA DAN 31. 12. 2018 

 Pojasnila v poglavju 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Sredstva (A + B)  67.843.257 61.078.650

Nepremičnine, naprave in oprema 3.12.2. 32.433.032 22.342.695

Naložbene nepremičnine 3.12.3. 1.923.001 2.695.582

Neopredmetena sredstva 3.12.1. 2.796.605 2.522.503

Nekratkoročne finančne naložbe 3.12.4. 140.198 237.620

Nekratkoročne poslovne terjatve 3.12.5. 1.955 1.382

Odložene terjatve za davek 3.12.6. 1.257.979 1.319.533

A. Nekratkoročna sredstva  38.552.769 29.119.315

Zaloge 3.12.7. 15.712.102 16.347.842

Kratkoročne finančne naložbe 3.12.8. 0 345.378

Kratkoročne poslovne terjatve 3.12.9. 8.409.293 8.886.917

Kratkoročne terjatve za davek od dobička 3.12.10. 26.793 26.669

Predujmi in druga kratkoročna sredstva 3.12.11. 546.150 454.083

Denar in denarni ustrezniki 3.12.12. 4.596.150 5.898.446

B. Kratkoročna sredstva  29.290.488 31.959.335

    

Kapital in obveznosti (A + B + C)  67.843.257 61.078.650

Osnovni kapital 3.12.13. 5.141.149 5.141.149

Kapitalske rezerve 3.12.13. 8.127.507 8.127.507

Rezerve iz dobička 3.12.13. 10.766.451 10.766.451

Rezerve za pošteno vrednost 3.12.13. 9.585.768 7.583.723

Prevedbene rezerve 3.12.13. -693.250 -667.791

Preneseni čisti poslovni izid 3.12.13. 1.493.001 2.459.774

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.12.13. 127.018 -947.516

A. Kapital 3.12.13. 34.547.643 32.463.296

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 3.12.14. 1.784.531 1.775.122

Nekratkoročne finančne obveznosti 3.12.15. 11.163.909 6.790.012

Odložene obveznosti za davek 3.12.16. 1.658.986 1.240.727

B. Nekratkoročne obveznosti 14.607.425 9.805.861

Kratkoročne finančne obveznosti 3.12.17. 3.106.651 1.974.025

Kratkoročne poslovne obveznosti 3.12.18. 12.924.577 13.856.544

Obveznosti za davek od dobička 3.12.19. 10.774 104

Druge kratkoročne obveznosti 3.12.20. 2.646.187 2.978.820

C. Kratkoročne obveznosti  18.688.189 18.809.493

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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3.2. KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE MK 
 ZA LETO 2019

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Pojasnila v poglavju 2019 2018

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.12.22. 69.032.495 69.473.314

SPREM. VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOK. PROIZV.  -793.491 -713.856

USREDSTVENI LAST. PROIZVODI IN LAST. STORITVE 0 361.713

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 3.12.24. 1.464.929 1.124.631

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 3.12.26. 48.730.273 50.691.155

STROŠKI DELA 3.12.27. 17.052.257 17.939.962

AMORTIZACIJA 3.12.28. 3.308.037 1.919.720

SLABITVE IN ODPISI 3.12.28. 42.481 216.521

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 3.12.29. 224.571 217.111

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA  346.313 -738.667

FINANČNI PRIHODKI 3.12.25. 482.414 137.615

FINANČNI ODHODKI 3.12.30. 631.988 313.596

FINANČNI IZID  -149.573 -175.981

POSLOVNI IZID PRED DAVKI  196.740 -914.648

DAVEK IZ DOBIČKA 3.12.31. 69.722 32.868

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA  127.018 -947.516

IZID, KI PRIPADA LASTNIKOM OBVLADUJOČE DRUŽBE  127.018 -947.516

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

3.3. KONSOLIDIRANI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
SKUPINE MK

v EUR Pojasnila 2019 2018

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.12.32. 127.018 -947.516

Postavke, ki ne bodo nikoli prerazvrščene v izkaz poslovnega izida:  1.961.803 40.044

– Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme 3.12.2. 2.407.327 0

– Odloženi davki pri nepremičninah 3.12.2. -424.539 0

– Aktuarski dobički/izgube 3.12.14. -20.985 40.044

Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida:  -4.474 -25.936

– Vpliv prevedbenih razlik  -4.474 -25.936

Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi  2.084.347 -933.408

Vseobsegajoči donos v letu skupaj  2.084.347 -933.408

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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3.4. KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE MK

 Skupina MK

 2019 2018

Čisti poslovni izid 196.740 -914.648

Prilagoditve za:   

Davek od dobička -69.722 -32.868

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 2.816.930 1.396.637

Amortizacija neopredmetenih sredstev 491.107 523.083

Rezultat pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev -8.870 -2.502

Prevrednotenje sredstev - zaloge -333.623 174.047

Usredstvenje osnovnih sredstev 415.654 361.712

Neto sprememba rez. za dolgoročne zaslužke zaposlencev -46.215 -114.565

Neto sprememba popravka vrednosti terjatev -334.780 -274.023

Neto finančni (prihodki) odhodki -25.474 31.394

Delež v dobičku pridruženih družb 27.033 2.533

Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala 3.128.780 1.150.801

 

Začetne manj končne poslovne terjatve 415.678 984.826

Začetne manj končne zaloge 635.740 1.151.810

Končni manj začetni poslovni dolgovi -1.264.600 1.019.614

Denar, ustvarjen pri poslovanju 2.915.598 4.307.050

Čista denarna sredstva iz poslovanja 2.915.598 4.307.050

Denarni tokovi iz naložbenja  

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, 
ki se nanašajo na investiranje 47.332 16.218

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 14.264 38.453

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 70.000

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 370.048 9.797

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -349.556 -415.642

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -525.294 -532.492

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -22.148 -17.722

 Čista denarna sredstva iz naložbenja -465.354 -831.388
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Skupina MK

2019 2018

Denarni tokovi iz financiranja 

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 9.651.048

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 7.487.836 6.901.105

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -236.800 -234.531

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -1.732.100 -3.599.058

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -7.634.016 -11.548.689

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti iz naslova najemov -1.637.461 0

Čista denarna sredstva iz financiranja -3.752.540 1.169.875

Povečanje (zmanjšanje) denarja in denarnih ekvivalentov 0 0

  

Na začetku leta 5.898.446 1.252.908

Povečanje/zmanjšanje -1.302.296 4.645.537

Na koncu obdobja 4.596.150 5.898.446

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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3.5. KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE MK 
 ZA LETO 2019

                Rezerve iz dobička  

 Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve  
za lastne delnice 

in lastne 
poslovne deleže 

Lastne delnice in lastni 
poslovni deleži 

(kot odbitna postavka) 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve 

iz dobička 

Rezerva 
za pošteno 

vrednost 

Prevedbena 
rezerva 

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta 

Skupaj 

             

A.1 Stanje na dan 31. 12. 2018 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.583.723 -667.791 2.459.774 -947.516 32.463.297

             

A.2 Stanje na dan 1. 1. 2019 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.583.723 -667.791 2.459.774 -947.516 32.463.297

B.1 Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izplačilo dividend            0

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 1.982.788 -25.459 0 127.018 2.084.347

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           127.018 127.018

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        1.982.788    1.982.788

Aktuarski dobički in izgube         -20.985   -20.985 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja        -4.474   -4.474

B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 19.258 0 -966.774 947.516 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička na druge sestavine kapitala          -947.516 947.516 0

Aktuarski dobički in izgube – sorazmerni del        19.258  -19.258  0

D. Končno stanje na dan 31. 12. 2019 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 9.585.768 -693.250 1.493.000 127.018 34.547.643

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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3.5. KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE MK 
 ZA LETO 2019

                Rezerve iz dobička  

 Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve  
za lastne delnice 

in lastne 
poslovne deleže 

Lastne delnice in lastni 
poslovni deleži 

(kot odbitna postavka) 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve 

iz dobička 

Rezerva 
za pošteno 

vrednost 

Prevedbena 
rezerva 

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta 

Skupaj 

             

A.1 Stanje na dan 31. 12. 2018 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.583.723 -667.791 2.459.774 -947.516 32.463.297

             

A.2 Stanje na dan 1. 1. 2019 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.583.723 -667.791 2.459.774 -947.516 32.463.297

B.1 Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izplačilo dividend            0

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 1.982.788 -25.459 0 127.018 2.084.347

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           127.018 127.018

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        1.982.788    1.982.788

Aktuarski dobički in izgube         -20.985   -20.985 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja        -4.474   -4.474

B.3 Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 19.258 0 -966.774 947.516 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička na druge sestavine kapitala          -947.516 947.516 0

Aktuarski dobički in izgube – sorazmerni del        19.258  -19.258  0

D. Končno stanje na dan 31. 12. 2019 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 9.585.768 -693.250 1.493.000 127.018 34.547.643

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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3.6. KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE MK 
 ZA LETO 2018

                Rezerve iz dobička  

  Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

 Rezerve 
za lastne delnice 

in lastne 
poslovne deleže 

 Lastne delnice in lastni 
poslovni deleži 

(kot odbitna postavka) 

Statutarne 
rezerve 

 Druge 
rezerve  

iz dobička 

 Rezerva  
za pošteno 

vrednost 

Prevedbena 
rezerva 

 Preneseni čisti 
poslovni izid 

 Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta 

 Skupaj 

             

A.1 Stanje na dan 31. 12. 2017 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.543.679 -641.855 2.838.072 -378.298 33.396.705

             

A.2 Stanje na dan 1. 1. 2018 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.543.679 -641.855 2.838.072 -378.298 33.396.705

B.1 Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izplačilo dividend            0

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 40.044 -25.936 0 -947.516 -933.408

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           -947.516 -947.516

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        1.364    1.364

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki        38.680    38.680

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja         -25.936   -25.936

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -378.298 378.298 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička na druge sestavine kapitala          -378.298 378.298 0

Prerazporeditev dobičkov ali izgub iz aktuarskih izračunov            0

D. Končno stanje na dan 31. 12. 2018 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.583.723 -667.791 2.459.774 -947.516 32.463.297

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

3.7. POJASNILA K REVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM 
 RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE MK 

SKUPINA MK V LETU 2019

Skupino MK je konec leta 2019 sestavljalo 9 družb. V vseh družbah Skupine na dan 31. 12. 
2019 ima obvladujoča družba MK Založba 100-odstotni delež (neposredno), kar pomeni, 
da so vse družbe Skupine MK zavezane popolni konsolidaciji. 

Skupina MK je z večinskem deležem (51 %) dne 17. 5. 2016 prešla pod lastništvo DUTB. 
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3.6. KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE MK 
 ZA LETO 2018

                Rezerve iz dobička  

  Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

 Rezerve 
za lastne delnice 

in lastne 
poslovne deleže 

 Lastne delnice in lastni 
poslovni deleži 

(kot odbitna postavka) 

Statutarne 
rezerve 

 Druge 
rezerve  

iz dobička 

 Rezerva  
za pošteno 

vrednost 

Prevedbena 
rezerva 

 Preneseni čisti 
poslovni izid 

 Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta 

 Skupaj 

             

A.1 Stanje na dan 31. 12. 2017 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.543.679 -641.855 2.838.072 -378.298 33.396.705

             

A.2 Stanje na dan 1. 1. 2018 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.543.679 -641.855 2.838.072 -378.298 33.396.705

B.1 Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izplačilo dividend            0

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 40.044 -25.936 0 -947.516 -933.408

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           -947.516 -947.516

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        1.364    1.364

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki        38.680    38.680

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja         -25.936   -25.936

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -378.298 378.298 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička na druge sestavine kapitala          -378.298 378.298 0

Prerazporeditev dobičkov ali izgub iz aktuarskih izračunov            0

D. Končno stanje na dan 31. 12. 2018 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.583.723 -667.791 2.459.774 -947.516 32.463.297

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

3.7. POJASNILA K REVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM 
 RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE MK 

SKUPINA MK V LETU 2019

Skupino MK je konec leta 2019 sestavljalo 9 družb. V vseh družbah Skupine na dan 31. 12. 
2019 ima obvladujoča družba MK Založba 100-odstotni delež (neposredno), kar pomeni, 
da so vse družbe Skupine MK zavezane popolni konsolidaciji. 

Skupina MK je z večinskem deležem (51 %) dne 17. 5. 2016 prešla pod lastništvo DUTB. 
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3.8.  SKUPINA MK NA DAN 31. 12. 2019

Naziv družbe Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost naložbe v knjigah MKZ 
na dan 31. 12. 2019

Vrednost kapitala 
31. 12. 2019

Čisti prihodki od prodaje 
v letu 2019

Čisti poslovni izid 
v letu 2019

Obvladujoča družba        

1. MK Založba Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 0 32.474.428 17.820.347 829.276

  

Odvisne družbe v državi    13.829.146 18.579.621 56.199.896 201.101

2. MK Trgovina Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 13.445.065 17.881.619 52.093.052 178.023

3. Cankarjeva založba – Založništvo Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 16.692 46.125 449.666 22.626

4. Grafika Soča Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 359.889 645.280 3.657.178 685

5. MK Trade Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.500 6.598 0 -2.334

  

Odvisne družbe v tujini    2.307.245 2.314.729 6.510.921 -64.755

6. Mozaik knjiga Karlovačka cesta 24A, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.735.491 1.234.025 5.136.467 11.115

7. MK Sarajevo Kemal Begova 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 221.908 288.751 454.494 1.345

8. MK Skopje Ulica Ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje, Makedonija 100,00 % 0,00 % 202.500 247.789 187.468 2.709

9. MK Beograd Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, Srbija 100,00 % 0,00 % 147.346 544.164 732.491 -79.925

SKUPINA MK    16.136.390 53.368.777 80.531.164 965.622

3.9.  SKUPINA MK NA DAN 31. 12. 2018

Naziv družbe Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost naložbe v knjigah MK 
Založbe na dan 31. 12. 2018

Vrednost kapitala 
31. 12. 2018

Čisti prihodki od prodaje 
v letu 2018

Čisti poslovni izid 
v letu 2018

Obvladujoča družba        

1. MK Založba Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 0 30.472.761 18.884.715 -876.070

  

Odvisne družbe v državi    13.829.146 18.275.074 56.646.678 -85.460

2. MK Trgovina Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 13.445.065 17.590.086 52.330.224 63.754

3. Cankarjeva založba – Založništvo Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 16.692 33.562 685.156 6.809

4. Grafika Soča Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 359.889 644.594 3.631.299 -155.788

5. MK Trade Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.500 6.831 0 -233

 

Odvisne družbe v tujini    2.307.245 2.405.024 6.818.417 -3.826

6. Mozaik knjiga Karlovačka cesta 24A, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.735.491 1.229.392 5.182.027 50.973

7. MK Sarajevo Kemal Begova 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 221.908 287.405 598.459 25.851

8. MK Skopje Ulica Ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje, Makedonija 100,00 % 0,00 % 202.500 269.359 255.911 6.371

9. MK Beograd Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, Srbija 100,00 % 0,00 % 147.346 618.867 782.020 -87.020

SKUPINA MK    16.136.391 51.152.858 82.349.810 -965.355
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3.8.  SKUPINA MK NA DAN 31. 12. 2019

Naziv družbe Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost naložbe v knjigah MKZ 
na dan 31. 12. 2019

Vrednost kapitala 
31. 12. 2019

Čisti prihodki od prodaje 
v letu 2019

Čisti poslovni izid 
v letu 2019

Obvladujoča družba        

1. MK Založba Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 0 32.474.428 17.820.347 829.276

  

Odvisne družbe v državi    13.829.146 18.579.621 56.199.896 201.101

2. MK Trgovina Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 13.445.065 17.881.619 52.093.052 178.023

3. Cankarjeva založba – Založništvo Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 16.692 46.125 449.666 22.626

4. Grafika Soča Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 359.889 645.280 3.657.178 685

5. MK Trade Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.500 6.598 0 -2.334

  

Odvisne družbe v tujini    2.307.245 2.314.729 6.510.921 -64.755

6. Mozaik knjiga Karlovačka cesta 24A, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.735.491 1.234.025 5.136.467 11.115

7. MK Sarajevo Kemal Begova 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 221.908 288.751 454.494 1.345

8. MK Skopje Ulica Ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje, Makedonija 100,00 % 0,00 % 202.500 247.789 187.468 2.709

9. MK Beograd Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, Srbija 100,00 % 0,00 % 147.346 544.164 732.491 -79.925

SKUPINA MK    16.136.390 53.368.777 80.531.164 965.622

3.9.  SKUPINA MK NA DAN 31. 12. 2018

Naziv družbe Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost naložbe v knjigah MK 
Založbe na dan 31. 12. 2018

Vrednost kapitala 
31. 12. 2018

Čisti prihodki od prodaje 
v letu 2018

Čisti poslovni izid 
v letu 2018

Obvladujoča družba        

1. MK Založba Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 0 30.472.761 18.884.715 -876.070

  

Odvisne družbe v državi    13.829.146 18.275.074 56.646.678 -85.460

2. MK Trgovina Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 13.445.065 17.590.086 52.330.224 63.754

3. Cankarjeva založba – Založništvo Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 16.692 33.562 685.156 6.809

4. Grafika Soča Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 359.889 644.594 3.631.299 -155.788

5. MK Trade Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.500 6.831 0 -233

 

Odvisne družbe v tujini    2.307.245 2.405.024 6.818.417 -3.826

6. Mozaik knjiga Karlovačka cesta 24A, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.735.491 1.229.392 5.182.027 50.973

7. MK Sarajevo Kemal Begova 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 221.908 287.405 598.459 25.851

8. MK Skopje Ulica Ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje, Makedonija 100,00 % 0,00 % 202.500 269.359 255.911 6.371

9. MK Beograd Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, Srbija 100,00 % 0,00 % 147.346 618.867 782.020 -87.020

SKUPINA MK    16.136.391 51.152.858 82.349.810 -965.355
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PODATKI SKUPINE MK

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Nekonsolidirani čisti prihodki od prodaje 80.531.164 82.349.810

Konsolidirani čisti prihodki od prodaje 69.032.495 69.473.314

Nekonsolidirani kapital 53.368.777 51.152.858

Konsolidirani kapital 34.547.642 32.463.296

Nekonsolidirana čisti dobiček/izguba 965.622 -965.355

Konsolidirana čisti dobiček/izguba 127.018 -947.516

Število zaposlenih 31. 12. 748 790

Število izdanih delnic 31. 12. 1.232.025 1.232.025

Število lastnih delnic 31. 12 40.500 40.500

Knjigovodska vrednost delnice 31. 12. 28,0 26,3

Knjigovodska vrednost delnice (brez lastnih delnic) 31. 12. 29,0 27,2

Dobiček (izguba) na delnico 0,10 -0,77

3.10. PODLAGE ZA SESTAVO KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH 
 IZKAZOV 

Poročajoča družba

Poročajoča družba je MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d. d., Slovenska 29, Ljubljana (v 
nadaljevanju obvladujoča družba). Konsolidirani računovodski izkazi Skupine MK za leto, 
ki se je končalo dne 31. decembra 2019, vključujejo obvladujočo družbo in njene odvisne 
družbe.  

Izjava o skladnosti
Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi raču-
novodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, ter s po-
jasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja (OPMSRP) in z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).
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Podlage za merjenje

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirnih (nabavnih) vred-
nosti razen v spodnjih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost:
– nepremičnine (opredmetena osnovna sredstva),
– naložbene nepremičnine,
– finančne naložbe po pošteni vrednosti skozi izkaz vseobsegajočega donosa.

Funkcijska in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov. Vse računo-
vodske informacije, predstavljene v evrih, so zaokrožene na eno enoto. Zaradi zaokroževa-
nja lahko v računovodskih izkazih in pojasnilih k njim prihaja do zaokroževalnih razlik.

Pomembnost

Pomembne postavke v izkazih so tiste, ki presegajo 0,5 odstotka vrednosti prihodkov od 
prodaje v poslovnem letu, kar za leto 2019 znaša 345 tisoč EUR, za leto 2018 pa 347 tisoč 
EUR. 

Uporaba ocen in presoj

V skladu z MSRP mora poslovodstvo pri sestavi računovodskih izkazov podati presoje, 
ocene in predpostavke, ki vplivajo na uporabo usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev 
in obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Ocene in predpostavke temeljijo na prejšnjih izku-
šnjah in mnogih drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah štejejo kot utemeljeni, na pod-
lagi katerih lahko podamo presoje o knjigovodski vrednosti sredstev in obveznosti. De-
janski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

Ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregledovati. Popravki računovodskih 
ocen se pripoznajo zgolj za obdobje, v katerem se ocena popravi.
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Ocene in predpostavke so prisotne predvsem pri naslednjih presojah: 

Ocena življenjske dobe amortizirljivih sredstev 
Skupina MK pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično izrab-
ljanje, tehnično staranje, gospodarsko staranje ter pričakovane zakonske in druge omejitve 
uporabe. Prav tako Skupina MK preverja dobo koristnosti pri pomembnejših sredstvih; če 
bi prišlo do spremenjenih okoliščin in bi bila potrebna sprememba dobe koristnosti in s 
tem prevrednotenje stroškov amortizacije.

Ocena poštene vrednosti poslovnih in naložbenih nepremičnin 
Skupina MK pri ocenjevanju poštene vrednosti nepremičnin letno preverja predpostavke, 
ki so osnova za določitev vrednosti nepremičnin v lasti Skupine MK. To sta predvsem dve 
predpostavki, in sicer gospodarsko gibanje v Sloveniji in trenutno stanje na nepremičnin-
skem trgu. Na podlagi opravljene analize je cenilec vrednosti ugotovil, da je vrednost 
obravnavanih nepremičnin v trendu rasti, ki pa zaradi zgodnje faze še ni taka, da bi zahte-
vala prevrednotenje.

S 1. 1. 2019 smo uvedli MSRP 16, ki se nanaša na nepremičnine, vzete v poslovni najem. 
Skladno s standardom in upoštevaje predpostavke na nivoju posameznega najema izraču-
namo pravico do uporabe sredstva in na drugi strani finančne obveznosti iz naslova naje-
ma. Ključne predpostavke za izračun vrednosti pravice do uporabe so doba najema, višina 
najemnine in pri izračunu upoštevana obrestna mera za financiranje.

Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zapo
slencev
V okviru obvez za določene pozaposlitvene in druge zaslužke so evidentirane sedanja vred-
nost odpravnin ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Pripoznane so na osnovi aktuarskega 
izračuna, ki ga odobri poslovodstvo. Aktuarski izračun temelji na predpostavkah in ocenah, 
veljavnih v času nastanka izračuna; te se zaradi sprememb v prihodnje lahko razlikujejo od 
dejanskih predpostavk, ki bodo veljale takrat. To se nanaša predvsem na določitev diskon-
tne stopnje, ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti plač. Obveze za 
določene zaslužke so zaradi kompleksnosti aktuarskega izračuna in dolgoročnega značaja 
postavke občutljive za spremembe navedenih ocen.
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Ocena možnosti uporabe terjatev za odložene davke
Skupina MK oblikuje odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanja rezervacij za jubi-
lejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, slabitve finančnih naložb, slabitve terjatev in 
davčne izgube. Skupina MK na dan zaključenih izkazov preveri višino izkazanih terjatev in 
obveznosti za odloženi davek. Odložena terjatev za davek se pripozna v primeru verjetne-
ga razpoložljivega prihodnjega čistega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče 
uporabiti odloženo terjatev. Odloženi davek se odpravi za znesek, za katerega ni verjetno, 
da bo zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

Ocena popravka vrednosti terjatev
Poslovne terjatve do kupcev in sredstva iz pogodb s kupci se razvrstijo v skupino po 
odplačni vrednosti. Za terjatve Skupina uporablja poenostavljeni pristop, ki zahteva, da se 
popravek vrednosti za izgubo vedno meri kot znesek, ki je enak pričakovanim kreditnim 
izgubam v celotnem obdobju trajanja. Znesek tovrstnih terjatev je na podlagi realiziranih 
odpisov v zadnjih nekaj letih za Skupino MK nepomemben, zato pavšalnih popravkov za 
nesporne terjatve ne oblikujemo.

Skupina MK popravek vrednosti terjatev v celoti oblikuje za vse tožene terjatve, hkrati pa 
tudi za vse netožene terjatve, katerih zapadlost je nad enim letom. Vse tovrstne terjatve se 
za pravne osebe preverjajo posamično, če terjatev kljub izpolnjevanju zgornjih kriterijev ni 
sporna, se popravek ne oblikuje. 

Ocena slabitve zalog
Skupina MK oblikuje slabitve zalog glede na predvideno oceno prodajljivosti artiklov na 
zalogi, ki temelji na osnovi preteklih prodajnih izkušenj. Družbe v Skupini MK redno pre-
verjajo, ali obstoječa ocena slabitev zalog odraža dejansko stanje. 

Poslovno leto
Poslovno leto je za Skupino MK enako koledarskemu letu.
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Novo sprejeti standardi in pojasnila, ki so začeli veljati 1. 1. 2019

V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednji novi standardi, spremembe obstoječih 
standardov in nova pojasnila, kot jih je sprejela EU:

MSRP 16 – Najemi, ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki se zač-
nejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti – Elementi predplačila z negativnim nadome-
stilom, ki jih je EU sprejela 22. marca 2018 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. janu-
arja 2019 ali pozneje),

Spremembe MRS 19 – Zaslužki zaposlencev – Sprememba, omejitev ali poravnava progra-
ma, ki jih je EU sprejela 13. marca 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2019 ali pozneje),

Spremembe MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige – Dolgo-
ročni deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih, ki jih je EU sprejela 8. februarja 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

Spremembe različnih standardov zaradi Izboljšav MSRP (obdobje 2015–2017), ki izhajajo iz 
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z 
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 14. marca 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

OPMSRP 23 – Negotovost glede obravnav davka iz dobička, ki ga je EU sprejela 23. oktobra 
2018 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje).

Sprejetje teh novih standardov, sprememb k obstoječim standardom in pojasnil ni prived-
lo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov za Skupino MK razen pri uvedbi 
MSRP 16 – Najemi.
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Glede vpliva uvedbe MSRP 16 podajamo naslednjo razlago:

Skupina MK je standard o najemih (MSRP 16) začela uporabljati s 1. 1. 2019. 

