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Iz zakladnice izbranih podob Zvonka Čoha

V letu 2016 smo izdali peto knjigo v seriji, s katero se poklanjamo slikarkam in slikarjem, 
ki so velik del svojega opusa posvetili podobam – ilustracijam. V Čoharijah so zgodbe, pra
vljice in uganke z izbranimi ilustracijami akademskega slikarja Zvonka Čoha (1956), ki spa
da v vrh najboljših in najbolj priljubljenih ilustratorjev pri nas. Je prejemnik številnih nagrad 
(zlato pero, Levstikova nagrada, priznanje Hinka Smrekarja, nagrada Prešernovega sklada, 
nagrada Hinka Smrekarja, nagrada izvirna slovenska slikanica, častna lista IBBY, plaketa 
Hinka Smrekarja, Levstikova nagrada za življenjsko delo …). Njegove ilustracije bogatijo 
nešteto knjig od leta 1985 dalje. Marsikatera med njimi se je tudi zaradi podob Zvonka Čoha 
zapisala med klasiko slovenske književnosti: Enci benci na kamenci (1, 2, 3), Kekec in Prisank, 
Kekec in Pehta, Kekec in Bedanec (Josip Vandot, Andrej Rozman Roza), Obuti maček (Jakob 
in Wilhelm Grimm), Bedak Jurček (H. C. Andersen), Razbojnik Cefizelj in občinska blagajna 
(Fran Milčinski), Urška, Čofli, Mali rimski cirkus, Pesmi iz rimogojnice, Predpravljice in popo-
vedke (Andrej Rozman Roza), Kako sta se gospod in gospa pomirila (Miklavž Komelj), Štiri 
črne mravljice (Anja Štefan), Za devetimi gorami, Hudičeva volna, Od lintverna (slovenske 
ljudske pravljice) … 

Čoharije so zakladnica izbranih podob iz vseh teh in mnogih drugih knjig. Marsikdo ob 
Zvonku Čohu pomisli na besedila Andreja Rozmana Roze, saj sta neumoren, humoren in 
priljubljen ustvarjalni duo. V knjigi pa so objavljena tudi dela drugih sodobnih slovenskih 
avtorjev, ki so z njegovimi podobami objavljali v revijah Ciciban in Cicido (Svetlane Maka
rovič, Borisa A. Novaka, Daneta Zajca, Miklavža Komelja, Kajetana Koviča, Miroslava Košu
te, Anje Štefan, Miklavža Komelja, Slavice Remškar …), ter ljudske pravljice z vsega sveta. 
Milan Erič, profesor na likovni akademiji, je v spremnem besedilu zapisal: »Upodobil je na 
stotine, če ne na tisoče ilustracij, na njih množice ljudi, živali, predmetov, krajin, potokov, rek, 
planin. Skozi ilustracije potuje na tuje planete, v daljna vesolja in fantazijske kraje, v najrazličnej-
še čase in obdobja, v mikro in makro svetove, čeprav sedi v svoji mali sobici in čoha po papirju. 
Zgradil je samosvoj, slogovno izviren in poseben likovni svet z elementi humornega naturalizma 
in karikature, kubistične stilizacije, stripovske komike, filmskega kadriranja, slikarsko prefinjene 
impresionistične barvitosti, mojstrske risbe, ekspresivne transformacije oblike in barve, vznesene 
romantične ambientalnosti, kičaste popartistične kričavosti in brezskrbne naive. V njegovih ilu-
stracijah je veliko gibanja. Rastline, živali, ljudje in stvari skačejo, plešejo, se vrtijo, migajo, se 
pregibajo, valovijo, plapolajo, letijo. Gre za vitalizem, neke vrste kipeči življenjenizem.«

Antologija Čoharije je bila ena od knjig, ki so najbolj zaznamovale knjižni program Mladin-
ske knjige Založbe 2016, zato ilustracije Zvonka Čoha krasijo tudi letno poročilo SMK in MKZ 
za leto 2016.
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PISMo PREDSEDNIKA UPRAVE

V letu 2016 smo v slovenskem delu Skupine MK nadaljevali širitev maloprodajne mreže 
in krepili prodajo pravnim osebam ter ustanovam. S tem smo razvijali in krepili prodajne 
poti in dejavnosti, za katere menimo, da imajo večji razvojni potencial, s krčenjem manj 
donosnih programov in prodajnih poti pa smo kljub nižjim čistim prihodkom od prodaje 
pomembno izboljšali rezultate zlasti v obeh največjih družbah, MK Založbi ter MK Trgo
vini. 

Glede na nestabilne gospodarske in politične razmere na trgih JV Evrope lahko kot uspešne 
ocenimo tudi trenutne poslovne rezultate družb Skupine MK, ki poslujejo na teh trgih, pri 
čemer njihov delež v celotni Skupini še naprej načrtovano upada. Makroekonomski proble
mi, javnofinančni primanjkljaj in velika brezposelnost na trgih JV Evrope še naprej znižuje
jo kupno moč prebivalstva, s čimer se stopnjujejo pritiski na cene knjig, ki so čedalje nižje, 
kar slabi založnike in njihove možnosti za razvoj. Velik poudarek v vseh družbah Skupine 
MK je bil na doseganju tekočega pozitivnega poslovanja in zagotavljanju pozitivnega de
narnega toka, ki sta ga dodatno izboljševali monetizacija zalog in intenzivno unovčevanje 
terjatev.

Po konsolidiranih podatkih je bil kljub manjšemu zaostanku pri doseganju načrtovane pro
daje dosežen čisti dobiček Skupine MK, pri čemer so skoraj vse družbe Skupine MK glede 
na leto 2015 pomembno izboljšale svoje rezultate. S prodajo nestrateške logistične dejav
nosti in pripadajoče nepremičnine v četrtem kvartalu leta 2015 se je Skupina MK izvila iz 
primeža bank, se predčasno razdolžila, bistveno znižala stroške financiranja ter izboljšala 
kapitalsko strukturo in druge komplementarne finančne kazalce. Hkrati se je povsem osre
dotočila na ohranitev in razvoj svojih jedrnih dejavnosti ter pri tem ob siceršnjem upadu 
skupnega tržnega potenciala relativno povečala svoje tržne deleže na vseh ključnih tržnih 
segmentih, kar je bil eden od pomembnih strateških ciljev.
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Pri MK Založbi gre izpad na prihodkovni strani v primerjavi s planom pripisati predvsem 
»push« oziroma direktnim prodajnim potem. Te so v dinamiki upadale hitreje od pričako
vanj. Glavna razloga za odmik glede na realizacijo leta 2015 pa sta prodaja logistične dejav
nosti v septembru 2015 ter enkratna prodaja zaloge klubskim centrom ob prehodu na re
misijsko poslovanje v aprilu 2015. Pozitivna gibanja v letu 2016 smo zabeležili pri prodaji 
revij, pri prodaji v knjigarnah ter pri klubski prodaji po internetu. Izpostaviti je treba tudi 
nove učbeniške projekte in intenzivno delo na terenu pri promociji novih izobraževalnih 
vsebin, kjer vidimo priložnosti za povečanje tržnega deleža in rast prodaje tudi v prihodnje. 
Uspešno stroškovno prilagajanje je omogočilo, da je družba kljub nižji prodaji dosegla čis
ti dobiček in hkrati ugotovila bilančni dobiček v višini 328.476 EUR.

MK Trgovina je dosegla rast prodaje glede na leto 2015, ob tem pa z izboljšanjem nabavnih 
pogojev povečala tudi stopnjo razlike v ceni. Nadaljevali smo odpiranje maloprodajnih 
enot, v letu 2016 smo odprli tri nove, kar je skupaj s pospeševanjem prodaje v obstoječih 
enotah omogočilo rast prodaje na blagajni. Rast je bila dosežena tudi na področju Velepro
daje zaradi visoke rasti prodaje tujih revij. Doseženi čisti dobiček je bistveno presegel re
zultat iz leta 2015, zaostanek za ambiciozno postavljenim planom pa je predvsem posledi
ca zagonskih stroškov novih maloprodajnih enot.

Grafika Soča je v letu 2016 povečala delež prodaje na tuje trge in poslovala s čistim dobič
kom na planski ravni. Z investicijo v broširno linijo, ki smo jo izvedli v zadnjem kvartalu leta, 
bomo v naslednjem letu dvignili produktivnost in dodatno izboljšali kakovost izdelave knjig.

Mozaik knjiga pri prodaji v letu 2016 sicer ni v celoti dosegel vseh prodajnih planskih ciljev, 
smo pa z večanjem deleža lastne proizvodnje v prodaji in s tem povezanim izboljšanjem 
stopnje razlike v ceni ter z uspešnim nadzorom nad stroški dosegli višji čisti dobiček tako 
glede na leto 2015 kot na plan. Poleg prodaje fizičnim osebam so plan presegle tudi proda
ja knjižnicam, knjigarnam in v klubskih centrih. Strateška in finančna tveganja v povezavi 
z največjo knjigotrško mrežo AMK ostajajo še vedno visoka.

V MK Beogradu smo del upada zastopniške prodaje nadomestili z rastjo telefonske proda
je; kljub nižji prodaji smo z odličnim lokalnim knjižnim projektom v novi, cenejši izdaji ter 
z učinkovitim upravljanjem stroškov znižali izgubo glede na lani. Še naprej uspešno zni
žujemo tudi zaloge, vendar bo ta razgradnja glede na njihovo velikost ter omejenost baz 
kupcev in zakonodajnih ovir v zvezi z njihovim obnavljanjem časovno daljša od prvotnih 
predvidevanj. Poudariti velja, da pri omenjeni razgradnji še vedno dosegamo cene, ki pre
segajo vrednosti, po katerih so vrednotene. Glede na izjemno težke razmere na knjižnem 
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trgu ostaja dolgoročno uspešno poslovanje v Srbiji poseben izziv, kar pravzaprav velja za 
vse trge JV Evrope. 
 
MK Sarajevo je na prehodu iz izključno knjigotrške (trgovske) družbe v poslovni model, ki 
vključuje občasno izdajanje lastnih nišnih nacionalnih knjižnih projektov z višjo stopnjo 
razlike v ceni. Družba je v tretjem kvartalu izdala izvirni luksuzni knjižni projekt (Bosansko 
kraljestvo) in predvsem z njegovo uspešno prodajo leto 2016 zaključila s pozitivnim rezul
tatom. ob tem so z dodatno telefonsko prodajo kompletov knjig v povezavi z atraktivnim 
trgovskim blagom zniževali stare knjižne zaloge.

V MK Skopju zastopniška prodaja zaradi manjše zastopniške mreže ne dosega več plani
ranih prihodkov, zato postopno vzporedno uvajamo telefonsko prodajo, ki vsaj delno na
domešča izpad prihodka pri zastopnikih in unovčuje zaloge sicer dobrih (predvsem naci
onalnih) projektov.

Skupina MK je v letu 2016 kot celota – upoštevajoč tekoče poslovanje in vplive tekočega 
poslovnega leta – v glavnem dosegla zastavljene cilje in s tem bistveno izboljšala rezultate 
iz leta 2015, pri čemer smo na konsolidacijski ravni preventivno oblikovali tudi dodatne 
slabitve obratnih sredstev v višini cca 1 mio EUR in za toliko poslabšali končni rezultat. 

Gre najprej za slabitev v višini cca 700 tisoč EUR za terjatve Mozaik knjiga do knjigotrške 
mreže AMK, ki je začela razpadati konec maja 2017, čeprav smo pred tem imeli te terjatve 
zavarovane z opremo v prodajnih enotah in smo pravočasno opravili pobot s ponovnim 
odkupom opreme v višini cca 75 % vrednosti odprtih terjatev. To opremo že dajemo v na
jem novim knjigotržcem, ki bodo prevzeli posamezne knjigarne iz mreže AMK, del opreme 
pa bomo uporabili pri opremljanju naših enot v Sloveniji, tako da računamo, da bodo de
janski odpisi bistveno nižji od oblikovanih rezervacij zanje. Preostali del slabitev (300 tisoč 
EUR) se nanaša na zaloge knjig v carinskem skladišču v Beogradu. Te zaloge izvirajo pred
vsem iz produkcije za ukinjeni program RD in so po oceni vodstva podjetja kurantne ter jih 
je mogoče prodati po preostalih prodajnih kanalih. Nekurantni del zalog smo namreč od
pisali in uničili v Slovenji v breme rezultata MKZ že pred leti. Glede na absorpcijski poten
cial prodajnih kanalov podjetja v Beogradu, ki je danes petkrat nižji kot v času nastanka teh 
zalog, bomo te zaloge prodajali bistveno dlje, kot bi jih sicer. Glede na izkušnje pa trdimo, 
da bomo te zaloge (v primeru delujočega podjetja) ne glede na njihovo starost po obsto
ječih prodajnih poteh prodali v bistveno višjem odstotku, kot o tem priča slabitev zalog v 
poslovnem izkazu, in po bistveno višji ceni od nabavne in tako tudi agregatno z visoko ver
jetnostjo pokrili in presegli njihovo polno nabavno vrednost.
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Temeljna finančna struktura Skupine MK po uspešno realiziranem finančnem in poslovnem 
prestrukturiranju v letu 2015 ostaja trdna in stabilna. Delež kapitala v virih financiranja Sku
pine se je povečal za 2,3 odstotne točke in znaša visokih 55,6 % (MKZ, d. d. – 66,6 %).

Postopno gospodarsko okrevanje v Sloveniji ter številne razvojnomarketinške aktivnosti 
na programsko prodajnih področjih so nam v letu 2016 zlasti pri slovenskih družbah iz 
Skupine MK ponovno vlili več optimizma pri postavljanju bolj smelih prodajnih ciljev, ki pa 
ostajajo delno še neuresničeni in bodo predmet realizacije v letu 2017. 

Tudi v letu 2016 smo stroškovno in procesno optimizirali svoje delovanje in potreben ob
seg obratnih sredstev, pri čemer smo z investicijami, ki so malenkost presegle amortizaci
jo, skrbeli tudi za razvojno propulzivnost podjetja ter krepitev tržnega položaja družb v 
Skupini. Prepričani smo, da bo prav načrtovana zmerna zdrava rast poslovnih prihodkov v 
naslednjih letih ključna za nadaljnje izboljšanje rezultatov Skupine in uspešnost njenega 
razvoja. 

Na lastniškem področju je Družba za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB) na javni dražbi 
dne 21. 4. 2016 z nakupom večinskega paketa delnic (kot zastavni upnik iz poslov našega 
bivšega večinskega lastnika Zvon Dva Holding – v stečaju) tudi formalno postala največja 
lastnica Založbe (in s tem Skupine) Mladinska knjiga. Skladno s tem je aktivno sodelovala 
pri imenovanju novih članov nadzornega sveta, ki so svoj mandat začeli junija 2016.

Novi nadzorni svet je zaradi skorajšnjega zaključka mandata uprave leto na svoji drugi seji 
konec septembra ponovno imenoval za nov petletni mandat.

Novi večinski lastnik (DUTB) je v septembru obvestil družbo Mladinska knjiga Založba, d. d., 
da namerava svoj delež v družbi prodati in je v ta namen že izbral banko UniCredit, ki bo 
kot njegov finančni svetovalec sodelovala v prodajnem postopku. Ta je v teku.

ob koncu poslovnega leta mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste kakorkoli prispevali k 
boljšemu poslovanju podjetja in njegovemu poslanstvu ter ugledu v širši skupnosti.

Peter Tomšič, 
predsednik uprave MKZ, d. d.
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PoRoČILo NADZoRNEGA SVETA 
MLADINSKE KNJIGE ZALoŽBE, D. D.,
ZA LETo 2016
Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe, d. d., podaja skupščini družbe naslednje poročilo o:
• rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., 
 (v nadaljevanju MKZ, d. d.) in Skupine MK za leto 2016,
• rezultatih preveritve predloga za uporabo bilančnega dobička,
• stališču nadzornega sveta do revizijskega poročila družbe in Skupine,
• rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami,
• stališču o izidih revidiranja poročila o razmerjih s povezanimi družbami ter
• o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe in Skupine med letom.

LETNo PoRoČILo 2016

Nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe za leto 2016. Ugotovil je, da je bilo 
nerevidirano poročilo o poslovanju družbe MKZ, d. d., za leto 2016 in konsolidirano poro
čilo o poslovanju Skupine Mladinska knjiga za leto 2016 izdelano marca 2017 in ga je nad
zorni svet obravnaval na 5. seji, ki je bila dne 21. 3. 2017. Revidirano letno poročilo in revi
dirano konsolidirano letno poročilo (revizija je potekala v času od 28. 11. 2016 do 5. 12. 2016 
ter od 27. 3. 2017 do 28. 4. 2017 in od 5. 6. 2017 do 14. 6. 2017) je nadzorni svet obravnaval 
na svoji 8. seji dne 26. 6. 2017.

Letno poročilo MKZ, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2016 v skla
du z zakonom obsegata računovodske izkaze s pojasnili in vse druge zakonsko določene 
obvezne vsebine: poslovno poročilo, bilanco stanja oziroma izkaz finančnega položaja, iz
kaz poslovnega izida, izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, gi
banje kapitala, pojasnilo k računovodskim izkazom, izjavo o upravljanju ter planske usme
ritve za leto 2017.

Pojasnila računovodskih izkazov razkrivajo informacije o načelih sestavljanja računovod
skih izkazov ter o računovodskih usmeritvah in metodah vrednotenja sredstev in virov 
sredstev družbe in Skupine. Poslovno poročilo podaja prikaz nabave, proizvodnje in pro
daje ter prikaz poslovanja in položaja družbe in skupine.
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Poslovno poročilo vsebuje tudi podatke o pomembnejših poslovnih dogodkih, o delovanju 
povezanih družb ter o načrtovanem razvoju in perspektivah družbe in skupine.

PREDLoG ZA UPoRABo BILANČNEGA DoBIČKA

Družba je poslovno leto 2016 zaključila z bilančnim dobičkom v višini 328.476 EUR. Upra
va je k letnemu poročilu priložila tudi predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2016, 
in sicer, da se celotni bilančni dobiček prenese v naslednje poslovno leto.

Nadzorni svet je izračun bilančnega dobička po predhodni skupni obravnavi z upravo druž
be preveril in ugotovil, da vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter da je tudi vsebin
sko primeren.

STALIŠČE Do REVIZoRJEVEGA PoRoČILA o IZIDU REVIDIRANJA 
LETNEGA PoRoČILA

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano 
letno poročilo Skupine, ki vključujeta tudi revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 
2016. Revizijski poročili je izdala na skupščini izbrana revizijska hiša BDo Revizija, d. o. o.

Nadzorni svet je menil, da je revizor pripravil svoji poročili v skladu z zakoni in pravili stroke, 
ter nanju ni dal pripomb. Nadzorni svet je ob mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računo
vodski izkazi družbe in Skupine v vseh pomembnih pogledih resnična in poštena slika finanč
nega položaja MKZ, d. d., in Skupine na dan 31. 12. 2016 ter izidov njunega poslovanja in 
gibanja denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi oz. Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja, podal pozitivno stališče do obeh revizijskih poročil.

PoRoČILo o RAZMERJIH S PoVEZANIMI DRUŽBAMI

Nadzorni svet je preveril poročilo o razmerjih s povezanimi družbami DUTB, d. d. Poroči
lo je bilo izdelano junija 2017 in ga je nadzorni svet ob ravnaval na 8. seji dne 26. 6. 2017. 
Iz poročila izhaja, da družba Mladinska knjiga Založba,  d. d., v letu 2016 razen z družbo 
Merkur Nepremičnine, d. d., (najem stojnic v Merkurjevih trgovskih centrih v višini 561,20 
EUR skupaj z DDV v letu 2016) ni imela nobenih transakcij z družbo DUTB, d. d., ali s ka
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terokoli od nje odvisno družbo. Posledično tudi ni prišlo do kakršnegakoli prikrajšanja 
družbe, ki bi moralo biti nadomeščeno. Na izjavo poslovodstva po 545. členu ZGD1 nad
zorni svet nima pripomb.

STALIŠČE o IZIDIH REVIDIRANJA PoRoČILA o RAZMERJIH  
S PoVEZANIMI DRUŽBAMI

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi 
 družbami. Revizijski pregled je izvedla na skupščini izbrana revizijska hiša BDo Revizija, 
d. o. o. Revizor je izdal sklep brez pridržkov (neprilagojeno mnenje) in potrdil, da so na
vedbe v poročilu točne.

Nadzorni svet je menil, da je revizor pripravil svoje poročilo skladno z zakoni in pravili stro
ke, in nanj ni imel pripomb ter je podal pozitivno stališče do revizijskega poročila.

NAČIN IN oBSEG PREVERJANJA VoDENJA DRUŽBE IN SKUPINE

V letu 2016 je nadzorni svet deloval v več različnih sestavah. Do dne 21. 1. 2016 sta bila kot 
predstavnika delavcev družbe v nadzornem svetu Magdalena Gregorc in Klemen Eržen, od 
dne 21. 1. 2016 dalje pa sta Janko Firm in Matej Nemec. Do skupščine dne 6. 6. 2016 je 
nadzorni svet deloval v sestavi Branko Gregorec (predsednik), David Melihen, Vladimir 
Anton Lukanc, Borut Frantar, Janko Firm in Matej Nemec, od dne 6. 6. 2016 dalje pa v se
stavi Andrej Bošnjak (predsednik), Duško Kos (namestnik predsednika), Maria Anselmi, 
Borut Frantar, Janko Firm in Matej Nemec.

Najpomembnejše točke, o katerih je nadzorni svet razpravljal ter o njih sprejel sklepe, so bile:

• seznanitev s poročilom o notranjerevizijskih pregledih za leto 2015 ter plan notranjere
vizijskih pregledov za leto 2016

• potrditev srednjeročnega plana Skupine Mladinska knjiga za obdobje 2016–2020
• potrditev plana Skupine Mladinska knjiga in MK Založbe, d. d., za leto 2016
• seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za leto 2015 in obravnava ter potrditev re

vidiranega letnega poročila MKZ in revidiranega konsolidiranega poročila SMK za leto 2015
• sprejem poročila o preveritvi letnega poročila MKZ in konsolidiranega letnega poročila 

SMK za leto 2015
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• obravnava poročila o razmerjih s povezanimi družbami Skupine Zvon Dva Holding, d. d. 
– v stečaju

• predlog skupščini za imenovanje revizorja za revizijo v letu 2016
• obravnava predloga sklica 37. redne letne skupščine delničarjev MKZ
• seznanitev s Poročilom o poslovanju MKZ in SMK v obdobju januar–marec 2016
• izvolitev predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika
• imenovanje revizijske komisije
• obravnava Poročila o poslovanju MKZ in SMK v v obdobju januar–junij 2016
• imenovanje uprave za mandat od 1. 4. 2017 do 1. 4. 2022, odobritev individualnih po

godb o zaposlitvi ter sprejem Pravil o pravicah uprave po ZPPoGD, tako da imata člana 
uprave pravico do preventivnega managerskega pregleda na vsaki dve leti, do uporabe 
službenega vozila za službene in zasebne namene skladno z internimi akti družbe, do 
uporabe službenega mobilnega telefona skladno z internimi akti družbe, na podlagi 
predhodnega soglasja nadzornega sveta pravico do zavarovanja odgovornosti iz naslo
va opravljanja funkcije, predsednik uprave pa še pravico do plačila premije za življenjsko 
zavarovanje v višini največ 500,00 EUR

• obravnava Poročila o poslovanju MKZ in SMK v obdobju januar–september 2016
• potrditev plana poslovanja MKZ in SMK za leto 2017

V navedenih sestavah je nadzor nad vodenjem poslov v letu 2016 izvrševal nadzorni svet 
na šestih rednih sejah in eni korespodenčni seji. 

Nadzorni svet je na podlagi poročil uprave in drugih podatkov družbe dobil vpogled v tren
de poslovanja, preglede gibanja prodaje po dejavnostih in prodajnih poteh ter računovod
ske izkaze poslovanja.

Nadzorni svet je skladno s členom 36a Statuta družbe imenoval revizijsko komisijo. Revi
zijska komisija v letu 2016 ni imela nobene seje in je delo pričela v letu 2017. Pred postop
kom preveritve letnega poročila družbe se je revizijska komisija seznanila z načinom in 
mehanizmi notranjih in zunanjih kontrol ter upravljanja tveganj v družbi in Skupini, v po
stopku preveritve letnega poročila in oblikovanja mnenja v zvezi s potrditvijo letnega po
ročila za nadzorni svet pa se je revizijska komisija seznanila tudi z obstojem nekaterih po
manjkljivosti informacijskih rešitev za avtomatizirano zaznavanje in odpravljanje napak ter 
odpravljanje tveganja prevar, kar pa se po zagotovilih družbe že ustrezno rešuje z razvojem 
nove informacijske rešeitve LibrIS3. Revizijska komisija je sestavljena iz dveh članov nad
zornega sveta, tj. Marie Anselmi, ki je tudi predsednica revizijske komisije, in Boruta Fran
tarja, ter zunanje neodvisne strokovnjakinje za področje revidiranja, Darinke Virant.
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ZAKLJUČNI PoVZETEK VSEBINE PoRoČILA,  
STALIŠČ IN PREDLoGoV NADZoRNEGA SVETA

• Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo MKZ, d. d., in revidirano konsolidira
no letno poročilo Skupine MK za leto 2016. Po preveritvi poročil ni imel pripomb oz. 
zadržkov, zato letni poročili potrjuje in ju posreduje skupščini v seznanitev.

• Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom o izidih revidiranja letnega poro
čila družbe MKZ, d. d., in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2016. Na 
revizorjevi poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njiju soglasno izrekel po
zitivno stališče.

• Nadzorni svet je preveril ugotovitev bilančnega dobička za leto 2016 ter k ugotovitvi bi
lančnega dobička in predlogu uprave družbe o uporabi bilančnega dobička daje pozitiv
no mnenje.

• Nadzorni svet je preveril revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami DUTB, 
d. d. Po preveritvi na poročilo in na izjavo poslovodstva po 545. členu ZGD1 ni imel pri
pomb.

• Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom o izidih revidiranja poročila o raz
merjih s povezanimi družbami DUTB, d. d. Na revizorjevo poročilo nadzorni svet ni imel 
pripomb in je zato o njem izrekel pozitivno stališče.

• Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi tega poročila podeli nadzorne
mu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2016.

V Ljubljani, dne 26. 6. 2017 

Mladinska knjiga Založba, d. d.
Predsednik nadzornega sveta

        Andrej Bošnjak
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PoSLoVNo PoRoČILo

1. POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINE MK  
IN OBVLADUJOČE DRUŽBE MKZ 

SKUPINA MK V LETU 2016

Glavne kategorije poslovanja Skupine MK za leto 2016 lahko strnemo v naslednje točke:
• Doseženi konsolidirani čisti prihodki od prodaje v višini 73.454.860 EUR so bili glede na 

leto 2015 nižji za 3 %, glede na plan pa za 2 %.
• Nižji prihodki so v prvi vrsti posledica prodaje logistične dejavnosti v MK Založbi, krčili 

so se tudi nedonosni programi in prodajne poti, še zlasti na trgih JV Evrope. Delež čistih 
prihodkov od prodaje, ki jih je Skupina MK dosegla na trgih JV Evrope, se je znižal s 15 
% v letu 2015 na 13 % v letu 2016. 

• Skupina MK je leto 2016 zaključila z izgubo iz poslovanja v višini 935.860 EUR ter s čis
to izgubo v višini 961.405 EUR. K bistvenemu izboljšanju rezultata glede na leto 2015 
sta v glavnem prispevali MK Založba ter MK Trgovina. 

• Z izjemo MK Beograda, pri katerem je bila dosežena čista izguba nižja kot v letu 2015, 
so vse družbe iz Skupine MK poslovale s čistim dobičkom.

• Delež kapitala se je v strukturi financiranja povečal za 2,3 odstotne točke in znaša 55,6 
%, kar pomeni, da je temeljna finančna struktura Skupine zdrava in stabilna.

• Skupina MK je uspešno nadaljevala monetizacijo zalog in znižala finančne obveznosti. 
• Konec leta 2016 je bilo v 8 družbah Skupine MK 896 zaposlenih, kar je 32 manj kot ko

nec leta 2015.
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PoMEMBNEJŠI PoDATKI ZA SKUPINo MK

Skupina MK 2016 2015 I 16/15

Prihodki od prodaje 73.454.860 75.360.129 97

Prihodki od prodaje v Sloveniji 63.691.585 64.171.255 99

Prihodki od prodaje na tujih trgih 9.763.275 11.188.874 87

EBIT – Dobiček iz poslovanja -935.860 -2.341.423 40

Čista izguba -961.405 -4.095.477 23

Konsolidirani kapital 34.273.124 34.229.541 100

Knjigovodska vrednost delnice 27,8 27,8 100

Knjigovodska vrednost delnice (brez lastnih delnic) 28,8 28,7 100

ROE – Donosnost kapitala -2,81% -11,96% 23

Število zaposlenih konec leta 896 928 97

MLADINSKA KNJIGA ZALoŽBA V LETU 2016

Glavni poudarki v poslovanju MK Založbe v letu 2016 so:
• Med najbolj zanimivimi knjižnimi projekti leta 2016 je projekt Sikstinska kapela – kom

plet treh knjig je v prednaročilu stal 10.000 EUR. 
• Na področju učbenikov smo izdali 37 % več novih naslovov učbenikov kot v letu pred 

tem, vsi učbeniki pa imajo tudi interaktivne različice. 
• Družba je ustvarila glede na leto 2015 za 17 % nižje čiste prihodke od prodaje (če iz čis

tih prihodkov od prodaje za leto 2015 izločimo prihodke Logistike in prihodke iz naslova 
enkratne prodaje zaloge klubskim centrom ob prehodu na remisijsko poslovanje, pa bi 
bil indeks 98), glede na plan so bili leti nižji za 7 %.

• Nižji prihodki so posledica upada prodaje po direktnih prodajnih poteh, medtem ko je 
rast poleg prodaje v knjigarnah in prodaje izobraževalnih vsebin dosegla tudi prodaja 
revij.

• Družba je leto zaključila z dobičkom iz poslovanja v višini 54.410 EUR in čistim dobič
kom v višini 68.460 EUR.

• MKZ je še naprej zmanjševala izpostavljenost do trgov JV Evrope ter unovčevala zaloge 
in terjatve na teh trgih.
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PoMEMBNEJŠI PoDATKI ZA MK ZALoŽBo

MK Založba Leto 2015 Leto 2016 I 16/15

Čisti prihodki od prodaje 24.701.830 20.597.875 83

EBIT – rezultat iz poslovanja -1.830.710 54.410 -

Rezultat iz financiranja -6.333.853 25.297 -

Čisti dobiček (izguba) -9.018.268 68.460 -

Investicijska vlaganja 1.018.342 1.182.476 116

Kapital na dan 31. 12. 31.341.759 31.893.890 102

Knjigovodska vrednost delnice 25,44 25,89 102

Povprečni kapital/povprečne obveznosti 1,78 2,36 132

ROE – donosnost kapitala -25,7% 0,2% -

Število zaposlenih konec leta 279 268 96

Število zaposlenih – povprečje iz delovnih ur 306 255 83

Čisti dobiček (izguba) na delnico -7,32 0,06 -

2. POMEMBNI DOGODKI

2.1. Pomembnejši dogodki v letu 2016

• V Skupini MK smo v letu 2016 izdali 915 knjižnih izdaj v skupni nakladi 1,9 mio izvodov.
• Prodajno najuspešnejši knjižni projekti so bili Sikstinska kapela, Interaktivni tečaj angle

ščine 24/7, Ilustrirano Sveto pismo, Pradavnina in SLoLvenski klasiki.
• Leto 2016 je zaznamovala velika aktivnost na področju učbenikov, izdali smo 37 % več 

novih naslovov učbenikov kot v letu pred tem, vsi učbeniki pa imajo tudi interaktivne 
različice.

• V MK Trgovini smo odprli tri nove maloprodajne enote, v Grafiki Soča smo z investicijo 
v broširno linijo združili več faz izdelave knjige v enovit proces.
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2.2. Pomembnejši dogodki po zaključku obračunskega obdobja

Izpostavili bi predvsem dva dogodka. Prvi je vezan na insolventnost največje hrvaške knji
garniške mreže Algoritam MK, ki je bila pomemben prodajni kanal za knjige naše odvisne 
družbe Mozaik. Večino knjigarniških lokacij bodo predvidoma v prihodnjih tednih prevzele 
nove oz. delno tudi že delujoče hrvaške knjigarniške mreže, ki so že izrazile interes za so
delovanje z Mozaikom tudi v prihodnje.

Drugi dogodek pa je vezan na odprte dogovore o možnostih predčasnega in delnega popla
čila obveznosti MKZ iz naslova subsidiarnega poroštva po kreditni pogodbi št. 59906291, 
sklenjeni med HypoAlpeAdria Bank, d. d., in Zvon Ena Holding, d. d., dne 30. 6. 2009, v 
zameno za ustrezen delni odpis obveznosti s strani zdajšnjega upnika TCK, d. o. o.

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

3.1. Predstavitev obvladujoče družbe MK Založba 

Mladinska knjiga Založba (MKZ) je bila ustanovljena v letu 1945. Iz založnice otroške in 
mladinske literature se je razvila v splošno založbo, ki ima v svojem programu leposlovje, 
priročnike in enciklopedije, učbenike, revije in druge nosilce besede, slike in zvoka. od sa
mega začetka ima v knjižnem programu posebno mesto izvirna otroška slikanica z ilustra
cijami najboljših slovenskih avtorjev. Že zelo zgodaj je začela izdajati dela iz domače in 
svetovne književnosti za odrasle. o tem pričajo najstarejše knjižne zbirke Kondor, Lirika, 
Nova slovenska knjiga, ki so še danes uspešne in priljubljene med bralci. Z revijami Cicido, 
Ciciban, Cici zabavnik, Moj planet, Pil, Gea in z revijo Reader’s Digest se uvršča tudi med 
pomembne revijalne založnike v Sloveniji. Večina knjižnih izdaj je namenjena slovenskemu 
trgu, del pa tudi jugovzhodnim trgom, zlasti hrvaškemu. Blagovno znamko Mladinska knji
ga odlikuje široka prepoznavnost v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru.

Ves ta čas je MKZ razvijala tudi svoje prodajne poti ter temu prilagajala svoj založniški pro
gram. Leta 1974 je ustanovila prvi slovenski knjižni klub Svet knjige, kasneje še Ciciklub za 
najmlajše bralce, leta 2004 pa je sklenila poslovno partnerstvo z založniško hišo Reader’s 
Digest in s tem nadgradila metode direktnega trženja. 
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MKZ je kot nosilna in obvladujoča družba v Skupini Mladinska knjiga (SMK) v svojem pre
teklem razvoju izvedla številne zelo uspešne razvojne premike. S sredstvi, ki so izvirala v 
glavnem iz uspešne založniške in knjigotrške dejavnosti kot temeljne poslovne dejavnosti 
MKZ, je realizirala prevzeme nekaterih pomembnih založb v Sloveniji in ene od dveh naj
pomembnejših knjigotrških mrež v državi. 

V začetku četrtega kvartala 2015 je bil po prodaji Logistike Pošti Slovenije izveden prehod 
logistične dejavnosti MKZ v novo družbo PS Logistika. S prejeto kupnino se je MKZ prete
žno razdolžila pri bankah in predčasno zaključila program finančnega prestrukturiranja. 

MKZ je tudi v letu 2016 ohranila položaj največje založbe v slovenskem prostoru ter kot 
kapitalski in vsebinski nosilec Skupine MK položaj enega najpomembnejših založnikov in 
knjigotržcev v regiji JV Evrope.
 

3.1.1. Vizija

MK Založba bo imela na področju založniške in knjigotrške dejavnosti vodilni položaj v 
Sloveniji. Svoj položaj bo utrjevala s širitvijo svoje dejavnosti na druga področja, povezana 
z vzgojo, izobraževanjem in razvedrilom, ter s proizvodnjo izdelkov, katerih vsebina je po
vezana z blagovnimi znamkami MK Založbe.

3.1.2. osnovni podatki o družbi

Naziv družbe: Mladinska knjiga Založba, d. d.
Sedež družbe: Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5049130
Davčna številka: 61753181
Transakcijski račun: 02922 – 0013116626 pri NLB, d. d.
Dejavnost: izdajanje knjig
Šifra dejavnosti: 58.110
Leto ustanovitve: 1945
Lastniška oblika: delniška družba 
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016: 268
Velikost podjetja po ZGD: velika
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3.1.3. Podatki o delnici in delničarjih MK Založbe, d. d.