Skladno z MSRP 16 se za pogodbo o najemu šteje pogodba, ki za določeno obdobje daje 
pravico do uporabe določenega sredstva v zameno za plačilo. Novi model za take pogodbe 
določa, da najemnik na začetku najema pripozna pravico do uporabe sredstva (sredstvo v 
najemu) in obveznost iz najema. Pravica do uporabe sredstva se amortizira, obresti pa se 
pripišejo k obveznosti.

Učinki standarda na same izkaze Skupine MK so veliki. Prišlo je do bistvenega porasta po-
stavk bilance stanja tako na strani sredstev (povečanje pravice do uporabe sredstev) kot na 
strani obveznosti (povečanje finančnih obveznosti iz naslova najemov). Učinki na bilanci 
stanja so predstavljeni v posebnem stolpcu kot razlika med stanji na dan 1. 1. 2019 in 31. 
12. 2018.

Izkaz poslovnega izida se je primerjalno z neuporabo standarda poslabšal kot celota. Pri 
tem je treba upoštevati, da so se znižali stroški storitev (najema), povečali so se stroški 
amortizacije (vendar manj kot strošek najema), na ta način je poslovni izid iz poslovanja 
boljši. 

So se pa na drugi strani povečali stroški financiranja (poleg obstoječih stroškov financira-
nja so tu še dodatni stroški obresti iz naslova financiranja v najem vzetih sredstev skladno 
z MSRP 16). Sami učinki standarda so pojasnjeni v posameznih kategorijah izkaza poslov-
nega izida ali bilance stanja.

Učinki na posameznih podjetjih Skupine MK so zelo različni, največ pogodb o najemu ima 
sklenjenih družba MK Trgovina, ki svojo trgovinsko dejavnost opravlja pretežno v najetih 
prostorih. Kar nekaj najemnih razmerij je tudi med družbami v Skupini MK, ki se v konso-
lidacijskih postopkih izločajo.

Skupina je za prehod na novi standard uporabila metodo s kumulativnim učinkom začetka 
uporabe tega standarda na dan 1. 1. 2019, zato za leto 2018 ni preračunavala primerjalnih 
podatkov, ampak je vse spremembe zaradi prehoda na novi standard izkazala kot prilago-
ditev začetnega stanja v bilanci stanja na dan začetne uporabe.



76 Letno poročilo 2019

Učinek sprejetja standarda MSRP 16 na dan 1. 1. 2019

 1. 1. 2019 Prehod 31. 12. 2018

SREDSTVA 5.863.452 5.863.452 0

   Nekratkoročna sredstva 5.863.452 5.863.452 0

   Pravica do uporabe sredstev 5.863.452 5.863.452 0

    

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 4.546.679 4.546.679 0

   Nekratkoročne obveznosti 4.546.679 4.546.679 0

   Obveznosti iz najemov 4.546.679 4.546.679 0

    

   Kratkoročne obveznosti 1.316.772 1.316.772 0

   Obveznosti iz najemov 1.316.772 1.316.772 0

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, 
vendar še niso v veljavi

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je OMRS izdal naslednje spremembe ob-
stoječega standarda, ki jih je sprejela EU in ki še niso stopili v veljavo:

Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske 
usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake – Opredelitev Bistven, ki jih je EU 
sprejela 29. novembra 2019 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali po-
zneje),

Spremembe MRSP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznava
nje in merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – Reforma referenčnih obre-
stnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. 
januarja 2020 ali pozneje),

Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

Spremembe obstoječih standardov in novih pojasnil na same izkaze Skupine ne bodo ime-
le pomembnega vpliva.
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Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih 
EU še ni sprejela

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je 
sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih 
standardov in sprememb obstoječih standardov, ki na dan 31. 12. 2019 (spodaj navedeni 
datumi začetka veljavnosti veljajo za MSRP, kot jih je izdal OMRS): 

MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog plačila računov (velja za letna obdobja, ki se začne-
jo 1. januarja 2016 ali pozneje) – Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka 
potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije,

MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali 
pozneje),

Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta (v veljavi za 
poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu začetka prvega letnega 
poročevalskega obdobja, ki se začne 1. januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, do 
katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem),

Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe v pridruže
na podjetja in skupne podvige – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njego-
vim pridruženim podjetjem oz. skupnim podvigom ter nadaljnje spremembe (datum pri-
četka veljavnosti je odložen na nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta v zvezi 
s kapitalsko metodo).

Skupina MK predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standar-
dov v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze 
Skupine.

Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obve-
znosti, katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano.
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3.11. POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

Podlaga za konsolidacijo  

Odvisne družbe 

Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje družba MK Založba. Obvladovanje obstaja, ko 
ima MK Založba pravico odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobi-
vanje koristi iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upošteva obstoj in učinek 
potencialnih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno moč uveljaviti ali zamenjati. Računovod-
ski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko 
se obvladovanje začne, do datuma, ko preneha. 

Posli, izvzeti iz konsolidacije  
Pri sestavi skupinskih računovodskih izkazov so izločena stanja, nerealizirani dobički in 
izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine MK. Nerealizirani dobički iz poslov s skupaj 
obvladovanimi podjetji se izločijo le do obsega deleža Skupine MK v tem podjetju. Nerea-
lizirane izgube se izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, da ne obstaja dokaz o 
oslabitvi. 

Tuja valuta

Posli v tuji valuti 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj Sku-
pine MK po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji 
valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem tečaju. 
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski va-
luti na začetku obdobja, popravljeno na višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem, 
ter odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. 
Nedenarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti in izmerjeni po pošteni vrednosti, 
se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina pošte-
ne vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za 
razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih instrumentov, razvrščenih kot na razpolago 
za prodajo ali za nefinančno obveznost, ki je določena kot varovanje pred tveganjem.
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Podjetja v tujini 

Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim imenom in popravkom poštene 
vrednosti ob pridobitvi, se preračunajo v EUR po menjalnem tečaju, ki velja na dan bilance 
stanja. Prihodki in odhodki podjetij v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih gospodarstvih, 
se preračunajo v EUR po povprečnem tečaju. Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, 
se neposredno pripoznajo v kapitalu – prevedbena rezerva. 
 

V postopku konsolidacije družb Skupine so bile tako izločene (pobotane) naslednje po-
stavke:

– nekratkoročne in kratkoročne finančne naložbe Skupine MK v kapital družb v Skupini 
MK z deležem kapitala Skupine MK v kapitalu družb Skupine MK v vrednosti 16.136.391 
EUR.

 

Nadalje je bilo pobotano naslednje:

a) terjatve in finančne naložbe do družb v Skupini MK z obveznostmi (poslovnimi in finanč-
nimi) do družb v Skupini MK v vrednosti 11.385.660 EUR;

b) medsebojni prihodki in odhodki Skupine MK v vrednosti 11.498.669 EUR (14,3 % sku-
pnih prihodkov Skupine MK);

c) v procesu konsolidacijskih postopkov je bilo izločenih za 2.806.764 EUR neiztrženih 
dobičkov v zalogah.

Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravi-
ce in usredstvene dolgoročne stroške razvijanja. Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi 
razmejitvami izkazuje Skupina MK vlaganja v neopredmetena sredstva s končno dobo ko-
ristnosti pred usposobitvijo za uporabo.

Neopredmetena sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki zajema nakup-
no ceno neopredmetenega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki 
jih lahko neposredno povežemo s sredstvom.
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Po začetnem pripoznanju družbe Skupine MK merijo neopredmetena sredstva s končno 
dobo koristnosti po modelu nabavne vrednosti. Neopredmetena sredstva se oslabijo, ko 
knjigovodska vrednost preseže nadomestljivo. Izguba zaradi oslabitve se izkazuje kot pre-
vrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z neopredmetenimi sredstvi. Oslabitev neopred-
metenih sredstev Skupina MK preverja najmanj na koncu poslovnega leta.

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

Dobiček od odtujenega neopredmetenega osnovnega sredstva se izkazuje med drugimi 
poslovnimi prihodki, izguba pa med slabitvami in odpisi.

Razvoj programskih rešitev vključuje oblikovanje in izdelavo novih ali bistveno boljših pro-
gramskih aplikacij. Skupina MK usredstvi stroške razvoja programskih rešitev, če so izpol-
njeni naslednji pogoji: stroške je mogoče zanesljivo izmeriti, razvoj programske rešitve je 
strokovno in poslovno izvedljiv, obstaja možnost prihodnjih gospodarskih koristi, Skupina 
MK razpolaga z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja in ima namen programsko rešitev 
uporabiti. Usredstveni stroški razvoja programskih rešitev zajemajo neposredne stroške 
dela in druge stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za name-
ravano uporabo.

Nepremičnine, naprave in oprema

Med nepremičninami, napravami in opremo Skupina MK izkazuje: zemljišča, zgradbe in 
opremo. Skupina MK zaradi doslednosti istovrstna sredstva razporeja vedno enako. Loče-
no se izkazujejo opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju in za uporabo usposoblje-
na osnovna sredstva. 

Nepremičnine, naprave in oprema se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki vklju-
čuje nakupno ceno osnovnega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, 
ki jih je mogoče neposredno pripisati osnovnemu sredstvu, zlasti stroške dovoza in name-
stitve. V nabavno vrednost se vštevajo obresti in stroški izposojanja od pridobljenih poso-
jil za pridobitev teh sredstev.
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Pozneje nastali stroški, ki so povezani z nepremičninami, napravami in opremo, poveču-
jejo nabavno vrednost, če povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.

Za vrednotenje zemljišč in zgradb Skupina MK uporablja model prevrednotenja. Prikazane 
poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih ocenah zunanjega neod-
visnega ocenjevalca, zmanjšanih za amortizacijo. Povečanja knjigovodske vrednosti iz 
 prevrednotenja zemljišč in zgradb se izkažejo v povečanju rezerve za pošteno vrednost v 
kapitalu. Slabitve predhodno okrepljenih sredstev neposredno zmanjšujejo vrednost obli-
kovane rezerve za pošteno vrednost, sicer se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Amor-
tizacija, ki temelji na prevrednoteni vrednosti sredstev, in amortizacija, ki temelji na nabav-
ni vrednosti sredstev, bremeni stroške.

Amortizacija prevrednotenega dela nepremičnin bremeni stroške, hkrati pa pripadajoči del 
prevrednotenja ostaja nespremenjen v postavki rezerva za pošteno vrednost. Ta se v celo-
ti zmanjša in prenese v postavko preneseni poslovni izid v primeru odtujitve sredstva.

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 nepremičnin, naprav in opreme 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 sredstva se izkazuje med drugimi poslovnimi prihodki, izguba pa 
med slabitvami in odpisi.

Naložbene nepremičnine

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

Naložbene nepremičnine se ob začetnem pripoznanju izmerijo po njihovi nabavni vred-
nosti, ki vključuje nakupno ceno in stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati nepre-
mičnini.
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Po začetnem pripoznanju Skupina MK meri naložbene nepremičnine po modelu poštene 
vrednosti. Prikazane poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih oce-
nah zunanjega neodvisnega ocenjevalca. Povečanja knjigovodske vrednosti iz prevredno-
tenja naložbenih zemljišč in zgradb se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vred-
nost presega pošteno vrednost. Izguba zaradi oslabitve se izkaže med drugimi finančnimi 
odhodki.
Naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevrednotijo, če je njihova knjigovodska 
vrednost manjša od poštene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med finančnimi 
prihodki iz prevrednotenja naložbenih nepremičnin.

Sredstva, dana v najem

Skupina v najem daje predvsem poslovno potrebne nepremičnine, plačila iz poslovnega 
najema (preklicni najemi) se izkazujejo kot prihodek v izkazu poslovnega izida. Poslovno 
nepotrebne nepremičnine se vodijo med naložbenimi nepremičninami in se prevrednotu-
jejo glede na periodično ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Razlika med knjigovodsko in 
ocenjeno vrednostjo se pripozna neposredno v izkazu poslovnega izida.

Sredstva, prejeta v najem

Najemnik v skladu z MSRP 16 pripozna pravico do uporabe sredstva ter obveznosti iz na-
jema. Pravica do uporabe sredstva je obravnavana na podoben način kot ostala nefinančna 
sredstva in se v skladu s tem tudi amortizira. Obveznost iz najema je na začetku vredno-
tena po sedanji vrednosti najemnin, plačanih v obdobju najema, diskontirani po implicitni 
obrestni meri, če jo je mogoče takoj določiti. Če te mere ni mogoče takoj določiti, mora 
najemnik uporabiti predpostavljeno obrestno mero izposojanja. Pri finančnem najemu na-
jemodajalec finančne prihodke pripozna v obdobju najema na podlagi vzorca, ki odraža 
stalno obdobno stopnjo donosnosti čiste naložbe. Plačila iz poslovnega najema najemo-
dajalec pripozna kot prihodke na podlagi enakomerne časovne metode; če vzorec kaže 
zmanjšanje koristi iz rabe tega sredstva, uporabi drugo sistematično metodo.

Skupina MK ima pretežno poslovne najeme, finančni najemi so zneskovno nepomembni. 
Vsi najemi so preklicni.
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Finančni instrumenti

Skupina pripozna finančno sredstvo samo, kadar postane stranka v pogodbenih določbah 
finančnega instrumenta. Ko Skupina prvič pripozna finančno sredstvo, ga na podlagi mo-
dela za upravljanje finančnih sredstev in na podlagi značilnosti pogodbenih denarnih tokov 
sredstva razvrsti v eno izmed naslednjih skupin: 

– finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti,
– finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, 

ali
– finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti, 
so finančni instrumenti, ki jih Skupina poseduje v okviru poslovnega modela, katerega cilj 
se dosega s prejemanjem pogodbenih denarnih tokov in na določene datume prihaja do 
denarnih tokov, ki so izključno odplačila glavnice in obresti. Skupina v tej kategoriji vodi 
posojila, terjatve in depozite. Finančna sredstva se pripoznajo na dan njihovega nastanka 
(dan poravnave). Po začetnem pripoznanju se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi 
efektivnih obresti. 

Dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu: 

– če se odpravi pripoznanje finančnega sredstva; 
– če se sredstvo prerazporedi v kategorijo, ki se meri po pošteni vrednosti prek poslovne-

ga izida; 
– zaradi pripoznanja oslabitev. 

Posojila se pripoznajo na dan njihovega nastanka in se ob začetnem pripoznanju merijo 
po pošteni vrednosti. Po začetnem pripoznanju se merijo po odplačni vrednosti z uporabo 
metode efektivnih obresti, zmanjšani za izgubo zaradi slabitve. 

Terjatve do kupcev, ki nimajo pomembne sestavine financiranja, se morajo ob začetnem 
pripoznanju meriti po transakcijski ceni.
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Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega do
nosa 
V tej skupini se vodijo naložbe v kapitalske instrumente oziroma v delnice in deleže drugih 
družb. Skupina se ob začetnem pripoznanju naložb v kapitalske instrumente, ki niso v po-
sesti za trgovanje, nepreklicno odloči, da te naložbe vodi kot sredstva, izmerjena po po-
šteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. Ta odločitev se sprejme posamično 
za vsako naložbo posebej. Poštena vrednost naložb, ki kotirajo na borzi, se izmeri po 
zaključnem borznem tečaju na vsak datum poročanja. Naložbe se pripoznajo ali se pripoz-
nanje odpravi na dan sklenitve nakupa ali prodaje. Dobički ali izgube iz spremembe pošte-
ne vrednosti se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu in so prikazani neposredno 
v kapitalu kot rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov v neto znesku. Zneski, 
predstavljeni v drugem vseobsegajočem donosu, se ne smejo naknadno prenesti v poslov-
ni izid, vendar pa lahko Skupina prenaša kumulativni dobiček ali izgubo znotraj lastniškega 
kapitala. 

Dividende se pripoznajo v poslovnem izidu samo: 

– ob vzpostavitvi pravice podjetja do izplačila dividende, 
– če je verjetno, da bodo gospodarske koristi, povezane z dividendo, pritekale v podjetje, 

in 
– če je znesek dividende mogoče zanesljivo izmeriti, razen če dividenda očitno predstavlja 

povračilo dela nabavne vrednosti naložbe.

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
so tiste naložbe, ki so v posesti za trgovanje, in tiste, ki na podlagi poslovnega modela niso 
uvrščene v drugo skupino finančnih instrumentov. Dobički in izgube se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida kot finančni prihodki ali odhodki. 

Izpeljani finančni instrumenti 
se uporabljajo za varovanje izpostavljenosti družb pred tveganji, ki izhajajo iz dejavnosti 
financiranja in investiranja. Način pripoznanja dobičkov ali izgub iz spremembe poštene 
vrednosti je odvisen od vrste varovanja pred tveganjem: ali gre za računovodsko varovanje 
pred tveganjem ali ne.
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Skupina MK uvršča sredstva in obveznosti glede na izračun njihove poštene vrednosti v tri 
ravni:

1. raven – sredstva po tržni ceni;
2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena 

neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov;
3. raven – sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov. 

Tiste nekratkoročne finančne naložbe, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance sta-
nja, se v bilanci stanja prenesejo med nekratkoročne finančne naložbe.

Pri obračunavanju običajnega nakupa finančnega sredstva se v knjigovodskih razvidih in 
bilanci stanja tako finančno sredstvo pripozna z upoštevanjem datuma poravnave. Enako 
velja za obračunavanje običajne prodaje finančnega sredstva.

Terjatve do kupcev in druge terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki 
izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Prvotne terjatve se lahko 
kasneje povečajo ali pa ne, glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo pa tudi zmanj-
šajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.

Terjatve se glede na ročnost delijo na nekratkoročne in kratkoročne terjatve. 

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

Med drugimi terjatvami so izkazani tudi dani predujmi za osnovna sredstva in zaloge ter  
kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki ter kratkoročno neza-
računani prihodki, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je 
verjeten.

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

Neizpeljane finančne obveznosti

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

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

Knjigovodska vrednost nekratkoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanj-
šani za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler se ne pojavi pot-
reba po prevrednotenju. 

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

Kratkoročne in nekratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila, ki se med sabo 
razlikujejo po ročnosti.

Kratkoročne poslovne obveznosti so obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, obvezno-
sti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih in-
stitucij in druge obveznosti.

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi so zajeti dobljeni predujmi in varščine do kupcev, 
vnaprej vračunani stroški (odhodki) in kratkoročno odloženi prihodki.
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Zaloge

Vrednosti sestavin v ceni nedokončane proizvodnje in v ceni gotovih proizvodov izhajajo v 
začetku iz izvirnih velikosti. Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov 
se vrednotijo po proizvajalnih stroških, ki vsebujejo:

– stroške avtorskih honorarjev, 
– stroške tiska,
– stroške izdelave filmov in drugih neposrednih proizvodnih stroškov. 

Količinska enota zalog trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestav-
ljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana 
za dobljene popuste.

V proizvodnem delu Skupine MK se količinska enota proizvoda oziroma nedokončane pro-
izvodnje ob začetnem pripoznanju ovrednoti po proizvajalnih stroških, ki jih sestavljajo 
neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški storitev, neposre-
dni stroški amortizacije in posredni proizvajalni stroški.

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

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

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

Oslabitve (odpis) zalog nedokončane proizvodnje predlaga direktor programa kadar koli 
med letom, obvezno pa ob letnem popisu. 

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

Starost zalog proizvodov oziroma trgovskega blaga se meri od datuma zadnje nabave (po-
natisa) artikla oz. datuma zadnjega prevzema v posamezni enoti.

Če je stanje oslabitve zalog konec leta večje od začetnega stanja, se evidentira oslabitev 
vrednosti zalog, če je začetno stanje večje od končnega stanja, pa odprava oslabitve. Sla-
bitve zalog se evidentirajo med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki, odprave slabitve 
zalog pa med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

Uprava/direktorji lahko odredijo tudi drugačen način oslabitve zalog proizvodov in trgov-
skega blaga, če se jim zdi tak način glede na pričakovano poslovanje primernejši.

Oslabitev sredstev

Nefinančna sredstva

Skupina MK na dan vsakega poročanja oceni, ali je kako znamenje, da utegne biti nefinanč-
no sredstvo oslabljeno. Če je kakršno koli tako znamenje, mora Skupina MK oceniti nado-
mestljivo vrednost sredstva. 

Kot nadomestljiva vrednost se šteje poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali 
vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja. Ocenjevanje vrednosti pri uporabi 
obsega ocenjevanje prejemkov in izdatkov, ki bodo izhajali iz nadaljnje uporabe sredstva 
in njegove končne odtujitve, ter uporabo ustrezne razobrestovalne (diskontne) mere pri 
teh prihodnjih denarnih tokovih. Vrednost pri uporabi se lahko ugotavlja tudi za denar 
ustvarjajočo enoto, to je najmanjšo določljivo skupino sredstev, katerih nenehna uporaba 
je vir denarnih prejemkov, večinoma neodvisnih od denarnih prejemkov iz drugih sredstev 
ali skupin sredstev. Samo če je nadomestljiva vrednost sredstva manjša od njegove knjigo-
vodske vrednosti, se njegova knjigovodska vrednost zmanjša na njegovo nadomestljivo 
vrednost. Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve. Izguba zaradi oslabitve sredstva, 
ki se meri po modelu nabavne vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida. 
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Izgube zaradi oslabitve, pripoznane pri sredstvu v prejšnjih obdobjih, je treba razveljaviti 
takrat in zgolj takrat, kadar se je spremenila ocena, uporabljena za ugotovitev nadomestlji-
ve vrednosti sredstva, potem ko je bila pripoznana zadnja izguba zaradi oslabitve. V ta-
kšnem primeru je treba knjigovodsko vrednost sredstva povečati na njegovo nadomestljivo 
vrednost. Takšno povečanje je razveljavitev izgube zaradi oslabitve. Pri razveljavitvi izgube 
zaradi oslabitve sredstva povečana knjigovodska vrednost ne sme presegati knjigovodske 
vrednosti, ki bi bila ugotovljena (po odštetju amortizacijskega popravka vrednosti), če pri 
njem v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve, razen če je takšno po-
večanje posledica prevrednotenja. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve sredstva, ki se meri 
po modelu nabavne vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida. Če je bila izguba za-
radi oslabitve istega prevrednotenega sredstva pripoznana v izkazu poslovnega izida, je 
treba razveljavitev takšne izgube zaradi oslabitve prav tako pripoznati v izkazu poslovnega 
izida.

Neizpeljana finančna sredstva

Na datum vsakega poročanja Skupina MK preveri, ali obstajajo nepristranski dokazi o mo-
rebitni oslabljenosti finančnega sredstva. Če taki razlogi obstajajo, jih je treba oceniti in 
določiti vrednost izgube zaradi oslabitve. Ta se izmeri kot razlika med knjigovodsko vre-
dnostjo finančnega sredstva in sedanjo vrednostjo diskontiranih pričakovanih denarnih 
tokov. Izguba kot posledica prevrednotenja zaradi oslabitve, ki je ni mogoče poravnati z 
rezervo za pošteno vrednost, se pripozna kot odhodek v izkazu poslovnega izida. 

Posojila in terjatve

Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v ce-
lotnem znesku, je treba izkazati kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa 
kot sporne terjatve. Oslabitev vrednosti vseh vrst terjatev se evidentira na kontih poprav-
kov vrednosti terjatev. Popravek vrednosti terjatev družbe v Skupini MK oblikujejo za:

– terjatve do kupcev pravnih oseb
za vsako toženo terjatev po datumu vložitve tožbe in za terjatve, katerih zapadlost je sta-
rejša od 1 leta, se oblikuje popravek vrednosti v 100-odstotni višini neplačane terjatve;
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– terjatve do kupcev fizičnih oseb
za tožene terjatve in za terjatve, katerih zapadlost je starejša od 1 leta, se na zadnji dan ob-
dobja oblikuje popravek vrednosti terjatev v 100-odstotni višini glede na stanje posamezne 
skupine terjatev v analitični evidenci kupcev.

Uprava/direktorji lahko odredijo tudi drugačen način oslabitve terjatev, če se jim zdi ustre-
znejši glede na pričakovano poslovanje oz. sprejete ukrepe.

Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital (osnovni), kapitalske rezerve, rezerve iz dobič-
ka, rezerva za pošteno vrednost, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid (čista 
izguba) poslovnega leta.

Osnovni kapital se vodi v domači valuti in je opredeljen v statutu družbe MK Založbe, ka-
pital Skupine MK se vodi v evrih.

Kapitalske rezerve nastanejo z vplačili družbenikov in so namenjene predvsem poravnava-
nju izgube.

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

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

Rezerve za lastne delnice oblikuje uprava pri sestavitvi letnega poročila do višine odkuplje-
nih lastnih delnic. Ob odtujitvi se rezerve sprostijo v dobro vira, iz katerega so bile obliko-
vane.

Pridobljene lastne delnice se izkažejo kot odbitna postavka kapitala po nakupni vrednosti.
Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in so oblikovane iz dobičkov preteklih let. O 
uporabi drugih rezerv iz dobička odloča poslovodstvo. Skupina MK jih uporablja skladno 
s predpisi.
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Rezervo za pošteno vrednost ugotavlja Skupina MK za vsako sredstvo, ki je predmet pre-
vrednotenja, posebej (prevrednotenje zemljišč in zgradb, nekratkoročnih finančnih naložb 
ter kratkoročnih finančnih naložb). Prevedbena rezerva se nanaša na vrednosti, ki nastane-
jo pri uskupinjevalnih postopkih in prevedbah tujih valut iz individualnih bilanc v konsoli-
diran izkaz finančnega položaja.

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 

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

Druge rezervacije

Skupina druge rezervacije oblikuje v primeru, da ima podjetje sedanjo obvezo (pravno ali 
posredno), ki je posledica preteklega dogodka, da je verjetno, da bo pri poravnavi obveze 
potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, ter da je mogoče zanesljivo 
oceniti znesek obveze.

Prihodki

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju po-
vezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo 
izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, 
če ti niso uresničeni že ob nastanku.

Skupina pripoznava prihodke v sosledju petih korakov. To so (i) opredelitev pogodbe, (ii) 
opredelitve izvršitvenih obvez, (iii) določitev transakcijske cene, (iv) razporeditev transak-
cijske cene na izvršitvene obveze in (v) izpolnitev izvršitvenih obvez.