 31. 12. 2015 31. 12. 2016

Število delnic 1.232.025 1.232.025

Knjigovodska vrednost delnice v EUR 25,44 25,89

Število delničarjev 579 538

Struktura lastništva v % 100 100

-   DUTB 0 51,23

-   ZvOn Dva HOlDIng, D. D., v STEČajU 69,04 17,82

-   LaStne deLnice 3,29 3,29

-   DRUgI DElnIČaRjI 27,67 27,67

Družba Mladinska knjiga Založba, d. d., je v 51odstotni lasti družbe DUTB.

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 MKZ in preostale odvisne družbe po
membno predvsem dejstvo, da s to spremembo ni več potrebna konsolidacija računovod
skih izkazov družb, v katerih je DUTB pridobila večinski lastniški delež v okviru prestruktu
riranja.

Na ta način družba MKZ ni predmet konsolidacije v skupini DUTB, temveč samo v skupini 
MK. V posameznih izkazih družbe MKZ so v kategoriji prihodkov, stroškov, terjatev in ob
veznosti med povezanimi osebami prikazane transakcije v skupini MK (in ne DUTB).

Transakcije v okviru skupine DUTB so v posameznih računovodskih izkazih prikazane med 
vsemi postavkami (niso posebej razkrite).
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3.1.4. Predstavitev obvladujoče družbe DUTB, d. d. 

Osnovni podatki:
Firma : Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.
Skrajšana firma: DUTB
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 201311708
osnovni kapital 104.117.500,00 EUR

Skupina Mladinska knjiga je del Skupine DUTB. obvladujoča družba DUTB ima sedež v 
Ljubljani, Davčna ulica 1, in poseduje 51odstotni delež v Mladinski knjigi Založbi, d. d.
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3.1.5. organizacijska struktura družbe MK Založba, d. d. 
 (na dan 31. 12. 2016)

UPRAVA
predsednik uprave in član uprave

sektor
Računovodstvo

sektor
Informatika

sektor
Kontroling in  

notranja revizija

sektor
Finance

področje
FINANCE  

IN RAČUNoVoDSTVo

Sektor za kadrovske
zadeve in razvoj kadrov

sektor Prodaja 
pravnim osebam

sektor Klubi

sektor Prodaja 
fizičnim osebam

in Reader’s Digest

sektor Prodaja  
in promocija  

izobraževalnih 
vsebin

služba  
Marketing in  

oglasno trženje

Služba  
oskrbe kupcev

služba  
Klicni center

služba za odnose  
z javnostmi

oddelek za analize 
in razvoj

področje
PRoDAJA

področje
ZALoŽNIŠTVo

Sektor za pravne  
in splošne zadeve

sektor
Nabava

sektor
Revije

sektor
Likovnotehnična

redakcija

sektor
Založniški
programi

sektor
Učbeniki
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Vodstvo 

Delniško družbo MK Založba vodi dvočlanska uprava:
predsednik uprave: Peter Tomšič
član uprave: Marko Ručigaj 

Glavni urednik in direktorji področij:
področje Založništvo; glavni urednik: Bojan Švigelj
direktorica področja Prodaja: Polona Stepišnik
direktor področja Finance in računovodstvo: Klemen Eržen 

3.1.6. Nadzorni svet

Nadzorni svet do 6. 6. 2016:
predsednik: 
Branko Gregorec, vodja Poslovalnice za podjetniške finance v Novi LB, d. d.

člani:
David Melihen, samostojni svetovalec za podjetniške finance v Abanka Vipa, d. d.
Borut Frantar, Slovenski državni holding
Vladimir Anton Lukanc, direktor Agencije za prenovo podjetij, d. o. o.
Matej Nemec, predstavnik Sveta delavcev MKZ
Janko Firm, predstavnik Sveta delavcev MKZ 

Nadzorni svet od 6. 6. 2016 dalje:
predsednik: 
Andrej Bošnjak, predsednik uprave Grah Group in SG Automotive

člani:
Duško Kos, direktor Studio Moderna
Maria Anselmi, direktorica Bisnode Dun&Bradstreet-Southern Markets
Borut Frantar, Slovenski državni holding 
Matej Nemec, predstavnik Sveta delavcev MKZ 
Janko Firm, predstavnik Sveta delavcev MKZ



34 Letno poročilo 2016

3.2. PREDSTAVITEV SKUPINE MLADINSKA KNJIGA 

3.2.1. Predstavitev 

Skupina MK je v vrhu vodilnih založniških skupin v JV Evropi. Svoje družbe ima v petih dr
žavah – v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini in Makedoniji in zaposluje 896 
ljudi. Skupino sestavljajo lastniško medsebojno povezane družbe. obvladujoča družba je 
Mladinska knjiga Založba, d. d., druge družbe pa so: Mladinska knjiga Trgovina, Cankarje
va Založba, Grafika Soča, Mozaik knjiga Zagreb, Mladinska knjiga Sarajevo, Mladinska 
knjiga Beograd in Mladinska knjiga Skopje.

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

3.2.2. Vizija 

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

3.2.3. Poslanstvo

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

MLADINSKA KNJIGA ZALoŽBA D. D.

DRUŽBE V SLoVENIJI DRUŽBE V TUJINI

MLADINSKA KNJIGA
TRGoVINA d. o. o.

MoZAIK KNJIGA D. o. o.
ZAGREB

MK TRADE  
storitve d. o. o.

MLADINSKA KNJIGA D. o. o.
SARAJEVo

CANKARJEVA ZALoŽBA – 
ZALoŽNIŠTVo d. o. o.

MLADINSKA KNJIGA D. o. o.
NoVI BEoGRAD

GRAFIKA SoČA, d. o. o. MLADINSKA KNIGA
DooEL, SKoPJE
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4. POGOJI POSLOVANJA V LETU 2016

V Sloveniji so se v letu 2016 vzpostavila relativno ugodna gospodarska gibanja. Rast izvoza 
se je še naprej krepila predvsem zaradi večjega tujega povpraševanja. Izboljševanje razmer 
na trgu dela je vplivalo na previdno rast zasebne potrošnje, ta pa je že opazno prispevala 
k rasti prihodka v trgovini, predvsem v segmentih trajnih in poltrajnih dobrin, in v storitvah, 
povezanih s turizmom oziroma preživljanjem prostega časa. Manj smo to občutili na trgu 
knjige, zlasti pri direktnih prodajnih poteh, medtem ko je maloprodaja oživela.

Višje cene življenjskih potrebščin (0,5 %) v letu 2016 so bile odraz sprememb na strani po
nudbe, predvsem dviga cen energentov in surovin. 

Manj ugodne so bile gospodarske razmere v večini držav JV Evrope, v katerih posluje Sku
pina MK. Tudi v letu 2016 so se v teh državah kljub političnim in gospodarskim ukrepom 
soočali z upadom gospodarske aktivnosti, kar je zlasti negativno vplivalo na kupno moč 
prebivalstva in končno potrošnjo. Razmere so bile najslabše v Srbiji in Bosni in Hercegovini.

5. ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016

5.1. Poslovanje Skupine Mladinska knjiga

Čisti prihodki od prodaje Skupine MK za leto 2016 so bili predvsem zaradi izločitve dejavno
sti logistike v začetku četrtega kvartala 2015 za 3 % nižji kot v letu 2015 ter 2 % nižji od plana.

Med drugimi poslovnimi prihodki so večinoma redni prihodki iz naslova prejetih subvencij, 
odpisa zastaranih obveznosti, izterjanih odpisanih terjatev in odprave slabitev zalog. 

Vsi poslovni odhodki so glede na leto 2015 nižji za 4 %, glede na plan pa višji predvsem 
zaradi višje nabavne vrednosti prodanega trgovskega blaga. Višja realizirana nabavna vred
nost je povezana z višjo prodajo pri MK Trgovini ter večjim deležem prodaje trgovskega 
blaga v MK Založbi. Stroški storitev so bili višji od planiranih zaradi višjih proizvodnih stro
škov, kar se na drugi strani kaže tudi v manjši spremembi vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje od planirane, razlog za to pa je spremenjena dinamika izidov. 
Učinka manjšega znižanja vrednosti zalog na prihodkovni strani ter višjih proizvodnih stro
škov na stroškovni strani glede na plan se medsebojno saldirata oziroma ne vplivata na 
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rezultat. Višji stroški dela glede na plan so predvsem posledica dodatno zaposlenih v ma
loprodaji MKT.

Iz poslovanja je Skupina MK v letu 2016 dosegla izgubo v višini 935.860 EUR (enkratni 
učinki izrednih dogodkov v višini 1 mio EUR), kar je bistveno izboljšanje glede na izgubo 
za leto 2015, na višino katere pa so delno vplivale tudi izredne negativne postavke (odpisi). 
Finančni prihodki so bili v letu 2016 višji glede na leto 2015 in na plan zaradi višjih finanč
nih prihodkov iz poslovnih terjatev. Zaradi razdolžitve pri bankah proti koncu leta 2015 so 
bili finančni odhodki letos bistveno nižji glede na leto 2015, zaradi negativnih tečajnih raz
lik (GBP, USD) pa so bili nekoliko višji od planiranih.

Čista izguba Skupine MK v letu 2016 znaša 961.405 EUR.

5.2. PoSLoVANJE oBVLADUJoČE DRUŽBE MK ZALoŽBE

5.2.1. Izkaz poslovnega izida za leto 2016 ter primerjava  
s preteklim letom 

 2015 2016 Indeks

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 24.701.829 20.597.875 83

a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 22.459.048 19.054.487 85

b. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 2.242.782 1.543.388 69

SPREM. VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOK. PROIZV. 53.224 24.073 45

USREDSTVENI LAST. PROIZVODI IN LAST. STORITVE 64.914 373.335 575

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevredn. posl. prihodki) 1.003.355 1.150.800 115

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 25.823.321 22.146.083 86

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA, STROSKI MATERIALA  
IN STORITEV 15.623.186 13.313.151 85

STROŠKI DELA 8.621.831 7.739.486 90

ODPISI VREDNOSTI 3.025.303 971.197 32

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 383.712 67.839 18

DOBIČEK IZ POSLOVANJA -1.830.710 54.410 -

FINANČNI PRIHODKI 155.884 229.660 147

FINANČNI ODHODKI 6.489.738 204.363 3

DOBIČEK IZ FINANCIRANJA -6.333.854 25.298 -

DOBIČEK IZ DRUGIH POSTAVK -11.105 -5.682 51

CELOTNI DOBIČEK -8.175.668 74.025 -

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -9.018.268 68.460 -



39Letno poročilo 2016

Čisti prihodki od prodaje za leto 2016 so bili za 17 % nižji kot v letu 2015 (predvsem zaradi 
lanske prodaje Logistike) ter za 7 % nižji od planiranega. V čistih prihodkih od prodaje leta 
2016 je bila prodaja na tuje trge udeležena s 7,5 %, navedeni delež se je v primerjavi z le
tom 2015 znižal za 1,5 odstotne točke. 

Manjšo realizacijo prihodkov gre pri primerjavi s planom pripisati predvsem »push« ozi
roma direktnim prodajnim potem. Te so v dinamiki upadale hitreje od pričakovanj. Glavna 
razloga za odmik glede na realizacijo leta 2015 pa sta prodaja logistične dejavnosti v sep
tembru 2015 ter enkratna prodaja zaloge klubskim centrom ob prehodu na remisijsko po
slovanje v aprilu 2015. Brez teh enkratnih dogodkov bi bili doseženi prihodki v letu 2016 
primerljivi s prejšnjim letom. Po drugi strani pa smo pozitivna gibanja zabeležili pri proda
ji revij, pri prodaji izobraževalnih vsebin (učbeniki, delovni zvezki, obučbeniška gradiva …), 
pri prodaji v knjigarnah ter pri klubski prodaji po internetu.

V drugih poslovnih prihodkih so prihodki iz naslova prejetih subvencij, odpisa zastaranih 
obveznosti, izterjanih odpisanih terjatev, odprave rezervacij za odpravnine ter jubilejne na
grade in odprave slabitev zalog.

Poslovni odhodki v višini 22.091.673 EUR so bili glede na leto 2015 nižji za 20,1 %, kar je 
delno tudi posledica izločitve Logistike, in za 0,4 % glede na plan. V letu 2016 so bili stro
ški storitev nižji za 1 % od planiranih, stroški dela pa so bili skladni s planom. Višja nabav
na vrednost prodanega blaga je posledica nekoliko nižje dosežene stopnje razlike v ceni in 
drugačne strukture prodaje od planirane.

Leto 2016 je MK Založba zaključila z dobičkom iz poslovanja v višini 54.410 EUR, kar je bi
stveno bolje od lanske izgube, na katero so vplivale tudi izredne postavke (prodaja Logisti
ke, odpisi), in nekoliko nižje od planiranega.

Na višje finančne prihodke glede na lani so vplivale prejete dividende od družb SMK v viši
ni 122.000 EUR. Finančni odhodki so bili v letu 2016 bistveno nižji kot v letu 2015 zaradi v 
zadnjem kvartalu lanskega leta izvedene razdolžitve pri bankah in nižjih obrestnih mer ter 
s tem povezanih nižjih stroškov za obresti.

MK Založba je v letu 2016 ustvarila čisti dobiček v višini 68.460 EUR, kar je bistveno boljši 
rezultat kot v letu 2015. 
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5.2.2. Sredstva in obveznosti do virov sredstev konec leta 2016  
in konec leta 2015

 V EUR 31. 12. 
2015 struktura 31. 12. 

2016 struktura Indeks

SREDSTVA (A + B + C) 48.667.984 100 % 47.898.270 100 % 98

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 33.559.526 69,0 % 34.348.273 71,7 % 102

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 15.038.397 30,9 % 13.382.670 27,9 % 89

 ii. ZaLOGe 5.698.644 11,7 % 5.592.342 11,7 % 98

III. KRaTKOROČnE FInanČnE nalOŽBE 845.378 1,7 % 1.030.801 2,2 % 122

Iv. KRaTKOROČnE POSlOvnE TERjaTvE 6.146.794 12,6 % 6.172.268 12,9 % 100

V. denaRna SRedStVa 2.347.581 4,8 % 587.259 1,2 % 25

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 70.061 0,1 % 167.327 0,3 % 239

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A + B + C + Č + D) 48.667.984 100 % 47.898.270 100 % 98

A. KAPITAL 31.341.759 64,4 % 31.893.890 66,6 % 102

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  
RAZMEJITVE 2.163.285 4,4 % 2.212.778 4,6 % 102

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.862.149 10,0 % 3.906.677 8,2 % 80

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 9.257.306 19,0 % 8.802.586 18,4 % 95

 II. KRaTKOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI 2.964.900 6,1 % 4.059.736 8,5 % 137

III. KRaTKOROČnE POSlOvnE OBvEZnOSTI 6.292.406 12,9 % 4.742.850 9,9 % 75

 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.043.485 2,1 % 1.082.339 2,3 % 104

Bilančna vsota MKZ se je v letu 2016 znižala za 769.714 EUR, kar je posledica znižanja krat
koročnih sredstev. Dolgoročna sredstva so se zvišala za 788.747 EUR predvsem zaradi po
večanja opredmetenih osnovnih sredstev, kar je povezano s prevrednotenjem leteh (brez 
vpliva na izkaz poslovnega izida), in neopredmetenih dolgoročnih sredstev zaradi izvede
nih investicij. 

Kratkoročna sredstva so se v letu 2016 znižala za 1.655.727 EUR. Največje znižanje je bilo 
na denarnih sredstvih, poleg tega so se znižale tudi zaloge. 

Premoženje družbe smo konec leta 2016 financirali s kapitalom v višini 31.893.890 EUR. 
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev se je še povečal na visokih 66,6 %. 

Dolgoročne obveznosti družbe so se v letu 2016 znižale za 20 % zaradi znižanja dolgoroč
nih finančnih obveznosti, ki so se znižale za 1.182.106 EUR.
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Kratkoročne obveznosti so se v letu 2016 znižale za 5 %, pri čemer so se kratkoročne fi
nančne obveznosti povišale za 1.094.836 EUR, kratkoročne poslovne obveznosti pa zniža
le za 1.549.556 EUR. Skupne finančne obveznosti so konec leta 2016 znašale 7.401.372 EUR 
in so se v enem letu znižale za 87.270 EUR.

5.2.3. Denarni tok v letu 2016 in v letu 2015

v EUR 2016 2015

Denarni tokovi pri poslovanju -618.033 569.185

Denarni tokovi pri investiranju -692.742 11.005.945

Denarni tokovi pri financiranju -449.547 -9.958.100

Končno stanje denarnih sredstev 587.259 2.347.581

Denarni izid v obdobju -1.760.322 1.617.030

Začetno stanje denarnih sredstev 2.347.581 730.551

V letu 2016 je bil denarni tok MK Založbe iz poslovanja negativen v višini 618.033 EUR, na 
kar je najbolj vplivalo znižanje poslovnih obveznosti. 

Denarni tok pri investiranju je bil negativen v višini 692.742 EUR predvsem zaradi izdatkov 
za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev oz. povečanih 
investicijskih aktivnosti v letu 2016.

Denarni tok pri financiranju je bil negativen v višini 449.547 EUR predvsem zaradi izdatkov 
za dane obresti za financiranje in za izplačane dividende.

Družba je v letu 2016 financirala znižanje poslovnih obveznosti ter izvedene investicije 
predvsem z znižanjem visokega stanja denarnih sredstev iz konca leta 2015, kar je bilo tudi 
predvideno v finančnih projekcijah.
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5.2.4. Finančni kazalniki poslovanja MK Založbe

1. FINANCE Januar–december 
2015

Januar–december 
2016

Indeks 
lani

PR
O

FI
TA

BI
LN

O
ST

ROCE Rentabilnost angažiranega kapitala -3,8 % 0,1 % -

dobiček iz poslovanja -1.830.710 54.410 -

angažiran kapital  
(sredstva – kratkoročne obveznosti), povprečno stanje

47.553.436 39.253.182 83

ROE Rentabilnost lastniškega kapitala -25,7 % 0,2 % -

čisti dobiček -9.018.268 68.460 -

povprečni kapital 35.061.508 31.617.824 90

PRFM Dobičkonosnost prodaje -7,4 % 0,3 % -

dobiček iz poslovanja -1.830.710 54.410 -

čisti prihodki od prodaje 24.701.830 20.597.875 83

ROS Rentabilnost prodaje -36,5 % 0,3 % -

čisti dobiček -9.018.268 68.460 -

čisti prihodki od prodaje 24.701.830 20.597.875 83

U
ČI

N
KO

VI
TO

ST
 S

RE
DS

TE
V

LIKV1 Pokritost kratkoročnih obveznosti 1,35 1,57 117

kratkoročna sredstva, povprečno stanje 14.131.454 14.210.533 101

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 10.499.237 9.029.946 86

LIKV2 Pospešeni koeficient likvidnosti 0,73 0,84 115

denar + kratkoročne terjatve, povprečno stanje 7.690.724 7.626.951 99

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 10.499.237 9.029.946 86

CCC Denarni tok 287 331 115

dnevi, potrebni za prodajo zalog 281 315 112

dnevi poplačila terjatev 84 95 113

dnevi poplačila obveznosti 78 79 101

NWC Neto obratni kapital  
(kratkoročna sredstva – kratkoročne obveznosti) 3.632.217 5.180.587 143

kratkoročna sredstva, povprečno stanje 14.131.454 14.210.533 101

kratkoročne obveznosti, povprečno stanje 10.499.237 9.029.946 86

KZAL Koeficient obračanja zalog 1,30 1,16 89

čista nabavna vrednost prodanega TB in lP 7.243.781 6.551.319 90

stanje zalog, povprečno stanje   5.584.530 5.645.493 101

ST
RU

KT
U

RA
  

ST
RO

ŠK
O

V W % Stroški dela v bruto dodani vrednosti 87,8 % 88,3 % 101

stroški dela 8.621.831 7.739.486 90

bruto dodana vrednost 9.816.424 8.765.093 89

ZA
DO

LŽ
EN

O
ST neto finančni dolg / EBITDA 8,85 5,83 66

neto finančni dolg* 10.573.801 5.977.587 57

eBitda 1.194.593 1.025.607 86

* neto finančni dolg = povprečno stanje DFo + povprečno stanje KFo – povprečno stanje denarnih sredstev
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MK Založba je v letu 2016 poslovala z dobičkom iz poslovanja ter s čistim dobičkom, med
tem ko so v letu 2015 na negativne rezultate v glavnem vplivale izredne postavke zaradi 
prodaje dejavnosti logistike. Kazalniki profitabilnosti MK Založbe, vezani na dobiček iz po
slovanja ter čisti dobiček, so se zato v letu 2016 bistveno izboljšali, niso pa v celoti primer
ljivi s kazalniki profitabilnosti za leto 2015.

Zaradi povečanja kratkoročnih sredstev ter znižanja kratkoročnih obveznosti so se v letu 
2016 glede na leto 2015 izboljšali kazalniki likvidnosti, bistveno se je povečal tudi neto ob
ratni kapital. Ker se je ob znižanju nabavne vrednosti prodanih lastnih proizvodov in tr
govskega blaga povprečna vrednost zalog v letu 2016 glede na predhodno leto povečala 
za 1 %, se je koeficient obračanja zalog znižal za 11 %. Na podaljšanje cikla denarnega 
toka za 15 % je poleg nižjega obrata zalog vplivalo tudi višje število dni za poplačilo terja
tev.

Kljub pozitivnemu rezultatu iz poslovanja je zaradi nižjih odpisov in stroškov dela bruto 
dodana vrednost v letu 2016 nižja kot v letu 2015, zato se je delež stroškov dela v bruto do
dani vrednosti povečal za 1 %. Podobno velja tudi za razmerje med neto finančnim dolgom 
in EBITDA. Na nižji EBITDA je vplivala nižja vrednost odpisov, vendar se je neto finančni 
dolg v letu 2016 glede na predhodno leto znižal bolj kot EBITDA, zato se je navedeni kaza
lec izboljšal za 34 %.

5.3. PoSLoVANJE oDVISNIH DRUŽB

MK Trgovina: V letu 2016 smo čiste prihodke od prodaje glede na leto 2015 povečali za  
4 % in s tem dosegli ambiciozno postavljen plan prodaje. Primerna cenovna politika, do
seženi superrabati in dobri nabavni viri so pripomogli k temu, da je bila dosežena razlika 
v ceni za 6 % boljša od leta 2015 in za 2 % od planirane. 

Maloprodaja je v letu 2016 zaradi visoke rasti prodaje na blagajni dosegla indeksa prodaje 
103 glede na leto 2015 in 101 na plan. odprli smo tri nove maloprodajne enote, in sicer ju
nija v Kočevju, septembra v Litiji in novembra v nakupovalnem centru Arkadia v Domžalah, 
kamor smo preselili tudi enoto Sveta knjige iz Domžal. Na novi skupni lokaciji smo zdru
žili tudi dve enoti v Trbovljah. V Ljubljani smo zaprli nerentabilno maloprodajno enoto Eko
nomist, ki je poslovala v prostorih Ekonomske fakultete. Prvič smo izpeljali prodajo učbe
nikov in delovnih zvezkov tudi v sodelovanju s partnerjem Spar (imetniki Spar kartice so 
imeli pri nakupu učbenikov v naših knjigarnah 4odstotni popust), kar je precej pripomoglo 
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k pozitivnim rezultatom prodaje v šolski sezoni. ob razširitvi in obogatitvi kakovostne da
rilne knjižne in neknjižne ponudbe je bila v naših knjigarnah in papirnicah prodajno uspe
šna tudi praznična sezona. Predsednik RS je v letu 2016 Trubarjev antikvariat odlikoval z 
medaljo za zasluge za visoko strokovno delo pri zagotavljanju dostopnosti knjig in prispe
vek k bralni kulturi.

Tudi Veleprodaja je skupaj z revijami dosegla rast prodaje v višini 3 % glede na leto 2015 
ter 1 % na plan. Uspelo nam je ohraniti vse ključne kupce – pravne osebe in učvrstiti tržni 
delež pri dobavi pisarniškega materiala in strokovnih revij javni upravi. Pridobili smo certi
fikat ISo 9001:2015 in uspešno prestali zunanjo presojo po izhodiščih novega standarda, 
ki daje še večji poudarek vsem vrstam uravnavanja poslovnih tveganj.

Na Centru oxford je bila prodaja nižja od lanske (indeks 93) in planirane (indeks 91), glav
ni razlog je v prilagoditvi cen ključnih potrjenih učbenikov, da bi lahko ostali v stiku s cena
mi konkurenčnih gradiv. 

Glede na izgubo v letu 2015 pomeni doseženi čisti dobiček v višini 327.818 EUR pomembno 
izboljšanje poslovanja, zaostanek za planiranim rezultatom pa je posledica nekaj višjih za
gonskih stroškov novih enot ter višjih vlaganj v oglaševanje.
 

CZ Založništvo: V letu 2016 smo Cankarjevi založbi izdali 68 knjig, od tega 55 novosti in 13 
ponatisov, kar je 13 knjižnih naslovov več kot v letu 2015. ob doseženih čistih prihodkih od 
prodaje v višini 607.342 EUR je družba dosegla čisti dobiček v višini 3.995 EUR.

Tako vrednostno kot tudi po prodanih izvodih je bil najbolje prodajan naslov SLoLvenski 
klasiki Boštjana Gorenca  Pižame, dosegel je 8.287 prodanih izvodov v štirih natisih. Dru
go mesto je tako vrednostno kot po količini dosegla monografija Franc Jožef skupine slo
venskih avtorjev na čelu z Gregorjem Antoličičem. omeniti velja še dve uspešni izdaji, bi
ografijo o Mussoliniju Richarda J. B. Boswortha, ki smo je prodali v 2.170 izvodih, ter knjigo 
Janisa Varufakisa Globalni Minotaver, ki je dosegla prodajo 2.251 izvodov. 

SLoLvenski klasiki so imeli tudi izreden odmev v javnosti in jih verjetno lahko razglasimo 
za eno najodmevnejših knjig v letu 2016 na slovenskem knjižnem trgu. Razglašeni so bili 
tudi za knjigo leta na Slovenskem knjižnem sejmu 2016. Med nagrajenimi avtorji naj ome
nimo še Jasmina B. Freliha in prvenec Na/pol (nagrada Evropske unije za književnost), 
Boža Repeta in delo S puško in knjigo (nagrada Zveze zgodovinskih društev KLIo) in Met
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ko Lampret, avtorico zbirke kratkih zgodb Kam bi dala takle dan (nagrada Slovenskega knji
žnega sejma za prvenec).

Cankarjeva založba s svojo odličnostjo potrjuje velik ugled, ki ga ima ta blagovna znamka 
tako med avtorji kot med bralci.

Grafika Soča: Doseženi čisti prihodki od prodaje leta 2016 so presegli realizacijo leta 2015 
za 2 % in bili za 1 % nižji od planiranih. Rast je bila dosežena pri prodaji na tuje trge, na 
stabilno prodajo na domačem trgu je vplivala zlasti rast periodičnega tiska. 

V letu 2016 smo si intenzivno prizadevali za zniževanje cen vhodnih materialov (predvsem 
papirja in tiskarskih plošč). Največji vpliv na proizvodne zmogljivosti, povečanje produk
tivnosti in organizacijo proizvodnega procesa je prinesla nabava broširne linije, ki je zače
la redno delati v novembru. S to investicijo, ki je bila v strateškem planu sicer predvidena 
šele leta 2018, smo v enovit proces združili štiri faze izdelave knjig, ki so prej potekale lo
čeno na posameznih strojih, ter s tem dosegli boljšo kvaliteto in večjo pretočnost (produk
tivnost) proizvodnje. 

Čisti dobiček v višini 94.107 EUR je bil višji od predhodnega leta za 4 % in za 5 % nižji od 
planiranega, kar je povezano z običajnimi stroški zagona broširne linije, ki pa niso bili prvot
no načrtovani, saj je bila investicija odobrena naknadno.

Mozaik knjiga Zagreb: Za planiranimi čistimi prihodki od prodaje smo zaostali za 6 %, za 
lanskimi pa za 5 %, kar je predvsem posledica nižjih prihodkov od storitev zaradi preneha
nja opravljanja storitev za AMK in nižje prodaje trgovskega blaga. Kljub nižjim prihodkom 
smo ustvarili za 1 % višjo maso razlike v ceni od planirane zaradi višje stopnje razlike v ceni 
in boljše strukture prodaje (večja prodaja lastnih knjig v primerjavi s trgovskim blagom). 

Med prodajnimi potmi, ki so presegle plan, izstopajo prodaja knjižnicam, knjigarnam, in
ternetna prodaja v RD in Svijetu knjiga ter kataloška in zastopniška prodaja. Zaostanek za 
planom pa je bil pri telefonski prodaji, Svijetu knjiga in RD in pri prodaji trgovskim podje
tjem (razlog je v načrtnem omejevanju te prodaje posameznim podjetjem, kjer večji obseg 
prodaje ni racionalen). Kljub drugačnim napovedim in pričakovanjem se likvidnostna in 
strateška tveganja v povezavi z AMK v letu 2016 niso znižala.
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Število zaposlenih se je zmanjšalo za 14 % oziroma 16 sodelavcev, od tega jih je 8 prešlo v 
AMK s prenehanjem izvajanja naših storitev podpornih služb. ob stroškovni učinkovitosti 
prodaje in podpornih služb smo v letu 2016 dosegli čisti dobiček v višini 59.257 EUR, kar 
je 8 % več od planiranega. Nadaljevali smo zniževanje zalog, zmanjšali smo jih za 8 %.

MK Beograd: V letu 2016 je družba pri čistih prihodkih od prodaje zaostala za realizacijo 
leta 2015 za 18 %, za planom pa za 21 %, kar je predvsem posledica nižje zastopniške pro
daje in zaprtja knjigarne v Nišu. Dosežena čista izguba v višini 198.584 EUR je bila za 2 % 
nižja glede na rezultat leta 2015, na kar je poleg dobre prodaje uspešnice Vladari Srbije z 
visoko stopnjo razlike v ceni vplivalo tudi uspešno upravljanje stroškov, glede na plan pa 
je bila višja za 32 % zaradi nižje prodaje ter izgubljene tožbe v višini 22.000 EUR. 

V primerjavi z letom 2015 je pomemben preskok naredila telefonska prodaja (indeks 134). 
Zaostanek zastopniške prodaje za planom je posledica zniževanja števila zastopnikov za
radi močne konkurence med podjetji, ki se ukvarjajo z direktno prodajo, ter pripravljenosti 
ljudi za ta posel. V maloprodajni mreži sedaj poslujejo le še tri enote, prometa zaprte po
slovalnice v Nišu preostale niso mogle nadomestiti, je bila pa izguba iz te dejavnosti zara
di zaprtja nerentabilne enote v Nišu kljub vsemu nižja. Nadaljuje se monetizacija zalog, pri 
čemer dosegamo pozitivne rezultate, tako dohodkovno kot z vidika denarnega toka; v ob
dobju enega leta smo zaloge po nabavni vrednosti znižali za 143.000 EUR oz. za 14 %. 

MK Sarajevo: Družba je v tretjem kvartalu izdala lastni lux knjižni projekt Bosansko kra
ljestvo, ki se je pred tem prodajal v prednaročilu. S prodajo lastnega knjižnega programa 
se je izboljšala stopnja razlike v ceni, kar je družbi poleg zniževanja stroškov omogočilo 
poslovanje s čistim dobičkom in s tem obstoj na trgu. 

Telefonska prodaja še vedno ostaja glavni prodajni kanal, preko katerega prodajamo tudi 
komplete (knjiga s tablico ipd.), pri čemer omenjena prodaja po dveh letih glede na ome
jenost baze kupcev in naraščajoča finančna tveganja pri kupcih ni več tako uspešna kot na 
začetku, še vedno pa omogoča prodajo starih zalog. V zadnjem kvartalu smo začeli v pre
dnaročilu prodajati tudi cenejšo verzijo Bosanskega kraljestva, izid katere je predviden v 
prvi polovici leta 2017. S premikom iz povsem trgovskega v bolj založniško podjetje nam 
je uspelo delno oživiti tudi zastopniško prodajo, predvsem pa s tem dosegamo primernej
šo razliko v ceni.
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MK Skopje: Pri čistih prihodkih od prodaje smo zaradi slabše zastopniške prodaje zaosta
li za realizacijo leta 2015 za 17 % in za planom za 32 %. Zastopniška mreža je sicer stabilna, 
vendar pa nam ne uspe rekrutirati novih zastopnikov, ki so potrebni za doseganje rasti pro
daje. Sedanji zastopniki so namreč osredotočeni predvsem na prodajo obstoječi bazi kup
cev, kar zahteva dodatne investicije v program, pri čemer smo glede na nestabilnost make
donskega tržišča primerno previdni. V letu 2016 smo izdali nov lokalni projekt Makedonski 
običaji in ponatisnili enciklopedijo Zgodovina.

Prodajni zaostanek na zastopniški prodaji smo delno nadomestili z uspešnim začetkom 
telefonske prodaje novim kupcem. Zaradi zaostanka pri prodaji je družba poslovala z niž
jim čistim dobičkom kot v letu 2015.
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6. PRODAJA

6.1. PRoDAJA V MK ZALoŽBI

V letu 2016 ponovno beležimo zaostanke za planirano prodajo predvsem na direktnih pro
dajnih poteh, ki temeljijo na omejenih in delno izčrpanih bazah kupcev, zato smo plan pro
daje, ki je sumarno predvideval manjšo rast, realizirali le z indeksom 93. ob izločitvi enkra
tnega učinka prehoda na remisijsko poslovanje pri klubih v letu 2015 pa je realna 
primerjava z lanskim letom boljša (indeks 99). 

Erozije aktivnih baz nam že dlje časa ne uspe v zadostni meri ublažiti s prilivom novih kup
cev. Ljudje kljub krepkim spodbudam in različnim investicijskim akcijam pogosto nočejo 
posredovati svojih podatkov v trženjske namene ali pa jih ta tip prodaje preprosto ne zani
ma. Dodaten razlog za upadanje teh vrst prodaje gre iskati tudi v demografski strukturi oz. 
v »staranju« baze, saj je precejšen del aktivne baze kupcev v starostni skupini, ki se zmanj
šuje tudi po naravni poti. Žal je ob vsem zapisanem tudi naša zakonodaja na področju 
varstva osebnih podatkov ter varstva potrošnikov zelo omejujoča in močno ovira pridobi
vanje novih baz in kupcev.

Po drugi plati pa je opazen pozitiven trend rasti baze enaslovov, ki jih že nekaj let zelo ak
tivno pridobivamo z različnimi aktivnostmi na družabnih omrežjih in v sodelovanju z dru
gimi poslovnimi partnerji ter preko telefonskega studia. Povprečna vrednost nakupov pre
ko tega kanala je sicer običajno nižja kot pri »klasičnem« direktnem trženju, vendar pa 
lahko na ta način, ki je občutno cenejši, v realnem času in z novimi vsebinami nagovarjamo 
in pridobivamo nove kupce ter s tem postopno nadomeščamo izpade na klasičnih direktnih 
prodajnih poteh. 

Na segmentu prodaje pravnim osebam se je sicer nekaj zmanjšala prodaja trgovskim ve
rigam oz. velikim nakupovalnim centrom, kjer generalno beležimo krčenje prostora, ki je 
na prodajnih mestih namenjen knjigi (poleg tega smo zaradi nesprejemljivih nabavnih po
gojev v tem letu prekinili sodelovanje s trgovsko verigo Mueller), vendar smo na vsebinsko 
in vrednostno daleč najbolj pomembni prodajni poti, tj. pri prodaji knjigarniškim mrežam, 
realizirali visoko rast tako pri prodaji leposlovja, stvarne literature in knjig za otroke in mla
dino kot tudi na segmentu izobraževalnih vsebin, kjer smo v primerjavi s preteklim letom 
dosegli celo rast prodaje z indeksom 130.
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Z močnejšo promocijsko ekipo, ki nam je omogočila tudi bolj celovito pokritost terena, smo 
na osnovnih šolah intenzivno izvajali predstavitve naših novih in prenovljenih izobraževal
nih vsebin, ki smo jih v zgodnji jeseni razširili še na področje revij ter nam je tako tudi na 
tem segmentu prodaje uspelo obrniti prodajni trend navzgor (indeks 102). Z vzpostavitvi
jo sistema CRMja za šole smo dodatno informacijsko podprli celoten segment trženja 
šolam, kar nam omogoča še celovitejši pregled in bolj kakovostno sodelovanje z izobraže
valnimi ustanovami.

Pomembno spremembo beležimo tudi na prodajni poti Reader's Digest, kjer smo z jesenjo 
samostojno prevzeli kreiranje baz ter organizacijo tiska promocijskih materialov.

Vsebinsko stalno iščemo čim več povezav z maloprodajno mrežo MKT tako preko klasične 
knjigarniške prodaje kot tudi klubske prodaje, kjer je še posebno pomemben enovit skupen 
nastop na trgu in v medijih ter vzajemno izkoriščanje promocijskih vsebin. Vedno bolj je v 
ospredju tudi vsebinski marketing, ki potencialne stranke posredno vodi k nakupu.

SEKToR PRoDAJE FIZIČNIM oSEBAM IN READER'S DIGEST

od 1. 12. 2016 prodaja fizičnim osebam in Reader's Digest delujeta kot skupen sektor. Raz
log za združitev je predvsem v optimizaciji tako na strani koordinacije prodajnih poti, pro
gramskih vsebin, delovnih procesov … kot tudi na strani selekcije dobaviteljev. oddelek 
Reader's Digest v MK je prevzel kreiranje baz kot tudi izbor promocijskih materialov in iz
vedbo njihovega tiska. Še vedno pa ohranjamo samostojno spremljanje posameznih pro
dajnih poti znotraj sektorja ter specifike posameznih prodajnih poti.

Pri prodaji fizičnim osebam smo v letu 2016 realizirali prodajo z indeksoma 72 glede na 
plan in 82 na leto 2015. Izpad smo beležili pri vseh prodajnih poteh, pri zastopniški proda
ji predvsem zaradi manjšega števila zastopnikov, pri telefonski prodaji in prodaji po pošti 
zaradi manjše baze aktivnih kupcev, slabše dosegljivosti in odzivnosti baze ter nižjih pov
prečnih nakupov. Najbolje smo od novosti prodajali (gledano vrednostno) Sikstinsko ka
pelo, Ilustrirano Sveto pismo in Pradavnino, iz zaloge prejšnjih let pa Interaktivni tečaj 24/7 
English, Božanskega Rafaela in razkošno Biblijo.
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Pri Telefonski prodaji smo realizirali izpad neto prihodkov v primerjavi z letom 2015 z in
deksom 82 (indeks na plan pa 75). Več aktivnosti smo namenjali reaktivaciji baz, kar je sicer 
vplivalo na vse tekoče kazalce uspešnosti, vendar je bilo to nujno potrebno za vzdrževanje 
še sprejemljivega obsega aktivne baze. Najbolje se je prodajal Interaktivni jezikovni tečaj 
24/7 English z gratis tablico, kjer smo razprodali tudi vso staro zalogo. Lepo je potekala 
prodaja Sikstinske kapele, saj je bilo po tej poti prodanih kar 9 prestižnih izdaj. Poleg Ilu
striranega svetega pisma in Pradavnine so se dobro prodajale tudi knjige Franc Jožef, Dva 
milijona smo jih pospravili in Shakespeare – komplet. 

Pri Prodaji po pošti smo v 2016 realizirali prihodke z indeksoma 74 glede na leto 2015 in 
69 na plan. V začetku leta smo tudi na tej prodajni poti veliko investirali v pridobivanje in 
reaktivacijo baz. Največ neto prihodkov je bilo realiziranih iz katalogov Krog, akcij za Ilu
strirano Sveto pismo in Pradavnino. Tudi v letu 2016 smo uspešno prodajali tablični raču
nalnik z gratis eknjigami. 

Na prodajni poti Svetovanje in prodaja na domu (Zastopniki) smo pri prihodkih dosegli 
indeksa 86 glede na lani in 71 na plan. Plan je bil postavljen ambiciozno tudi zaradi plani
ranega prestižnega projekta Sikstinska kapela, ki pa ga nismo prodali dovolj, da bi dosegli 
planirane cilje. V letu 2016 smo sicer uspešno prodajali še naslednje projekte: komplet Do
mača lekarna, razkošna Biblija, Ars Sacra, Pradavnina – VIE in Božanski Rafael. 

E-knjige smo v letu 2016 prodajali preko eEMKE, Istore in kot licence za knjižnično izpo
sojo na Biblosu. Najbolj uspešna je bila prodaja licenc, s čimer smo tudi presegli realiza
cijo iz 2015. Pet najbolje prodajanih eknjige je bilo: Stoletnik, ki je zlezel skozi okno, Infer
no, Ni je več, Sapiens in Kdo si, Aljaska? Tudi v letu 2016 smo eknjige uporabili kot darilo 
ob nakupu tabličnega računalnika pri prodaji po pošti in pri spletnih akcijah.

Pri prodaji Reader's Digest smo v letu 2016 dosegli indeks 90 glede na leto 2015 in 91 na 
plan. Največji odstop od planiranega smo zabeležili pri prodaji knjig v samostojnih akcijah 
in pri kataloški prodaji. Svetli izjemi sta bili predvsem knjigi Dobra hrana za dolgo življenje 
ter decembrska knjiga Jezus in njegov čas, ki je bila prav tako nad planom. Bolje smo pro
dajali predvsem preko mini katalogov, kjer smo s po šestimi produkti in z relativno poceni 
promocijskimi materiali dosegli dobre rezultate. 

Prodaja revije Reader's Digest je bila v okviru plana. Uspešna je bila serija Za zdravje (kom
binacija med revijo in knjigo), še posebej pa so bile dobičkonosne serije s prehranskimi 
dopolnili. Pri seriji Izbrani romani smo prešli na komplet žepnih romanov lastne produk
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cije (po ceni enega izbranega romana sedaj kupci prejmejo 3 žepne romane starejšega  
izida). Ta sprememba je ugodno vplivala na zaloge romanov, prav tako pa na uspešnost 
akcije. V letu 2016 smo izvedli tudi več aktivnosti za reaktivacijo starejših baz in za prido
bivanje novih v sodelovanju z zunanjimi partnerji.

SEKToR KLUBI (SVET KNJIGE IN CICIKLUB)

V letu 2016 smo v sektorju pri prihodkih dosegli indeks 93 glede na plan in 79 na lani (ob 
izločitvi enkratnih prihodkov iz naslova prodaje zaloge klubskim centrom ob prehodu na 
remisijsko poslovanje je za primerjavo z lanskim letom bolj realen indeks 100). V zadnjem 
kvartalu smo za dobre tri odstotne točke popravili rezultat v primerjavi s planom tega kvar
tala, vendar je bilo to premalo za realizacijo letnega plana. 

V letu 2016 smo imeli dober začetek in odlično prvo knjigo četrtletja Živali Slovenije, ki je 
poleg Slovarja slovenskega knjižnega jezika prinesla zelo dobro prodajo. V drugem kvarta
lu se kot knjiga četrtletja Rastline VIE ni izkazala za najboljšo. V tretjem in posebej četrtem 
kvartalu pa so bile prodajne številke knjig četrtletja spet boljše. 

Zadnji mesec leta 2016 smo imeli odlično prodajo do končnega kupca, ki je bila kar za 14 
% boljša kot decembra leta 2015. Prav december nam je tako popravil prodajne številke 
zadnjega kvartala in celotnega leta 2016. 

V letu 2016 smo nadaljevali tudi uspešno prodajo preko storitve Bonus Plus, kjer člani op
ravljajo svoje obveznosti z nakupom novitet. Večji uspeh je še uspešna promocija in pro
daja knjig za starše članom Cicikluba, ki smo jih ponujali v posebnih prilogah in z boljšo 
izpostavitvijo na prodajnih mestih. 

SEKToR PRoDAJE PRAVNIM oSEBAM

Leto 2016 smo v Sektorju prodaje pravnim osebam zaključili z indeksom 108 glede na re
alizacijo leta 2015 oziroma z indeksom 97 na plan. Glede na lani je presežek predvsem re
zultat boljše prodaje učbenikov, delovnih zvezkov in obučbeniških gradiv, pa tudi leposlov
ja, otroških knjig in stvarne literature. odmik glede na plan je predvsem posledica nižje 
prodaje trgovskim centrom.
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Leto 2016 je bilo za prodajno pot Knjigotrštvo zelo uspešno, saj smo dosegli zastavljeni 
plan prihodkov (indeks 113 na lani in 100 na plan) ter presegli plan končnega rezultata. 
Večje tematske izpostavitve in zvezde smo usklajeno izvajali skupaj z MKT, med drugimi 
prodajno uspešnejšimi naslovi pa so bili: Harry Potter in otrok prekletstva, SLoLvenski kla
siki, Čarobno črevesje, Dekle na vlaku – žepnica, ob tebi – žepnica ter pobarvanke za od
rasle. Rast pri vseh večjih kupcih je predvsem posledica boljše prodaje učbenikov ter pre
mišljenega izpostavljanja novosti. 

Na prodajni poti Prodaja trgovskim podjetjem smo leto 2016 zaključili na indeksu 91 glede 
na lani in indeksu 84 na plan. Tako kot zadnja leta smo tudi v letu 2016 pri posameznih 
kupcih zabeležili splošni padec prodaje končnemu kupcu, zmanjšanje prodajnega prosto
ra, optimiziranje zalog ter zelo nizko cenovno ponudbo konkurenčnih založnikov. S trgov
ci nadaljujemo poslovanje po principu aktivnih list ter »in and out« akcij. Ključna segmen
ta pri prodaji trgovcem sta prodaja žepnic in priročnikov za otroke in mladino. Preostale 
prihodke ustvarimo s prodajo slikanic, darilnih knjig, obučbeniških gradiv in priročnikov. 
Prodaja priročnikov za otroke in mladino je primerljiva glede na leto 2015, prodaja žepnic 
pa se je v letu 2016 glede na leto 2015 zvišala predvsem zaradi odprodaje zalog žepnic po 
znižanih cenah.

SEKToR PRoDAJA IN PRoMoCIJA IZoBRAŽEVALNIH VSEBIN

Leto 2016 smo zaključili nad pričakovanji. Plan smo nekoliko presegli, čeprav smo imeli 
velik izpad pri maturi. Na revijah smo po dolgem času zabeležili rast tako števila naročni
kov kot tudi prihodkov. Leto 2016 je bilo odlično tudi za promocijo učbenikov, saj smo pri 
prodaji učbeniških gradiv zabeležili skoraj 30odstotno rast.

Na področju prodaje revij smo naredili velik premik na delu s poverjeniki v šolah in vrtcih. 
Vse učbeniške promotorje smo izobrazili tudi za delo z revijami. Na revijah smo imeli raz
lične aktivnosti preko celega leta: sodelujočim v Cici veseli šoli smo poslali »vstopnico« za 
nagradno igro in letake za ogledni izvod. Imeli smo dobre odzive tudi na poletne mailinge. 
Pripravili smo posebno ponudbo za kupce kompletov Učimse. V juniju in juliju smo prido
bivali naročnike prek telefonskega studia, močno smo okrepili pojavnost revije Pil na Face
booku. Decembra smo izvedli tri večje akcije: prodaja prazničnih paketov Cicido in Ciciban 
v knjigarnah MKT, na družabnih omrežjih smo imeli akcijo Podari revijo, v telefonskem 
studiu smo pridobivali naročnike na reviji Pil in Moj planet. Končni rezultat prodaje revij je 
bil indeks 104 glede na plan in 101 na leto 2015.
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Na prodajni poti prodaja šolam in institucijam smo v letu 2016 pri prihodkih dosegli indeks 
98 glede na leto 2015 ter indeks 97 na plan. V letu 2016 smo prodali največ leposlovja. Po
skusno smo začeli pospeševati prodajo knjig tako, da smo zraven nekaterih knjig pripravi
li učne liste oz. t. i. dnevnike branja, s katerimi želimo spodbuditi prodajo novejših knjig za 
domače branje. 

Na področju promocije je bilo leto zahtevno, saj smo v letu 2016 izdali veliko učbeniških 
novosti, z okrepljeno promocijsko ekipo pa nam je uspelo predstaviti naše novosti učite
ljem. Skupaj z uredništvom smo pripravili pakete učimse za učence od prvega do vključno 
petega razreda. Z okrepljeno promocijsko ekipo smo obiskovali tudi naše uporabnike in 
preverjali zadovoljstvo s tiskanimi in interaktivnimi gradivi ter pripravljali evalvacije. V letu 
2016 smo izvedli še en pomemben projekt – CRM šol, ki nam omogoča, da spremljamo 
vse aktivnosti na šolah, vključili smo tudi MKT, saj želimo imeti nad šolami celosten pre
gled delovanja, tako na strani Založbe kot tudi Trgovine. 

Prodaja povezanim družbam v tujini
Prodaja povezanim družbam v tujini je potekala skladno z že uveljavljeno poslovno politi
ko Skupine ter po tržnih principih in je bila v pričakovanih okvirih.

6.2. PRoDAJA V SMK

Tabela: Čisti prihodki od prodaje po družbah

Čisti prihodki od prodaje 2016 2015 indeks

MKZ 20.597.875 24.701.830 83

MKt 53.389.656 51.433.972 104

MOZaiK 5.808.837 6.144.792 95

MKBG 1.308.264 1.600.619 82

GS 3.745.875 3.661.551 102

MKSa 724.535 791.237 92

MKSK 332.920 404.924 82

cZZ 607.342 711.682 85

Skupaj SMK 86.515.304 89.450.607 97

SMK Slovenija 78.340.748 80.509.035 97

SMK tujina 8.174.556 8.941.572 91

 86.515.304 89.450.607 97
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6.3. NAJBoLJE PRoDAJANI NASLoVI V LETU 2016 (Po VREDNoSTI)

MK Založba
1. KAPELA
2. TEČAJ ANGLEŠČINE 24/7
3. SVETo PISMo
4. PRADAVNINA
5. HARRY PoTTER IN oTRoK PREKLETSTVA

Cankarjeva založba
1. SLoLVENSKI KLASIKI
2. FRANC JoŽEF
3. MUSSoLINI
4. SLoVAR SLoVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
5. PAPEŽI

Mozaik Zagreb
1. SLABA NA HERoJE
2. VoJVoDA I JA 
3. NEVoLJENA ŽENA
4. ČARoLIJA PoSPREMANJA
5. DJEVoJKA U VLAKU 

MK Beograd
1. VLADARI SRBIJE11 VEKoVA 
2. ISToRIJA 
3. VELIKI PoRoDIČNI MEDICINSKI PRIRUČNIK
4. GoDIŠNJI oBIČAJI U SRBA 
5. AMAZING SERBIA
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MK Sarajevo
1. BoSANSKo KRALJESTVo 
2. MUZIKA 
3. VELIKA ILUSTRIRANA DJEČJA ENCIKLoPEDIJA
4. VLADARI SRBIJE11 VEKoVA
5. VELIKI oBITELJSKI MEDICINSKI SAVJETNIK 

MK Skopje
1. oBIČAI KAJ MAKEDEDoNCITE 
2. ISToRIJA 
3. ČUDESNA MAKEDoNIJA
4. MUZIKA
5. BAJKITE NA ANDERSEN
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7. ZALOŽNIŠKI PROGRAM

V Skupini MK smo v letu 2016 izdali 915 knjižnih izdaj v skupni nakladi 1,9 mio izvodov.
Največji delež teh izdaj nosi MK Založba s 583 knjižnimi naslovi, Cankarjeva založba je iz
dala 68 naslovov, od tega 55 novosti ter 13 ponatisov. Mozaik knjiga je izdal 116 novih na
slovov in 140 ponatisov, med njimi so bili največji projekti Prapovijest, Priroda Hrvatske, 
Ljekovito bilje, Pape in Hrvatski običaji. MK Beograd je izdala 3 nove naslove in 2 ponatisa; 
med lokalnimi projekti je bil najbolj uspešen Vladari Srbije11 vekova. V MK Skopje so iz
dali nov lokalni projekt običai kaj Makedoncite.

V MK Založbi je leto 2016 zaznamovala velika aktivnost na področju učbenikov, tako tiska
nih kot digitalnih, ter interaktivnih portalov. Tako smo izdali 37 % več novih naslovov učbe
nikov kot v letu pred tem, vsi učbeniki pa imajo tudi interaktivne različice. okrepljena pro
mocija in ugodnejša situacija na trgu (obnavljanje šolskih skladov) sta omogočili, da smo 
povečano produkcijo pretvorili tudi v dober prodajni rezultat. V knjižnem založništvu smo 
izdali za 8 % manj novih naslovov kot v letu 2015, ob tem pa ustvarili kar veliko uspešnic. 
Posebej je treba omeniti projekt Sikstinska kapela – komplet treh knjig je v prednaročilu 
stal 10.000 EUR, prodanih pa je bilo že 25 od skupaj 50 natisnjenih izvodov. 

V letu 2016 smo v MK Založbi v knjižnem založništvu izdali 428 naslovov, od tega 308 no
vosti in 120 ponatisov, na področju učbenikov pa 66 novosti in 89 ponatisov, skupaj torej 
583 naslovov v skupni nakladi 1,23 milijona izvodov.
 

Tabela: Pregled izdaj MKZ v letu 2016

 Št. naslovov Prva izdaja Ponatisi

SKUPaj KnjIŽnE IZDajE 2016 583 374 209

SKUPaj KnjIŽnE IZDajE 2015 606 388 218

InDEKS 2016/2015 96 96 96

Med prejetimi nagradami omenimo, da je več kot 60 knjig MKZ prejelo znak kakovosti zla
ta hruška. Miha Mazzini je prejel »hišno« nagrado modra ptica za mladinski roman Zvez-
de vabijo.
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Dober prodajni rezultat na področju revij je rezultat tako prenove revij kot aktivnosti na trgu, 
veliko pa je prispeval spremenjen odnos ministrstva za šolstvo do možnosti predstavitev revij 
v šolah. Lani smo tudi v uredništvih okrepili dejavnosti na družabnih omrežjih, ki jih poskuša
mo vse bolj povezovati s PRom.

8. NABAVA 

V Sektorju nabave smo v sodelovanju s tiskarno Grafiko Soča tiskali učbenike na primer
nejši gramaturi papirja, poseben projekt pa je bila tudi organizacija naročila učbenikov in 
drugih sestavin za pakete učbenikov do petega razreda osnovne šole. 

Z združevanjem več knjig v paketne tiske, z razpisi za tiske revij in naročanjem tiska na ce
novno ugodnejših trgih smo ob isti kakovosti dosegli znatne dodatne prihranke.

Aktivno smo sodelovali pri vsebinski pripravi na celovito prenovo programskega orodja 
Projektna mapa, ki bo v bistveno bolj izpopolnjeni verziji naše glavno orodje za načrtovanje 
in spremljanje proizvodnje tudi za naprej.

      
9. RAZVOJ 

V letu 2016 je potekalo intenzivno programiranje novih vsebin za portala ucimTe in ucimSe 
kot tudi platforme za eučbenike (hurix). Izvedena je bila nadgradnja portala ucimTe, portal 
ucimSe pa je bil prilagojen za uporabo na mobilnih napravah. 

Nadaljevala se je prenova informacijskega sistema za MK Založbo (LibrIs3), kjer so v teku 
aktivnosti na naslednjih sklopih:
• projektna mapa
• CRM za šole – v produkciji
• centralni šifranti (pravne osebe, artikli)
• delavnice z uporabniki na področju prodaje – zaključeni,  

v teku le še prodaja pravnim osebam.
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10. NALOŽBE

Tabela: Prikaz investicij v Skupini MK v letu 2016

 2016 2015 I 16/15

MK Založba 1.182.476 1.018.342 116

MK trgovina 433.414 394.055 110

grafika Soča 463.970 131.627 352

Mozaik knjiga 15.748 14.501 109

druge družbe SMK 11.863 7.628 156

Skupaj SMK 2.107.471 1.566.153 135

Investicije v Skupini MK so bile v letu 2016 za 35 % večje kot v letu 2015 in še enkrat višje 
od načrtovanih. Med družbami SMK so se investicije glede na leto 2015 povečale v MK Za
ložbi zaradi višjih investicij v programsko in strojno računalniško opremo, v MK Trgovini 
zaradi investicij v nove maloprodajne enote in v Grafiki Soča zaradi predčasne nabave bro
širne linije.

Za investicije smo v letu 2016 namenili 10 % več od obračunane letne amortizacije ter s 
tem vstopili v intenzivnejši razvojni cikel. 

Tabela: Prikaz investicij v MK Založbi v letu 2016

 januar-december 2015 januar-december 2016 Indeks lani

Investicije v nEPREMIČnInE 0 25.005 -

Investicije v nalOŽBEnE nEPREMIČnInE 0 7.870 -

Investicije v RaČUnalnIŠKO strojno opremo 89.682 384.108 428

Investicije v RaČUnalnIŠKO programsko opremo 874.511 676.389 77

Investicije v POHIŠTvO 36.834 12.238 33

Druge investicije 17.315 76.866 444

Skupaj investicije 1.018.342 1.182.476 116
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V MK Založbi so bile v letu 2015 investicije v primerjavi s predhodnim letom višje za 16 %. 
Več je bilo zlasti investicij v računalniško strojno opremo, v okviru katere smo investirali 
predvsem v nakup novih strežnikov in stikal. Gre za zamenjavo in posodobitev infrastruk
ture, ki je vitalnega pomena za dolgoročno nemoteno delovanje IT in podporo poslovnim 
procesom. V okviru računalniške programske opreme smo največ investirali v izgradnjo 
Librisa 3 in v spletne učbenike. 

Pod navedenimi zneski investicij niso navedena vlaganja v razvoj prodajnih poti, v baze 
kupcev in v eknjige, ki jih za zdaj še vodimo pod tekočimi stroški.

11. UPRAVLJANJE TVEGANJ

V Skupini MK tveganja delimo na poslovna, operativna in finančna. Poslovna in operativna 
tveganja obvladujemo decentralizirano v okviru odgovornosti in pooblastil posameznih 
organizacijskih enot in družb v Skupini MK. Finančna tveganja spremljamo v področju Fi
nance in računovodstvo matične družbe in jih centralizirano obvladujemo na ravni Skupine. 
Tudi komercialna zavarovanja centralizirano koordiniramo na ravni Skupine.

11.1. PoSLoVNA TVEGANJA

Glavna poslovna tveganja so:

Strateška tveganja so tveganja, povezana z obvladovanjem in zagotavljanjem načrtovanega 
razvoja družb, z uresničevanjem zastavljenih poslovnih ciljev in z varovanjem poslovnih 
skrivnosti. obvladujemo jih s tekočim spremljanjem poslovanja ter sprejetim sistemom 
vodenja in upravljanja družb iz Skupine MK. 

Pomemben del strateških tveganj je vezan tudi na primerno in stabilno lastniško struktu
ro. MKZ se je kot kolateralna žrtev propada nekdanjega večinskega lastnika Zvon Dva Hol
ding znašla pod okriljem DUTB, ki ima namen poiskati novega dolgoročnega lastnika 
družbe. 

Politična tveganja in tveganja spremembe makroekonomskih pogojev poslovanja. V letu 
2016 so se makroekonomski pogoji poslovanja v Sloveniji nekoliko izboljšali, medtem ko 
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so bili v državah JV Evrope še naprej slabi. Navedeni pogoji vplivajo na kupno moč poten
cialnih kupcev, kar se lahko kaže tudi v obsegu prodaje družb iz Skupine MK. Poleg tega so 
družbe SMK na JVE trgih izpostavljene tudi potencialnim tečajnim razlikam in nevarnosti 
poslabšanja zakonodaje v zvezi s pridobivanjem osebnih podatkov. Zato izpostavljenost 
navedenim tveganjem ocenjujemo kot visoko, obvladujemo pa ga z ukrepi za prilagajanje 
spreminjajočim se razmeram, predvsem z manjšanjem obsega poslovanja na najbolj zdra
vi del trga.

Tveganja v zvezi z oblikovanjem prodajnega programa vsebujejo tveganja izbora ustreznih 
založniških projektov in prodajnih artiklov za posamezne trge. Izpostavljenost tem tvega
njem je zmerna, obvladujemo jih s primernim projektnim vodenjem, z rednimi analizami 
strukture prodaje in s tržnimi analizami, z ustrezno pripravljenimi pogodbami in s prodaj
noprogramskimi odbori.

Tveganje razvojno tehnološkega zaostajanja pri razvoju novih tehnologij v založništvu 
(eknjiga, eknjigarna). MKZ navedeno tveganje obvladuje s postavitvijo infrastrukture za 
trženje evsebin (odprti so bili lastna eknjigarna ter izobraževalna eportala za učence in 
učitelje), s kupovanjem eavtorskih pravic in pretvarjanjem vsebin v eobliko. Hitrost uved
be novih tehnologij je odvisna predvsem od ocene rentabilnosti njihovega trženja oziroma 
prodajnoposlovnega modela za evsebine. Izpostavljenost navedenemu tveganju se glede 
na trende na svetovnem trgu in že izvedene projekte v MKZ ocenjuje kot zmerna.

Tveganje v zvezi s prodajno ceno. Tveganja postavitve optimalne višine cen obvladujemo s 
testiranjem cen za velike projekte, s tržnimi raziskavami in izkušnjami iz preteklih obdobij, 
zato izpostavljenost ocenjujemo kot zmerno.

Tveganja z zvezi z zanesljivostjo dobaviteljev vključujejo tveganje nepravočasnih dobav, 
neustrezne kakovosti in nekonkurenčnih cen, vrednostno najbolj pomembna pa so pri na
ročanju tiska in storitev. obvladujemo jih s sistematičnim spremljanjem kvalitete storitev 
dobaviteljev, s politiko več ponudb, s sodelovanjem z uveljavljenimi tiskarnami in s sklepa
njem ustreznih pogodb, zato je izpostavljenost do teh tveganj zmerna.

Tveganja v zvezi s kadri obsegajo predvsem tveganje izgube ključnih kadrov in tveganje 
zagotavljanja primernega nabora in strukture ključnih vodstvenih in strokovnih kadrov. 
Glede na sodobne pristope pri vodenju zaposlenih, strokovno kadrovanje in vlaganje v iz
obraževanje ocenjujemo izpostavljenost do teh tveganj kot zmerno.
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Tveganja v zvezi z intelektualno lastnino so v založniški dejavnosti povezana z odkupova
njem intelektualne lastnine od številnih avtorjev. Zaradi specializiranih znanj, primerno 
oblikovanih pogodb in dolgoletnih izkušenj je izpostavljenost do teh tveganj nizka. 

Investicijska tveganja so povezana z zagotavljanjem načrtovane ekonomike naložb. Nave
dena tveganja obvladujemo z ustreznim ekonomskim načrtovanjem in nadziranjem, zato 
je izpostavljenost do teh tveganj nizka.

11.2. oPERATIVNA TVEGANJA

Glavna operativna tveganja so:

Tveganje v zvezi z nakladami in zalogami obvladujemo s skrbnim planiranjem izidov knjig 
ter s periodičnim usklajevanjem leteh s prodajo ter s ponatisi, saj so stroški ponatisov obi
čajno precej nižji od stroškov, povezanih z nekurantnimi zalogami. Večje projekte prodaja
mo tudi v prednaročilu. Razmeram na trgu se prilagajamo z večjo marketinško podporo 
izdanim knjižnim projektom in odprodajo starejših zalog (tu imamo zlasti zaradi prevelikih 
zalog iz preteklosti – npr. MK Beograd – poseben program pospešene odprodaje), zato iz
postavljenost do teh tveganj ocenjujemo kot zmerno. 

Tveganja v zvezi z informatiko se nanašajo na kakovostno upravljanje z računalniško pro
gramsko in strojno opremo, na zagotavljanje varnosti podatkov in na uvedbo novih infor
macijskih rešitev. Informacijski projekti so vodeni projektno v skladu s plani aktivnosti in 
predračuni projektov, vodenje posameznih projektov pa spremljajo nadzorni odbori teh 
projektov. Poskušamo povečati stroškovno učinkovitost informacijske podpore poslovanja 
ob njeni še sprejemljivi kakovosti in odzivnosti ter v ta namen razvijamo novo ERP podpo
ro Libris 3. Izpostavljenost do teh tveganj je zmerna.

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

Glavna finančna tveganja so:

Tveganje sprememb deviznih tečajev se nanaša na spremenljivost tečajev HRK, RSD, USD 
in GBP, kar lahko vpliva na finančne prihodke ali odhodke družbe zaradi tečajnih razlik. 
odvisni družbi v Srbiji in na Hrvaškem sta izpostavljeni nihanju tečaja EUR/RSD oziroma 
EUR/HRK, ker imata poslovne in finančne obveznosti tudi v EUR. Valutno tveganje smo 
zmanjševali z večanjem deleža domačih dobaviteljev pri nabavi v teh družbah in z zmanj
ševanjem obveznosti teh družb v EUR. Tveganje sprememb tečaja GBP iz naslova uvoza 
učbenikov in druge literature založbe oxford oUP smo ščitili s terminskimi forward posli. 
Tveganje ocenjujemo kot zmerno.

Kreditno tveganje je tveganje zaradi plačilne nesposobnosti naših poslovnih partnerjev, 
tako pravnih kot fizičnih oseb, in neizpolnjevanja njihovih pogodbenih obveznosti. Zaradi 
narave prodajnega programa in široke baze kupcev, med katerimi je največ fizičnih oseb, 
Skupina MK ni izpostavljena znatnejšemu tveganju do posameznega kupca razen na Hr
vaškem. Tu Algoritmova knjigotrška mreža pomeni visoko tveganje za našo hčerinsko druž
bo Mozaik knjiga predvsem zaradi likvidnosti/solventnosti strateškega lastnika, ki je tudi 
v letu 2016 ostala nerazrešena kljub različnim prizadevanjem vseh deležnikov, da se raz
mere normalizirajo. Pri kupcih – fizičnih osebah vodimo sistematično opominjanje ter iz
vensodno in sodno izterjavo zapadlih terjatev v skladu z internimi pravilniki. Pri pravnih 
osebah se pomemben del terjatev nanaša na terjatve do povezanih družb. Z izboljševanjem 
izterjave kupcev v povezanih družbah, načrtovanim zniževanjem njihove produkcije in od
prodajo starih zalog se je izboljšala tudi plačilna sposobnost teh družb do matične družbe. 
Pri drugih pravnih osebah s pomočjo notranje informacijske podpore in zunanjih virov bo
nitetnih informacij sproti preverjamo njihovo boniteto, višino in starostno strukturo terjatev 
in določamo meje izpostavljenosti do posameznih kupcev, redno nadziramo njihovo fi
nančno stanje, izvajamo medsebojne in verižne kompenzacije in druge finančne pogodbe. 
Zaradi izvajanja vseh navedenih aktivnosti izpostavljenost temu tveganju ocenjujemo kot 
zmerno. 

Tveganje sprememb obrestnih mer. MK Založba je s prodajo logistične dejavnosti v letu 
2015 bistveno zmanjšala obseg finančnih obveznosti, predčasno zaključila program finanč
nega prestrukturiranja in si s tem tudi bistveno izboljšala boniteto pri bankah. Zato so se 
pribitki na spremenljivo obrestno mero EURIBoR v letu 2016 razpolovili. Izpostavljenost 
temu tveganju v letu 2016 zato ocenjujemo kot nizko.
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Tveganje plačilne sposobnosti je tveganje, povezano s primanjkljajem razpoložljivih finanč
nih virov in posledično nesposobnostjo skupine, da v dogovorjenih rokih poravna svoje 
obveznosti. Na ravni Skupine MK imamo vzpostavljen sistem uravnavanja kratkoročne li
kvidnosti z učinkovitim letnim, četrtletnim in mesečnim načrtovanjem, spremljanjem in 
usklajevanjem denarnih tokov ter prerazporejanjem viškov finančnih sredstev. Z medseboj
nim poravnavanjem terjatev in obveznosti v Skupini in ob upoštevanju usklajene ročnosti 
dosegamo čim večjo finančno propustnost znotraj Skupine in usklajenost navzven, zato 
izpostavljenost navedenemu tveganju za leto 2016 ocenjujemo kot nizko. 

Zavarovanje. Gradbeni objekti, oprema, zaloge in vozila so v Skupini MK zavarovani za 
primer nastopa požarnih, strojelomnih in drugih nevarnosti glede na vrsto izpostavljenosti. 
Zavarovanje odgovornosti je sklenjeno za škode, povzročene tretjim osebam in zaposle
nim, ter na stvareh. Tveganja iz naslova vseh vrst zavarovanj periodično ocenjujemo, dolo
čili smo vrste in višine zavarovalnih kritij ter interno standardizirali postopke sklepanja 
zavarovanj in uveljavljanja zavarovalnin. Tveganje primerno obvladujemo, zato je izposta
vljenost nizka. 
 

12. TRAJNOSTNI RAZVOJ

12.1. ZAPoSLENI 

12.1.1. Zaposleni v Skupini MK

Na kadrovskem področju je bilo v letu 2016 veliko aktivnosti na področju izbora ter spre
jema novo zaposlenih sodelavcev in študentov predvsem za maloprodajo MK Trgovine. 
Aktivno je potekalo izobraževanje direktorjev in vodij v prodajnih področjih MK Založbe in 
MK Trgovine. Tematika je bila usmerjena na vodenje procesa prodaje za dvig prodajne učin
kovitosti. 

Z Zavodom za zaposlovanje sodelujemo pri vseh razpisih, kjer je mogoče pridobiti sredstva 
za novozaposlene. od junija do septembra 2016 smo izvajali projekt v okviru razpisov ak
tivne politike zaposlovanja Usposabljanje na delovnem mestu. Za prodajo v naših poslov
nih enotah smo usposabljali 15 brezposelnih in najprimernejših 11 zaposlili.
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Tabela: Število zaposlenih konec leta po družbah Skupine MK

Podjetje 31. 12. 2015 31. 12. 2016 Indeks lani Odmik na lani

MK Založba 279 268 96 -11

MK trgovina 379 393 104 14

Cankarjeva založba 3 3 100 0

grafika Soča 68 65 96 -3

Mozaik knjiga 115 99 86 -16

MK Beograd 51 38 75 -13

MK Sarajevo 20 18 90 -2

MK Skopje 13 12 92 -1

SKUPAJ 928 896 97 -32

SMK Slovenija 729 729 100 0

SMK tujina 199 167 84 -32

V letu 2016 smo skladno s programi optimizacij znižali število zaposlenih v večini družb 
Skupine MK. Število zaposlenih se je v letu 2016 povečalo le v MK Trgovini zaradi odpiranja 
novih maloprodajnih enot, zato je v slovenskem delu Skupine MK skupno število zaposle
nih ostalo nespremenjeno. V družbah Skupine MK na JVE trgih se je število zaposlenih 
znižalo za 16 % oziroma za 32 zaposlenih. Po družbah je bilo znižanje števila zaposlenih 
največje v Mozaiku knjiga, MK Beograd ter MK Založbi.

12.1.2. Zaposleni v družbi MK Založba, d. d.

Tabela: Število in struktura zaposlenih v MK Založbi na dan 31. 12. 2016

MK Založba

 31. 12. 2015 31. 12. 2016 indeKS Lani OdMiK na Lani

Stanje zaposlenih 279 268 96 -11

 janUaR–DECEMBER 2015 janUaR–DECEMBER 2016 indeKS Lani OdMiK na Lani

Povprečje iz delovnih ur 306 255 83 -51

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v MKZ zaposlenih 268 sodelavcev, to je 4 % oziroma 11 zapo
slenih manj kot na dan 31. 12. 2015. V letu 2016 smo zaposlili devet sodelavk, delovno raz
merje pa je v enakem obdobju prenehalo 20 sodelavcem. Poleg nadomeščanja sodelavk na 
porodniškem dopustu smo zaposlili telefonsko svetovalko, promotorki za učbenike in vod
jo sektorja revije. Večina prenehanj delovnega razmerja je bilo iz poslovnega razloga, poleg 
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tega pa tudi zaradi sporazumne prekinitve pogodbe o delu ali poteka pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas oziroma upokojitve.

V letu 2016 se je število zaposlenih iz plačanih delovnih ur glede na leto 2015 znižalo za 17 
% oziroma za 51 zaposlenih (v devetih mesecih lanskega leta je bilo še 56 sodelavcev, ki so 
nato odšli ob prodaji logistične dejavnosti Pošti Slovenije).