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovske-
ga blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju, ki so navedene na 
računih ali drugih listinah, zmanjšane za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi 
zaradi predčasnega plačila.
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Prihodki od opravljenih storitev, razen tistih, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo po 
prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede 
na stopnjo njihove dokončanosti.

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije, premije in podobni prihodki. Med drugimi poslovnimi prihodki se pojavlja-
jo prihodki ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, v 
zvezi z odpravo oslabitve zalog, izterjavo predhodno oslabljenih terjatev, oslabitvijo obve-
znosti in okrepitvijo nepremičnin in zemljišč, merjenih po pošteni vrednosti, prihodki od 
prejetih odškodnin in kazni ter drugi prihodki.

Skupina MK izkazuje med prihodki le fakturirane in dobavljene proizvode in storitve (ne-
dobavljeno in fakturirano izkazuje med kratkoročnimi pasivnimi razmejitvami). Nedoba-
vljeno blago se izkazuje med pogodbenimi obveznostmi (odloženimi prihodki) in čaka na 
izpolnitev pogojev za izdobavo. Prihodki se pripoznajo v trenutku, ko Skupina izpolni izvr-
šitveno obvezo. To je takrat, ko se na kupca prenese obvladovanje nad proizvodom. Obvla-
dovanje pomeni, da kupec lahko usmerja uporabo sredstva in prejema vse bistvene koris-
ti iz sredstva ter lahko tudi prepreči drugim uporabo in prejemanje koristi iz sredstva.

Odhodki

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju po-
vezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče za-
nesljivo izmeriti. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vred-
nosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.

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

Med drugimi poslovnimi odhodki se pojavljajo odhodki zaradi oslabitve opredmetenih 
osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in obratnih sredstev, pa tudi pri prodaji 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, če knjigovodska vrednost presega prodaj-
no vrednost. Med drugimi odhodki se izkazujejo tudi odškodnine, denarne kazni, odhodki 
iz naslova slabitve naložbenih nepremičnin in druge neobičajne postavke. 
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Prodane zaloge proizvodov in trgovskega blaga se med odhodki izkazujejo v vrednosti, iz-
računani po metodi tehtanih povprečnih cen od datuma zadnjega izida pri proizvodih in 
od datuma zadnje nabave pri trgovskem blagu.

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

Amortizacija pri nepremičninah, vrednotenih po modelu prevrednotenja, je obračunana od 
prevrednotene vrednosti. 

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. Glede na zahteve MRS 38 se začne amortizacija 
obračunavati takrat, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. Skupina MK ocenjuje, da so 
razlike zaradi takšnega načina obračunavanja nepomembne.

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

V Skupini MK uporabljene amortizacijske stopnje so naslednje:

 Leto 2019 Leto 2018

Neopredmetena dolgoročna sredstva:   

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

–  Usredstvena programska oprema 10 %–20 % 10 %–20 %

–  E-knjiga 10 % 10 %

 

Opredmetena osnovna sredstva:   

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

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

–  Hladilne in prezračevalne naprave in instalacija 20 % 20 %

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

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

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

–  Vlaganja v tuja osnovna sredstva 10 %–25 % 10 %–25 %
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Posamezne dele osnovnih sredstev je Skupina MK v primeru, da je njihova doba koristnosti 
krajša od dobe koristnosti osnovnega sredstva, amortizirala po stopnji, ki ustreza dobi ko-
ristnosti posameznega dela osnovnega sredstva (vlaganja v nepremičnine).

Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja v kapital drugih družb, obresti od posojil ter 
prihodki iz naslova terjatev. 

Finančni prihodki iz dividend in deležev se pripoznajo takrat, ko Skupina MK pridobi pra-
vico do poplačila. Drugi finančni prihodki pa se pripoznajo ob preračunu na večjo pošteno 
vrednost, ob odtujitvi ali ob koncu poslovnega leta, ko se finančna naložba preračuna za-
radi spremembe tečaja tuje valute nasproti domače. Finančni prihodki iz danih posojil se 
merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obrestnih mer, vendar le za naložbe v 
posojila pomembnih vrednosti in če se efektivna in pogodbena obrestna mera pomembno 
razlikujeta. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so prihodki iz obračunanih tečajnih raz-
lik tako kratkoročnih kot tudi nekratkoročnih poslovnih terjatev.

Finančne odhodke predstavljajo odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb, razpore-
jenih za prodajo, oslabitve posojil, oslabitve finančnih naložb, merjenih po nabavni vred-
nosti, obresti od posojil in ter vse tečajne razlike.

Od 1. 1. 2019 se med finančne odhodke pripoznavajo tudi obračunane obresti na knjiženo 
obveznost iz najemov kot protipostavka pravice do uporabe sredstva.

Davek iz dobička

Davek iz dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. 

Davek iz dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se na-
naša na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu.

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička 
za poslovno leto z uporabo davčnih stopenj, veljavnih na dan poročanja.
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Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih ob-
dobjih glede na odbitne začasne razlike ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in prenos 
neizrabljenih davčnih olajšav v naslednja obdobja. Terjatve se ugotovijo z uporabo davčnih 
stopenj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo terjatev predvidoma povrnjena.

Odložene obveznosti za davek so zneski davka, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih ob-
dobjih ne glede na obdavčljive začasne razlike. Obveznosti za davek se ugotovijo na pod-
lagi zneska, za katerega se pričakuje, da bo plačan davčni upravi, ob uporabi davčnih sto-
penj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo obveznost predvidoma poravnana.

Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve Skupine in zahtevana razkritja je treba določiti pošteno 
vrednost posameznih skupin finančnih in nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštena 
vrednost je znesek, s katerim je mogoče prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med 
dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu. Skupina pri določanju 
poštene vrednosti finančnih instrumentov upošteva naslednjo hierarhijo ravni določanja 
poštene vrednosti po MSRP 13: 

1. raven zajema kotirane cene na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti,

2. raven zajema vrednosti, ki niso enake kotiranim cenam v smislu prve ravni, a jih je kljub 
temu mogoče pridobiti neposredno s trga (cene za enaka ali podobna sredstva ali obve-
znosti na manj aktivnih ali neaktivnih trgih) ali posredno (npr. vrednosti, ki so izpeljane iz 
kotiranih cen na aktivnem trgu, na podlagi obrestnih mer in krivulj donosa, implicitnih 
nestanovitnosti in kreditnih razponov),

3. raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih 
tržnih podatkih, pri tem pa morajo neopazovani podatki izražati predpostavke, ki bi jih 
udeleženci na trgu uporabili pri določanju cene sredstva ali obveznosti, vključno s predpo-
stavkami o tveganjih.

Kot osnovo za pošteno vrednost finančnih instrumentov Skupina uporablja kotirane cene. 
Če finančni instrument ne kotira na organiziranem trgu oz. se trg ocenjuje kot nedelujoč, 
Skupina za oceno poštene vrednosti finančnega instrumenta uporabi vhodne podatke dru-
ge in tretje ravni.
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Metode določanja poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja ali 
za potrebe poročanja so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zve-
zi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posa-
meznim postavkam sredstev oziroma obveznostim Skupine. 

Neizpeljane finančne obveznosti

Poštena vrednost nekratkoročnih finančnih obveznosti se za potrebe poročanja izračuna 
na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplačil glavnice in obresti, diskontiranih po tržni 
obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. Poštena vrednost kratkoročnih finančnih 
obveznosti se skladno z MSRP 7 ne izračunava, saj je knjigovodska vrednost razumen pri-
bližek poštene vrednosti.

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je za leto 2019 (2018) narejen po posredni metodi. Podatki, ki so pri-
kazani v izkazu denarnega toka v okviru tokov pri poslovanju, izhajajo iz bilance stanja, 
izkaza poslovnega izida in dodatnih podatkov, iz katerih so izračunani prejemki in izdatki. 
Podatki v denarnem toku iz financiranja in naložbenja so pridobljeni po neposredni meto-
di.

Upravljanje kapitala

Osnovni namen upravljanja kapitala je zagotavljanje kapitalske ustreznosti Skupine, dol-
goročne plačilne sposobnosti za potrebe financiranja poslovanja in razvoja Skupine ter vi-
soka finančna stabilnost. S tem zagotavljamo ustvarjanje čim višje vrednosti za delničarje 
in preostale deležnike podjetja. 

Delež dolga v kapitalu se je glede na podatke leta 2018 bistveno povečal, vendar je to pos-
ledica učinka MSRP 16. Sam učinek prehoda na MSRP 16 je izkazan v poglavju 3.10. 

Tudi pri tej primerjavi se je stanje na dan 31. 12. 2019 poslabšalo, vendar je vzrok v novih 
najemih, ki so usredstveni med letom 2019. Temu ustrezno so se povečale tudi finančne 
obveznosti kot protipostavka usredstvenja.
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 31. 12. 2019 1. 1. 2019 31. 12. 2018

Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 14.270.560 14.627.489 8.764.037 

Manj kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva 
s kratkoročnimi depoziti (4.596.150) (6.243.824) (6.243.824)

Neto finančne obveznosti 9.674.410 8.383.665 2.520.213 

 

Kapital 34.547.642 32.463.296 32.463.296 

Bilančna vsota 67.857.378 66.942.102 61.255.499 

 

Neto dolg v kapitalu 28,00 % 25,83 % 7,76 %

Kapital v bilančni vsoti 50,91 % 48,49 % 53,00 %

3.12. RAČUNOVODSKA POJASNILA

3.12.1. Neopredmetena sredstva                                                 

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2019

 Dolgoročne premoženjske  
pravice – računalniški programi

Usredstvenje – razvoj 
neopredmetenih sredstev

Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 1. 1. 2019 6.288.177 1.844.050 8.132.226

Tečajne razlike -1.059 2 -1.058

Pridobitve 349.556 415.654 765.210

Odpisi in odtujitve -124 0 -124

Stanje 31. 12. 2019 6.636.549 2.259.706 8.896.255

    

POPRAVEK VREDNOSTI    

Stanje 1. 1. 2019 4.893.790 715.933 5.609.723

Tečajne razlike -1.060 4 -1.056

Odpisi in odtujitve -124 0 -124

Amortizacija 419.573 71.534 491.107

Stanje 31. 12. 2019 5.312.179 787.471 6.099.650

    

Neodpisana vrednost 1. 1. 2019 1.394.386 1.128.117 2.522.503

Neodpisana vrednost 31. 12. 2019 1.324.370 1.472.235 2.796.605
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Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2018

 Dolgoročne premoženjske 
pravice – računalniški programi

Usredstvenje – razvoj 
neopredmetenih sredstev

Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 1. 1. 2018 6.623.142 1.482.334 8.105.476

Tečajne razlike 3.585 0 3.585

Pridobitve 302.165 361.715 663.880

Odpisi in odtujitve -640.715 0 -640.715

Stanje 31. 12. 2018 6.288.177 1.844.050 8.132.226

    

POPRAVEK VREDNOSTI    

Stanje 1. 1. 2018 5.064.814 658.979 5.723.793

Tečajne razlike 3.562 0 3.563

Odpisi in odtujitve -640.715 0 -640.715

Amortizacija 466.130 56.953 523.083

Stanje 31. 12. 2018 4.893.790 715.933 5.609.723

    

Neodpisana vrednost 1. 1. 2018 1.558.328 823.355 2.381.683

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018 1.394.386 1.128.117 2.522.503

Neopredmetena sredstva so predvsem naložbe v programsko opremo.

Skupina MK je v letu 2019 nabavila za 765.210 EUR neopredmetenih sredstev (v letu 2018 
je bilo nabav za 663.880 EUR). Od tega zneska se večina novih nabav nanaša na nadgra-
dnjo obstoječih programskih rešitev, pretežni del tega zneska se nanaša na nadaljevanje 
razvoja novega komercialnega programa Libris 3. 

Vrednost usredstvenja se izkazuje med skupnimi pridobitvami. V letu 2019 je bilo tega za 
415.654 EUR, leto prej pa za 361.715 EUR.

Vsa neopredmetena osnovna sredstva imajo določljivo dobo koristnosti.

Knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v materialno pomembnih 
zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. Neopredmetena dolgoročna sredstva 
so last družbe in so prosta bremen.

Skupina MK nima nikakršnih obvez za pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev.
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3.12.2. Nepremičnine, naprave in oprema                           

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2019

 Zemljišča Zgradbe Pravica do 
uporabe sredstva

Oprema in 
nadomestni deli

Drobni 
inventar

Skupaj

NABAVNA VREDNOST       

Stanje 31. 12. 2018 4.361.238 15.278.521 0 19.044.337 88.397 38.772.493

prehod 0 0 5.863.452 0 0 5.863.452

Stanje 1. 1. 2019 4.361.238 15.278.521 5.863.452 19.044.337 88.397 44.635.945

Prenos iz naložbenih 
nepremičnin 432.831 726.668 0 0 0 1.159.499

Pridobitve 0 7.332 3.424.193 517.962 1.217 3.950.705

Odpisi in odtujitve 0 0 -526.306 -535.474 -1.217 -1.062.997

Učinek prevrednotenja 407.301 902.578 0 0 0 1.309.879

Stanje 31. 12. 2019 5.201.370 16.915.099 8.761.339 19.026.825 88.397 49.993.030

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2019 0 1.050.692 0 15.290.709 88.397 16.429.798

Odpisi in odtujitve 0 0 -49.341 -507.600 0 -556.941

Amortizacija - vpliv 
prevrednotenja 0 -1.129.789 0 0 0 -1.129.789

Amortizacija 0 468.297 1.507.489 841.144 0 2.816.930

Stanje 31. 12. 2019 0 389.200 1.458.148 15.624.253 88.397 17.559.998

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2018 4.361.238 14.227.829 0 3.753.628 0 22.342.695

Neodpisana vrednost 
1. 1. 2019 4.361.238 14.227.829 5.863.452 3.753.628 0 28.206.147

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2019 5.201.370 16.525.899 7.303.191 3.402.573 0 32.433.032
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2018

 Zemljišča Zgradbe Oprema in nadomestni deli Drobni inventar Skupaj

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 1. 1. 2018 4.361.961 15.265.042 19.632.156 88.397 39.347.556

Pridobitve 0 22.355 459.197 0 481.552

Odpisi in odtujitve -723 -8.877 -1.047.016 0 -1.056.616

Stanje 31. 12. 2018 4.361.238 15.278.521 19.044.337 88.397 38.772.492

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2018 0 598.434 15.392.517 88.397 16.079.348

Odpisi in odtujitve 0 -279 -1.045.908 0 -1.046.188

Amortizacija 0 452.538 944.100 0 1.396.637

Stanje 31. 12. 2018 0 1.050.692 15.290.709 88.397 16.429.798

Neodpisana vrednost 
1. 1. 2018 4.361.961 14.666.609 4.239.639 0 23.268.208

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2018 4.361.238 14.227.829 3.753.628 0 22.342.695

V letu 2019 je bilo v Skupini MK pripoznanih za 525.294 EUR nepremičnin, naprav in opre-
me – dejanske nabave (v letu 2018 481.552 EUR), hkrati pa pripoznanih za 3.424.193 EUR 
pravic do uporabe sredstev.

Pretežni del novih nabav se nanaša na dodatne investicije v IT-opremo (predvsem nakup/
zamenjava računalniške strojne opreme) ter dodatna vlaganja v opremo maloprodajnih 
enot.

Knjigovodske vrednosti preostalih nepremičnin, naprav in opreme v materialno pomemb-
nih zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.

Nepremičnine, naprave in oprema so last Skupine MK z izjemo nepremičnin kot posledica 
standarda MSRP 16 (najemi). Vrednost teh sredstev na dan 31. 12. 2019 znaša 7.303.191 EUR.

Knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin, naprav in opreme na dan 31. 12. 2019 je 
znašala 16.925.896 EUR (na dan 31. 12. 2018 je znašala 13.983.945 EUR). 
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Družba na dan 31. 12. 2019 nima nikakršnih obvez za pridobitev nepremičnin, naprav in 
opreme.

Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 10. 2019 (pred tem pa 31. 10. 
2016) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo-
čena na osnovi uporabe načina tržnih primerjav in na donosu zasnovanega načina. 

Na dan 31. 12. 2019 je Skupina MK na rezervi za pošteno vrednost pri zgradbah in zemljiščih 
izkazovala za 10,19 mio EUR sredstev (na dan 31. 12. 2018 pa 8,18 mio EUR). Če bi bile ne-
premičnine vrednotene po nabavni vrednosti, bi bila njihova višina za omenjeni znesek 
manjša. 

3.12.3. Naložbene nepremičnine                                          

Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2019

 Naložbene nepremičnine – 
zemljišča

Naložbene nepremičnine – 
zgradbe

Skupaj 

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 1. 1. 2019 1.509.348 1.186.234 2.695.582

Povečanja, ki izhajajo iz pridobitev 0 22.148 22.148

Prenos na osnovna sredstva -432.831 -726.668 -1.159.499

Povečanja, ki izhajajo iz prevrednotenja 
na pošteno vrednost 0 364.770 364.770

Stanje 31. 12. 2019 1.076.517 846.484 1.923.001

Poštena vrednost 31. 12. 2019 1.076.517 846.484 1.923.001
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Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2018

 Naložbene nepremičnine – 
zemljišča

Naložbene nepremičnine – 
zgradbe

Skupaj 

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 1. 1. 2018 1.527.372 1.233.771 2.761.144

Povečanja, ki izhajajo iz pridobitev 0 2.231 2.231

Prodaja naložbenih nepremičnin -24.417 -43.376 -67.793

Stanje 31. 12. 2018 1.502.955 1.192.627 2.695.582

Poštena vrednost 31. 12. 2018   2.695.582

Naložbene nepremičnine so last Skupine MK.

Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 10. 2019 (pred tem pa 31. 10. 
2016) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo-
čena na osnovi uporabe, načina tržnih primerjav in na donosu zasnovanega načina. Če bi 
Skupina MK naložbene nepremičnine vrednotila po modelu nabavne vrednosti, bi njihova 
knjigovodska vrednost znašala 649.252 EUR, zmanjšana za nabrani popravek vrednosti, 
česar pa zaradi nepomembnosti ne razkrivamo.

Naložbene nepremičnine so last Skupine MK, naložbene nepremičnine niso zastavljene in 
so bremen proste. 

Družba na dan 31. 12. 2019 nima nikakršnih obvez za pridobitev naložbenih nepremičnin.
Skupina MK je iz naslova naložbenih nepremičnin v letu 2019 generirala za 53 tisoč EUR 
prihodkov (v letu 2018 55 tisoč EUR).

 
3.12.4. Nekratkoročne finančne naložbe     

Gibanje nekratkoročnih finančnih naložb v letu 2019 in 2018

 2019 2018

Stanje 1. 1. 237.620 237.620

Prevrednotenje na pošteno vrednost -97.422 0

Stanje 31. 12. 140.198 237.620
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Praktično celoten preostali znesek knjigovodske vrednosti v nekratkoročne finančne nalož-
be je naložba v delnice DZS. Skladno z MSRP 9 je to naložba, ki je razvrščena v skupino 
finančnih sredstev, ki se meri po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.

Skupina je v letu 2019 zaradi slabšega poslovanja družbe v portfelju slabila naložbo.

Skupina MK izjavlja, da pri nekratkoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih 
in kreditnih (zaupanjskih) tveganj, zato ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov za 
varovanje pred tovrstnimi tveganji.

3.12.5. Nekratkoročne poslovne terjatve

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Nekratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.955 1.382

Skupaj 1.955 1.382

3.12.6. Odložene terjatve za davek
               
 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik 1.257.979 1.319.533

Skupaj 1.257.979 1.319.533
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Gibanje odloženih terjatev in obveznosti za davek

 Odložene 
terjatve 

za davek

Odložene 
obveznosti 

za davek

Začetno stanje 1. 1. 2019 1.319.533 1.240.727

Sprememba odloženih davkov iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine -5.098 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova kratkoročnih poslovnih terjatev 4.759 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova kratkoročnih finančnih naložb -16.810 -1.169

Sprememba odloženih davkov iz naslova prenesene davčne izgube -56.901 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova izločitev RVC-ja v zalogah in slabitev zalog -11.427 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova spremembe davčne stopnje 0 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova rezerve za pošteno vrednost (zgradbe) 0 424.538

Sprememba odloženih davkov iz naslova amortizacije osnovnih sredstev – pod 500 EUR 0 -5.110

Sprememba odloženih davkov iz naslova amortizacija prevrednotenih zgradb 23.924 0

Končno stanje 31. 12. 2019 1.257.979 1.658.986

 Odložene 
terjatve 

za davek

Odložene 
obveznosti 

za davek

Začetno stanje 1. 1. 2018 1.353.586 1.242.196

Sprememba odloženih davkov iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine -16.290 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova kratkoročnih poslovnih terjatev -37.761 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova kratkoročnih finančnih naložb -1.965 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova prenesene davčne izgube -12.643 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova izločitev RVC-ja v zalogah in slabitev zalog 13.382 0

Sprememba odloženih davkov iz naslova rezerve za pošteno vrednost (zgradbe) 0 -1.364

Sprememba odloženih davkov iz naslova amortizacije osnovnih sredstev – pod 500 EUR 0 -105

Sprememba odloženih davkov iz naslova amortizacije prevrednotenih zgradb 21.224 0

Končno stanje 31. 12. 2018 1.319.533 1.240.727

Odložene terjatve za davek v Skupini MK se nanašajo na začasne razlike med knjigovod-
skimi in davčnimi vrednostmi, kot je navedeno zgoraj. 

Terjatve za odložene davke so pripoznane prek izračunov srednjeročnega plana, v katerem 
bodo družbe Skupine MK ustvarile zadosti visoko davčno osnovo, da bodo lahko izkoristi-
le odložene terjatve za davek.
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Odložene terjatve za davek se nanašajo tako na posamezne družbe Skupine MK kot na 
same konsolidacijske postopke. Od lokalne davčne zakonodaje je odvisen tudi izračun od-
loženih terjatev za davek. 
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Izkaz gibanja terjatev za odloženi davek po kategorijah

 Rezervacije in jubilejne nagrade 
ter odpravnine

Slabitev kratkoročnih 
poslovnih terjatev

Slabitev kratkoročnih 
finančnih naložb

Davčna izguba Izločitev RVC-ja in slabitev zalog Amortizacija prevrednotenih nepremičnin Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2019 173.763 210.890 69.878 239.877 565.559 59.566 1.319.533

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 1.488 4.883 17.341 0 -11.426 23.924 36.210

Odprava odloženih davkov -6.587 -124 -34.151 -56.901 0 0 -97.764

Končno stanje 31. 12. 2019 168.665 215.648 53.068 182.975 554.133 83.489 1.257.979

 Rezervacije in jubilejne nagrade 
ter odpravnine

Slabitev kratkoročnih 
poslovnih terjatev

Slabitev kratkoročnih 
finančnih naložb

Davčna izguba Izločitev RVC-ja in slabitev zalog Amortizacija prevrednotenih nepremičnin Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2018 190.054 248.650 71.843 252.520 552.177 38.342 1.353.586

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 0 4.433 0 0 13.382 21.224 39.039

Odprava odloženih davkov -16.290 -42.194 -1.965 -12.643 0 0 -73.092

Končno stanje 31. 12. 2018 173.763 210.890 69.878 239.877 565.559 59.566 1.319.533

Izkaz gibanja obveznosti za odloženi davek po kategorijah

 Rezerva za pošteno 
vrednost (nepremičnine)

Amortizacija opreme (nabavna 
vrednost pod 500 EUR)

Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2019 1.166.108 74.619 1.240.727

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 424.538 0 424.538

Odprava odloženih davkov 0 -6.279 -6.279

Končno stanje 31. 12. 2019 1.590.646 68.340 1.658.986

 Rezerva za pošteno 
vrednost (nepremičnine)

Amortizacija opreme (nabavna 
vrednost pod 500 EUR)

Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2018 1.167.471 74.725 1.242.196

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 0 1.340 1.340

Odprava odloženih davkov -1.364 -1.445 -2.809

Končno stanje 31. 12. 2018 1.166.108 74.619 1.240.727
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Izkaz gibanja terjatev za odloženi davek po kategorijah

 Rezervacije in jubilejne nagrade 
ter odpravnine

Slabitev kratkoročnih 
poslovnih terjatev

Slabitev kratkoročnih 
finančnih naložb

Davčna izguba Izločitev RVC-ja in slabitev zalog Amortizacija prevrednotenih nepremičnin Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2019 173.763 210.890 69.878 239.877 565.559 59.566 1.319.533

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 1.488 4.883 17.341 0 -11.426 23.924 36.210

Odprava odloženih davkov -6.587 -124 -34.151 -56.901 0 0 -97.764

Končno stanje 31. 12. 2019 168.665 215.648 53.068 182.975 554.133 83.489 1.257.979

 Rezervacije in jubilejne nagrade 
ter odpravnine

Slabitev kratkoročnih 
poslovnih terjatev

Slabitev kratkoročnih 
finančnih naložb

Davčna izguba Izločitev RVC-ja in slabitev zalog Amortizacija prevrednotenih nepremičnin Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2018 190.054 248.650 71.843 252.520 552.177 38.342 1.353.586

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 0 4.433 0 0 13.382 21.224 39.039

Odprava odloženih davkov -16.290 -42.194 -1.965 -12.643 0 0 -73.092

Končno stanje 31. 12. 2018 173.763 210.890 69.878 239.877 565.559 59.566 1.319.533

Izkaz gibanja obveznosti za odloženi davek po kategorijah

 Rezerva za pošteno 
vrednost (nepremičnine)

Amortizacija opreme (nabavna 
vrednost pod 500 EUR)

Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2019 1.166.108 74.619 1.240.727

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 424.538 0 424.538

Odprava odloženih davkov 0 -6.279 -6.279

Končno stanje 31. 12. 2019 1.590.646 68.340 1.658.986

 Rezerva za pošteno 
vrednost (nepremičnine)

Amortizacija opreme (nabavna 
vrednost pod 500 EUR)

Skupaj

Začetno stanje 1. 1. 2018 1.167.471 74.725 1.242.196

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 0 1.340 1.340

Odprava odloženih davkov -1.364 -1.445 -2.809

Končno stanje 31. 12. 2018 1.166.108 74.619 1.240.727
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3.12.7. Zaloge

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Material 283.396 305.699

Nedokončana proizvodnja 862.240 883.011

Proizvodi 3.034.242 3.608.876

Trgovsko blago 11.532.224 11.550.256

Skupaj 15.712.102 16.347.842

Zaloge Skupine MK so se v letu 2019 po knjigovodski vrednosti znižale po vseh kategorijah 
zalog. Skupina MK je tudi v letu 2019 izvajala aktivno optimizacijo zalog.