Tabela: Izobrazbena struktura zaposlenih v MK Založbi na dan 31. 12. 2016

Izobrazba Število %

iX 2 0,7

Viii 12 4,5

Vii 107 39,9

Vi 34 12,7

V 81 30,2

iV 19 7,1

Ostalo 13 4,9

Skupaj 268 100

Izobrazbena struktura v MK Založbi kaže na visoko stopnjo dosežene izobrazbe, saj ima 
skoraj 58 % zaposlenih višjo in visoko univerzitetno izobrazbo oziroma magisterij ter dok
torat.

Tabela: Starostna struktura zaposlenih v MK Založbi na dan 31. 12. 2016

Starost na dan 31. 12. 2016 Število %

do 40 let 69 25,7

od 41 do 50 112 41,8

od 51 do 60 80 29,8

nad 60 7 2,7

 268 100

Povprečna starost zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je 46,4 let.



67Letno poročilo 2016

Tabela: Spolna struktura zaposlenih v MK Založbi na dan 31. 12. 2016

Spol Število %

Ženske 192 71,6

Moški 76 28,4

Skupaj 268 100

12.2. KoMUNICIRANJE 

Uvod v leto 2016 je bila odmevna razglasitev prejemnika nagrade modra ptica Mihe Ma
zzinija za roman Zvezde vabijo. Največ pozornosti smo namenjali knjižnim novostim in 
avtorjem. Novinarjem smo jih predstavljali na novinarskih konferencah (v 2016 smo jih 
organizirali 44 – 27 za MKZ in 17 za CZ), preko sporočil za medije, gradiv za novinarje, od
govorov na novinarska vprašanja, najav dogodkov v tiskanih medijih in na spletu, objav na 
Twitterju. objave o naših knjižnih projektih in avtorjih smo dosegli v vseh ciljnih medijih, 
poročanje je bilo pozitivno. 

ob aktualnih knjižnih izdajah smo v knjigarnah MK organizirali pogovore z avtorji. V okvi
ru festivala Fabula smo sodelovali pri gostovanju islandskega pisatelja Sjona, v času slo
venskega knjižnega sejma pa pri obisku Susanne Tamaro. Povabilu Mladinske knjige oz. 
Cankarjeve založbe za gostovanje v Sloveniji se je v letu 2016 odzvalo šest avtorjev: Faruk 
Šehić, Mića Vujičić, Muriel Barbery, Antonio Scurati, Maria Parr in Damir Zlatar Frey. obiski 
so bili medijsko odmevni, prireditve z gostujočimi avtorji dobro obiskane.

Sodelovali smo tudi pri organizaciji drugih dogodkov Skupine MK (Velika nagradna igra 
Reader's Digest, Trusted Brand, prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v Konzorci
ju in Mestni knjigarni Maribor, knjigotrški dan, mesečni cikel literarnih večerov Peripetije z 
Damjanom, zaključna prireditev Vesela šola, praznovanje rojstnega dne pisatelja Borisa 
Pahorja, ki je vedno zelo odmevno, prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu in koordina
cija prireditev na Slovenskem knjižnem sejmu). V oktobru, mesecu otroške knjige, smo v 
sodelovanju z Lutkovnim gledališčem organizirali gostovanje Sapramiške v šestnajstih knji
garnah MK po celi Sloveniji.
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Komunikacija z notranjo javnostjo poteka neposredno z zaposlenimi (na rednih delovnih 
sestankih), preko intraneta (ToSmoMi) in internega časopisa Naglas, ob rednih srečanjih 
poslovodstva s Svetom delavcev in sindikatom.
 

12.3. VARoVANJE oKoLJA

Skupina Mladinska knjiga ima tudi zaradi svojega poslanstva pomembno vlogo pri ekolo
škem ozaveščanju širše javnosti oziroma vseh starostnih skupin prebivalstva, saj ustrezen 
odnos do naravnega okolja izpostavljamo tudi v naših revijah (zlasti Gei), učbenikih, pri
ročnikih oziroma drugih knjižnih izdajah. V tej povezavi smo tudi podporniki Kajakaške 
zveze Slovenije.

okoljevarstvo je tudi eden ključnih elementov družbene odgovornosti podjetja, ki jo v prvi 
vrsti udejanjamo zaposleni. Delovne procese nadgrajujemo z ločenim zbiranjem odpadkov 
in ločenim zbiranjem odpadnega materiala, ki ga je mogoče predelati (papir, plastika, stek
lo, baterijski vložki, odpadna elektronika, kartuše in tonerji, CDji in DVDji ter lesni izdelki); 
z racionalno porabo energentov, zlasti električne energije pa tudi vode kot pomembnega 
naravnega vira. 
 
V vseh družbah Skupine Mladinska knjiga si prizadevamo za do okolja še bolj prijazne de
lovne procese in izdelke, saj se zavedamo, da imamo kljub naravi prijazni dejavnosti še 
možnosti za izboljšave. ozaveščanje zaposlenih negujemo v internih komunikacijah, skrbi
mo pa tudi za prenos dobre prakse med odvisnimi družbami.

12.4. DRUŽBENA oDGoVoRNoST 

V Skupini MK se zavedamo družbene odgovornosti, ki jo kot največja slovenska založniška 
družba udejanjamo predvsem na kulturnem in izobraževalnem področju. S svojim založ
niškim in izobraževalnim programom sooblikujemo kulturni in širši družbeni prostor. Svo
je poslanstvo kulturnih, ne le prodajnih stičišč, pa uresničujejo tudi knjigarne Mladinske 
knjige. Po vsej Sloveniji, zlasti pa v manjših krajih, bralcem vseh starostnih skupin na lite
rarnih večerih, prireditvah za otroke, razstavah, pogovorih, okroglih mizah, predavanjih in 
srečanjih z avtorji omogočajo neposredne stike z avtorji in knjigami.



69Letno poročilo 2016

Družbeno odgovornost udejanjamo v odnosu do vseh pomembnih javnosti: avtorjev, kup
cev, lastnikov, širše družbene skupnosti in ne nazadnje do zaposlenih.

odgovornost do zaposlenih vključuje skrb za izobraževanje in njihovo osebno rast, dvo
smerno komunikacijo ter skrb za zdravje zaposlenih. Šport, kultura in umetnost so drago
ceni gradniki našega vsakdana in zaposleni v Mladinski knjigi jih uresničujemo v okviru 
športnokulturnega društva Modrin. To je prostovoljno, nepridobitno združenje vseh zapo
slenih Mladinske knjige, odprto pa je tudi za zunanje člane. V okviru ŠKD Modrin delujejo 
številne sekcije, v katerih lahko prav vsakdo najde možnosti za širjenje svojega znanja, re
kreativno in kulturno udejstvovanje. 

Družbeno odgovornost do kupcev zagotavljamo s kakovostnimi izdelki in storitvami. Pri 
našem knjižnemu programu, revijalnem tisku in učbenikih izpostavljamo kakovost izdelkov.

Sodelovanje z različnimi družbenimi skupinami vključuje tudi sponzorstvo in donatorstvo 
vzgojnoizobraževalnih, kulturnih, športnih projektov ter projektov za pomoč otrokom, 
mladostnikom in starejšim. 

odgovornost do okolja pa zagotavljamo z okolju prijaznimi izdelki ter s podporo akcijam 
na področju varovanja naravnega okolja.

13. NAČRTI SKUPINE MK IN MK ZALOŽBE ZA LETO 2017

Načrtovani cilji Skupine MK za leto 2017

Glavne cilje Skupine MK za leto 2017 lahko strnemo v naslednjih točkah:
• Dosegli bomo 74.868.221 EUR konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar bo za 2 

% več kot v letu 2016. 
• Leto bomo (konsolidirano) zaključili s 737.130 EUR dobička iz poslovanja in 509.876 

EUR čistega dobička. 
• Nadaljeval se bo trend izboljševanja konsolidiranih rezultatov Skupine MK, leto 2017 

bodo s čistim dobičkom zaključile vse družbe iz Skupine MK, izjema je MK Beograd, ki 
pa bo bistveno izboljšal rezultat iz predhodnih let in zmanjšal interno zadolženost.  

• ob rasti na perspektivnejših prodajnih poteh se bo nadaljeval zmeren upad na tistih, ki 
so v zrelejših fazah življenjskega cikla ali pa podvržene spremembam nakupnih navad 
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odjemalcev. S slednjimi mislimo predvsem na direktne prodajne poti, vezane na omejene 
baze kupcev in spremembe nakupnih preferenc.

• Izkoriščali bomo priložnosti, ki jih trenutno vidimo na področju naših jedrnih dejavnosti 
–založništva, knjigotrštva in komplementarne trgovine.

• Z dodatnimi organizacijskimi in stroškovnimi prilagajanji v celotni poslovni verigi bomo 
izboljšali rentabilnost poslovanja, še naprej bo upadalo število zaposlenih.

• Družbe iz Skupine MK bodo nadaljevale monetizacijo zalog in nižanje potrebnega 
obsega obratnega kapitala ter skrbele za zdravo in stabilno temeljno finančno strukturo.

Načrtovani cilji MK Založbe za leto 2017

Glavne cilje in naloge MK Založbe za leto 2017 lahko strnemo v naslednje točke:
• Z osnovno dejavnostjo, prodajo knjig in trgovskega blaga, bomo dosegli 20.665.108 EUR 

čistih prihodkov od prodaje, kar bo na ravni doseženega v letu 2016.
• Med prodajnimi potmi na slovenskem trgu bomo povečali prodajo pravnim osebam, 

prodajo revij in prodajo izobraževalnim ustanovam ter klubsko prodajo. Zaradi staranja 
aktivne baze fizičnih kupcev in že omenjenih sprememb v nakupnih navadah odjemal
cev pričakujemo nadaljnji upad prodaje na direktnih prodajnih poteh, ki pa ga bomo 
delno nadomestili s prodajo preko spletnih kanalov. 

• Prodaja na tuje trge bo še naprej upadala – gre izključno za prodajo odvisnim družbam 
JV Evrope, medtem ko bo prodaja drugim zunanjim kupcem (avtorske pravice) naraš
čala.

• Knjižni program bo v letu 2017 po obsegu ostal na ravni leta 2016 s poudarki na novih 
ciljnih skupinah/prodajnih poteh, še naprej se bo krepil učbeniški program, prenovili 
bomo revijo Gea ter ustrezno marketinško in prodajno podprli celotno področje revij.

• ob načrtovanem upadanju poslovnih odhodkov in zniževanju zalog bo družba dosegla 
pomembno rast čistega dobička. Leto bomo zaključili z 219.096 EUR dobička iz poslo
vanja ter s 429.096 EUR čistega dobička.
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14. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

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

Družbe ne zavezuje noben kodeks o upravljanju in tudi ni prostovoljno pristopila k nobe
nemu kodeksu o upravljanju. Podatkov o upravljanju nima. 

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 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 51,23od
stotni delež delnic, kar presega 1/3 glasovalnih pravic v družbi. Prevzemnega praga v druž
bi ne dosega noben drug delničar. 
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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 bi izhajale 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
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 spre
membah statuta: Za sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta je potrebna na
vadna večina pri sklepanju zastopanega kapitala, če je pri sklepanju zastopana najmanj 
polovica osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa o spremembi dejavnosti in za sprejem 
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 skladno 
z Zakonom o gospodarskih družbah. Družba lahko pridobiva lastne delnice v skladu z do
ločbami 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 upra
ve Marko Ručigaj. Predsednik uprave zastopa družbo samostojno in neomejeno, član 
uprave pa zastopa družbo posamično na poslovnem področju prodaje, marketinga in na
bave. Nadzorni svet je sestavljen iz šestih članov, od katerih sta dva predstavnika delavcev 
(Matej Nemec in Janko Firm) in imenovana s strani sveta delavcev. Štirje člani nadzorne
ga sveta so imenovani s strani skupščine delničarjev (predsednik nadzornega sveta Andrej 
Bošnjak, namestnik predsednika nadzornega sveta Duško Kos in člana Maria Anselmi ter 
Borut Frantar). Nadzorni svet izvaja svoje pristojnosti skladno z Zakonom o gospodarskih 
družbah. S strani nadzornega sveta je bila skladno s statutom družbe imenovana revizij
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ska komisija, ki ima tri člane. Predsednica revizijske komisije je Maria Anselmi, člana pa 
Borut Frantar 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 

Ljubljana, 21. 6. 2017
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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
Epošta: info@mladinska.com
Matična številka: 5049130
Davčna številka: SI 61753181
TR: SI56 0292 2001 3116 626 pri NLB, d. d.
Dejavnost: izdajanje knjig; šifra dejavnosti: 58.110
Predsednik uprave: Peter Tomšič

Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o.
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 560 54 00
Epošta: info@mktrgovina.si
Matična številka podjetja: 5171555
Davčna številka: SI 48494216
TR: SI56 0292 3001 2657 088 pri NLB, d. d.
osnovna 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
Epošta: info@mladinska.com
Matična številka podjetja: 1900277
Identifikacijska številka: SI 70345724
TR: SI56 0292 2025 4123 990 pri NLB, d. d.
osnovna dejavnost: založništvo
Direktor: Bojan Švigelj
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Mozaik knjiga, d. o. o.
Karlovačka c. 24a, 10020 Zagreb
tel.: +385 1/6315 101, 124
fax: +385 1/ 6315 222
epošta: info@mozaikknjiga.hr 
Matična številka: 3741672
oIB: 57010186553
Žiro račun: Zagrebačka banka, št.: 23600001101418407 
Dejavnost: založništvo in trgovina 
Direktor: Bojan Vidmar 

Mladinska knjiga, d. o. o., Beograd
Ul. omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 2257 000
Faks: +381 11 2257 090
Epošta: office@mladinska.rs
Matična številka: 08773505
Davčna številka: 102489261
TR: 355105881351 pri Vojvođanska banka
Dejavnost: založniška dejavnost: 5811
Direktor: Radoš Jovanović

Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo
Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo 
Telefon: +387 33 234 284
Faks: +387 33 234 676
Epošta: info@mksarajevo.com
Matična številka podjetja: 4200757160009
Davčna številka: 01635400
Transakcijski računi: Unicredit Bank 3383202200354993,  
NLB Tuzlanska banka, d. d. 1327310010329077
osnovna dejavnost: založništvo in trgovina
Direktor: Adnan Čatović
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Mladinska kniga EOOD, Skopje 
Ljubljanska 5, Skopje
Telefon: 00389 2 30 72 544
Faks: 00 389 2 30 71 540
Epošta: info@mladinskakniga.com.mk
Matična številka podjetja: 5848784
Davčna številka: MK 4030004503083
Transakcijski račun: NLB TUT BANK 210 058487840105
osnovna dejavnost: založništvo in trgovina s knjigami  
Direktor: Radoš Jovanović

Grafika Soča, d. o. o.
Sedejeva 4, Nova Gorica
Telefon: 05 335 85 00
Faks: 05 335 85 35
epošta: grafika.soca@grafika.soca.si
Matična številka: 5048524
Identifikacijska številka: SI 52502228
TR: 047500000467494 NKBM, d. d., Področje Nova Gorica
osnovna dejavnost: grafična dejavnost
Direktorica: Majda Fabiani
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RAČUNoVoDSKo PoRoČILo  
ZA DRUŽBo MKZ D. D. ZA LETo 2016 

15. RAČUNOVODSKE USMERITVE

15.1. PoDLAGA ZA SESTAVo RAČUNoVoDSKIH IZKAZoV

Računovodski izkazi za leto 2016 so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalski
mi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, z določili Zakona o gospodarskih 
družbah in Pravilnika o računovodenju. Pri tem so upoštevane temeljne računovodske 
predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja 
ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra 
in posamičnih cen. 

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

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

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

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

Učinka prehoda na SRS 2016 ni bilo.
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15.2. NEoPREDMETENA DoLGoRoČNA SREDSTVA  
IN DoLGoRoČNE AKTIVNE ČASoVNE RAZMEJITVE

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

Neopredmetena sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki zajema nakup
no ceno neopredmetenega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki 
jih lahko neposredno povežemo s sredstvom.

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

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

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

15.3. oPREDMETENA oSNoVNA SREDSTVA

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

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

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

Za vrednotenje zemljišč in zgradb 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.

15.4. NALoŽBENE NEPREMIČNINE

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

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

Naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vred
nost presega pošteno vrednost. Izguba zaradi oslabitve se izkaže med finančnimi odhodki.

Naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevrednotijo, če je njihova knjigovodska vred
nost manjša od poštene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med finančnimi pri
hodki.

15.5. FINANČNE NALoŽBE

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 
kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti 
družba v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. Finančne 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 odvisna podjetja družba vrednoti po nabavni vrednosti.

Finančne naložbe razvrsti družba po začetnem pripoznanju na:

• finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
• finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
• finančne naložbe v posojila ali
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

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

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

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

15.6. ZALoGE

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

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

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

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

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

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. opravi se vsaj pred 
sestavitvijo letnih računovodskih izkazov. Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo, 
se pa prevrednotujejo zaradi oslabitve, če knjigovodska vrednost presega njihovo tržno 
vrednost.
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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 25odstotni popravek glede na prvo leto),
• več kot tri leta stare zaloge oslabimo za 75 % nabavne vrednosti  

(oz. dodatni 25odstotni popravek glede na več kot dve leti stare zaloge).

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

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

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

15.7. PoSLoVNE TERJATVE

Poslovne terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje 
povečajo ali pa ne, glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo pa tudi zmanjšajo za 
vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
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Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. 

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

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

Popravek vrednosti terjatev družba oblikuje za:

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

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

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

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

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

15.8. DENARNA SREDSTVA

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

Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se na dan prejema in na zadnji dan leta preračuna 
v domačo valuto po menjalnem tečaju.
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15.9. AKTIVNE ČASoVNE RAZMEJITVE

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

15.10. 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.

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).
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Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se pripoznajo na podlagi opra
vljene 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).

15.11. REZERVACIJE IN DoLGoRoČNE PASIVNE ČASoVNE RAZMEJITVE

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

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

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

15.12. oBVEZNoSTI

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

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

Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, 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.
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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.

15.13. KRATKoRoČNE PASIVNE ČASoVNE RAZMEJITVE

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

15.14. PRIPoZNAVANJE PRIHoDKoV

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

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

15.15. PoSLoVNI PRIHoDKI

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

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

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, v zvezi z odpravo oslabitve zalog, izterjavo 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).

15.16. 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.
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15.17. DRUGI PRIHoDKI

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

15.18. PRIPoZNAVANJE oDHoDKoV

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

15.19. PoSLoVNI oDHoDKI

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

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

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

Prodane zaloge proizvodov in trgovskega blaga se med odhodki izkazujejo v vrednosti, iz
računani po metodi tehtanih povprečnih cen od datuma zadnjega izida pri proizvodih in 
od datuma zadnje nabave pri trgovskem blagu.
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15.20. 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 2016 so naslednje:

Leto 2016 Leto 2015

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 %

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).

15.21. FINANČNI oDHoDKI

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

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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15.22. DRUGI oDHoDKI

Med drugimi odhodki se izkazujejo odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po 
modelu poštene vrednosti, odškodnine, denarne kazni in druge neobičajne postavke.

15.23. DAVEK oD DoHoDKoV IN oDLoŽENI DAVEK

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

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

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

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

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.



94 Letno poročilo 2016

16. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

16.1. IZKAZ PoSLoVNEGA IZIDA ZA LETo 2016 IN  
DoSEŽENo V LETU 2015 

 2016 2015 I 16/15

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODajE 20.597.875 24.701.830 83

2. SPReM. VRed. ZaLOG PROiZV. in nedOK. PROiZV. 24.073 53.224 45

3. USREDSTvEnI laST. PROIZvODI In laST. STORITvE 373.335 64.914 575

4. DRUgI POSlOvnI PRIHODKI (s prevredn. posl. prihodki) 1.150.800 1.003.354 115

5. StROŠKi BLaGa, MateRiaLa in StORiteV 13.313.151 15.623.186 85

a. nabavna vred. prod. blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 1.874.810 2.268.375 83

b. Stroški storitev 11.438.341 13.354.811 86

6. StROŠKi deLa 7.739.486 8.621.831 90

a. Stroški plač 5.621.968 6.280.886 90

b. Stroški socialnih zavarovanj 1.126.160 1.238.154 91

        - stroški pokojninskih zavarovanj 715.538 780.371 92

        - stroški socialnih zavarovanj 410.622 457.783 90

c. Drugi stroški dela 991.358 1.102.791 90

7. OdPiSi VRednOSti 971.197 3.025.303 32

a. amortizacija 904.459 1.476.265 61

b. Prev. posl. odh. pri neo. sredst. in opred. OS 6.607 1.360.040 0

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sred. 60.131 188.998 32

8. DRUgI POSlOvnI ODHODKI 67.839 383.712 18

DOBIČEK IZ POSlOvanja 54.410 -1.830.710 -3

9. FInanČnI PRIHODKI IZ DElEŽEv 131.038 15.439 849

a. Finančni prihodki iz deležev v družbi v Skupini 122.000 15.339 795

b. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 9.038 100 9.038

10. FInanČnI PRIHODKI IZ DanIH POSOjIl 10.491 10.629 99

a. Finančni prih. iz posojil, danih družbam v Skupini 6.610 10.069 66

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 3.881 560 693

11. FInanČnI PRIHODKI IZ POSlOvnIH TERjaTEv 88.131 129.817 68

a. Finanč. prihod. iz posl. terjatev do družb v Skupini 14.590 16.415 89

b. Finančni prihodki iz poslov. terjatev do drugih 73.541 113.402 65

12. FInanČnI ODHODKI IZ OSlaBITvE In ODPISOv FInanČnIH nalOŽB 0 5.724.986 0

a. Fin. odh. iz oslabitev in odpisov naložb v Skupini 0 5.724.986 0

b. Drugi fin. odh. iz oslabitev in odpisov naložb 0 0 -
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13. FInanČnI ODHODKI IZ FInanČnIH OBvEZnOSTI 184.721 737.926 25

a. Finančni odhodki iz posojil, prej. od družb v Skupini 63.143 111.466 57

b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 115.064 611.279 19

č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obv. 6.514 15.181 43

14. FInanČnI ODHODKI IZ POSlOvnIH OBvEZnOSTI 19.642 26.826 73

a. Finančni odhodki iz poslov. obvez. do družb v Skupini 74 715 10

b. Finančni odhodki iz obvez. do dobav. in meničnih obvez. 19.551 26.104 75

c. Finančni odhodki iz drugih poslov. obveznosti 17 7 243

15. DRUgI PRIHODKI 2.378 26.508 9

16. DRUgI ODHODKI 8.060 37.613 21

17. DavEK IZ DOBIČKa 0 421.831 0

18. ODlOŽEnI DavKI 5.565 420.769 1

19. ČISTI POSlOvnI IZID OBRaČUnSKEga OBDOBja 68.460 -9.018.268 -1

                                Marko Ručigaj             Peter Tomšič
                                 član uprave                             predsednik uprave
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16.2. IZKAZ CELoTNEGA VSEoBSEGAJoČEGA DoNoSA

v EUR 2016 2015

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 68.460 -9.018.268

Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 990.172 1.584.576

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -303.942 0

Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini 0 0

Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 -5.805

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 754.690 -7.439.497

                               Marko Ručigaj   Peter Tomšič
                                         član uprave          predsednik uprave
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16.3. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016 IN  
DoSEŽENA NA DAN 31. 12. 2015

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

SREDSTva (a + B + C) 47.898.270 48.667.984 98

 A. DOLGOROČNA SREDSTVA 34.348.273 33.559.526 102

  I. nEOPREDMETEna SRED. In DOlgOR. aKTIvnE ČaSOvnE RaZMEjITvE 1.793.132 1.579.917 113

1. DOlgOROČnE PREMOŽEnjSKE PRavICE 1.793.132 1.579.917 113

 ii. OPRedMetena OSnOVna SRedStVa 8.807.742 7.751.345 114

1. ZEMljIŠČa In ZgRaDBE 8.292.314 7.468.748 111

a. ZEMljIŠČa 1.946.285 1.719.398 113

b. ZGRadBe 6.346.029 5.749.350 110

3. DRUgE naPRavE In OPREMa 472.528 282.597 167

4. OPREDMETEna OS v PRIDOBIvanjU 42.900 0 -

a. v gRaDnjI In IZDElavI 0 0 -

b. PREDUjMI Za PRIDOBITEv 42.900 0 -

III. nalOŽBEnE nEPREMIČnInE 5.915.764 5.898.856 100

Iv. DOlgOROČnE FInanČnE nalOŽBE 17.004.796 17.004.796 100

1. DOlgOROČnE FInanČnE nalOŽBE RaZEn POSOjIl 17.004.796 17.004.796 100

a. DElnICE In DElEŽI v DRUŽBaH v SKUPInI 16.991.987 16.991.987 100

c. DRUgE DElnICE In DElEŽI 11.928 11.928 100

č. DRUgE DOlgOROČnE FInanČnE nalOŽBE 881 881 100

2. DOlgOROČna POSOjIla 0 0 -

a. DOlgOROČna POSOjIla DRUŽBaM v SKUPInI 0 0 -

b. DOlgOROČna POSOjIla DRUgIM 0 0 -

v. DOlgOROČnE POSlOvnE TERjaTvE 483.000 983.000 49

3. DOlgOROČnE POSlOvnE TERjaTvE DO DRUgIH 483.000 983.000 49

vI. ODlOŽEnE TERjaTvE Za DavEK 343.839 341.612 101

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 13.382.670 15.038.397 89

 ii. ZaLOGe 5.592.342 5.698.644 98

2. nEDOKOnČana PROIZvODnja 642.395 577.328 111

3. PROiZVOdi in tRGOVSKO BLaGO 4.801.998 4.998.188 96

4. PREDUjMI Za ZalOgE 147.949 123.128 120

III. KRaTKOROČnE FInanČnE nalOŽBE 1.030.801 845.378 122

1. KRaTKOROČnE FInanČnE nalOŽBE RaZEn POSOjIl 345.378 345.378 100

b. DRUgE DElnICE In DElEŽI 345.378 345.378 100

2. KRaTKOROČna POSOjIla 685.423 500.000 137

a. KRaTKOROČna POSOjIla DRUŽBaM v SKUPInI 685.423 500.000 137

b. KRaTKOROČna POSOjIla DRUgIM 0 0 -

Iv.  KRaTKOROČnE POSlOvnE TERjaTvE 6.172.268 6.146.794 100

1. KRaTKOROČnE POSlOvnE TERjaTvE DO DRUŽB v SKUPInI 3.516.520 3.430.161 103

2. KRaTKOROČnE POSlOvnE TERjaTvE DO KUPCEv 1.760.757 2.053.707 86

3. KRaTKOROČnE POSlOvnE TERjaTvE DO DRUgIH 894.991 662.926 135

V. denaRna SRedStVa 587.259 2.347.581 25
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C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 167.327 70.061 239

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 2.494.989 2.057.923 121

OBVeZnOSti dO ViROV SRedSteV 47.898.270 48.667.984 98

A. KAPITAL 31.893.890 31.341.759 102

  i. VPOKLicani KaPitaL 5.141.149 5.141.149 100

     1. Osnovni kapital 5.141.149 5.141.149 100

 ii. KaPitaLSKe ReZeRVe 8.127.507 8.127.507 100

III. REZERvE IZ DOBIČKa 16.130.316 16.130.316 100

      1. Zakonske rezerve 673.122 673.122 100

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

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

      4. Statutarne rezerve 1.028.230 1.028.230 100

      5. Druge rezerve iz dobička 14.428.964 14.428.964 100

Iv. REvalORIZaCIjSKE REZERvE 2.368.073 1.604.701 148

V. ReZeRVe, naStaLe ZaRadi VRed. PO POŠteni VRednOSti -201.631 -124.489 162

vI. PREnESEnI ČISTI POSlOvnI IZID 260.016 462.575 56

vII. ČISTI POSlOvnI IZID POSlOvnEga lETa 68.460 0 -

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE RAZMEJITVE 2.212.778 2.163.285 102

1. REZERvaCIjE Za POKOjnInE In PODOBnE OBvEZnOSTI 712.778 663.285 107

2. DRUgE REZERvaCIjE 1.500.000 1.500.000 100

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 3.906.677 4.862.149 80

I. DOlgOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI 3.341.636 4.523.742 74

1. DOlgOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI DO DRUŽB v SKUPInI 1.025.847 1.365.847 75

2. DOlgOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI DO BanK 2.315.789 3.157.895 73

III. ODlOŽEnE OBvEZnOSTI Za DavEK 565.041 338.407 167

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 8.802.586 9.257.306 95

 II. KRaTKOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI 4.059.736 2.964.900 137

1. KRaTKOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI DO DRUŽB v SKUPInI 3.215.796 2.104.693 153

2. KRaTKOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI DO BanK 842.105 842.105 100

4. DRUgE KRaTKOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI 1.835 18.102 10

III. KRaTKOROČnE POSlOvnE OBvEZnOSTI 4.742.850 6.292.406 75

1. KRaTKOROČnE POSlOvnE OBvEZnOSTI DO DRUŽB v SKUPInI 464.975 500.638 93

2. KRaTKOROČnE POSlOvnE OBvEZnOSTI DO DOBavITEljEv 2.070.800 2.732.952 76

4. KRaTKOROČnE POSlOvnE OBvEZnOSTI na PODlagI PREDUjMOv -2.566 -9.590 27

5. DRUgE KRaTKOROČnE POSlOvnE OBvEZnOSTI 2.209.641 3.068.406 72

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.082.339 1.043.485 104

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 2.494.989 2.057.923 121

                               Marko Ručigaj   Peter Tomšič
                                 član uprave         predsednik uprave
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16.4. PRIKAZ BILANČNEGA DoBIČKA ZA LETo 2016       

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA 2016 2015

a. ČISTI DOBIČEK POSlOvnEga lETa 68.460 0

B. ČISTa IZgUBa POSlOvnEga lETa 0 -9.018.268

C. PREnESEnI ČISTI DOBIČEK 260.016 9.480.843

Č. PREnESEna ČISTa IZgUBa 0 0

D. ZManjŠanjE KaPITalSKIH REZERv 0 0

E. ZManjŠanjE REZERv IZ DOBIČKa 0 0

1. Zmanjšanje zakonskih rezerv 0 0

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

3. Zmanjšanje statutarnih rezerv 0 0

4. Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0 0

F. POvEČanjE REZERv IZ DOBIČKa 0 0

1. Povečanje zakonskih rezerv 0 0

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

3. Povečanje statutarnih rezerv 0 0

4. Povečanje drugih rezerv iz dobička 0 0

G. BILANČNI DOBIČEK 328.476 462.575
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PREDLoG ZA UPoRABo BILANČNEGA DoBIČKA

Uprava na podlagi 3. odst. 272. člena v povezavi z 8. odst. 60. člena ZGD1 Letnemu poro
čilu družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., in Skupine Mladinska knjiga za leto 2016 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 ZGD1 
pristojna za odločanje o uporabi bilančnega dobička.

Uprava predlaga, da bilančni dobiček poslovnega leta 2016 v višini 328.476 EUR ostane 
nerazporejen.

Ljubljana, 21. 6. 2017 

                               Marko Ručigaj   Peter Tomšič
                                 član uprave         predsednik uprave
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16.5. IZKAZ DENARNIH ToKoV ZA LETo 2016 (RAZLIČICA II)

  2016 2015

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida 47.568 463.831

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

20.998.173 25.156.999

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

-20.774.842 -24.693.168

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -175.763 0

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

-665.601 105.354

 Začetne manj končne poslovne terjatve 57.828 -38.747

 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -97.266 98.754

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0

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

 Začetne manj končne zaloge 178.396 73.357

 Končni manj začetni poslovni dolgovi -821.757 8.688

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 17.198 -36.698

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) -618.033 569.185

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU   

a) Prejemki pri investiranju 1.919.734 11.966.873

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

132.069 27.709

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 41.809

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 536.478 10.445.001

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 1.030.710

 Prejemki od odtujitve finančnih naložb 1.251.187 421.644

b) Izdatki pri investiranju -2.612.476 -960.928

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -676.389 -809.597

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -498.217 -143.831

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -7.870 0

 Izdatki za pridobitev finančnih naložb -1.430.000 -7.500

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) -692.742 11.005.945

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 9.920.000 10.380.000

 Prejemki od vplačanega kapitala 0 0

 Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 9.920.000 10.380.000

b) Izdatki pri financiranju -10.369.547 -20.338.100

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -186.785 -913.216
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 Izdatki za vračila kapitala 0 0

 Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -9.982.105 -19.424.860

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -200.657 -24

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) -449.547 -9.958.100

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 587.259 2.347.581

x) Denarni izid v obdobju (ac+Bc+Cc) -1.760.322 1.617.030

y) Začetno stanje denarnih sredstev 2.347.581 730.551

 DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV   

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

0 0

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

0 0

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

0 0

 Sprememba denarnih sredstev zaradi usklajevanja glede na devizne tečaje ob koncu 
leta

0 0

Izkaz denarnih tokov za leto 2016 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 2016, drugi pa denarni tok v letu 2015. 

                               Marko Ručigaj   Peter Tomšič
                                 član uprave           predsednik uprave
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16.6. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2015

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 01. 01. 2015–31. 12. 2015

Vpoklicani 
kapital

Rezerve  
iz dobička Rezerve iz dobička Rezerve iz dobička

Revalorizacijske 
rezerve

Rezerve, 
nastale zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 

vrednosti

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske  

rezerve

Rezerve  
za lastne 

delnice
Lastne 

delnice
Statutarne 

rezerve

Druge 
rezerve  

iz dobička
Preneseni  

čisti dobiček
Čisti poslovni izid 

poslovnega leta

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 9.500.968 -118.684 0 0 38.781.256

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 9.500.968 -118.684 0 0 38.781.256

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 -7.896.267 -5.805 9.480.843 -9.018.268 -7.439.497

 vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta           -9.018.268 -9.018.268

 Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        -9.321.036  9.321.036  0

 Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS  
za odloženi davek

       1.584.576    1.584.576

 Prenos revalorizacijskih rezerv v preneseni čisti dobiček        -192.539  192.539  0

 Odprava odloženih davkov (pri OOS)        32.732  -32.732  0

 aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki         -6.344   -6.344

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov  
in izgub

        539   539

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa            0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.018.268 9.018.268 0

 Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala          -9.018.268 9.018.268 0

C. Stanje kapitala 31. 12. 2015 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 14.428.964 1.604.701 -124.489 462.575 0 31.341.759

D. BILANČNI DOBIČEK          462.575 0 462.575

                    Marko Ručigaj          Peter Tomšič
                                 član uprave                            predsednik uprave
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16.6. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2015

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 01. 01. 2015–31. 12. 2015

Vpoklicani 
kapital

Rezerve  
iz dobička Rezerve iz dobička Rezerve iz dobička

Revalorizacijske 
rezerve

Rezerve, 
nastale zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 

vrednosti

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske  

rezerve

Rezerve  
za lastne 

delnice
Lastne 

delnice
Statutarne 

rezerve

Druge 
rezerve  

iz dobička
Preneseni  

čisti dobiček
Čisti poslovni izid 

poslovnega leta

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 9.500.968 -118.684 0 0 38.781.256

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 9.500.968 -118.684 0 0 38.781.256

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 -7.896.267 -5.805 9.480.843 -9.018.268 -7.439.497

 vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta           -9.018.268 -9.018.268

 Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        -9.321.036  9.321.036  0

 Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS  
za odloženi davek

       1.584.576    1.584.576

 Prenos revalorizacijskih rezerv v preneseni čisti dobiček        -192.539  192.539  0

 Odprava odloženih davkov (pri OOS)        32.732  -32.732  0

 aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki         -6.344   -6.344

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov  
in izgub

        539   539

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa            0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.018.268 9.018.268 0

 Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala          -9.018.268 9.018.268 0

C. Stanje kapitala 31. 12. 2015 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 14.428.964 1.604.701 -124.489 462.575 0 31.341.759

D. BILANČNI DOBIČEK          462.575 0 462.575

                    Marko Ručigaj          Peter Tomšič
                                 član uprave                            predsednik uprave
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16.7. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2016 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  01. 01. 2016–31. 12. 2016

Vpoklicani 
kapital

Rezerve  
iz dobička Rezerve iz dobička Rezerve iz dobička

Revalorizacijske 
rezerve

Rezerve, 
nastale 

zaradi 
vrednotenja 

po pošteni 
vrednosti

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske  

rezerve

Rezerve  
za lastne 

delnice
Lastne 

delnice
Statutarne 

rezerve

Druge 
rezerve  

iz dobička
Preneseni  

čisti dobiček
Čisti poslovni izid 

poslovnega leta

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 1.604.701 -124.489 462.575 0 31.341.759

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 1.604.701 -124.489 462.575 0 31.341.759

B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.559 0 -202.559

 Izplačilo dividend          -202.559  -202.559

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 763.372 -77.142 0 68.460 754.690

 vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta           68.460 68.460

 Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        990.172    990.172

 Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS  
za odloženi davek

       -226.800    -226.800

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja DFn za odloženi 
davek

        -188   -188

 aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki         -85.102   -85.102

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov 
in izgub

        8.148   8.148

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa            0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine             

 Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala             

C. Stanje kapitala 31. 12. 2016 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 14.428.964 2.368.073 -201.631 260.016 68.460 31.893.890

D. BILANČNI DOBIČEK          260.016 68.460 328.476

                    Marko Ručigaj          Peter Tomšič
                                 član uprave                            predsednik uprave
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16.7. IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2016 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  01. 01. 2016–31. 12. 2016

Vpoklicani 
kapital

Rezerve  
iz dobička Rezerve iz dobička Rezerve iz dobička

Revalorizacijske 
rezerve

Rezerve, 
nastale 

zaradi 
vrednotenja 

po pošteni 
vrednosti

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske  

rezerve

Rezerve  
za lastne 

delnice
Lastne 

delnice
Statutarne 

rezerve

Druge 
rezerve  

iz dobička
Preneseni  

čisti dobiček
Čisti poslovni izid 

poslovnega leta

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 1.604.701 -124.489 462.575 0 31.341.759

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 1.604.701 -124.489 462.575 0 31.341.759

B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.559 0 -202.559

 Izplačilo dividend          -202.559  -202.559

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 763.372 -77.142 0 68.460 754.690

 vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta           68.460 68.460

 Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        990.172    990.172

 Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS  
za odloženi davek

       -226.800    -226.800

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja DFn za odloženi 
davek

        -188   -188

 aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki         -85.102   -85.102

 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja aktuarskih dobičkov 
in izgub

        8.148   8.148

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa            0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine             

 Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala             

C. Stanje kapitala 31. 12. 2016 5.141.149 8.127.507 673.122 1.359.771 -1.359.771 1.028.230 14.428.964 2.368.073 -201.631 260.016 68.460 31.893.890

D. BILANČNI DOBIČEK          260.016 68.460 328.476

                    Marko Ručigaj          Peter Tomšič
                                 član uprave                            predsednik uprave



108 Letno poročilo 2016

17. POJASNILA K REVIDIRANI BILANCI STANJA
                                         
17.1. NEoPREDMETENA DoLGoRoČNA SREDSTVA  1.793.132 EUR

 Dolgoročne premoženjske pravice

naBaVna VRednOSt  

Stanje 31. 12. 2015 4.585.879

Pridobitve 303.054

Odpisi in odtujitve -339.820

neopredmetena sredstva, nastala v podjetju 373.335

Prenos na opredmetena osnovna sredstva 0

Premiki med skupinami 0

Stanje 31. 12. 2016 4.922.448

POPRaVeK VRednOSti  

Stanje 31. 12. 2015 3.005.962

Odpisi in odtujitve -339.820

amortizacija 463.174

Prenos na opredmetena osnovna sredstva 0

Stanje 31. 12. 2016 3.129.316

  

Neodpisana vrednost 31. 12. 2015 1.579.917

Neodpisana vrednost 31. 12. 2016 1.793.132

Neopredmetena dolgoročna sredstva so last družbe in so prosta bremen.

V letu 2016 je družba investirala 676.389 EUR v nove pridobitve neopredmetenih dolgoroč
nih sredstev.

Družba na dan 31. 12. 2016 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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17.2. oPREDMETENA oSNoVNA SREDSTVA                         8.807.742 EUR

 Zemljišča Zgradbe
Oprema in 

nadomestni deli
Kratkoročni 

predujmi Skupaj

naBaVna VRednOSt      

Stanje 31. 12. 2015 1.719.398 11.614.504 3.793.047 77.885 17.204.834

Prehod na SRS 2016 0 -6.012.480 0 0 -6.012.480

Stanje 1. 1. 2016 1.719.398 5.602.024 3.793.047 77.885 11.192.354

Pridobitve 0 25.005 473.212 42.900 541.117

Odpisi in odtujitve 0 0 -292.798 0 -292.798

Učinek prevrednotenja 226.887 763.285 0 0 990.172

Premiki med grupami 0 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2016 1.946.285 6.390.314 3.973.461 120.785 12.430.845

     0

POPRaVeK VRednOSti     0

Stanje 1. 1. 2016 0 5.865.154 3.510.450 77.885 9.453.489

Odpisi in odtujitve 0 0 -259.191 0 -259.191

Vpliv SRS 2016 0 -6.012.480 0 0 -6.012.480

amortizacija 0 191.611 249.674 0 441.285

Stanje 31. 12. 2016 0 44.285 3.500.933 77.885 3.623.103

  

Neodpisana vrednost 31. 12. 2015 1.719.398 5.749.350 282.597 0 7.751.345

Neodpisana vrednost 31. 12. 2016 1.946.285 6.346.029 472.528 42.900 8.807.742

V letu 2016 je družba iz lastnih sredstev investirala v opredmetena osnovna sredstva 541.117 
EUR, od tega predvsem v pridobitev nove računalniške in druge ITopreme.

Družba je v letu 2016 prodala ali odpisala osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti 
33.607 EUR. odprodaja osnovnih sredstev se v večini nanaša na prodajo osebnega vozila.

Družba je v letu 2016 za zgradbe in zemljišča izbrala model revaloriziranja in iz tega naslo
va izločila amortizacijski popravek vrednosti v višini 6.012.480 EUR v breme nabavne ozi
roma revalorizirane nabavne vrednosti sredstva v skladu s SRS 2016.

Družba nima opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih s finančnim najemom.

Družba na dan 31. 12. 2016 nima nobenih obvez za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.
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opredmetena osnovna sredstva so last družbe in so obremenjena s hipoteko. Knjigovod
ska vrednost zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev je 8.160.846 EUR.

Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 10. 2016 (pred tem pa 31. 12. 
2013) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo
čena na podlagi uporabe načina tržnih primerjav in na donosu zasnovanega načina. Če bi 
družba poslovne nepremičnine vrednotila po modelu nabavne vrednosti, bi njihova knjigo
vodska vrednost znašala 5.391.076 EUR.

17.3. NALoŽBENE NEPREMIČNINE 5.915.764 EUR
                           

 NN – zemljišča NN – zgradbe Skupaj NN

naBaVna VRednOSt    

Neodpisana vrednost 31. 12. 2015 2.015.754 3.883.102 5.898.856

Povečanja, ki izhajajo iz pripojitve 0 0 0

Pridobitve 0 7.870 7.870

Odpisi in odtujitve 0 0 0

Učinek prevrednotenja -53.856 62.894 9.038

Premiki med grupami 473.425 -473.425 0

Stanje 31. 12. 2016 2.435.323 3.480.441 5.915.764

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

V letu 2016 je družba iz lastnih sredstev v naložbene nepremičnine dodatno investirala 
7.870 EUR, predvsem v popravilo zgradbe na Sedejevi ulici 4 v Novi Gorici.

Prihodki od najemnin od naložbenih nepremičnin so v letu 2016 znašali 353.732 EUR.

Naložbene nepremičnine so last družbe in so obremenjene s hipoteko. Knjigovodska vred
nost zastavljenih naložbenih nepremičnin znaša 3.709.764 EUR.
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Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 10. 2016 (pred tem pa 31. 12. 
2013) in jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin. Poštena vrednost je bila dolo
čena na podlagi uporabe načina tržnih primerjav in na donosu zasnovanega načina. Če bi 
družba naložbene nepremičnine vrednotila po modelu nabavne vrednosti, bi njihova knji
govodska vrednost znašala 2.409.068 EUR, zmanjšano za nabrani popravek vrednosti, 
česar pa zaradi nepomembnosti ne razkrivamo.

17.4. DoLGoRoČNE FINANČNE NALoŽBE 
 (BREZ PoSoJIL)  17.004.796 EUR         
  

 DFN v podjetja  
Skupine MK, izmerjene  

po nabavni vrednosti

Druge DFN,  
izmerjene  

po nabavni vrednosti

Druge DFN, izmerjene  
po pošteni vrednosti  

preko kapitala Skupaj

naBaVna VRednOSt     

Stanje 31. 12. 2015 25.891.121 430.983 11.928 26.334.032

Pridobitve 0 0 0 0

Zmanjšanje 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2016 25.891.121 430.983 11.928 26.334.032

 

POPRaVeK VRednOSti     

Stanje 31. 12. 2015 8.899.134 430.102 0 9.329.236

Izgube zaradi oslabitev 0 0 0 0

Odpravljanje izgube  
zaradi oslabitev

0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2016 8.899.134 430.102 0 9.329.236

  

Neodpisana vrednost  
31. 12. 2015

16.991.987 881 11.928 17.004.796

Neodpisana vrednost  
31. 12. 2016

16.991.987 881 11.928 17.004.796

V letu 2016 ni bilo sprememb na dolgoročnih finančnih naložbah v primerjavi z letom 2015.
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Prikaz naložb v odvisne družbe skupine MK:

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost kapitala 31. 12. 2016
Čisti prihodki od prodaje

 v letu 2016
Čisti dobiček 

v letu 2016

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba, d.  d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 31.893.890 20.597.875 68.460

Odvisne družbe v državi     19.491.888 57.742.873 425.732

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 18.522.022 53.389.656 327.818

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 27.131 607.342 3.995

4. grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 nova gorica 100,00 % 0,00 % 935.435 3.745.875 94.107

5. MK trade, d. o. o. 6940137 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.300 0 -188

Odvisne družbe v tujini     3.188.290 8.174.556 -138.163

6. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.848.504 5.808.837 59.257

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 311.375 724.535 1.028

8. Mladinska knjiga, DOOEl, Skopje 5848784 Ulica ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje, Makedonija 100,00 % 0,00 % 245.618 332.919 136

9. Mladinska knjiga, d. o. o., novi Beograd 8773505 Omladinskih brigada 102, 11070 novi Beograd, Srbija 100,00 % 0,00 % 782.792 1.308.264 -198.584

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     54.574.067 86.515.304 356.028

Druge dolgoročne finančne naložbe, merjene po nabavni vrednosti, so na dan 31. 12. 2016 
izkazane v višini 881 EUR. Sprememb v letu 2016 ni bilo.

Druge dolgoročne naložbe, merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, so na dan 31. 12. 
2016 izkazane v višini 11.928 EUR. Sprememb v letu 2016 ni bilo.

Pomembnejše dolgoročne naložbe, ki niso uvrščene na borzo vrednostnih papirjev, so po 
knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2016 naslednje:

• MK Trgovina 13.445.065 EUR
• Mozaik knjiga Zagreb 1.735.491 EUR
• Grafika Soča Nova Gorica 1.215.485 EUR
• MK Sarajevo 221.908 EUR
• MK Beograd 147.346 EUR
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Prikaz naložb v odvisne družbe skupine MK:

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost kapitala 31. 12. 2016
Čisti prihodki od prodaje

 v letu 2016
Čisti dobiček 

v letu 2016

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba, d.  d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 31.893.890 20.597.875 68.460

Odvisne družbe v državi     19.491.888 57.742.873 425.732

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 18.522.022 53.389.656 327.818

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 27.131 607.342 3.995

4. grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 nova gorica 100,00 % 0,00 % 935.435 3.745.875 94.107

5. MK trade, d. o. o. 6940137 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.300 0 -188

Odvisne družbe v tujini     3.188.290 8.174.556 -138.163

6. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.848.504 5.808.837 59.257

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 311.375 724.535 1.028

8. Mladinska knjiga, DOOEl, Skopje 5848784 Ulica ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje, Makedonija 100,00 % 0,00 % 245.618 332.919 136

9. Mladinska knjiga, d. o. o., novi Beograd 8773505 Omladinskih brigada 102, 11070 novi Beograd, Srbija 100,00 % 0,00 % 782.792 1.308.264 -198.584

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     54.574.067 86.515.304 356.028

Druge dolgoročne finančne naložbe, merjene po nabavni vrednosti, so na dan 31. 12. 2016 
izkazane v višini 881 EUR. Sprememb v letu 2016 ni bilo.

Druge dolgoročne naložbe, merjene po pošteni vrednosti prek kapitala, so na dan 31. 12. 
2016 izkazane v višini 11.928 EUR. Sprememb v letu 2016 ni bilo.

Pomembnejše dolgoročne naložbe, ki niso uvrščene na borzo vrednostnih papirjev, so po 
knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2016 naslednje:

• MK Trgovina 13.445.065 EUR
• Mozaik knjiga Zagreb 1.735.491 EUR
• Grafika Soča Nova Gorica 1.215.485 EUR
• MK Sarajevo 221.908 EUR
• MK Beograd 147.346 EUR
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Uprava je na podlagi sprejete računovodske usmeritve glede slabitve finančnih naložb v 
kapitalske instrumente, ki niso izmerjene po pošteni vrednosti in niso naložbe v odvisne 
družbe, ocenila, da pri nobeni izmed naložb niso nastali pogoji za trajne slabitve.

Sprememb rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti dolgoročnih finančnih 
naložb, v letu 2016 ni bilo.

Naziv vrednostnega papirja 31. 12. 2015 Sprememba v letu 31. 12. 2016

Delnice DZS -9.436 0 -9.436

SKUPAJ -9.436 0 -9.436

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

17.5. DoLGoRoČNE PoSLoVNE TERJATVE 483.000 EUR            

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Dolgoročne poslovne terjatve 483.000 983.000 49

Skupaj 483.000 983.000 49

Družba ima dolgoročne poslovne terjatve iz naslova prodaje skladišča družbi Pošta Slove
nije, saj del kupnine zapade v letu 2018.
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17.6. oDLoŽENE TERJATVE ZA DAVEK 343.839 EUR          

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 1. 1. 2015 800.741

Popravek preteklih obdobij 0

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine -20.905

Poslovne terjatve 11.776

Finančne naložbe in posojila -450.000

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2015 341.612

Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 8.440

Poslovne terjatve 24.347

Finančne naložbe in posojila -34.799

aM revaloriziranega dela zgradb 4.239

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12. 2016 343.839

odložene terjatve za davek so se v primerjavi z letom 2015 povečale za manj kot 1 %.

V letu 2016 smo pri izračunu odloženih davkov upoštevali davčno stopnjo 19 %.

17.7. ZALoGE 5.592.342 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Nedokončana proizvodnja in storitve 642.395 577.328 111

nedokončana proizvodnja 642.395 577.328 111

Proizvodi 3.898.124 3.940.699 99

Proizvodi v lastnem skladišču 26.267.956 26.179.071 100

Oblikovani popravki proizvodov -2.065.331 -2.111.070 98

Odmiki od cen proizvodov -20.304.501 -20.127.302 101

Zaloge blaga 903.874 1.057.489 85

Blago v lastnem skladišču 3.963.798 4.242.707 93

Oblikovani popravki zalog trgovskega blaga -609.310 -611.591 100

vračunana razlika v cenah zalog blaga -2.450.614 -2.573.627 95

Skupaj zaloge 5.444.393 5.575.516 98

Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala 147.949 123.128 120

Skupaj zaloge in predujmi za zaloge 5.592.342 5.698.644 98
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Celotne zaloge so konec leta 2016 dosegle neodpisano nabavno vrednost v višini 5.444.393 
EUR in so za 2 odstotka nižje kot leto prej.

od tega so zaloge v tranzitu na dan 31. 12. 2016 znašale 119.517 EUR (proizvodi 113.859 EUR 
in trgovsko blago 5.658 EUR) in so prehodne narave, saj so namenjene prodaji odvisnim 
družbam v letu 2017. Družba je imela v letu 2016 za 68.524 EUR blaga na poti.

Družba je preverila čisto iztržljivo vrednost zalog in ugotovila, da leta presega knjigovod
sko vrednost zalog.

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

• odpisala nedokončano proizvodnjo v vrednosti 14.014  EUR
• evidentirala primanjkljaj gotovih proizvodov                        20.729  EUR
• evidentirala viške gotovih proizvodov                       (18.675) EUR
• evidentirala primanjkljaj trgovskega blaga                         10.848 EUR
• evidentirala viške trgovskega blaga                         (8.856) EUR

Gibanje popravka vrednosti zalog v letu 2016

Vrsta zaloge
Stanje na dan

31. 12. 2015
Odprava slabitve

v letu 2016
Oslabitev

v letu 2016
Stanje na dan

31. 12. 2016

gotovi proizvodi 2.111.070 266.108 220.369 2.065.331

Trgovsko blago 611.591 60.445 58.164 609.310

SKUPAJ 2.722.661 326.553 278.533 2.674.641

Glede na predhodno stanje popravka vrednosti zalog se je leto zmanjšalo za 48.020 EUR 
(326.553 EUR – 278.533 EUR). Neto vrednost se izkazuje v izkazu poslovnega izida med 
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

V skladu s pravilnikom o odpisu in uničenju proizvodov je družba v letu 2016 odpisala in 
odpeljala na uničenje za 107.877 EUR proizvodov in 85.316 EUR trgovskega blaga po proi
zvajalni oziroma nabavni vrednosti iz šifranta zalog.

Družba nima zalog, zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.
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17.8. KRATKoRoČNE FINANČNE NALoŽBE 
 (RAZEN PoSoJIL) 345.378 EUR       

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in  
izmerjene po nabavni vrednosti 0 0 -

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

345.378 345.378 100

Skupaj 345.378 345.378 100

Družba ima med kratkoročnimi finančnimi naložbami samo naložbo v Prehrano promet, 
Tuzla. Primerjava naložbe z revidirano knjigovodsko vrednostjo deleža v Prehrano promet, 
Tuzla, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 345.378 EUR, kaže na to, da potrebe po slabitvi te nalož
be ni.

17.9. KRATKoRoČNA PoSoJILA   685.423 EUR      

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb 
družbam v Skupini 685.423 500.000 137

Kratkoročna posojila, dana drugim 3.477.150 3.477.150 100

Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah 0 0 -

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil v Skupini 0 0 -

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih posojil -3.477.150 -3.477.150 100

Skupaj 685.423 500.000 137

Posojila, dana odvisnim družbam, na dan 31. 12. 2016 znašajo 685.423 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.

Posojila, dana drugim, na dan 31. 12. 2016 vključujejo tudi obračunane obresti v znesku 
183.155 EUR po obrestni meri od 5,50 % do 6,40 %. Posojila, dana drugim, so v celoti slab
ljena.
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17.10. KRATKoRoČNE PoSLoVNE TERJATVE 6.172.268 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Kratkoročne terjatve do kupcev 5.276.922 5.483.536 96

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v Skupini 3.516.165 3.429.829 103

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v državi 1.138.413 1.259.594 90

Kratkoročne terjatve do kupcev PO v tujini 95.509 78.578 122

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v državi 1.455.531 1.723.152 84

Kratkoročne terjatve do kupcev FO v tujini 0 0 -

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev v Skupini 0 0 -

Oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev -928.696 -1.007.617 92

Kratkoročno dani predujmi in varščine 9.275 14.300 65

Drugi kratkoročno dani predujmi dobaviteljem v Skupini 355 332 107

Drugi kratkoročno dani predujmi 9.610 14.658 66

Kratkoročno dane varščine 237 237 100

Oslabitev kratkoročno danih predujmov in varščin -927 -927 100

Druge kratkoročne terjatve 886.071 648.958 137

Terjatve za vstopni DDv 113.107 83.844 135

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 269.585 59.059 456

Druge kratkoročne terjatve 532.111 534.787 99

Oslabitev drugih kratkoročnih terjatev -28.732 -28.732 100

Skupaj 6.172.268 6.146.794 100

Družba ni imela poslovnih terjatev do članov uprave, članov nadzornih svetov in notranjih 
lastnikov (razen terjatev do delavcev, ki so hkrati tudi notranji lastniki).
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Gibanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev v letu 2016

Vrsta terjatve
Stanje na dan 

31. 12. 2015
Odpis v letu 

2016
Odprava v letu 

2016
Oslabitev v letu 

2016
Stanje na dan 

31. 12. 2016

Pravne osebe 464.647 32.860 8.011 2.384 426.160

Fizične osebe 542.970 68.939 19.708 48.213 502.536

SKUPAJ 1.007.617 101.799 27.719 50.597 928.696

V letu 2016 je družba v breme oblikovanih popravkov terjatev dokončno odpisala terjatve 
v višini 101.799 EUR ter izterjala že popravljene terjatve in pri tem izkazala za 27.719 EUR 
odprave slabitve. Glede na oblikovano politiko izvajanja slabitev terjatev je bilo za 50.597  
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. 2016 je naslednje:

terjatve do kupcev pravnih oseb v Sloveniji                   3.249.771 EUR
• od tega zapadle terjatve          377.457 EUR
• od tega nezapadle terjatve                                                                              2.872.314 EUR

Družba nima sklenjene nobene pogodbe z ročnostjo več kot 120 dni.

Družba je imela iz naslova prodaje pravnim osebam na dan 31. 12. 2016 toženih za 399.656 
EUR terjatev, ki so vključene med zapadle terjatve.

Terjatve do kupcev fizičnih oseb                 1.449.736 EUR
• od tega zapadle terjatve         809.534 EUR
• od tega nezapadle terjatve                                                                             640.202 EUR



120 Letno poročilo 2016

Terjatve do kupcev pravnih oseb v tujini                  1.506.110 EUR          
• od tega zapadle terjatve                                                                              1.225.959 EUR
• od tega nezapadle terjatve                                                                               280.151 EUR

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

17.11. DENARNA SREDSTVA 587.259 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 2.132 1.128 189

Denarna sredstva v blagajni 952 748 127

denar na poti 1.180 380 311

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah 585.127 2.346.453 25

Denarna sredstva na računih 456.163 2.080.912 22

Devizna sredstva na računih 125.468 260.989 48

Denarna sredstva na računih v tujini 3.496 4.552 77

Skupaj 587.259 2.347.581 25

17.12. AKTIVNE ČASoVNE RAZMEJITVE  167.327 EUR                 

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 167.327 70.061 239

Skupaj 167.327 70.061 239

Kratkoročno odloženi stroški se v višini 167.327 EUR nanašajo na v letu 2016 prejete raču
ne za stroške obdobja leta 2017. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije, stro
škov licenčnin in raznih naročnin. oblikovani kratkoročno odloženi stroški v letu 2015 so 
bili porabljeni v letu 2016, oblikovani kratkoročno odloženi stroški v letu 2016 pa so prika
zani v stanju.
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17.13. KAPITAL 31.893.890 EUR

V sodni register okrožnega sodišča v Ljubljani je družba dne 24. 2. 2003 vpisala akt o 
lastninskem preoblikovanju in osnovni kapital. Na 24. skupščini delničarjev družbe MK 
Založba, d. d., Ljubljana, dne 14. 8. 2006 je skupščina sprejela sklep o uvedbi kosovnih 
delnic, in sicer tako, da ena (1) delnica družbe z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT (4,173 
EUR) postane ena (1) kosovna delnica. Število izdanih in v celoti vplačanih kosovnih delnic 
je 1.232.025.

Vrednost osnovnega kapitala na dan 31. 12. 2016 znaša 5.141.149 EUR. 

Družba na dan 31. 12. 2016 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 (ZGD1).

Vrednost celotnega kapitala na dan 31. 12. 2016 znaša 31.893.890 EUR.

Knjigovodska vrednost (brez lastnih delnic) ene kosovne delnice na dan 31. 12. 2016 znaša 
26,77 EUR.

Kapitalske rezerve znašajo 8.127.507 EUR in se nanašajo na splošni prevrednotovalni po
pravek kapitala v višini 7.881.685 in na kapitalske rezerve, povezane s pripojitvijo podjetij, 
v višini 245.822 EUR.

Zakonske rezerve se oblikujejo v višini 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Z razpo
reditvijo čistega dobička v preteklih letih so zakonske rezerve oblikovane do višine 13,1 od
stotka osnovnega kapitala.

Statut delniške družbe nalaga oblikovanje statutarnih rezerv do višine 20 odstotkov osnov
nega kapitala. Statutarne rezerve so v celoti oblikovane in znašajo 1.028.230 EUR.

Celotni vseobsegajoči donos v višini 754.690 EUR se nanaša na dobiček tekočega leta v 
višini 68.460 EUR, povečanje revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 990.172 EUR, odloženi davek iz presežka revalorizacijskih rezerv 
in aktuarskih izgub 218.840 in aktuarske izgube v višini 85.102 EUR.
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Bilančni dobiček leta 2016, predlagan s strani uprave in potrjen s strani nadzornega sveta, 
znaša 328.476 EUR. Ugotovitev bilančnega dobička je prikazana v posebni tabeli.

V poslovnem letu 2016 je družba ustvarila dobiček v višini 68.460 EUR, kar predstavlja 
0,057 EUR na delnico (1.191.525 delnic).

17.14. REZERVACIJE IN DoLGoRoČNE PASIVNE 
 RAZMEJITVE 2.212.778 EUR

Družba je v letu 2016 za namene jubilejnih nagrad porabila 19.077 EUR in za odpravnine 
ob upokojitvi za 4.713 EUR oblikovanih rezervacij.

Na podlagi aktuarskega izračuna po stanju na dan 31. 12. 2016 so se rezervacije v primer
javi z letom 2015 povečale. Razlog za zvišanje rezervacij gre iskati v znižanju diskontne 
stopnje za 1 odstotno točko.

Družba je subsidiarni porok družbi Zvon Ena Holding, d. d., za prejeto posojilo v višini 
1.500.000 EUR, za kar je družba oblikovala druge rezervacije.

17.15. DoLGoRoČNE FINANČNE oBVEZNoSTI 3.341.636 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 1.025.847 1.365.847 75

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.315.789 3.157.895 73

Skupaj 3.341.636 4.523.742 74

Družba na dan 31. 12. 2016 izkazuje za 3.341.636 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti, 
od tega se 2.315.789 EUR nanaša na obveznosti do bank, 1.025.847 EUR pa na obveznosti 
do družb v skupini.
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obrestna mera za prejeta posojila od bank je spremenljiva, vezana na EURIBoR (3M) s 
pribitkom 2,50 %. Posojila se odplačujejo kvartalno, zadnji obrok zapade v plačilo 21. 10. 
2020. Dolgoročna posojila so zavarovana z menicami in s hipotekami na nepremičninah.

obrestna mera za prejeta posojila odvisnih družb je spremenljiva, vezana na EURIBoR 
(6M) s pribitkom 2,65 %.

Družba ni imela dolgoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta in notra
njih lastnikov.

Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti:

 31. 12. 2016 31. 12. 2015

zapadlo 1–2 leti 1.182.105 1.182.105

zapadlo 2–3 leta 1.182.105 1.182.105

zapadlo 3–4 leta 977.426 1.182.105

zapadlo 4–5 let 0 977.427

Skupaj 3.341.636 4.523.742

17.16. oDLoŽENE oBVEZNoSTI ZA DAVEK  565.041 EUR          

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 1. 1. 2015 1.961.883

Prevrednotenje zemljišč, nepremičnin in naložb na pošteno vrednost -1.617.308

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR -6.168

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2015 338.407

Prevrednotenje zemljišč, nepremičnin in naložb na pošteno vrednost 226.988

Osnovna sredstva – nabavna vrednost do 500 EUR -354

Stanje obveznosti za odloženi davek na dan 31. 12. 2016 565.041
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17.17. KRATKoRoČNE FINANČNE oBVEZNoSTI  4.059.736 EUR            

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini 2.875.796 1.764.693 163

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do družb v Skupini 340.000 340.000 100

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank 842.105 842.105 100

Druge kratkoročne obveznosti (neizplačane dividende) 1.835 18.102 10

Skupaj 4.059.736 2.964.900 137

obveznosti iz naslova kratkoročno dobljenih posojil od povezanih družb vključujejo obra
čunane obresti v znesku 5.796 EUR. obrestna mera za kratkoročne finančne obveznosti do 
družb v skupini je določena v višini obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi 
osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri.

Družba ni imela kratkoročnih dolgov do članov uprave, članov nadzornega sveta in notra
njih lastnikov.
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17.18. KRATKoRoČNE PoSLoVNE oBVEZNoSTI  4.742.850 EUR

 31. 12. 2016 31.12. 2015 I 16/15

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini 464.975 500.638 93

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v Skupini 464.975 500.638 93

Kratkoročne obveznosti za predujme v Skupini 0 0 -

Kratkoročne druge obveznosti v Skupini 0 0 -

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.070.800 2.732.952 76

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.490.327 1.884.252 79

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 554.208 765.510 72

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 26.265 83.190 32

Kratkoročne obveznosti od prejetih predujmov -2.566 -9.590 27

Kratkoročno prejeti predujmi -2.566 -9.590 27

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.209.641 3.068.406 72

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 307.018 309.067 99

Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 106.039 106.838 99

Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 63.212 64.663 98

Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 103.865 68.788 151

Obveznosti iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, 
ki se ne obračunavajo skupaj s plačami, in obveznosti za prispevke 
in davek od izplačanih plač

77.945 76.781 102

Druge obveznosti do države 98.613 489.262 20

Preostale kratkoročne obveznosti 1.452.949 1.953.007 74

Skupaj 4.742.850 6.292.406 75

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 je obračun plače za mesec december 
za leto 2016 in še neizplačani potni stroški.

obveznosti iz naslova vkalkuliranih avtorskih honorarjev in licenčnin v zalogah gotovih 
proizvodov, ki se avtorjem plačujejo glede na prodano količino proizvodov, izkazuje družba 
med preostalimi kratkoročnimi obveznostmi.
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17.19. PASIVNE ČASoVNE RAZMEJITVE                        1.082.339 EUR            

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Kratkoročno odloženi prihodki 1.082.339 1.043.485 104

Skupaj 1.082.339 1.043.485 104

Kratkoročno odloženi prihodki se na dan 31. 12. 2016 nanašajo predvsem na zaračunane in 
nedobavljene revije in lastne proizvode (prednaročila). oblikovani kratkoročno odloženi 
prihodki v letu 2015 so bili porabljeni v letu 2016, oblikovani kratkoročno odloženi prihod
ki v letu 2016 pa so prikazani v stanju.

17.20. ZABILANČNA EVIDENCA 2.460.766 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Dana poroštva 1.501.847 1.705.847 88

Hipoteke 958.919 317.816 302

Skupaj 2.460.766 2.023.663 122

Dana poroštva v višini 1.501.847 EUR se v celoti nanašajo na poroštva odvisnemu podjetju 
MK Trgovina, d. o. o. Hipoteka je dana za zavarovanje prejetih bančnih posojil v odvisni 
družbi Grafika Soča, d. o. o.

17.21. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 34.223 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

Komisijske zaloge 34.223 34.260 100

drobni inventar v uporabi 0 0 -

Ostalo 0 0 -

Skupaj 34.223 34.260 100
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18. TVEGANJA

18.1. VALUTNo TVEGANJE

Izpostavljenost družbe tveganju sprememb deviznih tečajev:

 31. 12. 2016

 EUR Druge valute Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve 6.857.691 0 6.857.691

Kratkoročne finančne obveznosti 4.059.736 0 4.059.736

Poslovne in druge obveznosti 4.544.194 198.656 4.742.850

Bruto izpostavljenost bilance stanja -1.746.239 -198.656 -1.944.895

 31. 12. 2015

 EUR Druge valute Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve 6.646.794 0 6.646.794

Kratkoročne finančne obveznosti 2.964.899 0 2.964.899

Poslovne in druge obveznosti 6.086.794 205.612 6.292.406

Bruto izpostavljenost bilance stanja -2.404.899 -205.612 -2.610.511

V letu 2016 nismo sklepali poslov za varovanje tveganja sprememb deviznih tečajev.

18.2. oBRESTNo TVEGANJE

Izpostavljenost družbe tveganju sprememb obrestnih mer:

 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri EUR EUR

Dana posojila 685.000 500.000

Prejeti krediti in posojila 2.870.000 1.650.000

Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri -2.185.000 -1.150.000
   
Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri   

Dana posojila 0 0

Prejeti krediti in posojila 4.523.742 5.805.847

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri -4.523.742 -5.805.847

V letu 2016 nismo sklepali poslov za varovanje tveganja sprememb obrestnih mer.
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Analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumentih z variabilno obrestno mero

Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala/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. 2016

 Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

neto variabilnost denarnega toka -45.237 45.237

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2015

 Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

neto variabilnost denarnega toka -58.058 58.058

18.3. KREDITNo TVEGANJE

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev je najbolj izpostavljena kreditnemu tveganju in 
je bila na dan poročanja naslednja:

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev

 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Terjatve do kupcev 5.276.922 5.483.536

Predujmi za kratkoročna sredstva 9.275 14.300

Druge kratkoročne terjatve 886.071 648.958

- terjatve za odmerjeni davek (DDv) 113.107 83.844

- terjatve do države in drugih institucij 269.585 59.059

- druge kratkoročne terjatve 503.379 506.055

Dana posojila 685.423 500.000

Skupaj 6.857.691 6.646.794
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Med finančnimi sredstvi sta največji postavki terjatve do kupcev in dana posojila. Njihova  
največja izpostavljenost po državah je bila naslednja:

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

 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Slovenija 3.955.622 3.919.465

Hrvaška 1.213.952 1.338.610

Srbija 633.628 618.570

Bosna in Hercegovina 110.414 59.838

Izrael 0 19.657

Makedonija 14.872 11.518

avstrija 20.468 11.329

drugo 13.389 4.549

Skupaj 5.962.345 5.983.536

Družba nima zavarovanih terjatev s finančnimi instrumenti za kreditna tveganja.

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

 31. 12. 2016 31. 12. 2015

nezapadle 4.428.639 4.335.547

Zapadle do 30 dni 367.401 273.132

Zapadle od 31 do 60 dni 69.287 210.552

Zapadle od 61 do 90 dni 135.936 94.109

Zapadle od 91–180 dni 295.248 333.500

Zapadle nad 180 dni 665.834 736.696

Skupaj 5.962.345 5.983.536
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Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev in danih posojil

 2016 2015

Stanje 1. 1. 4.484.766 4.530.308

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 50.597 176.117

Odprava popravkov vrednosti v letu 27.719 63.910

Dokončen odpis terjatev 101.799 157.749

Stanje 31. 12. 4.405.845 4.484.766

18.4. LIKVIDNoSTNo TVEGANJE

Zapadlost obveznosti

31. 12. 2016 Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 3.157.895 207.045 709.237 2.411.406

Prejeta posojila družb 4.241.643 105.300 3.170.921 1.074.841

Druge finančne obveznosti 1.835 1.835 0 0

Poslovne in druge obveznosti 5.307.891 4.742.850 0 565.041

Skupaj 12.709.264 5.057.030 3.880.158 4.051.288

31. 12. 2015 Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 4.000.000 217.759 719.850 3.328.332

Prejeta posojila družb 3.470.539 125.559 2.060.867 1.443.752

Druge finančne obveznosti 18.102 18.102 0 0

Poslovne in druge obveznosti 6.630.813 6.292.406 0 338.407

Skupaj 14.119.454 6.653.826 2.780.717 5.110.491

* Vrednost pogodbenih denarnih tokov je večja od knjigovodskega stanja na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016 zaradi 
vračunanih natečenih obresti za omenjene obveznosti, ki na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016 še niso knjižene.
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19. POJASNILA K REVIDIRANEMU IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 21 po 
različici I.

19.1. ČISTI PRIHoDKI oD PRoDAJE   20.597.875 EUR

 2016 2015 I 16/15

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 16.340.642 19.285.847 85

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 1.295.877 2.004.596 65

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 2.713.845 3.173.201 86

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 247.511 238.186 104

Skupaj 20.597.875 24.701.830 83

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu sestavljajo 7 odstotkov čistih prihodkov od prodaje. 
Pretežni del prispeva prodaja odvisnemu podjetju Mozaik knjiga in MK Beograd.

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

Družba v letu 2016 prikazuje tudi za 373.335 EUR usredstvenih lastnih proizvodov, ki se 
nanašajo na programsko opremo za podporo poslovnim in informacijskim procesom v 
družbi.