Inventurni viški, manki in odpisi zalog 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Inventurni viški 75.525 76.241

Inventurni manki 259.650 206.231

Dokončni odpisi zalog 261.137 236.545

Stanje popravka vrednosti zalog 4.659.584 5.019.227

Pregled gibanja popravka vrednosti zalog

Stanje 1. 1. 19 5.019.227

Dodatne oslabitve 433.083

Odprava oslabitve 792.726

Stanje 31. 12. 19 4.659.584

Stanje 1. 1. 18 4.842.665

Dodatne oslabitve 545.920

Odprava oslabitve 369.357

Stanje 31. 12. 18 5.019.227

Skupina MK je v letu 2019 ob letnem popisu ugotovila za 75.525 EUR viškov in za 259.650 
EUR mankov na zalogah lastnih proizvodov in trgovskega blaga.
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Skupina MK je v letu 2019 iz naslova poškodovanih ali nekurantnih artiklov ter nedokonča-
ne proizvodnje odpisala za 261.137 EUR zalog.

Skupina MK na dan 31. 12. 2019 nima zastavljenih zalog.

3.12.8. Kratkoročne finančne naložbe

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 0 345.378

Druge delnice in deleži 0 345.378

Skupaj 0 345.378

V letu 2019 je Skupina z dobičkom odprodala naložbo v družbo Prehrana promet, Tuzla. 

Skupina MK izjavlja, da pri kratkoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in 
kreditnih (zaupanjskih) tveganj, zato ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov za 
varovanje pred tovrstnimi tveganji.

Skupina MK ni imela terjatev iz naslova kratkoročno danih posojil do članov uprave, članov 
nadzornega sveta in notranjih lastnikov.
              
                                                   
3.12.9. Kratkoročne poslovne terjatve             

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 7.956.696 8.469.436

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 452.596 417.481

Skupaj 8.409.293 8.886.917

Kratkoročne terjatve Skupine MK so se glede na predhodno leto zmanjšale za 5 %.

Ker terjatve zaradi skrbnega spremljanja niso povezane z določenimi tveganji, pričakuje-
mo, da bodo tudi poplačane.
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Skupina MK nima terjatev do članov uprave, članov nadzornega sveta in notranjih last-
nikov.

Skupina MK na področju poslovnih terjatev ustrezno obvladuje tveganja, podrobneje je 
problematika opisana v poslovnem delu letnega poročila. 

Skupina MK nima sklenjene nobene pogodbe z ročnostjo več kot 120 dni. Posebnih zava-
rovanj terjatev na sistemski ravni Skupina MK ne uporablja. Terjatve v Skupini MK so pro-
ste bremen.

3.12.10. Kratkoročne terjatve za davek od dobička         

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne terjatve za davek od dobička 26.793 26.669

Skupaj 26.793 26.669

3.12.11. Predujmi in druga kratkoročna sredstva   

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Predujmi za osnovna sredstva 29.233 855

Predujmi za obratna sredstva 154.490 162.157

Drugi predujmi 222.189 126.081

Aktivne časovne razmejitve 140.237 164.990

Skupaj 546.150 454.083

Kratkoročno odloženi stroški se v višini 140 tisoč EUR nanašajo na v letu 2019 prejete ra-
čune za stroške obdobja leta 2019. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije, 
stroškov licenčnin, zavarovanja (predvsem nepremičnin in avtomobilov) in raznih naroč-
nin. Kategorijo drugi predujmi večinoma predstavljajo dane varščine za najeme poslovnih 
prostorov.
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3.12.12. Denar in denarni ustrezniki                                           

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 76.472 77.206

Denarna sredstva na računih 4.519.678 5.821.240

Skupaj 4.596.150 5.898.446

3.12.13. Kapital  

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

  I. VPOKLICANI KAPITAL 5.141.149 5.141.149

     1. Osnovni kapital 5.141.149 5.141.149

 II. KAPITALSKE REZERVE 8.127.507 8.127.507

III. REZERVE IZ DOBIČKA 10.766.451 10.766.451

      1. Zakonske rezerve 838.322 838.322

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

      3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži – kot odbitna postavka -1.359.771 -1.359.771

      4. Statutarne rezerve 1.557.628 1.557.628

      5. Druge rezerve iz dobička 8.370.501 8.370.501

IV. REZERVA ZA POŠTENO VREDNOST 9.585.768 7.583.723

 V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 1.493.001 2.459.774

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 127.018 -947.516

VII. PREVEDBENA REZERVA -693.250 -667.791

VIII. KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV 0 0

Skupaj 34.547.643 32.463.297
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Vpoklicani kapital

V sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani je obvladujoča družba dne 24. 2. 2003 vpi-
sala akt o lastninskem preoblikovanju in osnovni kapital. Na 24. skupščini delničarjev druž-
be Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, dne 14. 8. 2006 je skupščina sprejela sklep 
o uvedbi kosovnih delnic, in sicer tako, da ena (1) delnica družbe z nominalnim zneskom 
1.000,00 SIT (4,173 evra) postane ena (1) kosovna delnica. Število izdanih in v celoti vpla-
čanih kosovnih delnic je 1.232.025.

Vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2019 znaša 5.141.149 evrov.

Lastne delnice

Skupina MK na dan 31. 12. 2019 poseduje 40.500 lastnih delnic po nakupni vrednosti 
1.359.771 EUR. Lastne delnice so pridobljene za namene iz osme alineje prvega odstavka 
240. člena Zakona o gospodarskih družbah. 

Rezerve

Zakonske in kapitalske rezerve se oblikujejo v višini 10 odstotkov osnovnega kapitala ob-
vladujoče družbe. Kapitalske rezerve so v celoti nastale iz odprave splošnega prevrednoto-
valnega popravka kapitala.  

Skupina MK je za nakup lastnih delnic oblikovala rezerve v 100-odstotnem znesku, in sicer 
iz postavk prenesenega čistega dobička in čistega poslovnega izida leta 2010.

Statut delniške družbe obvladujoče družbe nalaga oblikovanje statutarnih rezerv do višine 
20 odstotkov osnovnega kapitala. Statutarne rezerve obvladujoče družbe so v celoti obli-
kovane. 
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Rezerva za pošteno vrednost

Rezerva za pošteno vrednost na dan 31. 12. 2019 znaša 9,6 mio EUR. Znesek v višini 9,6 
mio EUR je analitično sestavljen iz:

• rezerve za pošteno vrednost iz naslova nepremičnin v višini +10,2 mio EUR,
• rezerve za pošteno vrednost iz naslova finančnih naložb v višini -0,1 mio EUR ter
• iz rezerve za pošteno vrednost iz naslova aktuarskih izgub v višini -0,5 mio EUR.

Preneseni čisti dobiček in čisti poslovni izid poslovnega leta

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2019 je znašal 127.018 EUR (v letu 2018 je imela Skupi-
na MK poslovni izid v višini -947.516).

Preneseni čisti dobiček se je razdelil, kot izhaja iz Izkaza gibanja kapitala (po sklepih upra-
ve, nadzornih svetov in skupščin družb).

MK Založba v letu 2019 ni izplačala dividende, od odvisnih družb je prejela dividende v 
 višini 535 tisoč EUR (v letu 2018 500 tisoč EUR).

Prevedbena rezerva 

Prevedbena rezerva na dan 31. 12. 2019 znaša -693.441 EUR (v letu 2018 -667.791 EUR). 
Izvira iz tečajnih razlik pri konsolidiranju kapitala in izločanju medsebojnih prometov od-
visnih družb v tujini. 
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3.12.14. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade 1.784.531 1.775.122

Skupaj 1.784.531 1.775.122

 REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE

Stanje 1. 1. 2019 1.775.122

Dodatne rezervacije, napravljene v obdobju,  
tudi povečanja obstoječih rezervacij 103.627

Uporabljeni zneski -85.549

Odprava rezervacij zaradi spremembe predpostavk -8.669

Stanje 31. 12. 2019 1.784.531

 REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE

Stanje 1. 1. 2018 1.907.403

Dodatne rezervacije, napravljene v obdobju, tudi 
povečanja obstoječih rezervacij 53.213

Uporabljeni zneski -94.487

Odprava rezervacij zaradi spremembe predpostavk -91.007

Stanje 31. 12. 2018 1.775.122

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti se nanašajo na rezervacije za odpravnine 
ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Podatki so vneseni v poslovne knjige na podlagi aktuar-
skih izračunov. Dolgoročne rezervacije za določene odvisne družbe v tujini se upoštevajo 
samo v konsolidaciji in ne direktno v poslovnih izkazih odvisnih družb. 

Uporabljene predpostavke pri aktuarskem izračunu za rezervacije na dan 31. 12. 2019 so za 
družbe v Sloveniji (pretežni del) naslednje: 

Dolgoročna nominalna rast plač v državi 1 %
Dolgoročna nominalna rast plač v Skupini 0,5 %
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Fluktuacija po razredih
 do 35 let:  2 %
 35–45 let:  2 %
 nad 45 let:  2 %

Nominalna dolgoročna obrestna mera: 1 %

Analiza občutljivosti 

 Odpravnine Jubilejne nagrade Skupaj

Znižanje diskontne obrestne mere za 0,5 odstotne točke 98.405,17 9.702,68 108.107,85

Povečanje diskontne obrestne mere za 0,5 odstotne točke -90.189,32 -9.133,93 -99.323,26

Povečanje rasti plač za 0,5 odstotne točke 98.013,46 0,00 98.013,46

Zmanjšanje rasti plač za 0,5 odstotne točke -90.718,19 0,00 -90.718,19

3.12.15. Nekratkoročne finančne obveznosti          

 31. 12. 2019 1. 1. 2019 31. 12. 2018

Nekratkoročne obveznosti do bank 5.057.912 6.790.012 6.790.012

Nekratkoročne finančne obveznosti za najeme 6.105.996 4.546.680 0

Skupaj 11.163.909 11.336.692 6.790.012

 31. 12. 2018 Spremembe v letu 2019 31. 12. 2019

Nekratkoročne obveznosti do bank 6.790.012 1.732.100* 5.057.912

Skupaj 6.790.012 1.732.100 5.057.912

*prenos na kratkoročni del obveznosti do bank

Nekratkoročne finančne obveznosti so se v letu 2019 bistveno povečale. Rast nekratkoroč-
nih finančnih obveznosti lahko pojasnimo predvsem z uvedbo MSRP 16 (s tem so se nek-
ratkoročne finančne obveznosti povečale za 4,5 mio EUR), poleg tega smo v letu 2019 v 
najem vzeli še dodatne nepremičnine, ki so tovrstne obveznosti dodatno povečevale. 
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Nekratkoročne finančne obveznosti do bank smo zmanjševali skladno z že podpisanimi 
pogodbami oz. s prenosom na kratkoročni del, in sicer v absolutnem znesku za 1,7 mio 
EUR.

Vse finančne obveznosti v letu 2019 so bile izvedene skladno s programom odplačil.

Ročnost nekratkoročnih finančnih do bank obveznosti:

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Zapadlost od 1 do 2 let 1.650.003 1.732.784

Zapadlost od 2 do 3 let 1.640.003 1.650.003

Zapadlost od 3 do 4 let 1.606.695 1.640.003

Zapadlost od 4 do 5 let 161.211 1.606.695

Zapadlost nad 5 let 0 160.526

Skupaj 5.057.912 6.790.011

Obrestne mere za nekratkoročne finančne obveznosti so vezane na EURIBOR (3M, 6M) s 
pribitki od 2,3 % do 2,6 %. Nekratkoročna posojila so zavarovana z menicami in hipoteka-
mi na nepremičninah.

3.12.16. Odložene obveznosti za davek                                 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Obveznosti za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik 1.658.986 1.240.727

Skupaj 1.658.986 1.240.727

Odložene obveznosti  za davek se nanašajo predvsem na začasne razlike med davčnimi in 
knjigovodskimi vrednostmi osnovnih sredstev – nepremičnine. V letu 2019 so se odložene 
obveznosti za davek povečale – vzrok gre iskati v povečanju vrednosti poslovnih nepremič-
nin skladno s cenitvijo za računovodske potrebe na dan 31. 10. 2019. Dodatna pojasnila 
glede gibanj so predstavljena v poglavju 3.12.6. 
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3.12.17. Kratkoročne finančne obveznosti                            

 31. 12. 2019 1. 1. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.822.200 1.968.379 1.968.379

– od tega kratkoročni del dolgoročnih posojil 1.728.043 1.867.274 1.867.274

– od tega kratkoročna posojila 94.157 101.105 101.105

Kratkoročne finančne obveznosti za najeme in druge obveznosti 1.284.451 1.322.418 5.645

Skupaj 3.106.651 3.290.797 1.974.025

Kratkoročna posojila, prejeta od bank, so se na dan 31. 12. 2019 glede na predhodno leto 
znižala za 0,15 mio EUR. 

V postavki kratkoročne finančne obveznosti izkazujemo kratkoročna posojila in nekratko-
ročno prejeta posojila, ki zapadejo v letu 2019 in so obrestovana, kot je navedeno v pojas-
nilih pri nekratkoročnih finančnih obveznostih.

Čeprav so dolgovi vezani na EURIBOR, zaradi trenutne gospodarske situacije ne pričaku-
jemo večje spremembe. Posledično obrestno tveganje ocenjujemo kot zmerno.

Porast drugih kratkoročnih finančnih obveznosti je posledica uvedbe MSRP 16 oz. pripa-
dajoče pasivne stani usredstvenja v najem vzetih sredstev – torej govorimo o pokrivanju 
glavnice iz najemnin, ki zapadejo v plačilo v letu 2020.

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 9.279.404 10.210.229

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.645.173 3.646.315

– kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.405.611 1.507.375

– obveznosti do države in državnih institucij 475.676 390.241

– druge kratkoročne obveznosti 1.763.885 1.748.699

Skupaj 12.924.577 13.856.544
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3.12.18. Kratkoročne poslovne obveznosti                

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 9.279.404 10.210.229

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.645.173 3.646.315

– kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.405.611 1.507.375

– obveznosti do države in državnih institucij 475.676 390.241

– druge kratkoročne obveznosti 1.763.885 1.748.699

Skupaj 12.924.577 13.856.544

Skupne kratkoročne poslovne obveznosti Skupine MK so se v letu 2019 znižale za 7 %. 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 9 %. V drugih kategori-
jah kratkoročnih poslovnih obveznosti izkazujemo obveznosti do zaposlencev iz naslova 
decembrskih plač (valuta januar), decembrski obračun DDV-ja, obveznosti iz naslova vkal-
kuliranih avtorskih honorarjev in licenčnin v zalogah gotovih proizvodov, ki se avtorjem 
plačujejo glede na prodano količino proizvodov.

Družba ni imela nekratkoročnih in ne kratkoročnih dolgov do članov uprave, članov nad-
zornega sveta in notranjih lastnikov z izjemo decembrskih obveznosti, katerih zapadlost je 
v januarju 2020.

3.12.19. Obveznosti za davek od dobička

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Obveznosti za davek od dobička 10.774 104

Skupaj 10.774 104
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3.12.20. Druge kratkoročne obveznosti                                     

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 68.332 63.766

Pogodbene obveznosti 1.884.072 2.000.223

Prejeti predujmi 213.165 352.191

Neizkoriščeni dopusti 368.016 478.218

Drugo 112.602 84.421

Skupaj 2.646.187 2.978.820

Druge kratkoročne obveznosti so se v letu 2019 znižale za 11 %. Vsebinsko gledano na po-
stavki pogodbenih obveznosti izkazujemo zaračunane nedobavljene lastne proizvode (del-
no tudi trgovsko blago, ki ga bomo dobavili na podlagi že dobljenih razpisov). Absolutno 
najmočnejša postavka se je znižala za 6 %.

3.12.21. Finančna tveganja in finančni instrumenti

V Skupini MK smo izpostavljeni številnim finančnim tveganjem, ta vključujejo predvsem 
tveganje sprememb deviznih tečajev (valutno tveganje), kreditno tveganje, tveganje spre-
memb obrestnih mer in tveganje plačilne sposobnosti. 

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo pomembna finančna tveganja, ki jih redno ocenju-
jemo ter izvajamo ustrezne aktivnosti za njihovo obvladovanje.
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Valutno tveganje

(v EUR) BAM EUR GBP HRK MKD RSD USD DRUGE VALUTE Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2019

Nekratkoročne poslovne terjatve - - - 1.955 - - - - 1.955 

Kratkoročne poslovne terjatve 235.874 7.055.608 2.638 894.337 42.668 133.194 43.096 1.877 8.409.293 

Denar in denarni ustrezniki 5.258 4.175.797 122.221 116.983 6.581 4.524 164.167 619 4.596.150 

Nekratkoročne finančne obveznosti (45.376) (11.118.533) - - - - - - (11.163.909)

Kratkoročne finančne obveznosti (13.789) (3.092.863) - - - - - - (3.106.651)

Kratkoročne poslovne obveznosti (47.899) (11.446.248) (431.441) (761.953) (10.985) (110.921) (99.463) (15.668) (12.924.577)

Izpostavljenost bilance stanja 134.068 (14.426.238) (306.581) 251.322 38.264 26.797 107.800 (13.172) (14.187.740)

(v EUR) BAM EUR GBP HRK MKD RSD USD DRUGE VALUTE Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2018

Nekratkoročne poslovne terjatve - - - 1.382 - - - - 1.382 

Kratkoročne poslovne terjatve 249.180 7.190.564 1.931 1.111.208 75.673 151.816 103.341 3.205 8.886.917 

Denar in denarni ustrezniki 13.081 5.107.626 480.114 112.571 12.814 10.020 150.212 12.007 5.898.446 

Nekratkoročne finančne obveznosti - (6.790.012) - - - - - - (6.790.012)

Kratkoročne finančne obveznosti - (1.974.025) - - - - - - (1.974.025)

Kratkoročne poslovne obveznosti (32.023) (12.353.886) (415.854) (757.425) (10.783) (112.663) (155.929) (17.982) (13.856.544)

Izpostavljenost bilance stanja 230.239 (8.819.733) 66.190 467.736 77.704 49.173 97.624 (2.770) (7.833.836)

Skupina MK posluje na več trgih, domicilni trg je Slovenija oz. valuta EUR. Zaradi odvisnih 
družb na tujih trgih smo izpostavljeni tveganju sprememb deviznih tečajev, pri katerih se 
zaradi spremembe razmerja posamezne valute proti funkcionalni valuti Skupine MK lahko 
zmanjšajo gospodarske koristi Skupine MK. Največja valutna tveganja izvirajo iz naših po-
slovnih aktivnosti na trgih Hrvaške in Srbije.  

Dolgo devizno pozicijo (presežek sredstev nad obveznostmi) na dan 31. 12. 2019 izkazuje-
mo v valutah BAM, HRK, MKD in RSD in USD.

Kratko devizno pozicijo imamo v valuti EUR – predvsem zaradi finančnega dela in v valuti 
GBP (tu imamo izkazane obveznosti predvsem za pravice, ki so dostopne samo na teh tr-
gih).

Ključne  računovodske kategorije, ki tvorijo devizno pozicijo, so terjatve do kupcev (in druge 
terjatve) ter poslovne in druge obveznosti, v valuti EUR je tu še relativno močan finančni del.
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Valutno tveganje

(v EUR) BAM EUR GBP HRK MKD RSD USD DRUGE VALUTE Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2019

Nekratkoročne poslovne terjatve - - - 1.955 - - - - 1.955 

Kratkoročne poslovne terjatve 235.874 7.055.608 2.638 894.337 42.668 133.194 43.096 1.877 8.409.293 

Denar in denarni ustrezniki 5.258 4.175.797 122.221 116.983 6.581 4.524 164.167 619 4.596.150 

Nekratkoročne finančne obveznosti (45.376) (11.118.533) - - - - - - (11.163.909)

Kratkoročne finančne obveznosti (13.789) (3.092.863) - - - - - - (3.106.651)

Kratkoročne poslovne obveznosti (47.899) (11.446.248) (431.441) (761.953) (10.985) (110.921) (99.463) (15.668) (12.924.577)

Izpostavljenost bilance stanja 134.068 (14.426.238) (306.581) 251.322 38.264 26.797 107.800 (13.172) (14.187.740)

(v EUR) BAM EUR GBP HRK MKD RSD USD DRUGE VALUTE Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2018

Nekratkoročne poslovne terjatve - - - 1.382 - - - - 1.382 

Kratkoročne poslovne terjatve 249.180 7.190.564 1.931 1.111.208 75.673 151.816 103.341 3.205 8.886.917 

Denar in denarni ustrezniki 13.081 5.107.626 480.114 112.571 12.814 10.020 150.212 12.007 5.898.446 

Nekratkoročne finančne obveznosti - (6.790.012) - - - - - - (6.790.012)

Kratkoročne finančne obveznosti - (1.974.025) - - - - - - (1.974.025)

Kratkoročne poslovne obveznosti (32.023) (12.353.886) (415.854) (757.425) (10.783) (112.663) (155.929) (17.982) (13.856.544)

Izpostavljenost bilance stanja 230.239 (8.819.733) 66.190 467.736 77.704 49.173 97.624 (2.770) (7.833.836)

Skupina MK posluje na več trgih, domicilni trg je Slovenija oz. valuta EUR. Zaradi odvisnih 
družb na tujih trgih smo izpostavljeni tveganju sprememb deviznih tečajev, pri katerih se 
zaradi spremembe razmerja posamezne valute proti funkcionalni valuti Skupine MK lahko 
zmanjšajo gospodarske koristi Skupine MK. Največja valutna tveganja izvirajo iz naših po-
slovnih aktivnosti na trgih Hrvaške in Srbije.  

Dolgo devizno pozicijo (presežek sredstev nad obveznostmi) na dan 31. 12. 2019 izkazuje-
mo v valutah BAM, HRK, MKD in RSD in USD.

Kratko devizno pozicijo imamo v valuti EUR – predvsem zaradi finančnega dela in v valuti 
GBP (tu imamo izkazane obveznosti predvsem za pravice, ki so dostopne samo na teh tr-
gih).

Ključne  računovodske kategorije, ki tvorijo devizno pozicijo, so terjatve do kupcev (in druge 
terjatve) ter poslovne in druge obveznosti, v valuti EUR je tu še relativno močan finančni del.
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Analiza občutljivosti

Pri analizi občutljivosti so uporabljeni naslednji tečaji:

 Končni tečaj

enot valute za 1 EUR 31. 12. 2019 31. 12. 2018

BAM 1,956 1,956

GBP 0,852 0,895

HRK 7,449 7,413

MKD 61,419 61,606

RSD 117,380 118,430

USD 1,119 1,145

Analiza občutljivosti je narejena na podlagi 1-odstotne spremembe (povečanja) vrednosti 
evra glede na navedene valute v tabeli na dan 31. 12. 

Glede na odprtost devizne pozicije (dolga, kratka) je učinek na IPI tak, kot je prikazan spo-
daj, upoštevaje predpostavko, da vse preostale spremenljivke (zlasti obrestna mera za fi-
nančne obveznosti) ostanejo nespremenjene.

v EUR 2019 2018

Sprememba navedene valute za 1 % 1 %

GBP -3.035 -655

HRK -2.488 -4.631

MKD -379 -769

RSD -265 -487

USD -1.067 -967

Poleg naravnega uravnavanja valutnih tveganj uporabljamo tudi kratkoročne terminske po-
sle. Osnova za varovanje so planirani denarni tokovi (predvsem odlivi) v posamezni valuti 
v odvisnosti od verjetnosti spremembe valutnega tečaja. Na dan 31. 12. 2019 nismo imeli 
odprtih terminskih pogodb.

Upravljanje valutnih tveganj izvajamo centralizirano na nivoju matične družbe.
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Glede na izvedene ukrepe varovanja pred valutnimi tveganji ocenjujemo valutno tveganje 
kot zmerno.

Obrestno tveganje

Pri financiranju tekočega poslovanja Skupine MK in njene investicijske dejavnosti se soo-
čamo z obrestnim tveganjem, saj so vsa posojila vezana na variabilno obrestno mero Eu-
ribor (3- oz. 6-mesečni Euribor).

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri   

Prejeti krediti in posojila 6.880.112 8.764.037

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri -6.880.112 -8.764.037

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid leta 2019

 Zmanjšanje za 100 bt Povečanje za 100 bt

Neto variabilnost denarnega toka 68.801 -68.801

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid leta 2018

 Zmanjšanje za 100 bt Povečanje za 100 bt

Neto variabilnost denarnega toka 87.640 -87.640

V letu 2019 smo posojila iz preteklih obdobij odplačevali skladno z obstoječim amortiza-
cijskim načrtom. V letu 2019 smo sicer povečali skupno zadolženost (zaradi uvedbe MSRP 
16 – ta finančni dolg ne pomeni odlivne postavke, zato je pri izračunu tveganja ne upošte-
vamo), vendar pa se je finančni dolg do bank znižal skladno z anuitetnimi načrti.

Glede na dejstvo, da nameravamo srednjeročno zmanjševati posojilno izpostavljenost, 
ocenjujemo obrestno tveganje kot nizko.
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Kreditno tveganje

Z vidika kreditnega tveganja so najpomembnejša računovodska kategorija terjatve do kup-
cev. Terjatve Skupine MK v grobem lahko delimo na 2 dela, in sicer na prodajo pravnim 
osebam ter na terjatve iz naslova posameznih kupcev (fizičnih oseb). Posamezna vrednost 
slednjih terjatev je majhna in zelo razpršena, njihova kvaliteta pa več ali manj odvisna od 
posameznega trga, na katerem nastopamo.

Pri kupcih – fizičnih osebah vodimo sistematično opominjanje ter zunajsodno in sodno 
izterjavo zapadlih terjatev v skladu z internimi pravilniki.

Pri drugih pravnih osebah s pomočjo notranje informacijske podpore in zunanjih virov bo-
nitetnih informacij sproti preverjamo njihovo boniteto, višino in starostno strukturo terja-
tev ter določamo meje izpostavljenosti do posameznih kupcev, redno nadziramo njihovo 
finančno stanje, izvajamo medsebojne in verižne kompenzacije in druge finančne pogod-
be. 