Čisti prihodki od prodaje do družb v Skupini znašajo 10.460.464 EUR.
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19.2. DRUGI PoSLoVNI PRIHoDKI 
 (s prevrednotovalnimi)               1.150.800 EUR

 2016 2015 I 16/15

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 
(subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije) 280.994 267.235 105

Prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij 59.590 141.443 42

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka 
vrednosti zalog 48.020 248.363 19

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zmanjšanje popravka 
vrednosti terjatev 28.796 31.609 91

Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva (prodaja) 5.601 5.473 102

Prevrednotovalni poslovni prihodki  –  preostalo 727.799 309.231 235

Skupaj 1.150.800 1.003.354 115

V letu 2016 je družba ustvarila za 1.150.800 EUR prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. 
Prevrednotovalne poslovne prihodke v glavnem sestavljajo prejete subvencije (280.994 
EUR), prihodki iz odprave dolgoročnih rezervacij (59.590 EUR), zmanjšanje popravka vred
nosti zalog (48.020 EUR) in terjatev (28.796 EUR) predvsem iz naslova fizičnih oseb, pro
daja osnovnih sredstev (5.601 EUR) in odpis zastaranih obveznosti (727.779 EUR).

19.3. FINANČNI PRIHoDKI IZ DELEŽEV 131.038 EUR

 2016 2015 I 16/15

Prihodki iz deležev v družbah v Skupini 122.000 15.339 795

Prihodki iz deležev v drugih družbah 0 100 0

Finančni prihodki iz drugih naložb 9.038 0 -

Skupaj 131.038 15.439 849

Finančni prihodki iz deležev se v večini nanašajo na prejete dividende od povezanih oseb 
(Mladinska knjiga Trgovina, Cankarjeva založba Založništvo, Grafika Soča in Mladinska 
knjiga Skopje).
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19.4. FINANČNI PRIHoDKI IZ DANIH PoSoJIL  10.491 EUR        

 2016 2015 I 16/15

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v Skupini 6.610 10.069 66

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 3.881 560 693

Skupaj 10.491 10.629 99

19.5. FINANČNI PRIHoDKI IZ PoSLoVNIH TERJATEV         88.131 EUR

 2016 2015 I 16/15

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v 
Skupini 

14.590 16.415 89

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 73.541 113.402 65

Skupaj 88.131 129.817 68

od vseh finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev se jih pretežni del nanaša na izterjane 
zamudne obresti do fizičnih oseb (40.025 EUR), preostanek pa na obračunane pozitivne 
tečajne razlike, stroške opominjanja in zamudne obresti do pravnih oseb.

19.6. DRUGI PRIHoDKI   2.378 EUR        

 2016 2015 I 16/15

Prejete kazni in odškodnine 204 10.080 2

Druge neobičajne postavke 2.174 16.428 13

Skupaj 2.378 26.508 9



134 Letno poročilo 2016

19.7. STRoŠKI BLAGA, MATERIALA IN SToRITEV  13.313.151 EUR

 2016 2015 I 16/15

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 1.589.946 1.809.430 88

Stroški materiala 284.864 458.945 62

Stroški pomožnega materiala 12.760 46.360 28

Stroški energije 132.867 231.800 57

Stroški nadomestnih delov 2.004 1.555 129

Odpis drobnega inventarja in embalaže 6.233 22.504 28

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 100.157 124.091 81

Drugi stroški materiala 30.843 32.635 95

Stroški storitev 11.438.341 13.354.811 86

Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov in 
opravljanju storitev 5.012.482 5.550.234 90

Stroški transportnih storitev 1.275.483 2.340.451 54

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih 
osnovnih sredstev 239.755 351.304 68

najemnine 62.687 71.934 87

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 279.460 303.108 92

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarovalne premije 52.523 100.978 52

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 993.641 1.248.573 80

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 1.393.540 1.451.128 96

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, 
skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 644.802 653.169 99

Stroški drugih storitev 1.483.968 1.283.932 116

Skupaj 13.313.151 15.623.186 85

S strani povezanih družb zaračunani stroški materiala znašajo 67.431 EUR, stroški storitev 
1.423.104 EUR, nabavljeno trgovsko blago 675.118 EUR.
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Stroški revizijskih storitev

STROŠKI REVIZIJSKIH STORITEV 2016 2015 I 16/15

Revizija letnega poročila 19.958 20.254 99

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

Strokovno svetovanje revizijske hiše 0 0 -

Davčno svetovanje revizijske hiše 0 0 -

Drugi stroški revizijske hiše 0 0 -

SKUPAJ 19.958 20.254 99

Stroški revizije letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila so evidentirani 
na podlagi prejetih računov v letu 2016 v višini 19.958 EUR, od tega se znesek 11.992 EUR 
nanaša na revizijo za leto 2015 (BDo revizija, d. o. o.), znesek 7.966 EUR pa na revizijo za 
leto 2016 (BDo revizija, d. o. o.).

19.8.  STRoŠKI DELA   7.739.486 EUR          

 2016 2015 I 16/15

Plače zaposlencev 4.744.268 5.285.387 90

nadomestila plač zaposlencev 877.700 995.498 88

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 214.569 236.756 91

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki 
zaposlencev 950.100 1.062.099 89

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, 
bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev 911.591 1.001.399 91

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 41.258 40.692 101

Skupaj 7.739.486 8.621.831 90



Uprava je na dan 31. 12. 2016 sestavljena iz dveh članov. Skupni znesek obračunanih pre
jemkov za dva člana uprave znaša 239.870 EUR. Poimensko so zneski naslednji:

 
Osnovna 

plača
Variabilni 
prejemki

Bruto 
prejemki

Zavarovalne 
premije Bonitete

Povračila 
stroškov Skupaj

TOMŠIČ PETER 96.942 16.574 113.516 6.000 5.632 1.291 126.439

RUČIgaj MaRKO 94.437 15.780 110.217 0 1.953 1.261 113.431

Skupaj 191.379 32.354 223.733 6.000 7.585 2.552 239.870

Iz naslova udeležbe pri dobičku, opcij in drugih nagrad, provizij in drugih dodatnih plačil 
ter prejemkov iz naslova opravljanja nalog v odvisnih družbah članom uprave ni bilo izplačil.

Skupni znesek obračunanih prejemkov za zaposlenega s sklenjeno individualno pogodbo 
znaša 85.190 EUR.

Člani nadzornega sveta so v letu 2016 prejeli za 90.621 EUR prejemkov iz naslova sejnin, 
pavšala za nadziranje družbe in povračil potnih stroškov. Nagrade članom nadzornega sveta 
v letu 2016 niso bile izplačane. Poimensko so zneski naslednji:

Sejnine
Povračila
stroškov

Pavšal  
za nadziranje 

družbe Nagrade Skupaj
Obdobje opravljanja 

funkcije nadzora

GReGORc MaGdaLena 0 0 636 0 636 dO 22. 1. 2016

ERŽEn KlEMEn 0 0 636 0 636 dO 22. 1. 2016

FRanTaR BORUT 1.805 0 12.265 0 14.070 jan.–DEC. 2016

GReGORec BRanKO 902 0 7.276 0 8.178 dO 6. 6. 2016

MeLiHen daVid 1.197 1.834 6.338 0 9.369 dO 6. 6. 2016

lUKanC vlaDIMIR anTOn 902 0 4.851 0 5.753 dO 6. 6. 2016

anSeLMi MaRia 902 0 7.915 0 8.817 OD 6. 6. 2016 DaljE

BOŠnjaK anDREj 902 277 8.399 0 9.578 OD 6. 6. 2016 DaljE

KOS DUŠKO 902 0 7.812 0 8.714 OD 6. 6. 2016 DaljE

FIRM janKO 1.805 0 10.630 0 12.435 OD 22. 1. 2016 DaljE

nEMEC MaTEj 1.805 0 10.630 0 12.435 OD 22. 1. 2016 DaljE

Skupaj 11.122 2.111 77.388 0 90.621
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V družbi je bilo v letu 2016 glede na opravljene delovne ure povprečno število zaposlenih 
254,85 delavca.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v letu 2016 iz delovnih ur je znašala 1.838 
EUR.

Kvalifikacijska struktura zaposlenih po stanju na dan 31. 12. 2016

Stopnja 2016 % 2015 % I 16/15

i.–iii. 13 4,7 13 3,8 100

iV. 19 6,8 22 6,4 86

V. 81 29,0 91 26,3 89

Vi. 34 12,2 32 9,2 106

Vii. 107 38,4 110 31,8 97

Viii. + 14 5,0 11 3,2 127

Skupaj 268 96,1 279 80,6 96

19.9. oDPISI VREDNoSTI                                   971.197 EUR      

 2016 2015 I 16/15

Amortizacija 904.459 1.476.265 61

amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 463.174 585.754 79

amortizacija zgradb 191.611 677.960 28

amortizacija opreme in nadomestnih delov 249.674 212.551 117

Prevrednotovalni poslovni odhodki 66.738 1.549.038 4

Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 6.607 1.360.040 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 60.131 188.998 32

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri zalogah 0 0 -

Prevrednotovalni poslovni odhodki (drugo) 0 0 -

Skupaj 971.197 3.025.303 32

Amortizacijske stopnje, uporabljene v letu 2016, so navedene pri računovodskih usmeri
tvah v zvezi s stroški amortizacije.
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Amortizacija zgradb je v primerjavi z letom 2015 nižja za 72 %, kar je rezultat uporabe mo
dela revaloriziranja po SRS 2016.

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

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

19.10. DRUGI PoSLoVNI oDHoDKI 67.839 EUR     

 2016 2015 I 16/15

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 60.482 376.391 16

Izdatki za varstvo okolja 184 210 -

nagrade dijakom in študentom na delovni praksi z dajatvami 0 0 -

Preostali stroški 7.173 7.111 101

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 0 0 -

Druge rezervacije 0 0 -

Skupaj 67.839 383.712 18

V skupino dajatev (skupaj 60.482 EUR) spadajo odhodki za obračunani DDV od brezplač
ne uporabe blaga in proizvodov (3.472 EUR) ter od primanjkljaja, ugotovljenega ob popisu 
blaga in proizvodov v višini 18.472 EUR, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zem
ljišča v višini 23.431 EUR ter plačane članarine v višini 15.107 EUR.

V skupini preostali stroški so postavke preostalih neposlovnih stroškov v višini 7.173 EUR.
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19.11. FINANČNI oDHoDKI IZ oSLABITVE IN 
 oDPISA FINANČNIH NALoŽB      0 EUR    

 2016 2015 I 16/15

Odhodki iz slabitve sredstev (razporejenih po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida ali po nabavni vrednosti) 0 0 -

Odhodki iz odprave in slabitve finančnih naložb 0 5.724.986 0

Skupaj 0 5.724.986 0

Družba v letu 2016 ni slabila finančnih naložb.

19.12. FINANČNI oDHoDKI IZ FINANČNIH oBVEZNoSTI 184.721 EUR

 2016 2015 I 16/15

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v Skupini 63.143 111.466 57

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 115.064 611.279 19

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 6.514 15.181 43

Skupaj 184.721 737.926 25

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, vključujejo obračunane obresti od prejetih 
posojil v višini 115.064 EUR.

19.13. FINANČNI oDHoDKI IZ PoSLoVNIH oBVEZNoSTI 19.642 EUR       

 2016 2015 I 16/15

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v Skupini 74 715 10

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 19.551 26.104 75

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 17 7 243

Skupaj 19.642 26.826 73

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti vključujejo tečajne razlike in zamudne obresti 
od nepravočasno plačanih poslovnih obveznosti.
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19.14. DRUGI oDHoDKI    8.060 EUR        

 2016 2015 I 16/15

Denarne kazni, odškodnine in donacije 8.060 37.613 21

Skupaj 8.060 37.613 21

19.15. STRoŠKI Po FUNKCIoNALNIH SKUPINAH 22.091.673 EUR

STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 2016 2015 I 16/15

Proizvajalni stroški poslovnih učinkov 4.961.372 5.434.350 91

nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 1.589.946 1.809.430 88

Stroški prodaje 4.795.305 6.460.482 74

Splošni stroški 10.745.050 13.949.770 77

SKUPAJ 22.091.673 27.654.032 80

19.16. DAVEK oD DoHoDKoV PRAVNIH oSEB

Davek od dohodkov pravnih oseb je ugotovljen z obračunom 17odstotne davčne stopnje 
ob upoštevanju davčnih pribitkov in davčnih olajšav za znižanje davčne osnove. Davek od 
dohodka pravnih oseb za leto 2016 znaša 0 EUR.
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20.  PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE DUTB, D. D.

osnovni podatki:

Firma: Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.
Skrajšana firma: DUTB
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 201311708
osnovni kapital 104.117.500,00 EUR

Skupina Mladinska knjiga je del Skupine DUTB. obvladujoča družba DUTB ima sedež v 
Ljubljani, Davčna ulica 1, in poseduje 51odstotni delež v Mladinski knjigi Založbi d. d. 

18. decembra 2015 je Državni zbor sprejel spremembe in dopolnitve Zakon 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 MKZ kot MKT 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 družba MKZ ni predmet konsolidacije v skupini DUTB, temveč samo v skupini 
MK. Kar zadeva posamezne izkaze družbe MKZ v postavkah terjatev, obveznosti, prihod
kov, stroškov, se relacije med povezanimi osebami nanašajo posledično na družbe v sku
pini MK (in ne DUTB).

Transakcije v okviru skupine DUTB so v posameznih računovodskih izkazih prikazane med 
vsemi postavkami (niso posebej razkrite).
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21. IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., 
za leto, končano na dan 31. decembra 2016, in pojasnila k računovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustre
zne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnos
ti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2016.

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, 21. 6. 2017

                                 Marko Ručigaj        Peter Tomšič
                                     član uprave                              predsednik uprave
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22. REVIZORJEVO POROČILO
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RAČUNoVoDSKo PoRoČILo  
ZA SKUPINo MK ZA LETo 2016

23.  REVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
  SKUPINE MLADINSKA KNJIGA

23.1. KoNSoLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA PoLoŽAJA SKUPINE 
 MLADINSKA KNJIGA NA DAN 31. 12. 2016

 Pojasnila  
v poglavju

31. 12. 2016 –  
MSRP

31. 12. 2015 –   
MSRP

1. 1. 2015 –  
MSRP

SREDSTVA (A + B) 61.697.563 64.248.275 76.966.298

nEPREMIČnIČnE, naPRavE In OPREMa 24.4.2. 23.242.409 21.440.936 35.450.087

nalOŽBEnE nEPREMIČnInE 24.4.3. 2.785.364 2.858.168 5.395.823

neOPRedMetena SRedStVa 24.4.1. 2.000.628 1.878.024 1.778.368

nEKRaTKOROČnE FInanČnE nalOŽBE 24.4.4. 238.038 257.552 273.138

nEKRaTKOROČnE POSlOvnE TERjaTvE 24.4.5. 491.270 997.615 18.838

ODlOŽEnE TERjaTvE Za DavEK 24.4.6. 1.339.498 1.242.177 1.632.315

A. NEKRATKOROČNA SREDSTVA 30.097.207 28.674.471 44.548.569

ZaLOGe 24.4.7. 16.953.611 17.336.445 16.689.925

KRaTKOROČnE FInanČnE nalOŽBE 24.4.8. 345.378 345.378 345.381

KRaTKOROČnE POSlOvnE TERjaTvE 24.4.9. 10.510.091 10.934.410 10.785.905

KRaTKOROČnE TERjaTvE Za DavEK OD DOBIČKa 24.4.10. 200.438 24.924 25.839

PREDUjMI In DRUga KRaTKOROČna SREDSTva 24.4.11. 640.691 535.669 1.014.211

DEnaR In DEnaRnI USTREZnIKI 24.4.12. 2.950.147 6.396.978 3.556.467

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 31.600.356 35.573.804 32.417.729
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 Pojasnila  
v poglavju

31. 12. 2016 –  
MSRP

31. 12. 2015 –   
MSRP

1. 1. 2015 –  
MSRP

KAPITAL IN OBVEZNOSTI (A + B) 61.697.563 64.248.275 76.966.299

OSnOVni KaPitaL 5.141.149 5.141.149 5.141.149

KaPitaLSKe ReZeRVe 8.127.507 8.127.507 8.127.507

REZERvE IZ DOBIČKa 10.766.451 10.752.692 10.820.373

ReZeRVe Za POŠtenO VRednOSt 7.682.470 6.459.178 14.658.273

PReVedBena ReZeRVa -716.507 -700.658 -700.708

PREnESEnI ČISTI POSlOvnI IZID 4.238.163 8.545.150 -337.596

ČISTI POSlOvnI IZID POSlOvnEga lETa -966.109 -4.095.477 -862.756

A. KAPITAL 24.4.13. 34.273.124 34.229.541 36.846.243

REZERvaCIjE Za ODPRavnInE In jUBIlEjnE 
naGRade 24.4.14. 1.826.861 1.657.885 1.680.843

DRUgE REZERvaCIjE 24.4.15. 1.500.000 1.574.829 1.500.000

nEKRaTKOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI 24.4.16. 4.045.119 5.264.056 11.638.175

ODlOŽEnE OBvEZnOSTI Za DavEK 24.4.17. 1.250.077 888.852 2.570.683

B. NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI 8.622.057 9.385.623 17.389.700

 0 0 0

KRaTKOROČnE FInanČnE OBvEZnOSTI 24.4.18. 1.595.625 1.445.624 4.637.704

KRaTKOROČnE POSlOvnE OBvEZnOSTI 24.4.19. 13.287.306 14.958.197 15.424.220

OBvEZnOSTI Za DavEK OD DOBIČKa 24.4.20. 255 422.293 1.147

DRUgE KRaTKOROČnE OBvEZnOSTI 24.4.21. 3.919.196 3.806.997 2.667.285

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 18.802.382 20.633.111 22.730.356

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

         Marko Ručigaj               Peter Tomšič
                                               član uprave          predsednik uprave
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23.2. KoNSoLIDIRANI IZKAZ PoSLoVNEGA IZIDA 
 SKUPINE MLADINSKA KNJIGA ZA LETo 2016

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Pojasnila 2016 (MSRP) 2015 (MSRP)

ČISTI PRIHODKI OD PRODajE 24.4.23. dO 24.4.25. 73.454.860 75.360.129

SPReM. VRed. ZaLOG PROiZV. in nedOK. PROiZV. -20.382 -155.507

USREDSTvEnI laST. PROIZvODI In laST. STORITvE 24.4.1. 373.335 64.914

DRUgI POSlOvnI PRIHODKI 24.4.26. 2.036.171 2.382.166

StROŠKi BLaGa, MateRiaLa in StORiteV 24.4.28. 54.364.602 55.312.369

StROŠKi deLa 24.4.29. 18.850.922 19.535.111

aMORTIZaCIja 24.4.30. 1.921.438 2.722.789

SLaBitVe in OdPiSi 24.4.31. 1.212.736 1.723.877

DRUgI POSlOvnI ODHODKI 24.4.32. 430.146 698.977

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -935.860 -2.341.423

DRUgI FInanČnI PRIHODKI 24.4.27. 323.880 305.558

FInanČnI ODHODKI 24.4.33. 416.773 1.291.985

FINANČNI IZID -92.893 -986.426

POSLOVni iZid PRed daVKi -1.028.753 -3.327.850

DavEK IZ DOBIČKa 24.4.34. -67.348 767.627

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 24.4.35. -961.405 -4.095.477

IZID, KI PRIPaDa laSTnIKOM OBvlaDUjOČE DRUŽBE -961.405 -4.095.477

OSnOvnI DOBIČEK na DElnICO -0,78 -3,32

POPRavljEnI DOBIČEK na DElnICO -0,81 -3,44

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

  Marko Ručigaj        Peter Tomšič
                     član uprave                          predsednik uprave
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23.3. KoNSoLIDIRANI IZKAZ  CELoTNEGA VSEoBSEGAJoČEGA 
 DoNoSA SKUPINE MLADINSKA KNJIGA

v EUR Pojasnila 2016 2015

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja     24.4.35. -961.405 -4.095.477

Postavke, ki ne bodo nikoli prerazvrščene v izkaz poslovnega izida:  1.223.294 1.474.069

Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme     24.4.2. 1.785.115 0

Odloženi davki pri nepremičninah, napravah in opremi     24.4.6. -350.076 1.621.739

aktuarski dobički/izgube     24.4.14. -233.503 -161.388

vpliv  odloženih davkov  21.758 13.718

Postavke, ki so ali bodo lahko  prerazvrščene v izkaz poslovnega izida:  -15.850 4.706

vpliv  prevedbenih razlik  -15.850 51

drugo  0 4.655

Celotni vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi  246.039 -2.616.701

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

   

    
  Marko Ručigaj        Peter Tomšič
                     član uprave                          predsednik uprave
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23.4. KoNSoLIDIRANI IZKAZ DENARNIH ToKoV SMK ZA LETo 2016 

 ELEMENT 2016 2015

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.023.948 547.483

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev 74.565.404 76.387.290

 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki  
iz poslovnih obveznosti. -73.364.408 -75.837.861

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -177.049 -1.946

 
b)

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih 
terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja -1.123.415 1.093.622

 Začetne manj končne poslovne terjatve 206.368 1.022.573

 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -79.465 237.822

 Začetne manj končne zaloge 83.769 -512.912

 Končni manj začetni poslovni dolgovi -1.484.828 294.267

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 150.741 51.872

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) -99.467 1.641.105

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU   

a) Prejemki pri investiranju 270.065 12.882.444

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje 11 103

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 49.609

 Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 193.664 11.186.120

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 76.389 1.600.710

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 45.902

b) Izdatki pri investiranju -2.170.770 -1.527.321

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -700.732 -874.511

 Izdatki za pridobitev nepremičnin, naprav in opreme -1.457.443 -652.810

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -12.595 0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) -1.900.706 11.355.123

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 6.890.000 7.703.976

 Prejemki od povečanja nekratkoročnih finančnih obveznosti 240.000 3.861.871

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 6.650.000 3.842.105

b) Izdatki pri financiranju -8.336.657 -17.965.670

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -194.742 -917.561

 Izdatki za odplačila nekratkoročnih finančnih obveznosti -1.087.294 -10.325.809

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -6.854.000 -6.722.276

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -200.621 -24

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) -1.446.657 -10.261.694

Č. Končno stanje denarnih sredstev 2.950.148 6.396.978

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) -3.446.830 2.734.533

 +

y) Začetno stanje denarnih sredstev 6.396.978 3.662.445

     Marko Ručigaj        Peter Tomšič
                član uprave                                  predsednik uprave
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23.5. KoNSoLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 SKUPINE MLADINSKA KNJIGA ZA LETo 2015

                                       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 

 Kapital 
manjšinskih 

lastnikov  Skupaj 

 A.2 Stanje na dan 31. 12. 2014 5.141.149 8.127.507 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.438.183 14.658.273 -700.708 -337.596 -862.756 0 36.846.243

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

 B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 -67.682 -8.199.097 51 9.745.503 -4.095.477 0 -2.616.702

 vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           -4.095.477  -4.095.477

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        -9.861.314  9.861.314   0

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja  finančnih naložb  
po pošteni vrednosti 

       1.676.423  -54.684   1.621.739

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja       -67.682 -14.206 51 -61.127   -142.964

             0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -862.756 862.756 0 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička na druge sestavine kapitala          -862.756 862.756  0

             0

 C. Končno stanje na dan 31. 12. 2015 5.141.149 8.127.507 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 6.459.177 -700.657 8.545.151 -4.095.477 0 34.229.541

                    Marko Ručigaj           Peter Tomšič
                                           član uprave                   predsednik uprave
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23.5. KoNSoLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 SKUPINE MLADINSKA KNJIGA ZA LETo 2015

                                       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 

 Kapital 
manjšinskih 

lastnikov  Skupaj 

 A.2 Stanje na dan 31. 12. 2014 5.141.149 8.127.507 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.438.183 14.658.273 -700.708 -337.596 -862.756 0 36.846.243

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

 B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 -67.682 -8.199.097 51 9.745.503 -4.095.477 0 -2.616.702

 vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           -4.095.477  -4.095.477

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        -9.861.314  9.861.314   0

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja  finančnih naložb  
po pošteni vrednosti 

       1.676.423  -54.684   1.621.739

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja       -67.682 -14.206 51 -61.127   -142.964

             0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -862.756 862.756 0 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička na druge sestavine kapitala          -862.756 862.756  0

             0

 C. Končno stanje na dan 31. 12. 2015 5.141.149 8.127.507 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 6.459.177 -700.657 8.545.151 -4.095.477 0 34.229.541

                    Marko Ručigaj           Peter Tomšič
                                           član uprave                   predsednik uprave
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23.6. KoNSoLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 SKUPINE MLADINSKA KNJIGA ZA LETo 2016

                                       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 

 Kapital 
manjšinskih 

lastnikov  Skupaj 

A.1  Stanje na dan 31. 12. 2015 5.141.149 8.127.507 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 6.459.177 -700.657 8.545.151 -4.095.477 0 34.229.541

B.1 Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.456 0 0 -202.456

Izplačilo dividend -202.456 -202.456

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 1.223.294 -15.850 0 -961.405 0 246.039

vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           -961.405  -961.405

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        1.435.039    1.435.039

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja       -211.745 -15.850   -227.595

             0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 13.759 0 0 0 0 0 0 -4.104.531 4.090.772 0 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička na druge sestavine kapitala          -4.095.477 4.095.477  0

Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv 13.759 -9.054 -4.705

Oblikovanje rezerv za lastne delnice iz drugih sestavin kapitala             0

C. Končno stanje na dan 31. 12. 2016 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.682.471 -716.507 4.238.163 -966.110 0 34.273.124

                    Marko Ručigaj           Peter Tomšič
                                           član uprave                   predsednik uprave
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23.6. KoNSoLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 SKUPINE MLADINSKA KNJIGA ZA LETo 2016

                                       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 

 Kapital 
manjšinskih 

lastnikov  Skupaj 

A.1  Stanje na dan 31. 12. 2015 5.141.149 8.127.507 824.563 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 6.459.177 -700.657 8.545.151 -4.095.477 0 34.229.541

B.1 Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.456 0 0 -202.456

Izplačilo dividend -202.456 -202.456

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 1.223.294 -15.850 0 -961.405 0 246.039

vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           -961.405  -961.405

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS        1.435.039    1.435.039

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja       -211.745 -15.850   -227.595

             0

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 13.759 0 0 0 0 0 0 -4.104.531 4.090.772 0 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička na druge sestavine kapitala          -4.095.477 4.095.477  0

Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv 13.759 -9.054 -4.705

Oblikovanje rezerv za lastne delnice iz drugih sestavin kapitala             0

C. Končno stanje na dan 31. 12. 2016 5.141.149 8.127.507 838.322 1.359.771 -1.359.771 1.557.628 8.370.501 7.682.471 -716.507 4.238.163 -966.110 0 34.273.124

                    Marko Ručigaj           Peter Tomšič
                                           član uprave                   predsednik uprave
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24.  POJASNILA K REVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM 
  RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE MLADINSKA KNJIGA

24.1. SKUPINA MLADINSKA KNJIGA V LETU 2016

Skupino Mladinska knjiga (v nadaljevanju Skupina) je konec leta 2016 sestavljalo 9 družb. 
V vseh družbah Skupine na dan 31. 12. 2016  ima obvladujoča družba Mladinska knjiga Za
ložba, d. d., 100odstotni delež (neposredno), kar pomeni, da so vse družbe Skupine zave
zane popolni konsolidaciji. 

Skupina Mladinska knjiga je z večinskem deležem (51 %) dne 17. 5. 2016 prešla pod 
lastništvo DUTB. 

Skupina Mladinska knjiga na dan 1. 1. 2015 

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost kapitala  1. 1. 2015 Čisti prihodki od prodaje v letu 2014
Čisti dobiček 

v letu 2014

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 38.781.256 26.542.433 -267.380

Odvisne družbe v državi     19.436.072 54.702.241 59.773

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 18.612.993 50.115.457 29.048

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 33.677 808.780 5.345

4. grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 nova gorica 100,00 % 0,00 % 789.401 3.778.004 25.381

Odvisne družbe v tujini     3.548.918 10.417.129 -460.758

5. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.723.666 6.991.565 -163.821

6. Svijet knjige, d. o. o. 204463 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 25.118 0 0

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 319.970 926.193 33.156

8. Mladinska knjiga, DOOEl, Skopje 5848784 Ulica ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje,  Makedonija 100,00 % 0,00 % 270.057 495.131 6.384

9. Mladinska knjiga, d. o. o., novi Beograd 8773505 Omladinskih brigada 102, 11070 novi Beograd,  Srbija 100,00 % 0,00 % 1.210.106 2.004.240 -336.477

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     61.766.246 91.661.803 -668.364
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24.  POJASNILA K REVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM 
  RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE MLADINSKA KNJIGA

24.1. SKUPINA MLADINSKA KNJIGA V LETU 2016

Skupino Mladinska knjiga (v nadaljevanju Skupina) je konec leta 2016 sestavljalo 9 družb. 
V vseh družbah Skupine na dan 31. 12. 2016  ima obvladujoča družba Mladinska knjiga Za
ložba, d. d., 100odstotni delež (neposredno), kar pomeni, da so vse družbe Skupine zave
zane popolni konsolidaciji. 

Skupina Mladinska knjiga je z večinskem deležem (51 %) dne 17. 5. 2016 prešla pod 
lastništvo DUTB. 

Skupina Mladinska knjiga na dan 1. 1. 2015 

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost kapitala  1. 1. 2015 Čisti prihodki od prodaje v letu 2014
Čisti dobiček 

v letu 2014

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 38.781.256 26.542.433 -267.380

Odvisne družbe v državi     19.436.072 54.702.241 59.773

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 18.612.993 50.115.457 29.048

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 33.677 808.780 5.345

4. grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 nova gorica 100,00 % 0,00 % 789.401 3.778.004 25.381

Odvisne družbe v tujini     3.548.918 10.417.129 -460.758

5. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.723.666 6.991.565 -163.821

6. Svijet knjige, d. o. o. 204463 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 25.118 0 0

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 319.970 926.193 33.156

8. Mladinska knjiga, DOOEl, Skopje 5848784 Ulica ljubljanske brigade 5, 1000 Skopje,  Makedonija 100,00 % 0,00 % 270.057 495.131 6.384

9. Mladinska knjiga, d. o. o., novi Beograd 8773505 Omladinskih brigada 102, 11070 novi Beograd,  Srbija 100,00 % 0,00 % 1.210.106 2.004.240 -336.477

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     61.766.246 91.661.803 -668.364
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Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2015

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost kapitala 31.12.2015 Čisti prihodki od prodaje v letu 2015
Čisti dobiček 

v letu 2015

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29% 96,71% 31.341.759 24.701.829 -9.018.269

Odvisne družbe v državi     19.073.101 55.807.205 -262.617

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00% 0,00% 18.152.438 51.433.972 -358.402

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00% 0,00% 38.462 711.682 5.257

4. grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 nova gorica 100,00% 0,00% 882.200 3.661.551 90.541

5. MK trade d.o.o. 6940137 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00% 0,00% 7.487 0 -13

Odvisne družbe v tujini     3.359.338 8.941.572 -149.931

6. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00% 0,00% 1.771.333 6.144.792 42.649

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00% 0,00% 310.348 791.237 5.717

8. Mladinska knjiga, DOOEl, Skopje 5848784 Ulica ljubljanske brigade 5,1000 Skopje,  Makedonija 100,00% 0,00% 275.826 404.924 4.840

9. Mladinska knjiga, d. o. o., novi Beograd 8773505 Omladinskih brigada 102, 11070 novi Beograd,  Srbija 100,00% 0,00% 1.001.831 1.600.619 -203.138

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     53.774.198 89.450.607 -9.430.817

Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2016

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost kapitala 31. 12. 2016 Čisti prihodki od prodaje v letu 2016
Čisti dobiček  

v letu 2016

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 31.893.890 20.597.875 68.460

Odvisne družbe v državi     19.491.888 57.742.873 425.732

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 18.522.022 53.389.656 327.818

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 27.131 607.342 3.995

4. grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 nova gorica 100,00 % 0,00 % 935.435 3.745.875 94.107

5. MK trade, d. o. o. 6940137 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.300 0 -188

Odvisne družbe v tujini     3.188.290 8.174.556 -138.163

6. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.848.504* 5.808.837 59.257

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 311.375 724.535 1.028

8. Mladinska knjiga, DOOEl, Skopje 5848784 Ulica ljubljanske brigade 5,1000 Skopje,  Makedonija 100,00 % 0,00 % 245.618 332.919 136

9. Mladinska knjiga, d. o. o., novi Beograd 8773505 Omladinskih brigada 102, 11070 novi Beograd,  Srbija 100,00 % 0,00 % 782.792* 1.308.264 -198.584

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     54.574.067 86.515.304 356.028

* Ti podatki zaradi izvedenih slabitev niso bili upoštevani za namene konsolidacije.



163Letno poročilo 2016

Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2015

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost kapitala 31.12.2015 Čisti prihodki od prodaje v letu 2015
Čisti dobiček 

v letu 2015

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29% 96,71% 31.341.759 24.701.829 -9.018.269

Odvisne družbe v državi     19.073.101 55.807.205 -262.617

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00% 0,00% 18.152.438 51.433.972 -358.402

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00% 0,00% 38.462 711.682 5.257

4. grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 nova gorica 100,00% 0,00% 882.200 3.661.551 90.541

5. MK trade d.o.o. 6940137 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00% 0,00% 7.487 0 -13

Odvisne družbe v tujini     3.359.338 8.941.572 -149.931

6. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00% 0,00% 1.771.333 6.144.792 42.649

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00% 0,00% 310.348 791.237 5.717

8. Mladinska knjiga, DOOEl, Skopje 5848784 Ulica ljubljanske brigade 5,1000 Skopje,  Makedonija 100,00% 0,00% 275.826 404.924 4.840

9. Mladinska knjiga, d. o. o., novi Beograd 8773505 Omladinskih brigada 102, 11070 novi Beograd,  Srbija 100,00% 0,00% 1.001.831 1.600.619 -203.138

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     53.774.198 89.450.607 -9.430.817

Skupina Mladinska knjiga na dan 31. 12. 2016

Naziv družbe Matična številka Sedež družbe Delež MK Založbe Delež preostalih Vrednost kapitala 31. 12. 2016 Čisti prihodki od prodaje v letu 2016
Čisti dobiček  

v letu 2016

Obvladujoča družba        

1. Mladinska knjiga Založba, d. d. 5049130 Slovenska 29, 1000 Ljubljana 3,29 % 96,71 % 31.893.890 20.597.875 68.460

Odvisne družbe v državi     19.491.888 57.742.873 425.732

2. Mladinska knjiga Trgovina, d. d. 5171555 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 18.522.022 53.389.656 327.818

3. Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. 1900277 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 27.131 607.342 3.995

4. grafika Soča, d. o. o. 5048524 Sedejeva ulica 4, 5000 nova gorica 100,00 % 0,00 % 935.435 3.745.875 94.107

5. MK trade, d. o. o. 6940137 Slovenska 29, 1000 ljubljana 100,00 % 0,00 % 7.300 0 -188

Odvisne družbe v tujini     3.188.290 8.174.556 -138.163

6. Mozaik knjiga, d. o. o. 3741672 Karlovačka cesta 24a, 10000 Zagreb, Hrvaška 100,00 % 0,00 % 1.848.504* 5.808.837 59.257

7. Mladinska knjiga, d. o. o., Sarajevo 4200757160009 Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100,00 % 0,00 % 311.375 724.535 1.028

8. Mladinska knjiga, DOOEl, Skopje 5848784 Ulica ljubljanske brigade 5,1000 Skopje,  Makedonija 100,00 % 0,00 % 245.618 332.919 136

9. Mladinska knjiga, d. o. o., novi Beograd 8773505 Omladinskih brigada 102, 11070 novi Beograd,  Srbija 100,00 % 0,00 % 782.792* 1.308.264 -198.584

SKUPINA MLADINSKA KNJIGA     54.574.067 86.515.304 356.028

* Ti podatki zaradi izvedenih slabitev niso bili upoštevani za namene konsolidacije.
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PoDATKI SKUPINE MLADINSKA KNJIGA  

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

nekonsolidirani čisti prihodki od prodaje 86.515.304 89.450.607 91.661.803

Konsolidirani čisti prihodki od prodaje 73.454.860 75.360.129 76.733.778

nekonsolidirani kapital 54.574.067 53.774.198 61.766.132

Konsolidirani kapital 34.273.124 34.229.541 36.846.243

nekonsolidirani čisti dobiček 356.028 -9.430.830 -668.634

Konsolidirana čisti dobiček / izguba -961.405 -4.095.477 -862.756

Število zaposlenih 31. 12. 896 928 1.018

Število izdanih delnic 31. 12. 1.232.025 1.232.025 1.232.025

Število lastnih delnic 31. 12 40.500 40.500 40.500

Knjigovodska vrednost delnice  31. 12. 27,8 27,8 29,9

Knjigovodska vrednost delnice (brez lastnih delnic) 31. 12. 28,8 28,7 30,9

Dobiček (izguba) na delnico -0,78 -3,32 -0,70



166 Letno poročilo 2016

24.2. 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 za leto, ki se 
je končalo dne 31. decembra 2016, vključujejo obvladujočo družbo in njene odvisne družbe 
(v nadaljevanju Skupina).  