Zaradi izvajanja vseh navedenih aktivnosti ocenjujemo izpostavljenost temu tveganju kot 
zmerno. 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Nekratkoročne poslovne terjatve 1.955 1.382

Kratkoročne poslovne terjatve 8.409.293 8.886.917

Denar in denarni ustrezniki 4.596.150 5.898.446

Skupaj 13.007.398 14.786.745
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev po zapadlosti

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Nezapadle 6.747.301 7.258.171

Zapadle do 90 dni 1.311.332 1.327.835

Zapadle od 91 do 180 dni 195.798 165.140

Zapadle nad 180 dni 154.862 135.771

Skupaj 8.409.293 8.886.917

Gibanje popravka vrednosti

 2019 2018

Stanje 1. 1. 6.501.281 7.386.593

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 128.433 172.653

Odprava popravkov vrednosti v letu 171.963 174.907

Dokončen odpis terjatev 309.629 883.058

Stanje 31. 12. 6.148.122 6.501.281
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Likvidnostno tveganje

Tveganja plačilne sposobnosti zajemajo tveganja, povezana s primanjkljajem razpoložljivih 
finančnih virov in posledično z nesposobnostjo Skupine MK, da v dogovorjenih rokih po-
ravna svoje obveznosti. 

V Skupini MK aktivno upravljamo tveganje plačilne sposobnosti s spremljanjem in centra-
liziranim uravnavanjem likvidnosti sredstev, obveznosti do virov sredstev in denarnih to-
kov iz poslovanja in naložbenja.

Veliko pozornosti namenjamo sprotni spremljavi denarnih tokov kot tudi samemu planira-
nju (kratkoročnemu in dolgoročnemu). Uspešno planiranje likvidnosti nam omogoča op-
timalno in aktivno upravljanje morebitnih presežkov (primanjkljajev) sredstev na nivoju 
posamezne družbe in Skupine MK.

 31. 12. 2019 Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska 
vrednost

do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 6.880.111 517.991 1.304.208 5.057.912

Prejeta posojila družb 0 0 0 0

Druge finančne obveznosti – MSRP 16 7.388.618 641.311 641.311 6.105.996

Druge finančne obveznosti 1.828 1.828 0 0 

Kratkoročne poslovne obveznosti 12.924.577 12.915.704 5.004 3.869

Skupaj 27.195.134 14.076.834 1.950.523 11.167.777

 31. 12. 2018 Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska 
vrednost

do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 8.742.312 553.785 1.503.928 7.251.189

Prejeta posojila družb 0 0 0 0

Druge finančne obveznosti 21.725 2.370 2.370 16.985

Kratkoročne poslovne obveznosti 13.856.544 13.852.004 0 4.540

Skupaj 22.620.581 14.408.159 1.506.298 7.272.714

*Zneski pri finančnih obveznostih vsebujejo tudi natečene obresti v referenčnem obdobju.
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Prikaz poštene vrednosti

Stanje 31. 12. 2019 Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

1. raven 2. raven 3. raven

Sredstva      

Nekratkoročne poslovne terjatve 1.955 1.955 0  0 1.955 

Nekratkoročne finančne naložbe 140.198 140.198 0  0 140.198 

Kratkororočne finančne naložbe 0 0 0  0 0 

Kratkoročne poslovne terjatve 8.409.293 8.409.293 0  0 8.409.293 

Denar in denarni ustrezniki 4.596.150 4.596.150 4.596.150  0 0 

Obveznosti      

Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 14.270.557 14.270.557 0 0 14.270.557 

Kratkoročne poslovne obveznosti 12.924.577 12.924.577 0 0 12.924.577 

Stanje 31. 12. 2018 Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

1. raven 2. raven 3. raven

Sredstva      

Nekratkoročne poslovne terjatve 1.382 1.382  0 0 1.382 

Nekratkoročne finančne naložbe 237.620 237.620  0 0 237.620 

Kratkoročne finančne naložbe 345.378 345.378  0 0 345.378 

Kratkoročne poslovne terjatve 8.886.917 8.886.917  0 0 8.886.917 

Denar in denarni ustrezniki 5.898.446 5.898.446 5.898.446 0 0 

Obveznosti      

Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 8.764.037 8.764.037  0 0 8.764.037 

Kratkoročne poslovne obveznosti 13.856.544 13.856.544  0 0 13.856.544 

Hierarhija ravni:
1. raven – sredstva po tržni ceni
2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena neposred-

no ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov
3. raven – sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov
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3.12.22. Čisti prihodki od prodaje

DRUŽBA 2019 % 2019 nekonsolidirano % 2018 % 2018 nekonsolidirano % Delež 19 Delež 18 I 19 / 18 I 19 / 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 12 = 2 / 6 * 100 13 = 4 / 8 * 100

MK ZALOŽBA 8.530.963 12,4 17.820.347 22,1 8.406.947 12,1 18.884.715 22,9 0,48 0,45 101,5 94,4

MK TRGOVINA 51.713.821 74,9 52.093.052 64,7 51.814.671 74,6 52.330.224 63,5 0,99 0,99 99,8 99,5

CZ – ZALOŽNIŠTVO 12.481 0,0 449.666 0,6 6.062 0,0 685.156 0,8 0,03 0,01 205,9 65,6

GRAFIKA SOČA 2.351.205 3,4 3.657.178 4,5 2.507.039 3,6 3.631.299 4,4 0,64 0,69 93,8 100,7

MOZAIK KNJIGA 5.095.315 7,4 5.136.467 6,4 5.165.949 7,4 5.182.027 6,3 0,99 1,00 98,6 99,1

MK SARAJEVO 453.114 0,7 454.494 0,6 597.041 0,9 598.459 0,7 1,00 1,00 75,9 75,9

MK SKOPJE 187.468 0,3 187.468 0,2 255.911 0,4 255.911 0,3 1,00 1,00 73,3 73,3

MK BEOGRAD 688.128 1,0 732.491 0,9 719.695 1,0 782.020 0,9 0,94 0,92 95,6 93,7

Skupina MK skupaj 69.032.495 100,0 80.531.164 100,0 69.473.314 100,0 82.349.810 100,0 0,86 0,84 99 98

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE PO REGIJAH 

DRUŽBA 2019 % 2019 nekonsolidirano % 2018 % 2018 nekonsolidirano % Delež 19 Delež 18 I 19 / 18 I 19 / 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 12 = 2 / 6 * 100 13 = 4 / 8 * 100

Prodaja na domačem trgu 60.571.563 87 70.987.944 86 62.174.759 87 72.521.831 86 0,85 0,86 97 98

Prodaja na tujem trgu 8.460.932 12,2 9.543.220 11,6 7.298.555 10,3 9.827.979 11,7 0,89 0,74 116 97

Skupina MK skupaj 69.032.495 99 80.531.164 98 69.473.314 98 82.349.810 98 0,86 0,84 99 98

Družba 2018 % 2018 nekonsolidirano % 2017 % 2017 nekonsolidirano % Delež 18 Delež 17 I 18/17 I 18/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 12 = 2 / 6 * 100 13 = 4 / 8 * 100

Prodaja na domačem trgu 62.174.759 89 72.521.831 88 62.127.225 87 73.694.786 88 0,86 0,84 100 98

Prodaja na tujem trgu 7.298.555 11 9.827.979 12 9.001.651 13 10.496.578 12 0,74 0,86 81 94

Skupina MK skupaj 69.473.314 100 82.349.810 100 71.128.876 100 84.191.364 100 0,84 0,84 98 98
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3.12.22. Čisti prihodki od prodaje

DRUŽBA 2019 % 2019 nekonsolidirano % 2018 % 2018 nekonsolidirano % Delež 19 Delež 18 I 19 / 18 I 19 / 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 12 = 2 / 6 * 100 13 = 4 / 8 * 100

MK ZALOŽBA 8.530.963 12,4 17.820.347 22,1 8.406.947 12,1 18.884.715 22,9 0,48 0,45 101,5 94,4

MK TRGOVINA 51.713.821 74,9 52.093.052 64,7 51.814.671 74,6 52.330.224 63,5 0,99 0,99 99,8 99,5

CZ – ZALOŽNIŠTVO 12.481 0,0 449.666 0,6 6.062 0,0 685.156 0,8 0,03 0,01 205,9 65,6

GRAFIKA SOČA 2.351.205 3,4 3.657.178 4,5 2.507.039 3,6 3.631.299 4,4 0,64 0,69 93,8 100,7

MOZAIK KNJIGA 5.095.315 7,4 5.136.467 6,4 5.165.949 7,4 5.182.027 6,3 0,99 1,00 98,6 99,1

MK SARAJEVO 453.114 0,7 454.494 0,6 597.041 0,9 598.459 0,7 1,00 1,00 75,9 75,9

MK SKOPJE 187.468 0,3 187.468 0,2 255.911 0,4 255.911 0,3 1,00 1,00 73,3 73,3

MK BEOGRAD 688.128 1,0 732.491 0,9 719.695 1,0 782.020 0,9 0,94 0,92 95,6 93,7

Skupina MK skupaj 69.032.495 100,0 80.531.164 100,0 69.473.314 100,0 82.349.810 100,0 0,86 0,84 99 98

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE PO REGIJAH 

DRUŽBA 2019 % 2019 nekonsolidirano % 2018 % 2018 nekonsolidirano % Delež 19 Delež 18 I 19 / 18 I 19 / 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 12 = 2 / 6 * 100 13 = 4 / 8 * 100

Prodaja na domačem trgu 60.571.563 87 70.987.944 86 62.174.759 87 72.521.831 86 0,85 0,86 97 98

Prodaja na tujem trgu 8.460.932 12,2 9.543.220 11,6 7.298.555 10,3 9.827.979 11,7 0,89 0,74 116 97

Skupina MK skupaj 69.032.495 99 80.531.164 98 69.473.314 98 82.349.810 98 0,86 0,84 99 98

Družba 2018 % 2018 nekonsolidirano % 2017 % 2017 nekonsolidirano % Delež 18 Delež 17 I 18/17 I 18/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 / 4 11 = 6 / 8 12 = 2 / 6 * 100 13 = 4 / 8 * 100

Prodaja na domačem trgu 62.174.759 89 72.521.831 88 62.127.225 87 73.694.786 88 0,86 0,84 100 98

Prodaja na tujem trgu 7.298.555 11 9.827.979 12 9.001.651 13 10.496.578 12 0,74 0,86 81 94

Skupina MK skupaj 69.473.314 100 82.349.810 100 71.128.876 100 84.191.364 100 0,84 0,84 98 98
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3.12.23. Čisti prihodki od prodaje po vrsti

 2019 2018

Čisti prihodki od prodaje blaga in proizvodov 65.853.409 66.452.935

Čisti prihodki od prodaje storitev 3.179.086 3.020.379

Skupaj 69.032.495 69.473.314

Konsolidirana čista prodaja Skupine MK je bila v letu 2019 manjša za 0,6 % glede na 
prejšnje leto. Struktura prodaje se v letu 2019 glede na predhodno leto ni bistveno spreme-
nila. V sami strukturi konsolidiranih prihodkov ostaja močna prodaja blaga na domačem 
trgu, tu prednjači družba MK Trgovina.

3.12.24. Drugi poslovni prihodki                                                  

 2019 2018

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije 559.878 486.702

Prihodki od odprave rezervacij 46.215 114.565

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zaloge 333.623 0

Prevrednotovalni poslovni prihodki – terjatve, obveznosti 316.962 213.361

Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva 15.793 30.168

Drugi prihodki 192.459 279.835

Skupaj 1.464.929 1.124.631

Drugi poslovni prihodki so se povečali za 30 % glede na predhodno leto. Največje odsto-
panje od primerjalnih podatkov je na prevrednotovalnih prihodkih iz naslova odprave sla-
bitev zalog – tu so sprejeti ukrepi dali želene rezultate in bistveno izboljšali starostno struk-
turo zalog.
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3.12.25. Finančni prihodki                                                                

 2019 2018

Finančni prihodki iz deležev 391.802 37.533

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 27.033 0

Finančni prihodki iz drugih naložb 364.770 37.533

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 13.080 31.489

Finančni prihodki iz posojil iz naslova prejetih obresti 46 13.291

Finančni prihodki iz posojil – drugo 13.034 18.198

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 77.532 68.593

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 77.532 68.593

Skupaj 482.414 137.615

Finančni prihodki so se v letu 2019 močno zvišali. Razlog je v običajnem periodičnem vred-
notenju nepremičnin, ki je zaradi vsesplošne rasti vrednosti generiralo za 365 tisoč EUR 
dodatnih prihodkov. Preostale kategorije predstavljajo še pozitivne tečajne razlike in kapi-
talski dobiček iz naslova odprodaje naložbe v vrednostne papirje družbe Prehrana Promet 
iz Tuzle.
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3.12.26. Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga, stroški materiala 
 in storitev

 2019 2018

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 31.728.450 31.266.561

Stroški materiala 2.523.576 2.590.550

Material 1.502.363 1.587.075

Pomožni material 157.035 169.226

Energija 688.223 623.537

Nadomestni deli 16.093 47.590

Odpis drobnega inventarja in embalaže 8.662 7.266

Pisarniški material in strokovna literatura 151.201 155.855

Stroški storitev 14.478.247 16.834.043

Proizvajalni stroški 4.569.613 4.732.851

Stroški transportnih storitev 2.428.032 2.588.902

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev 368.808 363.268

Najemnine 195.475 1.619.863

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 419.694 427.643

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 369.140 375.542

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.221.053 1.261.378

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 1.617.016 1.731.085

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami 1.212.026 1.244.505

Stroški drugih storitev 2.077.389 2.489.007

Skupaj 48.730.273 50.691.154

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala je na indeksu 101 glede na predhodno 
leto. 
                                                                                                                                        
Stroški storitev so se v skupnem obsegu v letu 2019 glede na leto poprej znižali za 14 %, 
prihranki so narejeni na vseh večjih kategorijah storitev, večja razlika pa se kaže pri stroških 
najemnin, ki jo pojasnjujemo z uvedbo MSRP 16 v letu 2019.

Skupina MK svoje režijske poslovne aktivnosti večinoma izvaja v lastnih prostorih, trgovski 
del Skupine MK pa svoje prodajne prostore najema, in sicer pod običajnimi pogoji, ki ve-
ljajo za trgovske centre. Tovrstne najeme imamo umeščene med nekratkoročnimi poslov-
nimi najemi z možnostjo odpovedi.
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Knjiženi stroški revizij zaključnih računov družb Skupine MK in stroški konsolidacije (pre-
gledi konsolidacijskih paketov) so v letu 2019 znašali 37.532 EUR. Vsebinsko gledano knji-
žene stroške revizij v letu 2019 sestavljajo stroški predrevizije poslovnega leta 2019 in stro-
ški drugega dela (končne) revizije poslovnega leta 2018. 

3.12.27. Stroški dela                               

 2019 2018

Stroški plač 12.235.604 12.991.191

Stroški pokojninskih zavarovanj 1.470.397 1.528.968

Stroški socialnih zavarovanj 977.449 1.020.727

Drugi stroški dela 2.368.807 2.399.076

Skupaj 17.052.257 17.939.962

Stroški dela so bili (gledano skozi izkaze) v letu 2019 za 5 % nižji kot leto prej, vendar v 
kategoriji stroški plač izkazujemo storno stroškov dela iz naslova usredstvenja programske 
opreme v višini 415.654 EUR. Neupoštevaje ta del je primerljiv strošek dela glede na lani 
znašal 17.468 tisoč EUR (indeks 97).

Število zaposlenih po stopnji izobrazbe 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

I.–III. stopnja 38 39

IV. stopnja 142 144

V. stopnja 243 263

VI. stopnja 93 91

VII. stopnja 214 231

VIII. stopnja 14 17

IX. stopnja 4 5

Skupaj 748 790

Število zaposlenih se je na presečni dan glede na leto poprej zmanjšalo za 5 % oz. za 42 
zaposlenih.
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3.12.28. Amortizacija  

 2019 2018

Amortizacija neopredmetenih sredstev 491.107 523.083

Amortizacija zgradb 468.297 452.538

Amortizacija zgradb – najemi (MSRP 16) 1.507.489 0

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 841.144 944.100

Skupaj 3.308.037 1.919.720

Amortizacija leta 2019 se zaradi uvedbe MSRP 16 s 1. 1. 2019 povečuje za 1.507 tisoč EUR.

Slabitve in odpisi

 2019 2018

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, 
opredmetenih sredstvih in naložbenih nepremičninah 24.663 32.669

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 17.818 183.852

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 17.818 9.805

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah 0 174.047

Skupaj 42.481 216.521

Odpisi in slabitve v povezavi s terjatvami so nastali na podlagi dokončnih odpisov terjatev 
in popravkov vrednosti terjatev. Slabitve in odpisi iz naslova zalog nastajajo zaradi procesa 
staranja (nekurantnosti) obstoječih zalog. Izrazito močne slabitve so bile v letu 2018, v letu 
kasneje pa zaradi sprejetih ukrepov na strani nabav (omejevanje proizvodnje) in številnih 
prodajnih akcij, usmerjenih k zniževanju obstoječih zalog, kot Skupina ne oblikujemo do-
datnih slabitev zalog.



135Letno poročilo 2019

3.12.29. Drugi poslovni odhodki                                            

 2019 2018

Dolgoročne rezervacije 1.403 0

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih stroškov 170.226 175.539

Izdatki za varstvo okolja 928 686

Nagrade dijakom in študentom na praksi 236 545

Denarne kazni, odškodnine in preostalo 51.779 40.341

Skupaj 224.571 217.111

V kategoriji dajatev, neodvisnih od stroškov dela in drugih stroškov, izkazujemo stroške 
(dajatve), vezane na plačilo nadomestila za stavno zemljišče, DDV od interne porabe, DDV 
od inventurnega primanjkljaja ter stroške članarin v določenih združenjih.

3.12.30. Finančni odhodki                                                                  

 2019 2018

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 91.270 0

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 441.438 266.290

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 219.994 266.290

– finančni odhodki iz posojil iz naslova obresti 219.994 266.290

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 221.444 0

– finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti – obresti iz naslova najemov 204.638 0

– finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti – drugo 16.806 0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 99.279 47.305

Finančni odhodki iz posl. obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 97.816 46.935

– finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik 97.816 46.935

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.463 370

– finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik 282 364

– finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – drugo 1.181 6

Skupaj 631.988 313.596

Finančni odhodki so se v letu 2019 povečali za 101 % glede na predhodno leto. Razliko gre 
iskati v višjih stroških financiranja – v izkazu leta 2019 namreč dodatno izkazujemo stroške 
financiranja zaradi usredstvenih poslovnih najemov skladno z MSRP 16 v višini 205 tisoč 
EUR. Poleg tega smo slabili tudi naložbo v družbo DZS, d. d., višini 91 tisoč EUR.
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3.12.31. Davek od dohodkov pravnih oseb in drugi davki

Zbirni davek od dohodkov pravnih oseb Skupine MK za leto 2019 je znašal 10.774 EUR (ne-
gativen vpliv na izkaz poslovnega izida). Odloženi davki iz zbirnega izkaza poslovnega iz-
ida znašajo 58.948 EUR in v tej višini poslovni izid poslabšujejo.

Efektivna davčna stopnja znaša 5,5 %.

3.12.32. Čisti poslovni izid poslovnega leta              

Celotni čisti poslovni izid Skupine MK je v letu 2019 znašal 127.018 EUR. 

Skupina MK nima manjšinskih lastnikov.

3.12.33. Stroški po funkcionalnih skupinah       

 2019 2018

Proizvajalni stroški poslovnih učinkov 7.036.363 7.236.985

Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 31.728.450 31.266.561

Stroški prodaje 6.976.381 7.796.170

Splošni stroški 23.616.426 24.684.753

Skupaj 69.357.620 70.984.469

3.12.34. Povezane osebe

18. decembra 2015 je Državni zbor sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o ukrepih Re-
publike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki so začele veljati 27. januarja 
2016. Z vidika teh zakonskih sprememb je za Skupino MK pomembno predvsem dejstvo, 
da s to spremembo ni več potrebna konsolidacija računovodskih izkazov družb, v katerih 
je DUTB pridobila večinski lastniški delež v okviru prestrukturiranja.

Na ta način družbe Skupine MK niso predmet konsolidacije v skupini DUTB, temveč samo 
v Skupini MK. Kar zadeva posamezne izkaze družb MK v postavkah terjatev, obveznosti, 
prihodkov, stroškov, se relacije med povezanimi osebami nanašajo posledično na družbe 
v Skupini MK (in ne DUTB).
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Glede na posredovani spisek neposredno odvisnih družb skupine DUTB, d. d, na dan 31. 
12. 2019 s strani DUTB-ja smo preverili vse transakcije s temi družbami. 

Transakcije v okviru skupine DUTB so v posameznih računovodskih izkazih prikazane med 
vsemi drugimi postavkami (niso posebej razkrite), so pa zneskovno zanemarljive in zato 
nepomembne.

Vse transakcije, ki so nastale v obdobju, so predmet običajnega poslovanje (prodaje) s 
strani družb Skupine MK – transakcije so popolnoma tržne narave, vse pogodbe in drugi 
pogoji (če odstopajo od običajnih) so bili izpogajani v času, ko lastniške relacije na nivoju 
DUTB še niso obstajale.

Obračunani prihodki članov uprave in delavcev z individualnimi pogodbami     

 2019 2018

Uprava – znesek 210.151 208.511

Uprava – število 2 2

Individualne pogodbe – znesek 293.604 280.651

Individualne pogodbe – število 5 5

Skupaj – znesek 503.755 489.162

Skupaj – število 7 7

Obračunani prejemki članov uprave in delavcev z individualnimi pogodbami se niso bistve-
no spreminjali. Povečanje gre na račun zviševanja minimalne plače, posledičnega zvišanje 
povprečne plače v posameznih družbah – skladno z določili zakona o višini plač uprav/
direktorjev v državni lasti se to odraža na minimalnem povečanju mase obračunanih pre-
jemkov.
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Obračunani prihodki članov nadzornih svetov   

 2019 2018

Višina obračunanih prihodkov 116.808 118.655

Število članov 6 6

Prikazana je višina obračunanih prihodkov, ki so jih člani prejeli za svoje delo v nadzornem 
svetu in pripadajočih komisijah.
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4. IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze Skupine MK za leto, končano 31. decem-
bra 2019, in pojasnila k računovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustre-
zne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnos-
ti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi kažejo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2019.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukre-
pov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje zlorab 
in drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na 
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo 
in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Ljubljana, 6. 7. 2020 

           

 Marko Ručigaj    Peter Tomšič
   član uprave    predsednik uprave
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5. REVIZORJEVO POROČILO
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6.  VPOGLED V LETNO POROČILO

Letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, in konsolidirano letno 
poročilo Skupine MK je na vpogled na sedežu družbe MK Založba, d. d., Slovenska cesta 
29, 1000 Ljubljana.

           

 Marko Ručigaj    Peter Tomšič
   član uprave    predsednik uprave
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7.   RAČUNOVODSKO POROČILO ZA DRUŽBO MK ZALOŽBA  
               ZA LETO 2019 

7.1.  RAČUNOVODSKE USMERITVE

Podlaga za sestavo računovodskih izkazov

Računovodski izkazi za leto 2019 so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poroče-
valskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, z določili Zakona o gospodar-
skih družbah in Pravilnika o računovodenju. Pri tem so upoštevane temeljne računovodske 
predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja 
ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra 
in posamičnih cen.

Vse vrednosti so izkazane v EUR. Poslovni dogodki, ki so izraženi v tuji valuti, so preraču-
nani po referenčnem tečaju ECB na dan nastanka poslovnega dogodka. Stanja sredstev in 
obveznosti do virov sredstev se konec leta preračunajo po referenčnem tečaju ECB.

Zapisane usmeritve veljajo za poročajočo družbo MK Založbo.

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

Družba ne uporablja instrumentov za varovanje pred obrestnim in kreditnim tveganjem.

Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravi-
ce in usredstvene dolgoročne stroške razvijanja. Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi 
razmejitvami družba izkazuje vlaganja v neopredmetena sredstva s končno dobo ko-
ristnosti pred usposobitvijo za uporabo.
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Neopredmetena sredstva se ob pridobitvi ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki zajema na-
kupno ceno neopredmetenega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, 
ki jih lahko neposredno povežemo s sredstvom.

Po začetnem pripoznanju družba meri neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti 
po modelu nabavne vrednosti. Neopredmetena sredstva se oslabijo, ko knjigovodska vred-
nost preseže nadomestljivo. Izguba zaradi oslabitve se izkazuje kot prevrednotovalni po-
slovni odhodek v zvezi z neopredmetenimi sredstvi. Oslabitev neopredmetenih sredstev 
družba preverja najmanj na koncu poslovnega leta.

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

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

Opredmetena osnovna sredstva

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

Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo na kontih terjatev.

Opredmetena osnovna sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki vključu-
je nakupno ceno osnovnega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki 
jih je mogoče neposredno pripisati osnovnemu sredstvu, zlasti stroške dovoza in name-
stitve. 
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Pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo 
njegovo nabavno vrednost, če povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.
Za vrednotenje zemljišč in zgradb družba uporablja model revaloriziranja. Prikazane pošte-
ne vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih ocenah zunanjega neodvisnega 
ocenjevalca, zmanjšanih za amortizacijo. Povečanja knjigovodske vrednosti iz prevredno-
tenja zemljišč in zgradb se izkažejo v povečanju revalorizacijskih rezerv v kapitalu. Slabitve 
predhodno okrepljenih sredstev neposredno zmanjšujejo vrednost oblikovanih revaloriza-
cijskih rezerv v kapitalu, sicer se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Amortizacija, ki te-
melji na prevrednoteni vrednosti sredstev, in amortizacija, ki temelji na nabavni vrednosti 
sredstev, bremeni stroške.