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 (ZGD1).

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 kapital.

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 pro
daje v poslovnem letu, kar za leto 2016 znaša 367 tisoč EUR, za leto 2015 pa 376 tisoč EUR.
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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.

Ocene in predpostavke so prisotne predvsem pri naslednjih presojah: 

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

Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev
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, ki 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. 

Ocena možnosti uporabe terjatev za odložene davke
Skupina oblikuje odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi, slabitve finančnih naložb, slabitve terjatev in davčne 
izgube. Skupina na dan zaključenih izkazov preveri višino izkazanih terjatev in obveznosti 
za odloženi davek. odložena terjatev za davek se pripozna v primeru verjetnega razpolo
žljivega prihodnjega čistega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti 
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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
Skupina 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 in v primeru, da terjatev kljub izpolnjevanju zgornjih 
kriterijev ni sporna, se popravek na oblikuje. Znesek tovrstnih terjatev je nepomemben.

Ocena slabitve zalog
Skupina oblikuje slabitve zalog glede na predvideno oceno prodajljivosti artiklov na zalogi, 
ki temelji na osnovi preteklih prodajnih izkušenj. Družbe v Skupini redno preverjajo, ali ob
stoječa ocena slabitev zalog odraža dejansko stanje. V letu 2016 je Skupina zaradi bistveno 
spremenjenega načina delovanja pri eni izmed odvisnih družb spremenila oceno popravka.  
Sprememba te ocene je prikazana v poglavju o zalogah.

Poslovno leto
Poslovno leto je za Skupino Mladinska knjiga enako koledarskemu letu.

Novo sprejeti standardi in pojasnila, ki so začeli veljati 1. 1. 2016
V tekočem računovodskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov 
in nova pojasnila, ki jih je izdal odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računo
vodskega poročanja (oPMSRP) in sprejela EU: 
• Dopolnitve MSRP 11 – Skupni aranžmaji: obračunavanje nakupa deležev. 
• Dopolnitve MRS 16 in MRS 38 – Pojasnilo o sprejemljivih metodah za obračun 

amortizacije. 
• Dopolnitve MRS 16 in MRS 41  Kmetijstvo: rodovitne rastline (Bearer plants). 
• Dopolnitve za standarde in pojasnila, sprejeta v obdobju 2012–2014. 
• Dopolnitve MRS 27 – Kapitalska metoda v ločenih računovodskih izkazih. 
• Dopolnitve MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov: Pobuda za razkritja.
• Dopolnitve standardov MSRP 10, MSRP 12 in MRS 28 – Naložbena podjetja: uporaba 

izjeme od zahtev konsolidacije.
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Novo sprejeti standardi in pojasnila, ki še niso v veljavi 

Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in med pripravo letnih 
računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2016 niso bili upoštevani:  

• MSRP 9 Finančni instrumenti 
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018; uporablja se za nazaj razen iz
jemoma. Preračun prejšnjih obdobij ni potreben in je dovoljen, če so podatki na voljo in 
brez uporabe spoznanj. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Ta standard nadomešča 
MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje z izjemo, da MRS 39 ostaja v ve
ljavi v primeru ščitenja poštene vrednosti portfelja finančnih sredstev ali finančnih obve
znosti pred tveganjem spremembe obrestne mere; družbe se lahko odločijo za uporabo 
računovodskega ščitenja skladno z MSRP 9 ali za obstoječe obračunavanje varovanja pred 
tveganjem po MRS 39 v vseh primerih obračunavanja. Čeprav so temelji dovoljenega mer
jenja finančnih sredstev – odplačna vrednost, poštena vrednost skozi drugi vseobsegajoči 
donos (PVDVD) in poštena vrednost skozi poslovni izid (PVPI) – podobni MRS 39, se kri
teriji za določitev ustreznega merjenja pomembno razlikujejo.  

Finančno sredstvo se izmeri po odplačni vrednosti, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:  

• sredstva se vodijo v okviru poslovnega modela, ki je namenjen zbiranju pogodbenih 
denarnih tokov, in 

• pogodbena določila vsebujejo natančne datume denarnih tokov, ki so zgolj plačila 
glavnice in obresti od neplačane glavnice.  

Nadalje lahko Skupina naknadne spremembe poštene vrednosti (vključno pozitivne in ne
gativne tečajne razlike) kapitalskega instrumenta, ki ni namenjen trgovanju, nepreklicno 
predstavi v okviru preostalega vseobsegajočega donosa. omenjene naknadne spremembe 
se v nobenem primeru ne morejo več prerazvrstiti v poslovni izid. Dolžniški instrumenti, 
ki so izmerjeni po pošteni vrednosti skozi preostali vseobsegajoči donos, prihodki od obre
sti, pričakovane kreditne izgube ter pozitivne in negativne tečajne razlike se pripoznajo v 
poslovnem izidu na enak način kot sredstva, izmerjena po odplačni vrednosti. Preostali 
dobički in izgube so pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu in so po odpravi pri
poznanja prerazvrščeni med poslovni izid. Model izračuna oslabitve skladno z MSRP 9 
nadomešča model nastalih izgub, kot ga pozna MRS 39, ki zajema tudi model pričakovanih 
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kreditnih izgub; slednje pomeni, da se bo oslabitev lahko pripoznala, še preden bo do iz
gube sploh prišlo. MSRP 9 vsebuje nov splošni model obračunavanja varovanja pred tve
ganjem, ki zadevno obračunavanje bolje prilagaja obvladovanju tveganj. Različne vrste 
razmerij varovanja pred tveganjem – poštena vrednost, denarni tok in neto naložbe v tuje 
družbe – ostanejo nespremenjene, vendar je potrebna dodatna ocena.  Standard vsebuje 
nove zahteve, ki jih je treba izpolniti (nadaljevanje in ustavitev obračunavanja varovanja 
pred tveganjem), in omogoča dodatnim vrstam izpostavljenosti, da se obravnavajo kot va
rovane postavke. Potrebna so dodatna obsežna razkritja v zvezi z obvladovanjem tveganj 
in z dejavnostmi varovanja pred tveganji.

Skupina predvideva, da MSRP 9 ne bo pomembno vplival na računovodske izkaze. Razvr
stitev in merjenje finančnih instrumentov družbe se ob upoštevanju MSRP 9 ne bosta bi
stveno spremenila.  

• MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci 
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018. Uporaba pred datumom je do
voljena. Novi standard zagotavlja okvir, ki nadomešča obstoječa navodila za pripoznanje 
prihodkov po MSRP. Skupina uporablja petstopenjski model za določitev, kdaj točno pri
poznati prihodke in do katere višine. Novi model opredeljuje, da se prihodki pripoznajo 
takrat, ko Skupina prenese nadzor blaga in storitev na stranko, in sicer v višini, do katere 

Skupina pričakuje, da je upravičena. Glede na izpolnjene kriterije se prihodki pripoznajo:  

• čez čas in na način, ki prikazuje poslovanje družbe, ali 
• v trenutku, ko je nadzor blaga in storitev prenesen na kupca. 

Prav tako MSRP 15 uvaja načela, ki Skupino zavezujejo k zagotavljanju kakovostnih in ob
sežnih razkritij, ki uporabnikom računovodskih izkazov dajejo uporabne informacije v zve
zi z vrsto, višino, časovnim vidikom in negotovostjo prihodkov in denarnih tokov, ki izha
jajo iz pogodb s kupci. Skupina še ocenjuje vpliv novega standarda.

• Spremembe MRS 40 Naložbene nepremičnine 
Veljajo za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018 ali pozneje in se uporabljajo 
za naprej. Spremembe utrjujejo načelo iz MRS 40 – Naložbene nepremičnine glede preno
sov v naložbene nepremičnine ali iz njih, tako da zdaj določa, da se takšen prenos opravi 
samo, če pride do spremembe pri uporabi nepremičnine. V skladu s spremembami se pre
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nos opravi, kadar in zgolj kadar pride do dejanske spremembe v uporabi – tj. sredstvo zač
ne ali preneha ustrezati opredelitvi pojma naložbena nepremičnina, o spremembi uporabe 
pa obstajajo dokazila. Zgolj sprememba namena poslovodstva ni razlog za prenos.  
Skupina predvideva, da spremembe na dan prve uporabe ne bodo pomembno vplivale na 
računovodske izkaze, saj prenese nepremičnino v naložbene nepremičnine ali iz njih samo, 
kadar pride do dejanske spremembe v uporabi nepremičnine.

• MSRP 16 Najemi 
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2019 ali kasneje. Uporaba pred tem 
datumom je dovoljena, če Skupina uporablja tudi MSRP 15. Dopolnilo še ni potrjeno s stra
ni EU. MSRP 16 nadomešča MRS 17 Najemi in povezana pojasnila. Standard odpravlja ob
stoječi model dvojnega obračunavanja najemov in namesto tega od Skupine zahteva, da 
večino najemov iz izkaza finančnega položaja obračunava z enotnim modelom brez razli
kovanja med poslovnim in finančnim najemom.  Skladno z MSRP 16 se za pogodbo o na
jemu šteje pogodba, ki za določeno obdobje daje pravico do uporabe določenega sredstva 
v zameno za plačilo. Novi model za take pogodbe določa, da najemnik pripozna pravico 
do uporabe sredstva in obveznost iz najema. Pravica do uporabe sredstva se amortizira, 
obresti pa se pripišejo k obveznosti. Slednje povzroča skoncentriran vzorec stroškov za 
večji del najemov, četudi najemnik plačuje stalne letne najemnine.  Novi standard za naje
mnike uvaja številne omejene izjeme, ki vključujejo:  

• najeme za obdobje 12 mesecev ali manj, brez nakupne opcije, in 
• najeme, kjer ima zadevno sredstvo nizko vrednost (poceni/cenovno nizki 

najemi/‘smallticket’ leases).  

Z uvedbo novega standarda pa se obračunavanje najema za najemodajalca ne bo po
membno spremenilo in razlikovanje med poslovnim in finančnim najemom zanj ostaja v 
veljavi.  

Skupina ima v poslovnem najemu zgradbe in zemljišča, kar vrednostno predstavlja po
membno postavko, zato bo lahko prišlo do vpliva MSRP 16 na njene računovodske izkaze. 

Skupina v poslovnem letu 2017 preučuje morebiten vpliv MSRP 16 na njene računovodske 
izkaze.
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• Dopolnilo k MSRP 2: Razvrščanje in merjenje plačil z delnicami 
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018. Uporablja se za nazaj. Uporaba 
pred tem datumom je dovoljena. Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU.  Dopolnilo natančne
je opredeljuje plačila z delnicami za naslednja področja:  

• učinki obveznih in neobveznih pogojev glede merjenja plačil z delnicami, ki se poravna
jo v gotovini;  

• plačila z delnicami z možnostjo poravnave v primeru obveznosti pri viru odtegnjenega 
davka in  

• spremembe pogojev plačil z delnicami, ki zadevajo razvrstitev plačil, poravnanih v go
tovini, v plačila, poravnana s kapitalom.

Skupina predvideva, da novi standard na dan prve uporabe ne bo pomembno vplival na 
računovodske izkaze.  

• Dopolnilo k MRS 7 
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2017. Uporablja se za nazaj. Uporaba 
pred tem datumom je dovoljena. Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU.  Dopolnilo zahteva 
dodatna razkritja, ki bodo uporabnikom pomagala vrednotiti spremembe v obveznostih iz 
financiranja, vključno spremembe denarnih tokov in nedenarne spremembe (npr. vpliv po
zitivnih in negativnih tečajnih razlik, spremembe pri prevzemu ali izgubi nadzora nad po
družnicami, spremembe poštene vrednosti).  
Skupina predvideva, da novi standard na dan prve uporabe ne bo pomembno vplival na 
njene računovodske izkaze.  

• oPMSRP 22 Transakcije v tujih valutah in predujmi 
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018 ali pozneje. V pojasnilu je raz
jasnjeno, kako določiti datum transakcije za namen določitve menjalnega tečaja, ki se upo
rabi ob začetnem pripoznanju s tem povezanega sredstva, odhodka ali prihodka (ali nje
govega dela) ob odpravi pripoznanja nedenarnega sredstva ali nedenarne obveznosti v 
zvezi z danim ali prejetim predujmom v tuji valuti. V takšnem primeru je datum transakci
je enak datumu, na katerega podjetje najprej pripozna nedenarno sredstvo ali nedenarno 
obveznost v zvezi z danim ali prejetim predujmom. Skupina predvideva, da pojasnilo na 
dan prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na njene računovodske izkaze, saj ob zače
tnem pripoznanju nedenarnih sredstev ali nedenarnih obveznosti v zvezi z danimi ali pre
jetimi predujmi uporablja menjalni tečaj, ki je v veljavi na dan transakcije. 
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• Dopolnilo k MRS 12: Pripoznanje terjatev za odložene davke v zvezi z nerealizirani
mi izgubami 
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2017. Uporablja se za nazaj. Uporaba 
pred tem datumom je dovoljena. Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU.  Dopolnilo natančne
je pojasnjuje, na kakšen način in kdaj v določenih primerih obračunati odložene terjatve za 
davek ter kako določiti višino prihodnjih obdavčljivih prihodkov za namen presoje pripo
znavanja odloženih terjatev za davek.  

Skupina predvideva, da novi standard na dan prve uporabe ne bo pomembno vplival na 
računovodske izkaze.

• Dopolnilo k MSRP 10 in MRS 28 Prodaja ali vložek sredstev med vlagateljem in nje
govim pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom  

Dan uporabe še ni bil določen s strani UoMRS; uporaba pred tem datumom je dovoljena. 
Dopolnilo pojasnjuje, da je pri poslih s pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom viši
na pripoznanih dobičkov ali izgub odvisna od tega, ali je prodano ali vloženo sredstvo del 
posla, kjer je celotni dobiček ali izguba pripoznana, ko posel, sklenjen med vlagateljem in 
njegovim pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom, zajema prenos sredstva ali 
sredstev, ki predstavljajo družbo (ne glede na to, ali se sredstvo nahaja v podružnici ali ne), 
medtem ko je delni dobiček ali izguba pripoznana, ko posel, sklenjen med vlagateljem in 
njegovim pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom, zajema sredstvo, ki ne predstavlja 
družbe, četudi se ta sredstva nahajajo v podružnici.  

Skupina predvideva, da dopolnilo na dan prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na raču
novodske izkaze.

• MSRP 17: Zavarovalne pogodbe

MSRP ne bo vplival na računovodske izkaze Skupine.

• Letne izboljšave 2014–2016
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24.3. PoMEMBNE RAČUNoVoDSKE USMERITVE

Podlaga za konsolidacijo  

Odvisne družbe 

odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje Skupina. obvladovanje obstaja, ko ima Sku
pina zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje ko
risti iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upošteva obstoj in učinek potencial
nih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno moč uveljaviti ali zamenjati. Računovodski izkazi 
odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvla
dovanje začne, do datuma, ko se preneha. 

Posli, izvzeti iz konsolidacije  

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

Tuja valuta

Posli v tuji valuti 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj Sku
pine po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji 
valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem 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 postavke:

Nekratkoročne in kratkoročne finančne naložbe Skupine v kapital družb v Skupini z dele
žem kapitala Skupine v kapitalu družb Skupine v vrednosti 16.080.760 evrov.

Nadalje je bilo pobotano naslednje:

a) terjatve in finančne naložbe do družb v Skupini z obveznostmi  
(poslovnimi in finančnimi) do družb v Skupini v vrednosti 9.091.637 EUR;

b) medsebojni prihodki in odhodki Skupine v vrednosti 13.060.444 EUR  
(17,8 % skupnih prihodkov Skupine);

c) v procesu konsolidacijskih postopkov je bilo izločenih za 1.971.157 EUR  
neiztrženih dobičkov v zalogah.

Sprememba računovodskih usmeritev

Računovodski izkazi za leto 2016 so primerljivi z računovodskimi izkazi za leto 2015 ter izka
zom finančnega položaja na dan 1. 1. 2015. Skupina v letu 2016 ni spremenila računovodskih 
usmeritev, je pa spremenila računovodsko oceno pri slabitvi vrednosti nekurantnih zalog.

Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravi
ce in usredstvene dolgoročne stroške razvijanja. Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi 
razmejitvami Skupina izkazuje vlaganja v neopredmetena sredstva s končno dobo ko
ristnosti pred usposobitvijo za uporabo.
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Neopredmetena sredstva se ob pridobitvi izmerijo po nabavni vrednosti, ki zajema nakup
no ceno neopredmetenega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki 
jih lahko neposredno povežemo s sredstvom.

Po začetnem pripoznanju družbe Skupine merijo neopredmetena sredstva s končno dobo 
koristnosti po modelu nabavne vrednosti. Neopredmetena sredstva se oslabijo, ko knjigo
vodska vrednost preseže nadomestljivo. Izguba zaradi oslabitve se izkazuje kot prevredno
tovalni poslovni odhodek v zvezi z neopredmetenimi sredstvi. oslabitev neopredmetenih 
sredstev Skupina preverja najmanj 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 usredstvi stroške razvoja programskih rešitev, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: stroške je mogoče zanesljivo izmeriti, razvoj programske rešitve je stro
kovno in poslovno izvedljiv, obstaja možnost prihodnjih gospodarskih koristi, Skupina raz
polaga z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja in ima namen programsko rešitev upora
biti. Usredstveni stroški razvoja programskih rešitev zajemajo neposredne stroške dela in 
druge stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano 
uporabo.
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Nepremičnine, naprave in oprema

Med nepremičninami, napravami in opremo Skupina izkazuje: zemljišča, zgradbe in opre
mo. Skupina zaradi doslednosti istovrstna sredstva razporeja vedno enako. Ločeno izka
zujejo opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju, za uporabo usposobljena osnovna 
sredstva in trajno neuporabna 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.

Kasneje nastali stroški, ki so povezani z nepremičninami, napravami in opremo, povečuje
jo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.

Za vrednotenje zemljišč in zgradb uporablja Skupina model prevrednotenja. Prikazane 
poštene vrednosti temeljijo na periodičnih, vendar vsaj triletnih ocenah zunanjega neodvi
snega ocenjevalca, zmanjšanih za amortizacijo. Povečanja knjigovodske vrednosti iz pre
vrednotenja zemljišč in zgradb se izkažejo v povečanju rezerve za pošteno vrednost v ka
pitalu. Slabitve predhodno okrepljenih sredstev neposredno zmanjšujejo vrednost 
oblikovane rezerve za pošteno vrednost, sicer se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 
Amortizacija, ki temelji na prevrednoteni vrednosti sredstev, in amortizacija, ki temelji na 
nabavni vrednosti sredstev, bremeni stroške.

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

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

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

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

Naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vred
nost presega pošteno vrednost. Izguba zaradi oslabitve se izkaže med drugimi poslovnimi 
odhodki.

Naložbene nepremičnine se zaradi okrepitve prevrednotijo, če je njihova knjigovodska vred
nost manjša od poštene vrednosti. Dobiček zaradi okrepitve se izkaže med slabitvami in 
odpisi.
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Sredstva dana/prejeta v najem

Najem je razvrščen kot finančni najem, če se s pogoji najema pomembna tveganja in ko
risti lastništva prenesejo na najemnika. Drugi najemi se obravnavajo kot poslovni najemi, 
pri katerih se najeta sredstva (najem sredstev) ali nekratkoročne finančne terjatve (sredstva, 
dana v najem) ne pripoznajo v izkazu finančnega položaja Skupine. Skupina ima pretežno 
poslovne najeme, imamo tudi finančne najeme, vendar so zneskovno nepomembni. Vsi 
najemi so preklicni. Najemnina iz poslovnega najema se pripozna kot strošek (najeta 
sredstva) oziroma prihodek (v najem dana sredstva) v izkazu poslovnega izida na podlagi 
enakomernega časovnega razmejevanja.

Finančni instrumenti

Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:

• neizpeljana finančna sredstva  
(denar in denarni ustrezniki, finančne naložbe, posojila in terjatve);

• neizpeljane finančne obveznosti (poslovne in finančne obveznosti).

Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oz. depozite na dan njihovega 
nastanka. Finančne naložbe se na začetku pripoznajo na datum menjave oz. ko Skupina 
postane stranka v pogodbenih določilih instrumenta. ob zaključku poslovnega leta, če je 
to dovoljeno in primerno, Skupina posamezno nekratkoročno ali kratkoročno sredstvo 
ustrezno prerazvrsti v drugo skupino. 

Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do de
narnih tokov iz tega sredstva ali ko Skupina prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov 
iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz 
lastništva finančnega sredstva. 

Neizpeljana finančna sredstva se po začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih 
skupin: 

• finančno sredstvo v posesti do zapadlosti;
• posojila in terjatve;
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva (delnice in deleži).
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Klasifikacija je odvisna od namena, za katerega je bil instrument pridobljen.

Skupina sredstva in obveznosti glede na izračun njihove poštene vrednosti uvršča 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 kratkoročne 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.

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti v plačilo so neizpeljana finančna sredstva z do
ločenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo. Naložbe pripoznajo druž
be v Skupini z upoštevanjem datuma poravnave.

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

ob pripoznanju se finančno sredstvo izmeri po pošteni vrednosti. Če gre za finančno 
sredstvo, merjeno po odplačni vrednosti, ali finančno sredstvo, merjeno po pošteni vred
nosti prek kapitala, ali sredstvo, merjeno po nabavni vrednosti, se pošteni vrednosti priš
tejejo še stroški posla, ki so neposredno povezani s pridobitvijo finančnega sredstva. Vred
notenje finančnega sredstva je odvisno od tega, v katero skupino je posamezna finančno 
sredstva razvrščeno.

Finančna sredstva, razvrščena v to skupino, so vrednotena po pošteni vrednosti. Poštena 
vrednost je tržno oblikovana vrednost (enotni borzni tečaj delnic, objavljena dnevna vred
nost enote premoženja vzajemnega sklada, enotni tečaj obveznice ...). Sprememba pošte
ne vrednosti za finančna sredstva v tej skupini se pripozna v rezervi za pošteno vrednost. 
Finančni prihodek kot posledica odprave rezerve za pošteno vrednost za finančna sredstva 
v tej skupini se pripozna ob prodaji finančnega sredstva oziroma odpravi pripoznanja lete.
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Finančna sredstva v netržne vrednostne papirje, uvrščene v to skupino, so merjena po na
bavni vrednosti. Finančna sredstva v odvisne družbe so v posamičnih računovodskih izka
zih merjene po nabavni vrednosti.

Dana posojila in depoziti

Finančna sredstva, razvrščena v 2. in 3. skupino, so vrednotena po odplačni vrednosti. 
odplačna vrednost je znesek, s katerim se finančno sredstvo izmeri ob začetnem pripoz
nanju, zmanjšan za odplačila glavnice, povečan oziroma zmanjšan za amortizacijo diskon
ta oziroma premije (po metodi veljavnih obresti) in zmanjšan za morebitne oslabitve.

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. Nekratkoročne 
terjatve iz poslovanja so terjatve iz danih depozitov oziroma danih blagovnih ali potro
šniških kreditov z rokom zapadlosti v vračilo, daljšim od enega leta, in odložene varščine. 
Kratkoročni deli nekratkoročnih terjatev iz poslovanja, ki zapadejo v naslednjem letu, 
zmanjšujejo stanja nekratkoročnih blagovnih kreditov in so v bilanci stanja postavka krat
koročnih terjatev iz poslovanja. 

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.

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.
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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 
inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.

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

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, popra
vljeni za njihova povečanja in zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne po
javi 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 zaradi oslabitve prevrednotujejo tako, da se oblikuje popravek proizvajalne vred
nosti zalog proizvodov in nabavne vrednosti zalog trgovskega blaga v breme prevrednoto
valnih poslovnih odhodkov. 

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 pa je začetno stanje večje od končnega stanja, pa odprava oslabitve. 
Slabitve zalog se evidentirajo med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki, odprave slabi
tve zalog pa med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

Uprava/direktorji lahko odredijo tudi drugačen način oslabitve zalog proizvodov in trgo
vskega blaga, če je to glede na pričakovano poslovanje primernejše.

oslabitev sredstev

Nefinančna sredstva

Skupina na dan vsakega poročanja oceni, ali je kako znamenje, da utegne biti nefinančno 
sredstvo oslabljeno. Če je kakršno koli tako znamenje, mora Skupina oceniti nadomestljivo 
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 ustvar
jajočo 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, 
kadar in zgolj kadar se je spremenila ocena, uporabljena za ugotovitev nadomestljive vred
nosti sredstva, potem ko je bila pripoznana zadnja izguba zaradi oslabitve. V takšnem pri
meru je treba knjigovodsko vrednost sredstva povečati na njegovo nadomestljivo vrednost. 
Takšno povečanje je razveljavitev izgube zaradi oslabitve. Pri razveljavitvi izgube zaradi 
oslabitve sredstva pa povečana knjigovodska vrednost ne sme presegati knjigovodske vred
nosti, 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 povečanje 
posledica prevrednotenja. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve sredstva, ki se meri po mo
delu nabavne vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida. Če je bila izguba zaradi 
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 preveri, ali obstajajo nepristranski dokazi o morebi
tni oslabljenosti finančnega sredstva. Če taki razlogi obstajajo, jih je treba oceniti in dolo
čiti vrednost izgube zaradi oslabitve. Leta se izmeri kot razlika med knjigovodsko vredno
stjo 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. 

• Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Izgube zaradi oslabitve, ki je pripoznana za finančno sredstvo, razpoložljivo za prodajo, ki 
je merjena po nabavni vrednosti, ni mogoče odpraviti. Znesek izgube se izmeri kot razlika 
med knjigovodsko vrednostjo finančnega sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih pri
hodnjih denarnih tokov, diskontirani po trenutni tržni donosnosti za podobna finančna 
sredstva.

Izgube zaradi oslabitve, ki so pripoznane za finančno sredstvo v kapitalski instrument, raz
vrščen kot razpoložljiv za prodajo, ni mogoče razveljaviti prek poslovnega izida. Če se 
 poštena vrednost dolgovnega instrumenta, razvrščenega kot razpoložljivega za prodajo, 
poveča in je mogoče povečanje nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoz
nanju izgube zaradi oslabitve v poslovnem izidu, je treba izgubo zaradi oslabitve razvelja
viti prek poslovnega izida kot finančni prihodek. Znesek izgube pri za prodajo razpoložljivih 
finančnih naložbah po pošteni vrednosti se izmeri kot razlika med nabavno vrednostjo in 



sprotno pošteno vrednostjo, zmanjšana za izgubo zaradi oslabitve takšnega finančnega 
sredstva, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu.

• Posojila in terjatve
Pri finančnih sredstvih v posesti do zapadlosti v plačilo ter posojilih in terjatvah, ki so izka
zane po odplačni vrednosti, se izguba zaradi oslabitve odpravi, če je naknadno povečanje 
nadomestljive vrednosti sredstva mogoče nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal 
po pripoznanju oslabitve. Izguba zaradi oslabitve se odpravi prek poslovnega izida. Znesek 
izgube se izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo 
pričakovanih prihodnjih denarnih tokov (razen prihodnjih kreditnih izgub, ki še niso nasta
le), ki so diskontirani po izvirni veljavni obrestni meri finančnega sredstva (to je po veljav
ni obrestni meri, izračunani pri začetnem pripoznanju).

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 popravkov 
vrednosti terjatev. Popravek vrednosti terjatev družbe v Skupini MK oblikujejo za:

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

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

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

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

Uprava lahko odredi tudi drugačen način oslabitve terjatev, če je to ustrezneje glede na pri
čakovano poslovanje oz. sprejete ukrepe.
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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 MKZ, kapital Sku
pine se vodi v evrih.

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

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

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

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

Pridobljene lastne delnice se izkažejo kot odbitna postavka kapitala po nakupni vrednosti.
Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in so oblikovane iz dobičkov preteklih let. o 
uporabi drugih rezerv iz dobička odloča poslovodstvo. Skupina jih uporablja skladno z 
predpisi.

Rezervo za pošteno vrednost ugotavlja Skupina za vsako sredstvo, ki je predmet prevred
notenja posebej (prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, nekratkoročnih finanč
nih naložb ter kratkoročnih finančnih naložb in zaradi oslabitve dolgoročnih ter kratkoroč
nih dolgov).

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

Med drugimi rezervacijami Skupina izkazuje vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke 
za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb.

Odloženi prihodki

Skupina v kategoriji odloženih prihodkov izkazuje že zaračunano, vendar še nedobavljeno 
blago tako lastne kot tuje proizvodnje. 

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.

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

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

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

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

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 osnov
nih sredstev in neopredmetenih sredstev, če knjigovodska vrednost presega prodajno vred
nost. Med drugimi odhodki se izkazujejo tudi odškodnine, denarne kazni, odhodki iz na
slova slabitve naložbenih nepremičnin in druge neobičajne postavke. 

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.
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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 ocenjuje, da so raz
like 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 v letu 2016 so naslednje:

 Leto 2016 Leto 2015

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 %

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

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

Finančni prihodki iz dividend in deležev se pripoznajo takrat, ko Skupina pridobi pravico 
do poplačila. Drugi finančni prihodki pa se pripoznajo ob preračunu na večjo pošteno vred
nost, ob odtujitvi ali ob koncu poslovnega leta, ko se finančna naložba preračuna zaradi 
spremembe tečaja tuje valute nasproti domače. Finančni prihodki iz danih posojil se me
rijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obrestnih mer, vendar le za naložbe v po
sojila pomembnih vrednosti in če se efektivna in pogodbena obrestna mera pomembno 
razlikujeta.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so prihodki iz obračunanih zamudnih 
obresti in tečajnih razlik tako kratkoročnih kot tudi 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 poslovnih obveznosti ter tečajne razlike.

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.

odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih ob
dobjih glede na odbitne začasne razlike ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in prenos 
neizrabljenih davčnih olajšav v naslednja obdobja. Terjatve se ugotovijo z uporabo davčnih 
stopenj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo terjatev predvidoma povrnjena.
odložene obveznosti za davek so zneski davka, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih ob
dobjih ne glede na obdavčljive začasne razlike. obveznosti za davek se ugotovijo na pod
lagi zneska, za katerega se pričakuje, da bo plačan davčni upravi, ob uporabi davčnih sto
penj, ki se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo obveznost predvidoma poravnana.
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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 vred
nost 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. 

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 obveznosti Skupine. 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Poštena vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev se določa skladno s pred
hodno določeno hierarhijo ravni določanja poštene vrednosti finančnih instrumentov. Če 
poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ker je razpon ocen utemeljene poštene 
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vrednosti pomemben in je verjetnost različnih ocen težko presoditi, Skupina finančno 
sredstvo meri po nabavni vrednosti.

Terjatve in dana posojila
Poštena vrednost kratkoročnih terjatev in kratkoročnih posojil se skladno z MSRP 7 ne iz
računava, saj je knjigovodska vrednost razumen približek poštene vrednosti. Poštena vred
nost nekratkoročnih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, 
razobrestenih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. ocena upošteva 
kreditno tveganje teh finančnih sredstev. 

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 2016 (2015) 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 me todi.

Upravljanje s kapitalom
osnovni namen upravljanja s kapitalom je zagotavljanje kapitalske ustreznosti Skupine in 
dolgoročne plačilne sposobnosti za potrebe financiranja poslovanja in razvoja Skupine ter 
visoka finančna stabilnost. S tem ustvarjamo čim višje vrednosti za delničarje in druge de
ležnike podjetja. 

V letu 2016 smo nadaljevali strateško usmeritev zmanjševanja finančnega dolga ter zago
tavljanja njegove stabilne ročnosti ter na ta način omogočamo pokrivanje dolgoročnih na
ložb z dolgoročnimi viri.
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(v EUR) 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 5.640.744 6.709.680 16.275.879 

Manj kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva 
s kratkoročnimi depoziti

(3.295.525) (6.742.356) (3.901.845)

Neto finančne obveznosti 2.345.219 (32.676) 12.374.034 

  

Kapital 34.273.124 34.229.541 36.846.243 

Bilančna vsota 61.697.563 64.248.275 76.966.299 

  

Neto dolg v kapitalu 6,84% -0,10% 33,58%

Kapital v bilančni vsoti 55,55% 53,28% 47,87%

24.4. RAČUNoVoDSKA PoJASNILA

24.4.1. NEoPREDMETENA SREDSTVA   2.000.628 EUR 

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2015

 Dolgoročne premoženjske 
pravice – računalniški programi

Usredstvenje – razvoj 
neopredmetenih sredstev

Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 1. 1. 2015 5.397.176 981.410 6.378.586

Pridobitve 809.597 64.914 874.511

Odpisi in odtujitve -336.916  -336.916

Stanje 31. 12. 2015 5.869.857 1.046.324 6.916.181

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2015 3.861.281 738.937 4.600.218

Odpisi in odtujitve -272.737  -272.737

amortizacija 561.818 148.858 710.676

Stanje 31. 12. 2015 4.150.362 887.795 5.038.157

    

Neodpisana vrednost 1. 1. 2015 1.535.895 242.473 1.778.368

Neodpisana vrednost 31. 12. 2015 1.719.495 158.529 1.878.024
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Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2016

 Dolgoročne premoženjske 
pravice – računalniški programi

Usredstvenje – razvoj 
neopredmetenih sredstev

Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 1.  1. 2016 5.869.857 1.046.324 6.916.181

Pridobitve 323.502 373.335 696.837

Odpisi in odtujitve -170.090 -293.696 -463.786

Stanje 31. 12. 2016 6.023.269 1.125.963 7.149.232

    

POPRAVEK VREDNOSTI    

Stanje 1.  1. 2016 4.150.362 887.795 5.038.157

Odpisi in odtujitve -170.090 -293.696 -463.786

amortizacija 549.942 24.291 574.233

Stanje 31. 12. 2016 4.530.214 618.390 5.148.604

    

Neodpisana vrednost 1. 1. 2016 1.719.495 158.529 1.878.024

Neodpisana vrednost 31. 12. 2016 1.493.055 507.573 2.000.628

Neopredmetena sredstva so predvsem naložbe v programsko opremo.

Skupina je v letu 2016 nabavila za 696.837 EUR sredstev. od tega se večina nanaša na na
kupe oz. nadgradnjo računalniških programov. 

V letu 2016 je Skupina pripoznala za 373.335 EUR prihodkov iz naslova usredstvenja, ki se 
nanašajo na nadgradnjo obstoječih programskih rešitev, hkrati pa je Skupina začela razvi
jati nov komercialni program Libris 3. Vrednost usredstvenja se izkazuje med skupnimi 
pridobitvami.

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.
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od neopredmetnih osnovnih sredstev, ki predstavljajo večje vrednosti, bi izpostavili nas
lednje: 

• Libris 3 (družba se je odločila, da bo šla v prenovo komercialnega dela programske opre
me in v ta namen razmejujemo te stroške prek amortizacije. Knjigovodska vrednost 
sredstva na dan 31. 12. 2016 znaša 255.000 EUR – sredstvo še ni v celoti dokončano za 
uporabo, zato se še ne amortizira).

• V letu 2016 (delno tudi že prej) smo zaradi večjih premikov v sferi IT šli v nabavo novih/
dodatnih licenc. Iz tega naslova imamo na dan 31. 12. 2016 za 180.000 EUR Microsof
tovih licenc (amortizacija do vključno 2020).

• Zadnja leta veliko vlagamo tudi v BI, zato na NoS izkazujemo programske opreme za 
170.000 EUR (po stanju na dan 31. 12. 2016). Amortizacijsko obdobje za to opremo zna
ša 5 let. Nabave so se vršile od vključno leta 2012 dalje.