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

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

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

Sredstva v najemu

Družba je pred 1. 1. 2019 najeme razvrščala med poslovne in finančne. Če je najem razvr-
stila med poslovnega, najetega sredstva ni pripoznavala med svojimi sredstvi, med obve-
znostmi pa je prikazovala le znesek neplačane najemnine, ne pa zadolženosti za celotno 
obdobje najema. Po 1. 1. 2019 družba najemov ne razvršča več med poslovne in finančne, 
ampak za vsa najeta sredstva, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s spremembami SRS, pri-
pozna pravico do uporabe. Ob začetnem pripoznavanju takšno pravico do uporabe 
sredstva izmeri po sedanji vrednosti prihodnjih najemnin. To pravico amortizira in pripoz-
nava strošek amortizacije, zaradi časovne vrednosti denarja pa tudi strošek obresti med 
odhodki iz financiranja.
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Naložbene nepremičnine

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

Naložbene nepremičnine se ob začetnem pripoznanju izmerijo po njihovi nabavni vred-
nosti, ki vključuje nakupno ceno in stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati nepre-
mičnini.

Po začetnem pripoznanju družba meri naložbene nepremičnine po modelu prevrednote-
nja. Prikazane poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih ocenah zu-
nanjega neodvisnega ocenjevalca. Spremembe knjigovodske vrednosti iz prevrednotenja 
naložbenih zemljišč in zgradb se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vred-
nost presega pošteno vrednost. Izguba zaradi oslabitve se izkaže med finančnimi odhodki.
Naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevrednotijo, če je njihova knjigovodska 
vrednost manjša od poštene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med finančnimi 
prihodki.

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 na-
ložbe vseh vrst družba ob začetnem pripoznanju izmeri po nabavni vrednosti, ki ji ustre-
zajo plačani zneski denarja ali njegovih ustreznikov, povečani za neposredne stroške pri 
pridobitvi naložb.

Naložbe v odvisne družbe družba vrednoti po nabavni vrednosti.

Finančne naložbe razvrsti družba po začetnem pripoznanju na:
– finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
– finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
– finančne naložbe v posojila ali
– za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
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V skupino finančnih naložb, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, družba 
razvrsti naložbe v posesti za trgovanje. Družba pripozna naložbe z datumom trgovanja. 
Sprememba poštene vrednosti, tečajne razlike, obresti, dividende, dobiček ali izguba pri 
odtujitvi se poračunajo s poslovnim izidom.

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo so neizpeljana finančna sredstva z do-
ločenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo. Družba pripozna naložbe 
z upoštevanjem datuma poravnave.

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

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

Zaloge

Vrednosti sestavin v ceni nedokončane proizvodnje in v ceni gotovih proizvodov izhajajo v 
začetku iz izvirnih velikosti. Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov 
se vrednotijo po proizvajalnih stroških, ki vsebujejo:
– stroške avtorskih honorarjev, 
– stroške tiska,
– stroške izdelave filmov in druge neposredne proizvodne stroške. 

Količinska enota zalog trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestav-
ljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana 
za dobljene popuste.

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

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



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

Oslabitve zalog nedokončane proizvodnje predlaga direktor programa kadar koli med le-
tom, obvezno pa ob letnem popisu. 

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

Zaloge proizvodov in trgovskega blaga se ob koncu poslovnega leta zaradi oslabitve pre-
vrednotujejo tako, da se oblikuje popravek proizvajalne vrednosti zalog proizvodov in na-
bavne vrednosti zalog trgovskega blaga v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov 
po naslednjih stopnjah:
– več kot eno leto stare zaloge oslabimo za 25 % nabavne vrednosti,
– več kot dve leti stare zaloge oslabimo za 50 % nabavne vrednosti (oz. dodatni 25-odsto-

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

tni popravek glede na več kot dve leti stare zaloge).

Starost zalog proizvodov oziroma trgovskega blaga se meri od datuma zadnje nabave (po-
natisa) artikla.

Če je stanje oslabitve zalog konec leta večje od začetnega stanja, se evidentira oslabitev 
vrednosti zalog, če je začetno stanje večje od končnega stanja, pa odprava oslabitve. Sla-
bitve zalog se evidentirajo med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki, odprave slabitve 
zalog pa med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

Uprava lahko odredi tudi drugačen način oslabitve zalog proizvodov in trgovskega blaga.
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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 pozneje 
povečajo ali pa ne, glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo pa tudi zmanjšajo za 
vsak znesek, utemeljen s pogodbo.

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. 

Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v ce-
lotnem znesku, je treba izkazati kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa 
kot sporne terjatve.

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

Popravek vrednosti terjatev družba oblikuje za:
terjatve do kupcev pravnih oseb
– za vsako toženo terjatev po datumu vložitve tožbe in za terjatve, katerih zapadlost je 

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

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

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

Oslabitev vrednosti vseh vrst terjatev se evidentira na kontih popravkov vrednosti terjatev.
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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 takoj razpoložljivo denarno sredstvo na računih pri 
banki ali drugi finančni instituciji, ki se uporablja za plačevanje. Denar na poti je denar, ki 
se prenaša iz blagajne na ustrezen račun pri banki ali finančni instituciji in se istega dne še 
ne vpiše kot dobroimetje pri njej.

Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se na dan prejema in na zadnji dan leta preračuna 
v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB.

Aktivne časovne razmejitve

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

Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital (osnovni), kapitalske rezerve, rezerve iz dobič-
ka, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, pre-
neseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid (čista izguba) poslovnega leta.

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

Kapitalske rezerve nastanejo z vplačili družbenikov in so prvenstveno namenjene poravna-
vanju izgube.

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

Statutarne rezerve se oblikujejo do višine, ki jo določa statut družbe. Uporabijo se lahko le 
za namene, ki jih določa statut družbe.
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Rezerve za lastne delnice oblikuje uprava pri sestavitvi letnega poročila do višine odkuplje-
nih lastnih delnic. Ob odtujitvi se rezerve sprostijo v dobro vira, iz katerega so bile obliko-
vane.

Pridobljene lastne delnice se izkažejo kot odbitna postavka kapitala po nakupni vrednosti.
Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in so oblikovane iz dobičkov preteklih let. O 
uporabi drugih rezerv iz dobička odloča poslovodstvo. Družba jih ob upoštevanju Zakona 
o gospodarskih družbah lahko uporabi za kateri koli namen.

Revalorizacijske rezerve ugotavlja družba za vsako sredstvo posebej, ki je predmet revalo-
riziranja (prevrednotenje zgradb in zemljišč). 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se pripoznajo na podlagi oprav-
ljene revalorizacije oziroma izmeritve sredstev po pošteni vrednosti na koncu poslovnega 
leta ali med njim (dolgoročne finančne naložbe, kratkoročne finančne naložbe in ugotovlje-
ni aktuarski dobički ali izgube).

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

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

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

Obveznosti so lahko finančne in poslovne, dolgoročne in kratkoročne. Vse obveznosti se 
ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin, ki dokazujejo njihov na-
stanek.

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

Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjša-
ni za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler se ne pojavi potre-
ba po prevrednotenju. 

Knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, popra-
vljeni za njihova povečanja in zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne po-
javi potreba po njihovem prevrednotenju.

Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so dobljena posojila, ki se med sabo razli-
kujejo po ročnosti.

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.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

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

Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju po-
vezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo 
izmeriti.
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Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku.

Družba pripoznava prihodke v sosledju petih korakov. To so (i) opredelitev pogodbe, (ii) 
opredelitve izvršitvenih obvez, (iii) določitev transakcijske cene, (iv) razporeditev transak-
cijske cene na izvršitvene obveze in (v) izpolnitev izvršitvenih obvez.

Zaradi enostavnosti prodajnega procesa sama sprememba oz. uvedba standarda ni 
povzročila učinkov.

Poslovni prihodki

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

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

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

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, v zvezi z odpravo oslabitve zalog, izterjavo predhod-
no oslabljenih terjatev in v zvezi z oslabitvijo obveznosti.

Družba izkazuje med prihodki le fakturirane in dobavljene proizvode in storitve (nedoba-
vljeno in fakturirano izkazuje med kratkoročnimi pasivnimi razmejitvami).
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Finančni prihodki

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

Med finančnimi prihodki so izkazani prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po 
modelu revaloriziranja.

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

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

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

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

Drugi prihodki

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

Pripoznavanje odhodkov

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

Poslovni odhodki

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



159Letno poročilo 2019

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

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

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

Stroški amortizacije

Amortizacija razen amortizacije pri nepremičninah, vrednotenih po modelu revaloriziranja, 
je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizljivih sredstev in zmanjšana za ocenje-
no preostalo vrednost. Preostala vrednost se določa le v primeru vrednostno pomembnih 
opredmetenih osnovnih sredstev, obvezno pa pri zgradbah, katerih vrednost vključuje tudi 
vrednost zemljišča.

Amortizacija pri nepremičninah, vrednotenih po modelu revaloriziranja, je obračunana od 
prevrednotene vrednosti. 

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

Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno opredmeteno 
osnovno sredstvo, in se med obračunskim letom ne spreminja. 
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V družbi uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2019 so naslednje:

 2019 2018

Neopredmetena dolgoročna sredstva:   

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

   E-knjiga 10 % 10 %

Opredmetena osnovna sredstva:   

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

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

   Hladilne in prezračevalne naprave in instalacija 20 % 20 %

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

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

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

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

   Najemi 20 % -

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

Finančni odhodki

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb so odhodki iz oslabitve in odtu-
jitve finančnih sredstev, razporejenih za prodajo, oslabitve posojil, oslabitve finančnih na-
ložb, merjenih po nabavni vrednosti.

Med finančnimi odhodki so izkazani odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po 
modelu revaloriziranja.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike od krat-
koročnih in dolgoročnih finančnih dolgov.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so odhodki za obresti in tečajne razlike od krat-
koročnih in dolgoročnih poslovnih dolgov.
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Drugi odhodki

Med drugimi odhodki se izkazujejo odhodki za odškodnine, denarne kazni in druge neob-
ičajne postavke.

Davek od dohodkov in odloženi davek

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

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

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

Odložene obveznosti za davek so zneski davka, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih ob-
dobjih ne glede na obdavčljive začasne razlike. Obveznosti za davek se ugotovijo na pod-
lagi zneska, za katerega se pričakuje, da bo plačan davčni upravi, ob uporabi davčnih sto-
penj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo obveznost predvidoma poravnana.
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE MK ZALOŽBE

7.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12.

 Pojasnila  
v poglavju

2019 2018 I 19/18

1. Čisti prihodki od prodaje 7.12.1. 17.820.347 18.884.715 94

2. Sprem. vred. zalog proizv. in nedok. proizv.  -687.863 -553.931 124

3. Usredstveni last. proizvodi in last. storitve 0 361.713 0

4. Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki) 7.12.2. 561.391 429.997 131

5. Stroški blaga, materiala in storitev 7.12.7. 10.418.256 11.227.122 93

   a. Nabavna vred. prod. blaga in materiala 
       ter stroški porabljenega materiala 7.12.7. 985.406 1.095.722 90

   b. Stroški storitev 7.12.7. 9.432.850 10.131.400 93

6. Stroški dela 7.12.8. 6.519.246 7.100.253 92

   a. Stroški plač 7.12.8. 4.709.960 5.245.443 90

   b. Stroški socialnih zavarovanj 7.12.8. 1.027.891 1.055.315 97

       – stroški pokojninskih zavarovanj 7.12.8. 653.061 671.410 97

       – stroški socialnih zavarovanj 7.12.8. 374.830 383.905 98

   c. Drugi stroški dela 7.12.8. 781.395 799.495 98

7. Odpisi vrednosti 7.12.9. 782.948 1.090.258 72

   a. Amortizacija 7.12.9. 754.430 805.873 94

   b. Prev. posl. odh. pri neo. sredst. in opred. OS 7.12.9. 11.256 27 41.689

   c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sred. 7.12.9. 17.262 284.358 6

8. Drugi poslovni odhodki 7.12.10. 81.775 77.015 106

   Izguba iz poslovanja  -108.350 -372.154 29

9. Finančni prihodki iz deležev 7.12.3. 1.090.620 535.100 204

   a. Finančni prihodki iz deležev v družbi v Skupini 7.12.3. 535.000 500.000 107

   b. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 7.12.3. 24.669 35.100 70

   c. Finančni prihodki iz drugih naložb 7.12.3. 530.951 0 -

10. Finančni prihodki iz danih posojil 7.12.4. 8.733 36.697 24

   a. finančni prih. iz posojil, danih družbam v Skupini 7.12.4. 8.722 13.101 67

   b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim 7.12.4. 11 23.596 0

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 7.12.5. 52.076 63.676 82

   a. Finanč.prihod. iz posl. terjatev do družb v Skupini 7.12.5. 11.322 15.945 71

   b. Finančni prihodki iz poslov. terjatev do drugih 7.12.5. 40.754 47.731 85

Finanč.prihod
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Pojasnila  
v poglavju

2019 2018 I 19/18

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 7.12.11. 0 855.596 0

   a. Fin. odh. iz oslabitev in odpisov naložb v Skupini 7.12.11. 0 855.596 0

   b. Drugi fin. odh. iz oslabitev in odpisov naložb 7.12.11. 0 0 -

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 7.12.12. 199.718 238.029 84

   a. Finančni odhodki iz posojil, prej. od družb v Skupini 7.12.12. 193.027 186.864 103

   b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 7.12.12. 0 42.477 0

   c. Finančni odhodki iz drugih finančnih obv. 7.12.12. 6.691 8.688 77

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 7.12.13. 4.366 10.647 41

   a. Finančni odhodki iz poslov. obvez. do družb v Skupini 7.12.13. 52 47 111

   b. Finančni odhodki iz obvez. do dobav. in meničnih obvez. 7.12.13. 4.285 10.598 40

   c. Finančni odhodki iz drugih poslov. obveznosti 7.12.13. 29 2 1.450

15. Drugi prihodki 7.12.6. 20.507 9.431 217

16. Drugi odhodki 7.12.14. 6.936 5.271 132

17. Davek iz dobička 7.12.16. 0 0 -

18. Odloženi davki  7.12.16. 23.290 39.277 59

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  829.276 -876.070 -95

* Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.

7.3. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 
 OD 1. 1. DO 31. 12.

 2019 2018

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 829.276 -876.070

Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 1.466.607 0

Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS za odloženi davek -278.655 0

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti -6.153 0

Popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti 1.169 0

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki -11.687 16.867

Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov in izgub 1.110 -1.602

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 2.001.667 -860.805

* Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.
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7.4. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

 Pojasnila 
v poglavju

31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Sredstva (a + b + c)  45.726.148 45.580.561 100

 a. Dolgoročna sredstva  35.531.446 33.584.190 106

  I. Neopredmetena sred. in dolgor. aktivne časovne razmejitve 7.10.1. 2.609.409 2.320.129 112

     1. Dolgoročne premoženjske pravice 7.10.1. 2.609.409 2.320.129 112

 II. Opredmetena osnovna sredstva 7.10.2. 9.407.265 8.201.294 115

     1. Zemljišča in zgradbe 7.10.2. 9.146.626 7.886.822 116

         a. Zemljišča 7.10.2. 2.254.062 1.946.285 116

         b. Zgradbe 7.10.2. 6.892.564 5.940.537 116

     3. Druge naprave in oprema 7.10.2. 260.639 314.472 83

III. Naložbene nepremičnine 7.10.3. 6.399.000 5.868.049 109

IV. Dolgoročne finančne naložbe 7.10.4. 16.842.629 16.898.782 100

     1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 7.10.4. 16.142.629 16.148.782 100

         a. Delnice in deleži v družbah v Skupini 7.10.4. 16.136.391 16.136.391 100

         c. Druge delnice in deleži 7.10.4. 5.775 11.928 48

         č. Druge dolgoročne finančne naložbe 7.10.4. 463 463 100

     2. Dolgoročna posojila 7.10.5. 700.000 750.000 93

         a. Dolgoročna posojila družbam v Skupini 7.10.5. 700.000 750.000 93

VI. Odložene terjatve za davek 7.10.7. 273.143 295.936 92

b. Kratkoročna sredstva  10.115.744 11.900.614 85

 II. Zaloge 7.10.8. 4.046.391 4.779.963 85

     2. Nedokončana proizvodnja 7.10.8. 388.040 446.641 87

     3. Proizvodi in trgovsko blago 7.10.8. 3.574.845 4.249.723 84

     4. Predujmi za zaloge 7.10.8. 83.506 83.599 100

III. Kratkoročne finančne naložbe  151.322 498.719 30

     1. Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 7.10.9. 0 345.378 0

         b. Druge delnice in deleži 7.10.9. 0 345.378 0

     2. Kratkoročna posojila 7.10.10. 151.322 153.341 99

         a. Kratkoročna posojila družbam v Skupini 7.10.10. 151.322 153.341 99

IV.  Kratkoročne poslovne terjatve 7.10.11. 5.143.691 5.153.458 100

     1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini 7.10.11. 3.367.530 3.400.201 99

     2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 7.10.11. 1.530.859 1.512.792 101

     3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 7.10.11. 245.302 240.465 102

 V. Denarna sredstva 7.10.12. 774.340 1.468.474 53

c. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 7.10.13. 78.958 95.757 82
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Pojasnila 
v poglavju

31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Obveznosti do virov sredstev (a + b + c + č + d)  45.726.148 45.580.561 100

a. Kapital 7.10.14. 32.474.428 30.472.761 107

  I. Vpoklicani kapital 7.10.14. 5.141.149 5.141.149 100

     1. Osnovni kapital 7.10.14. 5.141.149 5.141.149 100

 II. Kapitalske rezerve 7.10.14. 8.127.507 8.127.507 100

III. Rezerve iz dobička 7.10.14. 15.041.281 15.041.281 100

      1. Zakonske rezerve 7.10.14. 673.122 673.122 100

      2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 7.10.14. 1.359.771 1.359.771 100

      3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži 7.10.14. -1.359.771 -1.359.771 100

      4. Statutarne rezerve 7.10.14. 1.028.230 1.028.230 100

      5. Druge rezerve iz dobička 7.10.14. 13.339.929 13.339.929 100

IV. Revalorizacijske rezerve 7.10.14. 3.556.025 2.368.073 150

V. Rezerve, nastale zaradi vred. po pošteni vrednosti 7.10.14. -212.246 -205.249 103

VI. Preneseni čisti poslovni izid 7.10.14. -8.564 0 -

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 7.10.14. 829.276 0 -

b. Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve 7.10.15. 674.042 668.835 101

     1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 7.10.15. 674.042 668.835 101

c. Dolgoročne obveznosti  5.820.985 7.144.780 81

I. Dolgoročne finančne obveznosti 7.10.16. 4.980.910 6.581.579 76

     1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 7.10.16. 4.976.316 6.581.579 76

     3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 7.10.16. 4.594 0 -

III. Odložene obveznosti za davek 7.10.17. 840.075 563.201 149

č. Kratkoročne obveznosti  5.290.610 5.986.631 88

 II. Kratkoročne finančne obveznosti 7.10.18. 1.664.022 1.614.439 103

     1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 7.10.18. 1.660.737 1.612.611 103

     4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 7.10.18. 3.285 1.828 180

III.  Kratkoročne poslovne obveznosti 7.10.19. 3.626.588 4.372.192 83

     1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini 7.10.19 402.273 383.112 105

     2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 7.10.19 1.204.201 1.921.267 63

     5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 7.10.19 2.020.114 2.067.813 98

d. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 7.10.20 1.466.083 1.307.554 112

* Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.
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7.5. PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2019

 2019 2018

a. Čisti dobiček poslovnega leta 829.276 0

b. Čista izguba poslovnega leta 0 -876.070

c. Preneseni čisti dobiček 0 54.043

č. Prenesena čista izguba -8.564 0

e. Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 822.027

g. Bilančni dobiček 820.712 0

* Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.

7.6. PREDLOG ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA

Uprava na podlagi 3. odst. 272. člena v povezavi z 8. odst. 60. člena ZGD-1 Letnemu poro-
čilu družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., in Skupine Mladinska knjiga za leto 2019 pri-
laga predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo v odločanje predložila skupščini del-
ničarjev družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., ki je skladno z 293. členom ZGD-1 
pristojna za odločanje o uporabi bilančnega dobička.

Uprava predlaga, da bilančni dobiček poslovnega leta 2019 v višini 820.712 EUR ostane 
nerazporejen.
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7.7. IZKAZ GIBANJA DENARNIH TOKOV ZA LETO 2019 IN 2018 
 (RAZLIČICA II)

  2019 2018

A. Denarni tokovi pri poslovanju   

a) Postavke izkaza poslovnega izida 740.348 697.111

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslov. terjatev 18.225.783 19.201.729

 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) 
in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -17.485.435 -18.504.618

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja -172.172 1.746.552

 Začetne manj končne poslovne terjatve -82.475 1.252.486

 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 16.799 21.319

 Začetne manj končne zaloge 424.887 148.164

 Končni manj začetni poslovni dolgovi -669.278 101.521

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 137.895 223.062

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 568.176 2.443.663

B. Denarni tokovi pri investiranju   

a) Prejemki pri investiranju 2.300.920 2.610.600

 Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, 
ki se nanašajo na investiranje 545.752 524.191

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 5.120 6.612

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 70.000

 Prejemki od odtujitve finančnih naložb 1.750.048 2.009.797

b) Izdatki pri investiranju -1.756.917 -2.699.083

 Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -331.559 -330.581

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -95.358 -143.010

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 -25.492

 Izdatki za pridobitev finančnih naložb -1.330.000 -2.200.000

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) 544.003 -88.483

C. Denarni tokovi pri financiranju   

a) Prejemki pri financiranju 1.920.000 20.026.579

 Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 1.920.000 20.026.579

b) Izdatki pri financiranju -3.726.313 -21.300.296

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -201.050 -222.801

 Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -3.525.263 -21.077.374

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 -121

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) -1.806.313 -1.273.717

Č. Končno stanje denarnih sredstev (x+y) 774.340 1.468.474

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -694.134 1.081.463

y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.468.474 387.011

* Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.
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Izkaz denarnih tokov za leto 2019 je narejen po posredni metodi (različica II – SRS 22). 
Podatki, ki so prikazani v izkazu denarnega izida, izhajajo iz bilance stanja, izkaza poslov-
nega izida in dodatnih podatkov, iz katerih so izračunani prejemki in izdatki. 

Podatki so zaradi primerjave prikazani v dveh stolpcih. Prvi stolpec predstavlja denarni tok 
v letu 2019, drugi pa denarni tok v letu 2018. 
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7.8. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2019

 Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička
Revalorizacijske 

rezerve

Rezerve,  
nastale zaradi 

vrednotenja  
po pošteni 

vrednosti

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Rezerve 
za lastne 

delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve 

iz dobička

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 13.339.929 2.368.073 -205.249 0 0 30.472.761

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 13.339.929 2.368.073 -205.249 0 0 30.472.761

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Izplačilo dividend            0

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 1.187.952 -15.561 0 829.276 2.001.667

 Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta           829.276 829.276

 Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        1.466.607    1.466.607

 Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS za odloženi davek        -278.655    -278.655

 Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti         -6.153   -6.153

 Popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finan. naložb po pošteni vred.         1.169   1.169

 Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki         -11.687   -11.687

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov in izgub         1.110   1.110

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa            0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 8.564 -8.564 0 0

 Razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine            0

 Prerazporeditev dobičkov/izgub preteklega leta         8.564 -8.564  0

C. Stanje kapitala 31. 12. 2019 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 13.339.929 3.556.025 -212.246 -8.564 829.276 32.474.428

D. Bilančni dobiček          -8.564 829.276 820.712
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7.8. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2019

 Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička
Revalorizacijske 

rezerve

Rezerve,  
nastale zaradi 

vrednotenja  
po pošteni 

vrednosti

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Rezerve 
za lastne 

delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve 

iz dobička

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 13.339.929 2.368.073 -205.249 0 0 30.472.761

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 13.339.929 2.368.073 -205.249 0 0 30.472.761

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Izplačilo dividend            0

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 1.187.952 -15.561 0 829.276 2.001.667

 Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta           829.276 829.276

 Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        1.466.607    1.466.607

 Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS za odloženi davek        -278.655    -278.655

 Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti         -6.153   -6.153

 Popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finan. naložb po pošteni vred.         1.169   1.169

 Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki         -11.687   -11.687

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov in izgub         1.110   1.110

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa            0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 8.564 -8.564 0 0

 Razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine            0

 Prerazporeditev dobičkov/izgub preteklega leta         8.564 -8.564  0

C. Stanje kapitala 31. 12. 2019 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 13.339.929 3.556.025 -212.246 -8.564 829.276 32.474.428

D. Bilančni dobiček          -8.564 829.276 820.712
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7.9. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2018

 
Vpoklicani 

kapital
Kapitalske 

rezerve

Rezerve iz dobička
Revalorizacijske 

rezerve

Rezerve, 
nastale 

zaradi 
vrednotenja 

po pošteni 
vrednosti

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta 

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve  
za lastne 

delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve  

iz dobička

Preneseni 
čisti 

dobiček

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 14.428.964 2.368.073 -224.488 1.293 52.750 31.596.600

a) Rezervacija za neizkoriščene dopuste          -263.034  -263.034

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 14.428.964 2.368.073 -224.488 -261.741 52.750 31.333.566

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Izplačilo dividend            0

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 0 15.265 0 -876.070 -860.805

 Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta           -876.070 -876.070

 Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki         16.867   16.867

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov in izgub         -1.602   -1.602

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa            0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 -1.089.035 0 3.974 261.741 823.320 0

 Razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine          52.750 -52.750 0

 Prerazporeditev dobičkov/izgub preteklega leta         3.974 -3.974  0

 Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala       -1.089.035   212.965 876.070 0

C. Stanje kapitala 31. 12. 2018 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 13.339.929 2.368.073 -205.249 0 0 30.472.761

D. Bilančni dobiček          0 0 0
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7.9. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2018

 
Vpoklicani 

kapital
Kapitalske 

rezerve

Rezerve iz dobička
Revalorizacijske 

rezerve

Rezerve, 
nastale 

zaradi 
vrednotenja 

po pošteni 
vrednosti

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta 

Skupaj

Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Rezerve  
za lastne 

delnice

Lastne 
delnice

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve  

iz dobička

Preneseni 
čisti 

dobiček

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 14.428.964 2.368.073 -224.488 1.293 52.750 31.596.600

a) Rezervacija za neizkoriščene dopuste          -263.034  -263.034

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 14.428.964 2.368.073 -224.488 -261.741 52.750 31.333.566

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Izplačilo dividend            0

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 0 15.265 0 -876.070 -860.805

 Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta           -876.070 -876.070

 Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki         16.867   16.867

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov in izgub         -1.602   -1.602

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa            0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 -1.089.035 0 3.974 261.741 823.320 0

 Razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine          52.750 -52.750 0

 Prerazporeditev dobičkov/izgub preteklega leta         3.974 -3.974  0

 Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala       -1.089.035   212.965 876.070 0

C. Stanje kapitala 31. 12. 2018 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 13.339.929 2.368.073 -205.249 0 0 30.472.761

D. Bilančni dobiček          0 0 0
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7.10. POJASNILA K REVIDIRANI BILANCI STANJA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                         
7.10.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

 Dolgoročne premoženjske pravice

Nabavna vrednost  

Stanje 31. 12. 2018 6.301.439

Pridobitve 287.848

Neopredmetena sredstva, nastala v družbi 415.654

Stanje 31. 12. 2019 7.004.941

  

Popravek vrednosti  

Stanje 31. 12. 2018 3.981.310

Amortizacija 414.222

Stanje 31. 12. 2019 4.395.532

  

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018 2.320.129

Neodpisana vrednost 31. 12. 2019 2.609.409

 Dolgoročne premoženjske pravice

Nabavna vrednost  

Stanje 31. 12. 2017 5.711.726

Pridobitve 228.000

Neopredmetena sredstva, nastala v družbi 361.713

Stanje 31. 12. 2018 6.301.439

  

Popravek vrednosti  

Stanje 31. 12. 2017 3.564.913

Amortizacija 416.397

Stanje 31. 12. 2018 3.981.310

  

Neodpisana vrednost 31. 12. 2017 2.146.813

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018 2.320.129

Neopredmetena dolgoročna sredstva so last družbe in so prosta bremen.
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V letu 2019 je družba investirala 703.502 EUR v nove pridobitve neopredmetenih dolgoroč-
nih sredstev. V večini se investicije nanašajo na izdelavo novega komercialnega programa 
Libris 3, nadgradnjo trgovinskega programa Libris 2, na razvoj e-učbeniških vsebin in izde-
lavo novega programa za podporo lastne knjižne produkcije.

Družba na dan 31. 12. 2019 nima nobenih obvez za nakup neopredmetenih osnovnih 
sredstev.

Knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v materialno pomembnih 
zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.
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7.10.2. Opredmetena osnovna sredstva       

 Zemljišča Zgradbe Zgradbe -pravica  
do uporabe  

sredstva

Oprema  
in nadomestni 

deli

Kratkoročni 
predujmi

Skupaj

Nabavna vrednost       

Stanje 31. 12. 2018 1.946.285 6.396.003 0 3.848.508 77.885 12.268.681

Prilagoditev 1. 1. 2019 0 0 7.472 0 0 7.472

Pridobitve 0 668 0 89.708 0 90.376

Odpisi in odtujitve 0 0 0 -89.551 0 -89.551

Učinek prevrednotenja 307.777 1.158.830 0 0 0 1.466.607

Vpliv SRS 2016 0 -631.004 0 0 0 -631.004

Stanje 31. 12. 2019 2.254.062 6.924.497 7.472 3.848.665 77.885 13.112.581

       

Popravek vrednosti       

Stanje 1. 1. 2019 0 455.466 0 3.534.036 77.885 4.067.387

Odpisi in odtujitve 0 0  -71.274 0 -71.274

Vpliv SRS 2016 0 -631.004  0 0 -631.004

Amortizacija 0 213.449 1.494 125.264 0 340.207

Stanje 31. 12. 2019 0 37.911 1.494 3.588.026 77.885 3.705.316

       

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2018 1.946.285 5.940.537 0 314.472 0 8.201.294

Neodpisana vrednost 
1. 1. 2019 1.946.285 5.940.537 7.472 314.472 0 8.208.766

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2019 2.254.062 6.886.586 5.978 260.639 0 9.407.265
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 Zemljišča Zgradbe Oprema in 
nadomestni deli

Kratkoročni 
predujmi

Skupaj

Nabavna vrednost      

Stanje 1. 1. 2018 1.946.285 6.405.453 4.068.705 77.885 12.498.328

Pridobitve 0 0 70.467 0 70.467

Odpisi in odtujitve 0 0 -290.664 0 -290.664

Stanje 31. 12. 2018 1.946.285 6.405.453 3.848.508 77.885 12.278.131

      

Popravek vrednosti      

Stanje 1. 1. 2018 0 254.299 3.645.532 77.885 3.977.716

Odpisi in odtujitve 0 0 -290.355 0 -290.355

Amortizacija 0 210.617 178.859 0 389.476

Stanje 31. 12. 2018 0 464.916 3.534.036 77.885 4.076.837

      

Neodpisana vrednost 31. 12. 2017 1.946.285 6.151.154 423.173 0 8.520.612

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018 1.946.285 5.940.537 314.472 0 8.201.294

V letu 2019 je družba iz lastnih sredstev investirala v opredmetena osnovna sredstva 
90.376 EUR, od tega predvsem v pridobitev nove računalniške in druge IT-opreme ter na-
kup avtomobila.

Družba je v letu 2019 prodala ali odpisala osnovna sredstva po nabavni vrednosti 89.551 
EUR. Odprodaja osnovnih sredstev se v večini nanaša na prodajo osebnih vozil in računal-
niške opreme.

Skladno s spremembami SRS je družba s 1. 1. 2019 za vsa najeta sredstva pripoznala pra-
vico do uporabe sredstva. Ob začetnem pripoznavanju je takšno pravico do uporabe 
sredstva izmerila po sedanji vrednosti prihodnjih najemnin. Na dan 1. 1. 2019 je pravica do 
uporabe sredstva znašala 7.472 EUR. To pravico amortizira in pripoznava strošek amorti-
zacije, ki je v letu 2019 znašal 1.494 EUR.

Družba na dan 31. 12. 2019 nima nobenih obvez za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.
Opredmetena osnovna sredstva so last družbe in so obremenjena s hipoteko. Knjigovod-
ska vrednost zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev je 9.036.046 EUR.
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Cenitev nepremičnin je bila opravljena po stanju na dan 31. 10. 2019 (pred tem pa 31. 10. 
2016) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo-
čena na podlagi uporabe načina tržnih primerjav in na donosu zasnovanega načina. Pre-
veritev vrednosti na dan 31. 12. 2019 ni kazala odstopanj od ocenjene vrednosti preteklega 
leta.

Če bi družba poslovne nepremičnine vrednotila po modelu nabavne vrednosti, bi bila nji-
hova knjigovodska vrednost 4.907.868 EUR.

7.10.3. Naložbene nepremičnine    

 NN – zemljišča NN – zgradbe Skupaj NN

Nabavna vrednost    

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018 2.410.906 3.457.143 5.868.049

Učinek prevrednotenja 44.000 486.951 530.951

Stanje 31. 12. 2019 2.454.906 3.944.094 6.399.000

 NN – zemljišča NN – zgradbe Skupaj NN

Nabavna vrednost    

Neodpisana vrednost 31. 12. 2017 2.435.323 3.452.234 5.887.557

Pridobitve 0 15.492 15.492

Odpisi in odtujitve -24.417 -10.583 -35.000

Stanje 31. 12. 2018 2.410.906 3.457.143 5.868.049

Družba evidentira zemljišča in zgradbe, ki jih daje v najem, med naložbenimi nepremični-
nami.

V letu 2019 družba v naložbene nepremičnine ni investirala.

Prihodki od najemnin od naložbenih nepremičnin v letu 2019 so znašali 381.642 EUR.

Naložbene nepremičnine so last družbe in so obremenjene s hipoteko. Knjigovodska vred-
nost zastavljenih naložbenih nepremičnin je 3.904.000 EUR.
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Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 10. 2019 (pred tem 31. 10. 2016) 
in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila določena na 
podlagi uporabe načina tržnih primerjav in na donosu zasnovanega načina. Preveritev 
vrednosti na dan 31. 12. 2019 ni kazala odstopanj od ocenjene vrednosti preteklega leta.

Če bi družba naložbene nepremičnine vrednotila po modelu nabavne vrednosti, bi njihova 
knjigovodska vrednost znašala 2.440.959 EUR, zmanjšano za nabrani popravek vrednosti, 
česar pa zaradi nepomembnosti ne razkrivamo.

7.10.4. Dolgoročne finančne naložbe (brez posojil)               

 DFN v družbe 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. 2018 25.891.121 430.565 11.928 26.333.614

Pridobitve 0 0 0 0

Zmanjšanje zaradi oslabitev 0 0 -6.153 -6.153

Stanje 31. 12. 2019 25.891.121 430.565 5.775 26.327.461

     

Popravek vrednosti     

Stanje 31. 12. 2018 9.754.730 430.102 0 10.184.832

Izgube zaradi oslabitev 0 0 0 0

Odpravljanje izgube zaradi oslabitev 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2019 9.754.730 430.102 0 10.184.832

     

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018 16.136.391 463 11.928 16.148.782

Neodpisana vrednost 31. 12. 2019 16.136.391 463 5.775 16.142.629

Na podlagi analiz poslovanja je družba pripoznala slabitev v naložbo družbe DZS v višini 
6.153 EUR.
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Prikaz naložb v odvisne družbe Skupine MK:

Naziv družbe Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost naložbe v knjigah MKZ 
na dan 31. 12. 2019

Vrednost kapitala 31. 
12. 2019

Čisti prihodki 
od prodaje v letu 2019

Čisti poslovni izid 
v letu 2019

Obvladujoča družba        

1. MK Založba Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 0 32.474.428 17.820.347 829.276

        

Odvisne družbe v državi    13.829.146 18.579.622 56.199.896 201.100

2. MK Trgovina Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 13.445.065 17.881.619 52.093.052 178.023

3. Cankarjeva založba – Založništvo Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 16.692 46.125 449.666 22.626

4. Grafika Soča Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 359.889 645.280 3.657.178 685

5. MK Trade Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.500 6.598 0 -234

        

Odvisne družbe v tujini    2.307.245 2.314.729 6.510.921 -64.756

6. Mozaik knjiga Karlovačka cesta 24A, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.735.491 1.234.025 5.136.467 11.115

7. MK Sarajevo Kemal Begova 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 221.908 288.751 454.494 1.345

8. MK Skopje Ulica Ljubljanske brigade 5,1000 Skopje, Makedonija 100,00 % 0,00 % 202.500 247.789 187.468 2.709

9. MK Beograd Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, Srbija 100,00 % 0,00 % 147.346 544.164 732.491 -79.925

Skupina MK    16.136.391 53.368.779 80.531.164 965.620

Druge dolgoročne finančne naložbe, merjene po nabavni vrednosti, so na dan 31. 12. 2019 
izkazane v višini 463 EUR.

Druge dolgoročne naložbe, merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, so na dan 31. 12. 
2019 izkazane v višini 5.775 EUR. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 
dolgoročnih finančnih naložb, so se v letu 2019 zaradi slabitve v naložbo DZS znižale v vi-
šini 6.153 EUR.

Uprava je na podlagi sprejete računovodske usmeritve glede slabitve finančnih naložb v 
kapitalske instrumente, ki niso izmerjene po pošteni vrednosti in niso naložbe v odvisne 
družbe, ocenila, da pri nobeni od naložb, razen pri naložbi v družbo DZS, niso nastali po-
goji za trajne slabitve.

Uprava je na podlagi sprejete računovodske usmeritve glede slabitve finančnih naložb v 
odvisne družbe ocenila, da pri nobeni od naložb niso nastali pogoji za slabitev.

Pri dolgoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in kreditnih tveganj, zato 
družba ne uporablja finančnih instrumentov za varovanje pred tovrstnimi tveganji.
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Prikaz naložb v odvisne družbe Skupine MK:

Naziv družbe Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost naložbe v knjigah MKZ 
na dan 31. 12. 2019

Vrednost kapitala 31. 
12. 2019

Čisti prihodki 
od prodaje v letu 2019

Čisti poslovni izid 
v letu 2019

Obvladujoča družba        

1. MK Založba Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 0 32.474.428 17.820.347 829.276

        

Odvisne družbe v državi    13.829.146 18.579.622 56.199.896 201.100

2. MK Trgovina Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 13.445.065 17.881.619 52.093.052 178.023

3. Cankarjeva založba – Založništvo Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 16.692 46.125 449.666 22.626

4. Grafika Soča Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 100,00 % 0,00 % 359.889 645.280 3.657.178 685

5. MK Trade Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.500 6.598 0 -234

        

Odvisne družbe v tujini    2.307.245 2.314.729 6.510.921 -64.756

6. Mozaik knjiga Karlovačka cesta 24A, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.735.491 1.234.025 5.136.467 11.115

7. MK Sarajevo Kemal Begova 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 221.908 288.751 454.494 1.345

8. MK Skopje Ulica Ljubljanske brigade 5,1000 Skopje, Makedonija 100,00 % 0,00 % 202.500 247.789 187.468 2.709

9. MK Beograd Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, Srbija 100,00 % 0,00 % 147.346 544.164 732.491 -79.925

Skupina MK    16.136.391 53.368.779 80.531.164 965.620

Druge dolgoročne finančne naložbe, merjene po nabavni vrednosti, so na dan 31. 12. 2019 
izkazane v višini 463 EUR.

Druge dolgoročne naložbe, merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, so na dan 31. 12. 
2019 izkazane v višini 5.775 EUR. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 
dolgoročnih finančnih naložb, so se v letu 2019 zaradi slabitve v naložbo DZS znižale v vi-
šini 6.153 EUR.

Uprava je na podlagi sprejete računovodske usmeritve glede slabitve finančnih naložb v 
kapitalske instrumente, ki niso izmerjene po pošteni vrednosti in niso naložbe v odvisne 
družbe, ocenila, da pri nobeni od naložb, razen pri naložbi v družbo DZS, niso nastali po-
goji za trajne slabitve.

Uprava je na podlagi sprejete računovodske usmeritve glede slabitve finančnih naložb v 
odvisne družbe ocenila, da pri nobeni od naložb niso nastali pogoji za slabitev.

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



182 Letno poročilo 2019

7.10.5. Dolgoročna posojila

 Dolgoročna posojila, dana družbam v Skupini MK

Nabavna vrednost  

Stanje 1. 1. 2019 750.000

Zmanjšanje -50.000

Povečanje 0

Stanje 31. 12. 2019 700.000

  

Popravek vrednosti  

Stanje 1. 1. 2019 0

Stanje 31. 12. 2019 0

  

Neodpisana vrednost 1. 1. 2019 750.000

Neodpisana vrednost 31. 12. 2019 700.000

Posojila, dana odvisnim družbam, na dan 31. 12. 2019 znašajo 700.000 EUR. Obrestna 
mera za dana posojila odvisnim družbam je določena v višini obrestne mere za obresti na 
posojila med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri. Datum 
zapadlosti danega posojila družbi MK Beograd, v višini 300.000 EUR, je 31. 12. 2026. Po-
sojilo družbi Grafika Soča v višini 400.000 EUR zapade 12. 2. 2023.

7.10.6. Dolgoročne poslovne terjatve             

Družba na dan 31. 12. 2019 nima dolgoročnih poslovnih terjatev.
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7.10.7. Odložene terjatve za davek          

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 1. 1. 2018 338.261

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine -6.358

Poslovne terjatve -42.194

Finančne naložbe in posojila -1.965

AM revaloriziranega dela zgradb 8.192

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2018 295.936

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 495

Poslovne terjatve 1.585

Finančne naložbe in posojila -34.151

AM revaloriziranega dela zgradb 9.278

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2019 273.143

Odložene terjatve za davek so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšale za 8 %.

V letu 2019 smo pri izračunu odloženih davkov upoštevali davčno stopnjo 19 %.

7.10.8. Zaloge                

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Nedokončana proizvodnja in storitve 388.040 446.641 87

Nedokončana proizvodnja 388.040 446.641 87

Proizvodi 3.305.637 3.817.737 87

Proizvodi v lastnem skladišču 25.272.244 27.220.099 93

Oblikovani popravki proizvodov -2.587.729 -2.712.433 95

Odmiki od cen proizvodov -19.378.878 -20.689.929 94

Zaloge blaga 269.208 431.986 62

Blago v lastnem skladišču 1.082.448 1.344.942 80

Oblikovani popravki zalog trgovskega blaga -204.700 -221.439 92

Vračunana razlika v cenah zalog blaga -608.540 -691.517 88

Skupaj zaloge 3.962.885 4.696.364 84

Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala 83.506 83.599 100

Skupaj zaloge in predujmi za zaloge 4.046.391 4.779.963 85



184 Letno poročilo 2019

Celotne zaloge so konec leta 2019 dosegle neodpisano nabavno vrednost v višini 3.962.885 
EUR.

Od tega so zaloge v tranzitu na dan 31. 12. 2019 znašale 102.107 EUR (proizvodi 99.353 
EUR in trgovsko blago 2.754 EUR) in so prehodne, saj so namenjene prodaji odvisnim 
družbam v letu 2020. Družba je imela na dan 31. 12. 2019 za 34.996 EUR blaga na poti.

Družba je preverila čisto iztržljivo vrednost zalog in ugotovila, da presega knjigovodsko 
vrednost zalog.

Na podlagi opravljenega letnega popisa zalog je družba po nabavni vrednosti pri trgo-
vskem blagu in po proizvajalni vrednosti pri proizvodih:
• odpisala nedokončano proizvodnjo v vrednosti      1.500 EUR
• evidentirala primanjkljaj gotovih proizvodov  53.871 EUR
• evidentirala viške gotovih proizvodov  52.280 EUR
• evidentirala primanjkljaj trgovskega blaga             7.755 EUR
• evidentirala viške trgovskega blaga                       13.003 EUR

Gibanje popravka vrednosti zalog v letu 2019

Vrsta zaloge Stanje na dan 
31. 12. 2018

Odprava slabitve v letu 
2019

Oslabitev v letu 
2019

Stanje na dan 
31. 12. 2019

Gotovi proizvodi 2.712.433 307.807 183.102 2.587.728

Trgovsko blago 221.439 29.556 12.818 204.701

Skupaj 2.933.872 337.363 195.920 2.792.429

Glede na predhodno stanje popravka vrednosti zalog se je to zmanjšalo za 141.443 EUR 
(195.920 EUR – 337.363 EUR). Neto vrednost se izkazuje v izkazu poslovnega izida med 
drugimi poslovnimi odhodki.

V skladu s pravilnikom o odpisu in uničenju proizvodov je družba v letu 2019 odpisala in 
odpeljala na uničenje za 169.725 EUR proizvodov in 23.124 EUR trgovskega blaga po proi-
zvajalni oziroma nabavni vrednosti iz šifranta zalog.

Družba nima zalog, zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.
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7.10.9. Kratkoročne finančne naložbe (razen posojil)        

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene  
in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 0 345.378 0

Skupaj 0 345.378 0

Družba je v letu 2019 prodala naložbo v Prehrano promet, Tuzla.

7.10.10. Kratkoročna posojila       

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v Skupini 151.322 153.341 99

Kratkoročna posojila, dana drugim 3.407.315 3.407.315 100

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil -3.407.315 -3.407.315 100

Skupaj 151.322 153.341 99

Posojila, dana odvisnim družbam, na dan 31. 12. 2019 znašajo 151.322 EUR. Obrestna mera 
za dana posojila odvisnim družbam je določena v višini obrestne mere za obresti na poso-
jila med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri.
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7.10.11. Kratkoročne poslovne terjatve

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Kratkoročne terjatve do kupcev 4.898.154 4.912.758 100

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v Skupini 3.367.295 3.399.966 99

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v državi 970.132 1.087.302 89

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v tujini 31.784 41.506 77

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v državi 1.141.014 1.090.428 105

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev -612.071 -706.444 87

Kratkoročno dani predujmi in varščine 11.000 10.359 106

Drugi kratkoročno dani predujmi dobaviteljem v Skupini 235 235 100

Drugi kratkoročno dani predujmi 10.765 13.833 78

Kratkoročno dane varščine 0 237 0

Oslabitev kratkoročno danih predujmov in varščin 0 -3.946 0

Druge kratkoročne terjatve 234.537 230.341 102

Terjatve za vstopni DDV 88.711 111.867 79

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 144.537 114.968 126

Druge kratkoročne terjatve 30.021 32.238 93

Oslabitev drugih kratkoročnih terjatev -28.732 -28.732 100

Skupaj 5.143.691 5.153.458 100

Opomba: PO – pravne osebe, FO – fizične osebe

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

Gibanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev v letu 2019

 Stanje na dan 
31. 12. 2018

Odpis v letu 
2019

Odprava v letu 
2019

Oslabitev v letu 
2019

Stanje na dan 
31. 12. 2019

Pravne osebe 293.873 90.568 10.607 3.043 195.741

Fizične osebe 412.571 28 7.769 11.556 416.330

Skupaj 706.444 90.596 18.376 14.599 612.071
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V letu 2019 je družba v breme oblikovanih popravkov terjatev dokončno odpisala terjatve 
v višini 90.596 EUR ter izterjala že popravljene terjatve in pri tem izkazala za 18.376 EUR 
odprave slabitve. Glede na oblikovano politiko izvajanja slabitev terjatev je bilo za 14.599 
EUR dodatno oslabljenih terjatev, ki so izkazane med prevrednotovalnimi odhodki.

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

Roki zapadlosti terjatev v plačilo

Družba prodaja proizvode in trgovsko blago pravnim in fizičnim osebam. Stanje na kontih 
terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2019 je naslednje:
Terjatve do kupcev pravnih oseb v Sloveniji 3.233.409 EUR
– od tega zapadle terjatve 187.411 EUR
– od tega nezapadle terjatve                                    3.045.998 EUR

Družba nima sklenjene nobene pogodbe z ročnostjo več kot 120 dni.

Družba je imela iz naslova prodaje pravnim osebam na dan 31. 12. 2019 toženih za 175.731 
EUR terjatev, ki so vključene med zapadle terjatve.

Terjatve do kupcev fizičnih oseb 1.141.014 EUR
– od tega zapadle terjatve 779.652 EUR
– od tega nezapadle terjatve 361.362 EUR

Terjatve do kupcev pravnih oseb v tujini  1.135.802 EUR          
– od tega zapadle terjatve                                    924.034 EUR
– od tega nezapadle terjatve                                    211.768 EUR

Pretežni del terjatev do pravnih oseb v tujini se nanaša na odvisne družbe v tujini.  
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Skupne bruto terjatve do kupcev po zapadlosti:

Fizične osebe Pravne osebe doma in v tujini Skupaj

nezapadlo 361.362 3.257.766 3.619.128

do 90 dni 320.708 222.547 543.255

od 91 dni do 180 dni 22.149 274.997 297.146

od 181 dni do 360 dni 20.465 409.656 430.121

nad 360 dni 416.330 204.245 620.575

Skupaj 1.141.014 4.369.211 5.510.225

Terjatve v zgornji tabeli so prikazane v bruto znesku. Vse terjatve, z izjemo terjatev do 
družb v Skupini, so ustrezno slabljene. 

Terjatve niso zastavljene oz. so bremen proste.

7.10.12. Denarna sredstva           

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 511 744 69

Denarna sredstva v blagajni 511 744 69

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah 773.829 1.467.730 53

Denarna sredstva na računih 716.297 1.384.379 52

Devizna sredstva na računih 54.051 79.848 68

Denarna sredstva na računih v tujini 3.481 3.503 99

Skupaj 774.340 1.468.474 53

Družba nima samodejnih zadolžitev pri bankah.

7.10.13. Aktivne časovne razmejitve       

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 78.958 95.757 82

Skupaj 78.958 95.757 82
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Kratkoročno odloženi stroški se v višini 78.958 EUR nanašajo na v letu 2019 prejete račune 
za stroške obdobja leta 2020. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije, stro-
škov licenčnin in raznih naročnin. Oblikovani kratkoročno odloženi stroški v letu 2018 so 
bili porabljeni v letu 2019, oblikovani kratkoročno odloženi stroški v letu 2019 pa so prika-
zani v stanju.

7.10.14. Kapital

V sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani je družba dne 24. 2. 2003 vpisala akt o 
lastninskem preoblikovanju in osnovni kapital. Na 24. skupščini delničarjev družbe MK 
Založba, d. d., Ljubljana, dne 14. 8. 2006 je skupščina sprejela sklep o uvedbi kosovnih 
delnic, in sicer tako, da ena (1) delnica družbe z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT (4,173 
EUR) postane ena (1) kosovna delnica. Število izdanih in v celoti vplačanih kosovnih delnic 
je 1.232.025.

Vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2019 znaša 5.141.149 EUR.

Družba na dan 31. 12. 2019 poseduje 40.500 lastnih delnic po nakupni vrednosti 1.359.771 
EUR. Lastne delnice so pridobljene za namene iz osme alineje prvega odstavka 247. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). V letu 2019 ni bilo transakcij z lastnimi delnicami.

Vrednost celotnega kapitala na dan 31. 12. 2019 znaša 32.474.428 EUR.

Knjigovodska vrednost (brez lastnih delnic) ene kosovne delnice na dan 31. 12. 2019 znaša 
27,25 EUR.

Kapitalske rezerve znašajo 8.127.507 EUR in se nanašajo na splošni prevrednotovalni po-
pravek kapitala v višini 7.881.685 in na kapitalske rezerve, povezane s pripojitvijo podjetij, 
v višini 245.822 EUR.

Zakonske rezerve se oblikujejo v višini 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Z razpo-
reditvijo čistega dobička v preteklih letih so zakonske rezerve oblikovane do višine 13,1 % 
osnovnega kapitala.

Statut delniške družbe nalaga oblikovanje statutarnih rezerv do višine 20 odstotkov osnov-
nega kapitala. Statutarne rezerve so v celoti oblikovane in znašajo 1.028.230 EUR.
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Celotni vseobsegajoči donos v višini 2.001.667 EUR se nanaša na dobiček tekočega leta v 
višini 829.276 EUR, spremembo revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 1.187.952 EUR, spremembo rezerv, nastalih zaradi vrednotenja 
finančnih naložb po pošteni vrednosti v višini –4.984 EUR, odloženi davek iz aktuarskih 
izgub v višini 1.110 EUR in aktuarske izgube v višini –11.687 EUR.

V poslovnem letu 2019 je družba ustvarila dobiček v višini 829.276 EUR, kar predstavlja 
0,696 EUR na delnico (1.191.525 delnic).

7.10.15. Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve

Družba je v letu 2019 za namene jubilejnih nagrad porabila 12.179 EUR in za odpravnine 
ob upokojitvi za 21.412 EUR oblikovanih rezervacij.

Na podlagi aktuarskega izračuna po stanju na dan 31. 12. 2019 so se rezervacije v primer-
javi z letom 2018 povišale. Razlog za povišanje rezervacij gre iskati v znižanju diskontne 
stopnje.

Uporabljene predpostavke pri aktuarskem izračunu za rezervacije na dan 31. 12. 2019 za 
družbe v Sloveniji (pretežni del) so:

dolgoročna nominalna rast plač 1 %
fluktuacija po razredih
 – do 35 let 2 %
 – 35–45 let 2 %
 – nad 45 let 2 %
nominalna dolgoročna obrestna mera  1 %

 Saldo na dan 
31. 12. 2018

Poraba v letu 
2019

Odprava Oblikovanje Saldo na dan 
31. 12. 2019

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 557.449 21.412 7.864 40.126 568.299

Rezervacije za jubilejne nagrade 111.386 12.179 805 7.341 105.743

Skupaj 668.835 33.591 8.669 47.467 674.042
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7.10.16. Dolgoročne finančne obveznosti

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 4.976.316 6.581.579 76

Dolgoročni dolgovi iz najema 4.594 0 -

Skupaj 4.980.910 6.581.579 76

 31. 12. 2018 Povečanje Zmanjšanje 31. 12. 2019

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 6.581.579 0 1.605.263 4.976.316

Skupaj 6.581.579 0 1.605.263 4.976.316

Družba na dan 31. 12. 2019 izkazuje za 4.980.910 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti in 
te se v večini nanašajo na obveznosti do družb v Skupini (4.976.316 EUR) ter na dolgoroč-
ne obveznosti iz najema, ki jih je družba pripoznala skladno s spremembami SRS in na dan 
1. 1. 2019 znašajo 6.051 EUR, na dan 31. 12. 2019 pa 4.594 EUR.

Obrestna mera za prejeta posojila odvisnih družb je spremenljiva, vezana na EURIBOR 
(6M) s pribitkom 2,3 % oziroma EURIBOR (3M) s pribitkom 2,5 %.

Družba ni imela dolgoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta in notra-
njih lastnikov.

Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti:

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Zapadlo 1–2 leti 1.606.794 1.605.263

Zapadlo 2–3 leta 1.606.794 1.605.263

Zapadlo 3–4 leta 1.606.795 1.605.263

Zapadlo 4–5 let 160.527 1.605.263

Zapadlost nad 5 let 0 160.527

Skupaj 4.980.910 6.581.579
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7.10.17. Odložene obveznosti za davek      

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 1. 1. 2018 564.646

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR -1.445

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2018 563.201

Prevrednotenje zemljišč, nepremičnin in naložb na pošteno vrednost 278.655

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR -612

Prevrednotenje naložbe DZS -1.169

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2019 840.075

7.10.18. Kratkoročne finančne obveznosti  

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 5.474 7.348 74

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do družb v Skupini 1.655.263 1.605.263 103

Kratkoročne obveznosti iz najema 1.457 0 -

Druge kratkoročne obveznosti (neizplačane dividende) 1.828 1.828 100

Skupaj 1.664.022 1.614.439 103

 31. 12. 2019 Povečanje Zmanjšanje 31. 12. 2018

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 7.348 199.176 201.050 5.474

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti 
do družb v Skupini 1.605.263 3.575.263* 3.525.263 1.655.263

Skupaj 1.612.611 3.774.439 3.726.313 1.660.737

* Od 3.575.263 EUR se 1.655.263 EUR nanaša na kratkoročni del dolgoročnih posojil.

Obrestna mera za prejeta posojila odvisnih družb je spremenljiva, vezana na EURIBOR 
(6M) s pribitkom 2,3 % oziroma EURIBOR (3M) s pribitkom 2,5 %.

Družba je pripoznala skladno s spremembami SRS kratkoročne obveznosti iz najema, ki 
na dan 1. 1. 2019 znašajo 1.421 EUR, na dan 31. 12. 2019 pa 1.457 EUR. 

Družba ni imela kratkoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta in notra-
njih lastnikov.
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7.10.19. Kratkoročne poslovne obveznosti

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini 402.273 383.112 105

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v Skupini 402.273 383.112 105

Kratkoročne obveznosti za predujme v Skupini 0 0 -

Druge kratkoročne obveznosti v Skupini 0 0 -

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.204.201 1.921.267 63

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.016.752 1.558.268 65

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 137.510 304.826 45

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 49.939 58.173 86

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.020.114 2.067.813 98

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 272.274 282.846 96

Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 93.550 99.105 94

Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 53.615 60.902 88

Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 62.732 74.305 84

Obveznosti iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračunavajo 
skupaj s plačami in obveznosti za prispevke in davek od izplačanih plač 68.467 72.683 94

Druge obveznosti do države 98.496 131.918 75

Preostale kratkoročne obveznosti 1.370.980 1.346.054 102

Skupaj 3.626.588 4.372.192 83

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

Za obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini družba v preteklem obdobju ni izdajala no-
benih instrumentov za zavarovanje pogodbenih obveznosti.

Podlaga za izkazovanje obveznosti do zaposlencev so obračun plače za mesec december 
za leto 2019 in še neizplačani potni stroški.

Obveznosti iz naslova vračunanih avtorskih honorarjev in licenčnin v zalogah gotovih pro-
izvodov, ki se avtorjem plačujejo glede na prodano količino proizvodov, izkazuje družba 
med preostalimi kratkoročnimi obveznostmi.



194 Letno poročilo 2019

7.10.20. Pasivne časovne razmejitve             

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Kratkoročno odloženi prihodki 1.466.083 1.307.554 112

Skupaj 1.466.083 1.307.554 112

Kratkoročno odloženi prihodki se na dan 31. 12. 2019 nanašajo predvsem na zaračunane in 
nedobavljene revije in lastne proizvode (prednaročila). Oblikovani kratkoročno odloženi 
prihodki v letu 2018 so bili porabljeni v letu 2019, oblikovani kratkoročno odloženi prihod-
ki v letu 2019 pa so prikazani v stanju.

7.10.21. Zabilančna evidenca

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Dana poroštva 6.581.579 8.186.842 80

Hipoteke 280.616 547.228 51

Skupaj 6.862.195 8.734.070 79

Dana poroštva v višini 6.581.579 EUR se v celoti nanašajo na poroštva odvisni družbi MK 
Trgovina. Hipoteka je dana za zavarovanje prejetih bančnih posojil v odvisni družbi Grafika 
Soča.

7.10.22. Zunajbilančna evidenca

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 I 19/18

Komisijske zaloge 42.566 37.937 112

Skupaj 42.566 37.937 112
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7.11. TVEGANJA

Valutno tveganje

Izpostavljenost družbe tveganju sprememb deviznih tečajev

 31. 12. 2019

 EUR Druge valute Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve 5.293.088 1.925 5.295.013

Kratkoročne finančne obveznosti 1.664.022 0 1.664.022

Poslovne in druge obveznosti 3.564.233 62.355 3.626.588

Bruto izpostavljenost bilance stanja 64.833 -60.430 4.403

 31. 12. 2018

 EUR Druge valute Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve 5.302.999 3.800 5.306.799

Kratkoročne finančne obveznosti 1.614.439 0 1.614.439

Poslovne in druge obveznosti 4.274.414 97.778 4.372.192

Bruto izpostavljenost bilance stanja -585.854 -93.978 -679.832

V letu 2019 nismo sklepali poslov za zavarovanje tveganja sprememb deviznih tečajev.
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Obrestno tveganje

Izpostavljenost družbe tveganju sprememb obrestnih mer:

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri EUR EUR

Dana posojila 850.000 900.000

Prejeti krediti in posojila 0 0

Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri 850.000 900.000

   

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri   

Dana posojila 0 0

Prejeti krediti in posojila 6.631.579 8.186.842

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri -6.631.579 -8.186.842

V letu 2019 nismo sklepali poslov za zavarovanje tveganja sprememb obrestnih mer.

Analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumentih z variabilno obrestno mero

Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala/zmanj-
šala poslovni izid za vrednosti, navedene v nadaljevanju besedila. Analiza predpostavlja, 
da so vse druge spremenljivke nespremenjene.

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2019

 Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

Neto variabilnost denarnega toka -66.316 66.316

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2018

 Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

Neto variabilnost denarnega toka -81.868 81.868
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Kreditno tveganje

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev je najbolj izpostavljena kreditnemu tveganju in 
je bila na dan poročanja naslednja:

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Terjatve do kupcev 4.898.154 4.912.759

Predujmi za kratkoročna sredstva 11.000 10.358

Druge kratkoročne terjatve 234.537 230.341

– terjatve za odmerjeni davek (DDV) 88.711 111.867

– terjatve do države in drugih institucij 144.537 114.968

– druge kratkoročne terjatve 1.289 3.506

Dana posojila 151.322 153.341

Skupaj 5.295.013 5.306.799

Med finančnimi sredstvi so največje postavke terjatve do kupcev in dana posojila. Njihova  
največja izpostavljenost po državah je bila naslednja:

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

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Slovenija 3.863.740 3.564.805

Hrvaška 839.388 1.244.754

Srbija 309.986 166.821

Bosna in Hercegovina 6.589 57.466

Avstrija 1.907 5.825

Kanada 1.368 3.205

Makedonija 10.657 411

Drugo 15.841 22.813

Skupaj 5.049.476 5.066.100

Družba nima zavarovanih terjatev s finančnimi instrumenti za kreditna tveganja.
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Analiza starosti terjatev do kupcev in danih posojil (brez predujmov in drugih kratkoročnih 
terjatev)

 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Nezapadle 3.770.450 3.605.030

Zapadle do 30 dni 288.397 274.308

Zapadle od 31 do 60 dni 130.443 133.364

Zapadle od 61 do 90 dni 124.415 56.029

Zapadle od 91 do 180 dni 297.146 283.271

Zapadle nad 180 dni 438.625 714.098

Skupaj 5.049.476 5.066.100

Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev in danih posojil

 2019 2018

Stanje 1. 1. 4.113.758 4.397.199

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 14.599 19.702

Odprava popravkov vrednosti v letu 18.376 28.736

Dokončen odpis terjatev 90.596 274.407

Stanje 31. 12. 4.019.385 4.113.758
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Likvidnostno tveganje

Zapadlost obveznosti

31. 12. 2019  Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 0 0 0 0

Prejeta posojila družb 6.637.053 406.322 1.407.477 5.198.408

Druge finančne obveznosti 7.880 728 729 6.423

Poslovne in druge obveznosti 4.466.663 3.626.588 0 840.075

Skupaj 11.111.596 4.033.638 1.408.206 6.044.906

31. 12. 2018  Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 0 0 0 0

Prejeta posojila družb 8.186.842 427.114 1.377.257 6.955.473

Druge finančne obveznosti 1.828 0 0 1.828

Poslovne in druge obveznosti 4.935.393 4.372.192 0 563.201

Skupaj 13.124.063 4.799.306 1.377.257 7.520.502

*Vrednost pogodbenih denarnih tokov je večja od knjigovodskega stanja na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 zaradi 
vračunanih natečenih obresti za omenjene obveznosti, ki na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 še niso knjižene.
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7.12. POJASNILA K REVIDIRANEMU IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 21 po 
različici I.

7.12.1. Čisti prihodki od prodaje

 2019 2018 I 19/18

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 15.848.883 16.527.112 96

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 851.552 897.905 95

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 918.951 1.220.463 75

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 200.961 239.235 84

Skupaj 17.820.347 18.884.715 94

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu sestavljajo 6 % čistih prihodkov od prodaje. Prete-
žni del prispeva prodaja odvisnima družbama Mozaik knjiga in MK Beograd.

Prodaja trgovskega blaga na tujem trgu se v večini nanaša na izvoz promocijskega materi-
ala v povezavi s prodajnimi akcijami Reader's Digest.

Družba v letu 2018 prikazuje tudi za 361.713 EUR usredstvenih lastnih proizvodov, ki se na-
našajo na programsko opremo za podporo poslovnim in informacijskim procesom v druž-
bi. V letu 2019 je usredstvenje lastnih proizvodov knjiženo kot znižanje stroškov dela v vi-
šini 415.654 EUR.

Čisti prihodki od prodaje družbam v Skupini znašajo 9.289.383 EUR.
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7.12.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi)

 2019 2018 I 19/18

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 
(subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije) 311.400 223.139 140

Prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij 8.669 63.950 14

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka vrednosti zalog 141.443 39.789 355

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka vrednosti terjatev 18.376 20.768 88

Prevrednotovalni poslovni prihodki – vračilo DDV 3.077 0 -

Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva (prodaja) 2.101 5.966 35

Prevrednotovalni poslovni prihodki – preostalo 76.325 76.385 100

Skupaj 561.391 429.997 131

V letu 2019 je družba ustvarila za 561.391 EUR prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. Pre-
vrednotovalne poslovne prihodke v glavnem sestavljajo prejete subvencije (311.400 EUR), 
prihodki iz odprave dolgoročnih rezervacij (8.669 EUR), zmanjšanje popravka vrednosti 
zalog (141.443 EUR), zmanjšanje popravka vrednosti terjatev (18.376 EUR), prodaja osnov-
nih sredstev (2.101 EUR) in odpis zastaranih obveznosti (76.325 EUR).

7.12.3. Finančni prihodki iz deležev

 2019 2018 I 19/18

Prihodki iz deležev v družbah v Skupini 535.000 500.000 107

Prihodki iz deležev v drugih družbah 24.669 35.100 70

Finančni prihodki iz drugih naložb 530.951 0 -

Skupaj 1.090.620 535.100 204

Finančni prihodki iz deležev se v večini nanašajo na prejete dividende od MK Trgovine 
(500.000 EUR) in prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev (530.951 EUR).
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7.12.4. Finančni prihodki iz danih posojil     

 2019 2018 I 19/18

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v Skupini 8.722 13.101 67

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 11 23.596 0

Skupaj 8.733 36.697 24

7.12.5. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

 2019 2018 I 19/18

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini 11.322 15.945 71

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 40.754 47.731 85

Skupaj 52.076 63.676 82

Od vseh finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev se pretežni del nanaša na izterjane za-
mudne obresti do fizičnih oseb (32.022 EUR), preostanek pa na obračunane pozitivne te-
čajne razlike, stroške opominjanja in zamudne obresti do pravnih oseb.

7.12.6. Drugi prihodki        

 2019 2018 I 19/18

Prejete kazni in odškodnine 16.252 1.049 1.549

Druge neobičajne postavke 4.255 8.382 51

Skupaj 20.507 9.431 217
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7.12.7. Stroški blaga, materiala in storitev

 2019 2018 I 19/18

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 718.152 843.253 85

Stroški materiala 267.254 252.469 106

Stroški pomožnega materiala 7.412 17.249 43

Stroški energije 155.463 134.016 116

Stroški nadomestnih delov 807 1.018 79

Odpis drobnega inventarja in embalaže 2.255 3.941 57

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 74.396 69.199 108

Drugi stroški materiala 26.921 27.046 100

Stroški storitev 9.432.850 10.131.400 93

Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov in opravljanju storitev 4.130.478 4.342.248 95

Stroški transportnih storitev 1.001.067 1.115.341 90

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 202.495 216.113 94

Najemnine 41.787 56.531 74

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 227.927 226.824 100

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 47.538 70.895 67

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 945.831 966.457 98

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 995.230 1.078.432 92

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti,  
skupaj z dajatvami, ki bremenijo družbo 502.075 571.284 88

Stroški drugih storitev 1.338.422 1.487.275 90

Skupaj 10.418.256 11.227.122 93

S strani povezanih družb zaračunani stroški materiala znašajo 48.349 EUR, stroški storitev 
1.633.938 EUR, nabavljeno trgovsko blago 182.543 EUR.
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Stroški revizijskih storitev:

 2019 2018 I 19/18

Revizija letnega poročila 15.900 16.750 95

Skupaj 15.900 16.750 95

Stroški revizije letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila so evidentirani 
na podlagi opravljene storitve v letu 2019 v višini 15.900 EUR, od tega se znesek 4.800 EUR 
nanaša na revizijo za leto 2018, znesek 11.100 EUR pa na revizijo za leto 2019, ki jo je v 
obeh letih opravila družba Deloitte revizija, d. o. o.

7.12.8.  Stroški dela          

 2019 2018 I 19/18

Plače zaposlencev 3.752.879 4.245.308 88

Nadomestila plač zaposlencev 957.081 1.000.135 96

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 195.564 203.025 96

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 791.337 855.121 93

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil 
in drugih prejemkov zaposlencev 832.327 852.290 98

Neizkoriščeni dopusti -39.201 -84.311 46

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 29.259 28.685 102

Skupaj 6.519.246 7.100.253 92

V letu 2019 je usredstvenje lastnih proizvodov knjiženo kot znižanje stroškov dela v višini 
415.654 EUR.

Uprava je na dan 31. 12. 2019 sestavljena iz dveh članov. Skupni znesek obračunanih pre-
jemkov za dva člana uprave je 210.151 EUR. Poimensko so zneski naslednji:

 Osnovna 
plača

Variabilni 
prejemki

Bruto 
prejemki

Zavarovalne 
premije

Bonitete Povračila 
stroškov

Skupaj

Peter Tomšič 91.089 6.183 97.272 6.000 5.874 1.163 110.309

Marko Ručigaj 91.586 6.183 97.769 0 837 1.236 99.842

Skupaj 182.675 12.366 195.041 6.000 6.711 2.399 210.151
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Iz naslova udeležbe pri dobičku, opcij in drugih nagrad, provizij in drugih dodatnih plačil 
ter prejemkov iz naslova opravljanja nalog v odvisnih družbah ni bilo izplačil članom upra-
ve.

Skupni znesek obračunanih prejemkov za zaposlenega s sklenjeno individualno pogodbo 
je 82.787 EUR.
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Članom nadzornega sveta, revizijske komisije in komisije za prestrukturiranje smo v letu 
2019 obračunali v bruto znesku za 106.790 EUR iz naslova sejnin in pavšala za nadziranje 
družbe. Nagrade članom nadzornega sveta v letu 2019 niso bile izplačane. Poimensko so 
zneski naslednji:

Nadzorni svet Sejnine Povračila 
stroškov

Pavšal za nadziranje 
družbe

Nagrade Skupaj Obdobje opravljanja 
funkcije

Matej Pirc 2.365 0 15.642 0 18.007 CELO LETO

Žiga Gregorinčič 2.365 0 11.471 0 13.836 CELO LETO

Duško Kos 2.365 0 10.428 0 12.793 CELO LETO

Andrej Božič 2.365 0 10.428 0 12.793 CELO LETO

Mihael Kovač 2.365 0 10.428 0 12.793 CELO LETO

Sašo Susman 2.365 0 9.874 0 12.239 OD 21. 1. 2019 DALJE

Petra Novak 0 0 360 0 360 DO 14. 1. 2019

Skupaj 14.190 0 68.631 0 82.821

Revizijska komisija Sejnine Povračila 
stroškov

Pavšal  
za nadziranje družbe

Nagrade Skupaj Obdobje opravljanja 
funkcije

Žiga Gregorinčič 1.056 0 2.673 0 3.729 CELO LETO

Duško Kos 1.056 0 2.607 0 3.663 CELO LETO

Darinka Virant 1.056 0 2.607 0 3.663 CELO LETO

Skupaj 3.168 0 7.887 0 11.055

Komisija  
za prestrukturiranje

Sejnine Povračila 
stroškov

Pavšal  
za nadziranje družbe

Nagrade Skupaj Obdobje opravljanja 
funkcije

Žiga Gregorinčič 880 0 2.673 0 3.553 CELO LETO

Matej Pirc 440 0 2.607 0 3.047 CELO LETO

Duško Kos 0 0 0 0 0 CELO LETO

Andrej Božič 220 0 2.607 0 2.827 CELO LETO

Mihael Kovač 880 0 2.607 0 3.487 CELO LETO

Skupaj 2.420 0 10.494 0 12.914

V družbi je bilo v letu 2019 glede na opravljene delovne ure povprečno število zaposlenih 
208,32 delavca.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v letu 2019 iz delovnih ur je znašala 1.884 
EUR.
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Kvalifikacijska struktura zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2019

Stopnja 2019 % 2018 % I 19/18

I.–III. 7 3,2 7 3,0 100

IV. 12 5,6 13 5,5 92

V. 58 26,9 65 27,7 89

VI. 26 12,0 30 12,8 87

VII. 100 46,3 107 45,5 93

VIII. + 13 6,0 13 5,5 100

Skupaj 216 100,0 235 100,0 92

7.12.9. Odpisi vrednosti     

 2019 2018 I 19/18

Amortizacija 754.430 805.873 94

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 414.222 416.397 99

Amortizacija zgradb 214.944 210.617 102

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 125.264 178.859 70

Prevrednotovalni poslovni odhodki 28.518 284.385 10

Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih sredstev  
in opredmetenih osnovnih sredstev 11.256 27 -

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 17.262 24.904 69

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah 0 259.454 0

Skupaj 782.948 1.090.258 72

Amortizacijske stopnje, uporabljene v letu 2019, so navedene pri računovodskih usmeri-
tvah v zvezi s stroški amortizacije.

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

Popravki vrednosti zalog so podrobneje obravnavani pri pojasnilih zalog pod tabelo giba-
nja popravka vrednosti zalog.
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7.12.10. Drugi poslovni odhodki      

 2019 2018 I 19/18

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 75.148 74.067 101

Izdatki za varstvo okolja 362 132 274

Preostali stroški 6.265 2.816 222

Skupaj 81.775 77.015 106

V skupino dajatev (skupaj 75.148 EUR) spadajo odhodki za obračunani DDV od brezplačne 
uporabe blaga in proizvodov (2.926 EUR) ter od primanjkljaja, ugotovljenega ob popisu 
blaga in proizvodov v višini 20.700 EUR, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča v višini 38.935 EUR ter plačane članarine v višini 12.587 EUR.

V skupini preostali stroški so postavke preostalih neposlovnih stroškov v višini 6.265 EUR.

7.12.11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisa finančnih naložb   

 2019 2018 I 19/18

Odhodki iz odprave in slabitve finančnih naložb 0 855.596 0

Skupaj 0 855.596 0

Družba v letu 2019 ni slabila naložb, ki bi vplivale na finančne odhodke. V letu 2018 je sla-
bila naložbo v odvisno družbo Grafika Soča.

7.12.12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

 2019 2018 I 19/18

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v Skupini 193.027 186.864 103

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0 42.477 0

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 6.691 8.688 77

Skupaj 199.718 238.029 84
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7.12.13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti      

 2019 2018 I 19/18

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v Skupini 52 47 111

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 4.285 10.598 40

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 29 2 1450

Skupaj 4.366 10.647 41

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti vključujejo tečajne razlike in zamudne obresti 
od nepravočasno plačanih poslovnih obveznosti.

7.12.14. Drugi odhodki        

 2019 2018 I 19/18

Denarne kazni, odškodnine in donacije 6.936 5.271 132

Skupaj 6.936 5.271 132

7.12.15. Stroški po funkcionalnih skupinah

 2019 2018 I 19/18

Proizvajalni stroški poslovnih učinkov 4.767.437 4.856.391 98

Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 718.152 843.253 85

Stroški prodaje 3.574.861 4.285.893 83

Splošni stroški 8.741.946 10.364.707 84

Skupaj 17.802.396 20.350.244 87

7.12.16. Davek od dohodkov pravnih oseb

Davek od dohodkov pravnih oseb je ugotovljen z obračunom 19-odstotne davčne stopnje 
ob upoštevanju davčnih pribitkov in davčnih olajšav za znižanje davčne osnove. Davek od 
dohodka pravnih oseb za leto 2019 znaša 0 EUR.
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8.  PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE DUTB, D. D. 

Osnovni podatki:
Firma: Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.
Skrajšan naziv firme: DUTB, d. d.
Sedež: Davčna ulica 1
Pošta: 1000 Ljubljana
Vrsta organizacije: delniška družba

Glavna dejavnost: SKD 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
Matična številka: 6339620000
Davčna številka: 41251482
Datum ustanovitve: 19. 3. 2013
Registrski organ: OKROŽNO SODIŠČE LJUBLJANA
Št. reg. vložka: 2013-11708
Osnovni kapital: 104.117.500 EUR

Skupina MK je del Skupine DUTB. Obvladujoča družba DUTB ima sedež v Ljubljani, Dav-
čna ulica 1, in poseduje 51-odstotni delež v MK Založbi. 

18. decembra 2015 je Državni zbor sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o ukrepih Re-
publike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki so začele veljati 27. januarja 
2016. Z vidika teh zakonskih sprememb je tako za družbo MK Založbo kot MK Trgovino 
pomembno predvsem dejstvo, da s to spremembo ni več potrebna konsolidacija računo-
vodskih izkazov družb, v katerih je DUTB pridobila večinski lastniški delež v okviru pre-
strukturiranja.

Na ta način družba MK Založba ni predmet konsolidacije v Skupini DUTB, temveč samo v 
Skupini MK. Pri posameznih izkazih družbe MK Založbe v postavkah terjatev, obveznosti, 
prihodkov, stroškov se relacije med povezanimi osebami nanašajo na družbe v Skupini MK 
(in ne DUTB).

Transakcije v okviru Skupine DUTB so v posameznih računovodskih izkazih prikazane med 
vsemi drugimi postavkami (niso posebej razkrite), ker so manjše vrednosti in zato nepo-
membne.
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9.  IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe MK Založba za leto, končano na 
dan 31. decembra 2019, in pojasnila k računovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustre-
zne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnos-
ti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi kažejo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2019.

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

Ljubljana, 6. 7. 2020

           

 Marko Ručigaj    Peter Tomšič
   član uprave    predsednik uprave





215Letno poročilo 2019

10.  IZJAVA PO 545. ČLENU ZAKONA
  O GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

V poslovnem letu 2019 je družba poslovala z obvladujočo družbo in z njo povezanimi druž-
bami. Pri teh poslih družba ni bila prikrajšana ali oškodovana. Obenem poudarjamo, da ni 
bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe 
ali z njo povezanih družb. 

Ljubljana, 6. 7. 2020 

           

 Marko Ručigaj    Peter Tomšič
   član uprave    predsednik uprave
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11.  REVIZORJEVO POROČILO
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