Skupina nima nikakršnih obvez za pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev.
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24.4.2. NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN oPREMA 23.242.410 EUR

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2015

 Zemljišča Zgradbe
Oprema in 

nadomestni deli
Drobni 

inventar
Sredstva  

v izdelavi Skupaj

naBaVna VRednOSt 

Stanje 1.  1. 2015 9.806.109 25.659.443 20.675.825 83.122 39.576 56.264.075

Pridobitve  77.786 600.231 1.819  679.837

Odpisi in odtujitve -5.727.729 -12.062.400 -3.149.208   -20.939.337

Premiki med skupinami   39.576  -39.576 0

Stanje 31. 12. 2015 4.078.380 13.674.829 18.166.424 84.941 0 36.004.575

POPRaVeK VRednOSti

Stanje 1.  1. 2015 0 3.857.316 16.873.523 83.122 0 20.813.962

Odpisi in odtujitve  -5.263.707 -2.998.726 0  -8.262.433

amortizacija  1.125.502 884.789 1.819  2.012.110

Stanje 31. 12. 2015 0 -280.888 14.759.586 84.941 0 14.563.639

Neodpisana vrednost 
1. 1. 2015 9.806.109 21.802.127 3.802.302 0 39.576 35.450.113

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2015 4.078.380 13.955.717 3.406.838 0 0 21.440.936

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2016

 Zemljišča Zgradbe
Oprema in 

nadomestni deli
Drobni  

inventar
Sredstva 

 v izdelavi Skupaj

naBaVna VRednOSt

Stanje 1. 1. 2016 4.078.380 13.674.829 18.166.424 84.941 0 36.004.575

Pridobitve  35.735 1.361.595 970  1.398.300

Odpisi in odtujitve   -1.050.239   -1.050.239

Učinek prevrednotenja 289.462 1.554.876    1.844.338

Stanje 31. 12. 2016 4.367.842 15.265.440 18.477.780 85.911 0 38.196.974

POPRaVeK VRednOSti

Stanje 1. 1. 2016 0 -280.888 14.759.586 84.941 0 14.563.639

Odpisi in odtujitve   -952.430   -952.430

amortizacija  430.060 912.325 970  1.343.355

Stanje 31. 12. 2016 0 149.172 14.719.481 85.911 0 14.954.564

Neodpisana vrednost 
1. 1. 2016 4.078.380 13.955.717 3.406.838 0 0 21.440.936

Neodpisana vrednost 
31. 12. 2016 4.367.842 15.116.268 3.758.299 0 0 23.242.410
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V letu 2016 je bilo v Skupini pripoznanih 1.398 tisoč EUR nepremičnin, naprav in opreme 
(v letu 2015 680 tisoč evrov).

Pretežni del novih nabav se nanaša na dodatne investicije v ITopremo (predvsem nakup/
zamenjava računalniške strojne opreme), dodatna vlaganja v novo odprte maloprodajne 
enote in modernizacijo tiskarske linije.

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

Nepremičnine, naprave in oprema so last Skupine z izjemo 3 osnovnih sredstev, ki so pred
met finančnega najema. Skupina izkazuje iz naslova teh sredstev (nabavna vrednost znaša 
65 tisoč EUR) na bilančni datum knjigovodsko vrednost v višini 37 tisoč EUR. Skupne fi
nančne obveznosti iz tega naslova znašajo 16 tisoč EUR, od tega 11 tisoč EUR zapade v letu 
2017. Razlika med finančno obveznostjo in knjigovodsko vrednostjo sredstev izvira iz raz
like v ročnosti obveznosti in življenjske dobe sredstva. 

Knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin, naprav in opreme na dan 31. 12. 2016 je 
znašala 13.978.326 EUR. 

Družba na dan 31. 12. 2016 nima nikakršnih obvez za pridobitev nepremičnin, naprav in 
opreme.

Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 10. 2016 (pred tem pa 31. 12. 
2013) 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. 2016 je Skupina na rezervi za pošteno vrednost  pri zgradbah in zemljiščih 
izkazovala za 7,2 mio EUR sredstev. V primeru, da bi bile nepremičnine  vrednotene po na
bavni vrednosti, bi bile za omenjeni znesek manjše.
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24.4.3. NALoŽBENE NEPREMIČNINE  2.785.364 EUR

Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2015

 Naložbene nepremičnine – 
zemljišča

Naložbene nepremičnine – 
zgradbe Skupaj 

naBaVna VRednOSt    

Stanje 1. 1. 2015 3.994.735 1.401.088 5.395.823

Prodaja naložbenih nepremičnin -2.413.507 -124.148 -2.537.655

Stanje 31. 12. 2015 1.581.228 1.276.940 2.858.168

Poštena vrednost 31. 12. 2015   2.858.168

Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2016

 Naložbene nepremičnine – 
zemljišča

Naložbene nepremičnine – 
zgradbe Skupaj 

naBaVna VRednOSt    

Stanje 1. 1. 2016 1.581.228 1.276.940 2.858.168

Povečanja, ki izhajajo iz pridobitev 0 12.334 12.334

Prodaja naložbenih nepremičnin 0 -26.051 -26.051

Zmanjšanja, ki izhajajo iz prevrednotenja  
na pošteno vrednost -53.856 -5.231 -59.087

Stanje 31. 12. 2016 1.527.372 1.257.992 2.785.364

Poštena vrednost 31. 12. 2016   2.785.364

Naložbene nepremičnine so last Skupine.

Cenitev nepremičnin je bila izvedena po stanju na dan 31. 10. 2016 (pred tem pa 31. 12. 
2013) 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 naložbene nepremičnine vrednotila po modelu nabavne vrednosti, bi njihova knji
govodska vrednost znašala 986.774 EUR, zmanjšana za nabrani popravek vrednosti, česar 
pa zaradi nepomembnosti ne razkrivamo.

Naložbene nepremičnine so last Skupine in so bremen proste.
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Družba na dan 31. 12. 2016 nima nikakršnih obvez za pridobitev naložbenih nepremičnin.

Skupina iz naslova naložbenih nepremičnin ustvarja za 93 tisoč EUR prihodkov  letno, ob 
tem je v istem letu pripoznala za 15 tisoč stroškov.

24.4.4. NEKRATKoRoČNE FINANČNE NALoŽBE    238.037 EUR

Gibanje nekratkoročnih finančnih naložb v letu 2015

 

Druge nekratkoročne 
finančne naložbe, 

izmerjene po nabavni 
vrednosti

Druge nekratkoročne finančne 
naložbe, izmerjene po pošteni 

vrednosti prek poslovnega izida Skupaj

naBaVna VRednOSt 

Stanje 1.  1. 2015 803.616 293.939 1.097.554

Pridobitve  313.324 313.324

Zmanjšanje -15.587  -15.587

Stanje 31. 12. 2015 788.029 607.263 1.395.292

POPRaVeK VRednOSti 

Stanje 1.  1. 2015 565.730 258.686 824.416

Povečanje popravka vrednosti  313.324 313.324

Stanje 31. 12. 2015 565.730 572.010 1.137.740

    

Neodpisana vrednost 1. 1. 2015 237.886 35.253 273.138

Neodpisana vrednost 31. 12. 2015 222.299 35.253 257.551
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Gibanje nekratkoročnih finančnih naložb v letu 2016

 

Druge nekratkoročne 
finančne naložbe, 

izmerjene po nabavni 
vrednosti

Druge nekratkoročne finančne, 
izmerjene po pošteni vrednosti 

prek poslovnega izida Skupaj

naBaVna VRednOSt 

Stanje 1.  1. 2016 788.029 607.263 1.395.292

Stanje 31. 12. 2016 788.029 607.263 1.395.292

POPRaVeK VRednOSti 

Stanje 1.  1. 2016 565.730 572.010 1.137.740

Povečanje popravka vrednosti  34.372 34.372

Zmanjšanje popravka vrednosti -14.858  -14.858

Stanje 31. 12. 2016 550.872 606.382 1.157.254

    

Neodpisana vrednost 1. 1. 2016 222.299 35.253 257.551

Neodpisana vrednost 31. 12. 2016 237.157 881 238.037

Praktično celoten preostali znesek v nekratkročne finančne naložbe predstavlja naložba v 
papirje DZS.

Skupina 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.

24.4.5. NEKRATKoRoČNE PoSLoVNE TERJATVE  491.270 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

nekratkoročne poslovne terjatve do drugih 491.270 997.615 18.838

Skupaj 491.270 997.615 18.838

Družba MKZ je v letu 2015 odprodala logistično dejavnost, del kupnine je zadržan in bo 
plačan v letih 2017–2018; kupnino z valuto 2018 izkazujemo na kontu nekratkoročnih po
slovnih terjatev.
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24.4.6. oDLoŽENE TERJATVE ZA DAVEK                                     1.339.498 EUR             

 31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015

Odložene terjatve za davek  iz odbitnih začasnih razlik 1.339.498 1.242.177 1.632.315

Skupaj 1.339.498 1.242.177 1.632.315

Gibanje odloženih terjatev za davek 

 Odložene 
terjatve 

za davek

Odložene 
obveznosti 

za davek

Začetno stanje 1. 1. 015 1.632.315 2.570.682

Sprememba odloženih davkov iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade  
in odpravnine -32.936,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova kratkoročnih poslovnih terjatev 16.300,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova kratkoročnih finančnih naložb -450.002,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova izločitev RvC-ja v zalogah 76.500,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova rezerve za pošteno vrednost (zgradbe) 0,00 -1.676.424,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova amortizacije osnovnih sredstev – 
pod 500 EUR 0,00 -5.406,00

Končno stanje 31. 12. 2015 1.242.177 888.852

Začetno stanje 1. 1. 2016 1.242.177 888.852

Sprememba odloženih davkov iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine 17.577,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova kratkoročnih poslovnih terjatev 42.011,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova kratkoročnih finančnih naložb -34.607,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova prenesene davčne izgube -2.511,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova izločitev RvC-ja v zalogah in slabitev zalog 57.963,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova spremembe davčne stopnje 0,00 0,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova rezerve za pošteno vrednost (zgradbe) 0,00 350.265,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova amortizacije osnovnih sredstev – pod 500 EUR 0,00 10.961,00

Sprememba odloženih davkov iz naslova amortizacija prevrednotenih zgradb 16.888,00 0,00

Končno stanje 31. 12. 2016 1.339.498 1.250.078

odložene terjatve za davek v Skupini se nanašajo na začasne razlike med knjigovodskimi 
in davčnimi vrednostmi, kot je navedeno zgoraj.

Terjatve za odložene davke so pripoznane prek izračunov srednjeročnega plana, v katerem 
bodo družbe Skupine ustvarile zadosti visoko davčno osnovo, da bodo lahko izkoristile 
odložene terjatve za davek.
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odložene terjatve za davek se nanašajo tako na posamezne družbe Skupine kot na konso
lidacijske postopke. od lokalne davčne zakonodaje je odvisen tudi izračun odloženih ter
jatev za davek. Skupina ima na dan 31. 12. 2016 za 4,2 mio EUR davčne izgube, iz naslova 
katere pa ni oblikovala odloženih terjatev za davek, ker niso izpolnjeni pogoji za pripozna
nje, ker ocenjujemo, da na srednji rok ne bo ustvarila toliko obdavčljivega dobička.

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

Sprememba 
davčne  
stopnje

Amortizacija 
prevrednotenih  

nepremičnin

Začetno 
stanje  
1. 1. 2015

203.224 169.490 589.605 288.924 381.072 0 0

dodatno 
oblikovanje 
odloženih 
davkov

0 16.300 0 0 76.500 0 0

Odprava 
odloženih 
davkov

-32.936 0 -450.002 0 0 0 0

Končno 
stanje 
31. 12. 2015

170.288 185.790 139.603 288.924 457.572 0 0

 

Rezervacije 
in jubilejne 
nagrade ter 
odpravnine

Slabitev 
kratkoročnih 

poslovnih 
terjatev

Slabitev 
kratkoročnih 

finančnih  
naložb

Davčna  
izguba

Izločitev  
RVC-ja in  

slabitev 
zalog

Sprememba 
davčne  
stopnje

Amortizacija 
prevrednotenih  

nepremičnin

Začetno 
stanje  
1. 1. 2016

170.288 185.790 139.603 288.924 457.572 0 0

dodatno 
oblikovanje 
odloženih 
davkov

17.577 42.011 0 0 57.963 0 16.888

Odprava 
odloženih 
davkov

0 0 -34.607 -2.511 0 0 0

Končno 
stanje  
31. 12. 2016

187.865 227.801 104.996 286.413 515.535 0 16.888
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Izkaz gibanja obveznosti za odloženi davek po kategorijah.

Rezerva za pošteno vrednost 
(nepremičnine)

Amortizacija opreme (nabavna 
vrednost pod 500 EUR)

Začetno stanje 1. 1. 2015 2.507.163 63.519

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 0 0

Odprava odloženih davkov -1.676.424 -5.406

Končno stanje 31. 12. 2015 830.739 58.113

 Rezerva za pošteno vrednost 
(nepremičnine)

Amortizacija opreme 
(nabavna vrednost pod 500 EUR)

Začetno stanje 1. 1. 2016 830.739 58.113

Dodatno oblikovanje odloženih davkov 350.265 10.961

Odprava odloženih davkov 0 0

Končno stanje 31. 12. 2016 1.181.004 69.074

24.4.7. ZALoGE                                           16.953.611 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Material 275.482 295.206 251.084

nedokončana proizvodnja 1.180.131 1.209.931 1.070.825

Proizvodi 4.293.896 4.867.656 5.949.530

Trgovsko blago 11.204.102 10.963.652 9.418.486

SKUPAJ 16.953.611 17.336.445 16.689.925

Zaloge Skupine se se v letu 2016 po knjigovodski vrednosti zmanjšale. Strukturno gledano 
se povečujejo zaloge trgovskega blaga (krepitev in širitev maloprodajne mreže), padajo pa 
zaloge lastnih proizvodov.
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Inventurni viški, manki in odpisi zalog

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Inventurni viški 38.018 88.545 102.651

Inventurni manki 187.328 264.475 231.903

Dokončni odpisi zalog 388.674 344.342 355.157

Stanje popravka vrednosti zalog 4.786.967 4.714.233 5.124.705

vrednost zalog, zastavljenih kot jamstvo 500.000 500.000 500.000

 

Pregled gibanja popravka vrednosti zalog

POPRAVEK VREDNOSTI ZALOG  

Stanje 1. 1. 2015 5.124.705

Dodatne oslabitve 108.927

Odprava oslabitve -519.398

Stanje 31. 12. 2015 4.714.233

POPRAVEK VREDNOSTI ZALOG  

Stanje 1.  1. 2016 4.714.233

Dodatne oslabitve 585.249

Odprava oslabitve -512.515

Stanje 31. 12. 2016 4.786.967

Skupina je  v letu 2016 ob letnem popisu ugotovila za 38.018 EUR viškov in za 187.328 EUR 
mankov na zalogah lastnih proizvodov in trgovskega blaga.

Skupina je v letu 2016 iz naslova poškodovanih ali nekurantnih artiklov ter nedokončane 
proizvodnje odpisala za 388.674 EUR zalog.

Skupina ima zastavljene zaloge v višini 500 tisoč EUR.

Pri eni izmed odvisnih družb je Skupina spremenila računovodsko oceno pri slabitvi zalog. 
Če bi ta družba tudi v letu 2016 slabila zaloge po metodologiji iz leta 2015, potem bi mora
la v letu 2016 narediti za 452 tisoč EUR dodatnih slabitev zalog (namesto za 300 tisoč EUR).
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24.4.8. KRATKoRoČNE FINANČNE NALoŽBE 345.378 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 345.378 345.378 345.381

Druge delnice in deleži 345.378 345.378 345.381

Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 0

Kratkoročna posojila 0 0 0

 Kratkoročna posojila drugim 0 0 0

SKUPAJ 345.378 345.378 345.381

V letu 2016 ni bilo transakcij v segmentu kratkoročnih finančnih naložb.

od naložb na dan 31. 12. 2016 ostaja samo še Prehrana promet, Tuzla, v višini 345.378 EUR.

Skupina izjavlja, da pri kratkoročnih finančnih naložbah ni zaznati večjih obrestnih in kre
ditnih (zaupanjskih) tveganj, zato ne uporablja nikakršnih finančnih instrumentov za varo
vanje pred tovrstnimi tveganji.

Skupina ni imela terjatev iz naslova kratkoročno danih posojil do članov uprave, članov 
nadzornega sveta in notranjih lastnikov.

24.4.9. KRATKoRoČNE PoSLoVNE TERJATVE 10.510.091 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 9.526.446 10.062.696 10.356.828

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 983.645 871.714 429.077

SKUPAJ 10.510.091 10.934.410 10.785.905

Kratkoročne terjatve Skupine so se glede na predhodno leto zmanjšale za 4 %.

Ker terjatve zaradi skrbnega spremljanja niso povezane z določenimi tveganji, pričakujemo, 
da bodo tudi poplačane.
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PoPRAVEK VREDNoSTI TERJATEV NA DAN 31. 12. 2016 4.343.156 EUR

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
31. 12. 2015

Povečanje  
popravka vrednosti

1. 1. 2016– 
31. 12. 2016

Zmanjšanje popravka 
zaradi plačila 

1. 1. 2016– 
31. 12. 2016

Odpis 
terjatve

1. 1. 2016– 
31. 12. 2016

POPRAVEK 
VREDNOSTI 

31. 12. 
2016

Kratkoročne terjate  
do kupcev pravnih oseb 2.090.284 747.281 -74.265 -174.028 2.589.272

Kratkoročne terjatve  
do kupcev fizičnih oseb 1.671.747 143.983 -131.432 -68.939 1.615.359

Kratkoročne terjatve – 
preostalo 146.565 0 -8.039 0 138.526

SKUPAJ 3.908.595 891.263 -213.736 -242.967 4.343.156

PoPRAVEK VREDNoSTI TERJATEV NA DAN 31. 12. 2015 3.908.595 EUR

POPRAVEK 
VREDNOSTI 

1. 1. 2015

Povečanje  
popravka vrednosti

1. 1. 2015– 
31. 12. 2015

Zmanjšanje popravka  
zaradi plačila 

1. 1. 2015– 
31. 12. 2015

Odpis 
terjatve 

1. 1. 2015– 
31. 12. 2015

POPRAVEK 
VREDNOSTI 
31. 12. 2015

Kratkoročne terjate  
do kupcev pravnih oseb 2.019.546 209.744 -65.918 -73.088 2.090.284

Kratkoročne terjatve  
do kupcev fizičnih oseb 1.877.181 7.302 -71.811 -140.926 1.671.747

Kratkoročne terjatve – 
preostalo 130.705 21.419 -5.560 0 146.565

SKUPAJ 4.027.432 238.465 -143.288 -214.014 3.908.595

Skupina nima terjatev do članov uprave, članov nadzornega sveta in notranjih lastnikov.

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

Skupina nima sklenjene nobene pogodbe z ročnostjo več kot 120 dni.  Posebnih zavarovanj 
terjatev na sistemski ravni Skupina ne uporablja. 

Imamo pa zavarovano terjatev na hrvaškem trgu do družbe Algoritam MK, in sicer z zas
tavo premičnega premoženja po knjigovodski vrednosti 7,2 mio HRK (950 tisoč EUR). Knji
govodska vrednost zavarovane terjatve na dan 31. 12. 2016 znaša 1.118.958 EUR.
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24.4.10. KRATKoRoČNE TERJATVE ZA DAVEK oD DoBIČKA  200.438 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Kratkoročne terjatve za davek od dobička 200.438 24.924 25.839

SKUPAJ 200.438 24.924 25.839

24.4.11. PREDUJMI IN DRUGA KRATKoRoČNA SREDSTVA  640.691 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Predujmi za nepremičnine, naprave in opremo 44.300 7.989 77.885

Predujmi za obratna sredstva 334.441 300.116 472.724

Drugi predujmi 48.738 93.817 92.033

aktivne časovne razmejitve – odloženi stroški 213.212 133.747 371.569

SKUPAJ 640.691 535.669 1.014.211

Kratkoročno odloženi stroški se v višini 213 tisoč EUR nanašajo na v letu 2016 prejete ra
čune za stroške obdobja leta 2017. Znesek je sestavljen iz odloženih stroškov promocije, 
stroškov licenčnin, zavarovanja (predvsem nepremičnin in avtomobilov) in raznih naroč
nin.

24.4.12. DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 2.950.147 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni 
papirji 119.200 79.147 76.435

Denarna sredstva na računih 2.830.947 1.959.773 792.322

Kratkoročni depoziti na odpoklic 0 4.358.058 2.687.710

SKUPAJ 2.950.147 6.396.978 3.556.467
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24.4.13. KAPITAL                                                                          34.273.124 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

  i. VPOKLicani KaPitaL 5.141.149 5.141.149 5.141.149

1. Osnovni kapital 5.141.149 5.141.149 5.141.149

 ii. KaPitaLSKe ReZeRVe 8.127.507 8.127.507 8.127.507

III. REZERvE IZ DOBIČKa 10.766.451 10.752.692 10.820.374

1. Zakonske rezerve 838.322 824.563 824.563

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

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

4. Statutarne rezerve 1.557.628 1.557.628 1.557.628

5. Druge rezerve iz dobička 8.370.501 8.370.501 8.438.183

iV. ReZeRVa Za POŠtenO VRednOSt 7.682.470 6.459.178 14.658.273

 v. PREnESEnI ČISTI POSlOvnI IZID 4.238.163 8.545.150 -337.596

vI. ČISTI POSlOvnI IZID POSlOvnEga lETa -966.109 -4.095.477 -862.756

Vii. PReVedBena ReZeRVa -716.507 -700.658 -700.708

vIII. KaPITal ManjŠInSKIH laSTnIKOv 0 0 0

SKUPAJ 34.273.124 34.229.541 36.846.243

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. 2016 znaša 5.141.149 evrov.

Lastne delnice

Skupina na dan 31. 12. 2016 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.
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Rezerve

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

Družba je za nakup lastnih delnic oblikovala rezerve v 100odstotnem 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 oblikovane. 

Druge rezerve iz dobička so se glede na predhodno obdobje znižale. Uporabljene so bile 
za pokrivanje izgube v posameznih družbah.

Rezerva za pošteno vrednost

Rezerva za pošteno vrednost na dan 31. 12. 2016 znaša 7,7 mio EUR. V letu 2016 se je po
večala zaradi nove cenitve nepremičnin. 

Preneseni čisti dobiček in čisti poslovni izid poslovnega leta

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016 je znašal 961.405 EUR, od tega se je del v višini 
4.705 EUR uporabil za povečanje zakonskih rezerv.

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

MKZ je v letu 2016 izplačala dividende v višini 202.456 EUR, od odvisnih družb je prejela 
dividende v višini 122.000 EUR.

Prevedbena rezerva 

Prevedbena rezerva na dan 31. 12. 2016 znaša 716.507 EUR. Izvira iz tečajnih razlik pri kon
solidiranju kapitala in izločanju medsebojnih prometov odvisnih družb v tujini.
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24.4.14. REZERVACIJE ZA oDPRAVNINE 
 IN JUBILEJNE NAGRADE 1.826.861 EUR 

REZERVACIJE REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE  
IN JUBILJENE NAGRADE

SKUPAJ   
REZERVACIJE

stanje 1. 1. 2015 1.680.843 1.680.843

dodatne rezervacije, napravljene v obdobju, tudi povečanja 
obstoječih rezervacij 429.250 429.250

uporabljeni zneski -104.195 -104.195

neuporabljeni zneske, razveljavljene (stornirane) v obdobju -348.013 -348.013

Stanje 31. 12. 15 1.657.885 1.657.885

REZERVACIJE REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE  
IN JUBILJENE NAGRADE

SKUPAJ   
REZERVACIJE

stanje 1. 1. 2016 1.657.885 1.657.885

dodatne rezervacije, napravljene v obdobju, tudi povečanja 
obstoječih rezervacij 385.332 385.332

uporabljeni zneski -87.254 -87.254

neuporabljeni zneske, razveljavljene (stornirane) v obdobju -129.102 -129.102

Stanje 31. 12. 16 1.826.861 1.826.861

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. 2016 so za 
družbe v Sloveniji (pretežni del) naslednje:

 Dolgoročna nominalna rast plač: 0,5 %
 Fluktuacija po razredih

• do 35 let: 2 %
• 35–45 let: 2 %
• nad 45 let: 2 %

 Nominalna dolgoročna obrestna mera: 1 %
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Analiza občutljivosti 

 Odpravnine Jubilejne nagrade Skupaj

znižanje diskontne obrestne mere za 0,5 odstotne točke -83.518,96 -10.142,89 -93.661,84

povečanje diskontne obrestne mere za 0,5 odstotne točke 91.797,66 10.923,29 102.720,95

povečanje rasti plač za 0,5 odstotne točke 31.471,66 0,00 31.471,66

zmanjšanje rasti plač za 0,5 odstotne točke -25.169,29 0,00 -25.169,29

24.4.15. DRUGE REZERVACIJE                      1.500.000 EUR

REZERVACIJE KOČLJIVE 
POGODBE

DRUGE REZERVACIJE
 IN DOLG. PČR (OPIS)

SKUPAJ  
REZERVACIJE

stanje 1. 1. 2015 0 1.500.000 1.500.000

dodatne rezervacije, napravljene v obdobju, 
tudi povečanja obstoječih rezervacij 24.830 50.000 74.830

uporabljeni zneski 0 0 0

neuporabljeni zneski, razveljavljeni (stornirani) v obdobju 0 0 0

Stanje 31. 12. 15 24.830 1.550.000 1.574.830

REZERVACIJE KOČLJIVE 
POGODBE

DRUGE REZERVACIJE 
IN DOLG. PČR (OPIS)

SKUPAJ  
REZERVACIJE

stanje 1. 1. 2016 24.830 1.550.000 1.574.830

dodatne rezervacije, napravljene v obdobju, 
tudi povečanja obstoječih rezervacij 0 0 0

uporabljeni zneski -24.830 -50.000 -74.830

neuporabljeni zneski, razveljavljeni (stornirani) v obdobju 0 0 0

Stanje 31. 12. 16 0 1.500.000 1.500.000

Skupina je že v letu 2013 oblikovala za 1,5 mio EUR dodatnih rezervacij iz naslova subsidi
arnega poroštva za posojilo Zvon 1, ki ga je ta vzel pri Hypo banki (prenos iz zabilančne 
evidence). Temu dejstvu so botrovale bistveno spremenjene razmere na trgu nepremičnin 
in vrednostnih papirjev, na podlagi katerih izdelani izračuni na dan 31. 12. 2016 kažejo, da 
zastavljeno premoženje ne bo zadostovalo za poplačilo omenjenega posojila. Skupina po
sledično ocenjuje, sodeč po trenutno razpoložljivih informacij, da bo prišlo do poplačila 
posojila iz subsidiarnega poroštva do celotne višine 1,5 mio EUR.
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24.4.16. NEKRATKoRoČNE FINANČNE oBVEZNoSTI 4.045.119 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

nekratkoročne finančne obveznosti do bank 4.045.119 5.264.056 11.638.175

Skupaj nekratkoročne finančne obveznosti 4.045.119 5.264.056 11.638.175

Skupaj 4.045.119 5.264.056 11.638.175

Nekratkoročne finančne obveznosti so se v letu 2016 zmanjšale za 23 %. Padec nekratko
ročnih finančnih obveznosti lahko pojasnimo predvsem z rednimi odplačili obveznosti v 
letu 2016 skladno s programom odplačil.

Ročnost nekratkoročnih finančnih obveznosti:

v EUR 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Zapadlost od 1 do 2 let 1.439.465 1.401.268 5.081.336

Zapadlost od 2 do 3 let 1.435.447 1.401.268 2.668.766

Zapadlost od 3 do 4 let 1.100.207 1.401.269 3.888.073

Zapadlost od 4 do 5 let 40.000 1.060.251 0

Zapadlost nad 5 let 30.000 0 0

Skupaj 4.045.119 5.264.056 11.638.175

obrestne mere za nekratkoročne finančne obveznosti so vezane na EURIBoR (3M, 6M) s 
pribitki od 2,0 % do 2,65 %. Nekratkoročna posojila so zavarovana z menicami in s hipo
tekami na nepremičninah.
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24.4.17. oDLoŽENE oBVEZNoSTI ZA DAVEK 1.250.077 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Odložene obveznosti za davek iz odbitnih začasnih razlik 1.250.077 888.852 2.570.683

Skupaj 1.250.077 888.852 2.570.683

odložene obveznosti  za davek se nanašajo predvsem na začasne razlike med davčnimi in 
knjigovodskimi vrednostmi osnovnih sredstev. V letu 2016 so se odložene obveznosti za 
davek povečale zaradi nove cenitve nepremičnin (višja vrednost) ter spremembe (dvig) 
davčne stopnje davka na dohodek (za 2 odstotni točki).

24.4.18. KRATKoRoČNE FINANČNE oBVEZNoSTI 1.595.625 EUR    

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.583.017 1.402.232 4.588.267

Preostale kratkoročne finančne obveznosti do drugih 12.608 43.392 49.438

Skupaj 1.595.625 1.445.624 4.637.704

Kratkoročna posojila, prejeta od bank, so se na dan 31. 12. 2016 glede na predhodno leto 
povečala za 10 %. Povečanje gre na račun dodatnega zadolževanja v letu 2016 in posledič
no višjih letnih anuitet. Skupina se je dodatno zadolžila predvsem zaradi poplačila poslov
nih obveznosti (delno tudi novih investicij).

V postavki kratkoročne finančne obveznosti izkazujemo kratkoročna posojila in nekratko
ročno prejeta posojila, ki zapadejo v letu 2017 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.

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 2017.
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24.4.19. KRATKoRoČNE PoSLoVNE oBVEZNoSTI 13.287.306 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 9.363.155 10.558.852 10.828.025

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.924.151 4.399.345 4.596.195

 - kratkoročne obveznosti do zaposlencev 1.592.698 1.565.054 1.754.428

 - obveznosti do države in državnih inštitucij 483.411 503.392 379.812

 - druge kratkoročne obveznosti 1.848.043 2.330.899 2.461.956

Skupaj 13.287.306 14.958.197 15.424.220

Skupne kratkoročne poslovne obveznosti Skupine so se v letu 2016 znižale za 11 %.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 11 %.

V drugih kategorijah kratkoročnih poslovnih obveznosti izkazujemo 
• obveznosti do zaposlencev iz naslova decembrskih plač (valuta januar)
• decembrski obračun DDVja 
• obveznosti iz naslova vkalkuliranih avtorskih honorarjev in licenčnin v zalogah gotovih 

proizvodov, ki se avtorjem plačujejo glede na prodano količino proizvodov

24.4.20. oBVEZNoSTI ZA DAVEK oD DoBIČKA 255 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Obveznosti za davek od dobička 255 422.293 1.147

Skupaj 255 422.293 1.147
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24.4.21. DRUGE KRATKoRoČNE oBVEZNoSTI 3.919.196 EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 242.785 265.291 246.454

Kratkoročno odloženi prihodki 2.526.537 2.354.039 1.179.302

Prejeti predujmi 451.651 584.513 530.988

neizkoriščeni dopusti 654.292 581.383 673.291

drugo 43.932 21.771 37.250

Skupaj 3.919.196 3.806.997 2.667.285

Druge kratkoročne obveznosti so se v letu 2016 povečale za 3 %. Vsebinsko na odloženih 
prihodkih izkazujemo zaračunane nedobavljene lastne proizvode (delno tudi trgovsko bla
go, ki ga bomo dobavili na podlagi že dobljenih razpisov), povečala se je tudi masa neiz
koriščenih dopustov.

24.4.22. FINANČNA TVEGANJA IN FINANČNI INSTRUMENTI

V Skupini Mladinska knjiga smo izpostavljeni številnim finančnim tveganjem, ta vključuje
jo predvsem tveganje sprememb deviznih tečajev (valutno tveganje), kreditno tveganje, 
tveganje sprememb 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

Vsi zneski so preračunani v EUR

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

Stanje na dan 1. 1. 2015

nekratkoročne poslovne terjatve - 18.838 - - - - - - 

Kratkoročne poslovne terjatve 417.262 7.823.013 1.982.470 104.834 461.958 (3.632)

Denar in denarni ustrezniki 1.849 3.288.531 27.428 62.338 31.416 26.105 118.800 

nekratkoročne finančne obveznosti - (11.638.175) - - - - - - 

Kratkoročne finančne obveznosti - (4.637.704) - - - - - - 

Kratkoročne poslovne obveznosti (205.571) (11.409.403) (485.408) (2.756.933) (77.768) (364.331) (124.781) (25)

Izpostavljenost bilance stanja 213.540 (16.554.900) (457.980) (712.125) 58.482 123.732 (9.613) (25)

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

Stanje na dan 31. 12. 2015

nekratkoročne poslovne terjatve - 997.615 - - - - - - 

Kratkoročne poslovne terjatve 391.104 7.940.886 - 2.142.990 100.524 289.060 69.847 - 

Denar in denarni ustrezniki 9.938 5.272.675 620.473 133.483 19.668 31.935 308.806 - 

nekratkoročne finančne obveznosti - (5.264.056) - - - - - - 

Kratkoročne finančne obveznosti - (1.445.624) - - - - - - 

Kratkoročne poslovne obveznosti (101.179) (12.662.098) (425.438) (1.261.561) (24.044) (191.947) (291.906) (25)

Izpostavljenost bilance stanja 299.863 (5.160.602) 195.035 1.014.912 96.148 129.048 86.747 (25)

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

Stanje na dan 31. 12. 2016

nekratkoročne poslovne terjatve - 491.270 - - - - - - 

Kratkoročne poslovne terjatve 436.169 8.050.513 2.182 1.592.707 86.965 299.195 42.360 - 

Denar in denarni ustrezniki 1.671 2.243.810 319.234 31.755 15.407 10.843 327.427 - 

nekratkoročne finančne obveznosti - (4.045.119) - - - - - - 

Kratkoročne finančne obveznosti - (1.595.625) - - - - - - 

Kratkoročne poslovne obveznosti (62.833) (11.416.904) (337.641) (1.067.223) (16.182) (146.062) (220.783) (19.678)

Izpostavljenost bilance stanja 375.007 (6.272.055) (16.225) 557.239 86.190 163.976 149.004 (19.678)
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Valutno tveganje

Vsi zneski so preračunani v EUR

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

Stanje na dan 1. 1. 2015

nekratkoročne poslovne terjatve - 18.838 - - - - - - 

Kratkoročne poslovne terjatve 417.262 7.823.013 1.982.470 104.834 461.958 (3.632)

Denar in denarni ustrezniki 1.849 3.288.531 27.428 62.338 31.416 26.105 118.800 

nekratkoročne finančne obveznosti - (11.638.175) - - - - - - 

Kratkoročne finančne obveznosti - (4.637.704) - - - - - - 

Kratkoročne poslovne obveznosti (205.571) (11.409.403) (485.408) (2.756.933) (77.768) (364.331) (124.781) (25)

Izpostavljenost bilance stanja 213.540 (16.554.900) (457.980) (712.125) 58.482 123.732 (9.613) (25)

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

Stanje na dan 31. 12. 2015

nekratkoročne poslovne terjatve - 997.615 - - - - - - 

Kratkoročne poslovne terjatve 391.104 7.940.886 - 2.142.990 100.524 289.060 69.847 - 

Denar in denarni ustrezniki 9.938 5.272.675 620.473 133.483 19.668 31.935 308.806 - 

nekratkoročne finančne obveznosti - (5.264.056) - - - - - - 

Kratkoročne finančne obveznosti - (1.445.624) - - - - - - 

Kratkoročne poslovne obveznosti (101.179) (12.662.098) (425.438) (1.261.561) (24.044) (191.947) (291.906) (25)

Izpostavljenost bilance stanja 299.863 (5.160.602) 195.035 1.014.912 96.148 129.048 86.747 (25)

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

Stanje na dan 31. 12. 2016

nekratkoročne poslovne terjatve - 491.270 - - - - - - 

Kratkoročne poslovne terjatve 436.169 8.050.513 2.182 1.592.707 86.965 299.195 42.360 - 

Denar in denarni ustrezniki 1.671 2.243.810 319.234 31.755 15.407 10.843 327.427 - 

nekratkoročne finančne obveznosti - (4.045.119) - - - - - - 

Kratkoročne finančne obveznosti - (1.595.625) - - - - - - 

Kratkoročne poslovne obveznosti (62.833) (11.416.904) (337.641) (1.067.223) (16.182) (146.062) (220.783) (19.678)

Izpostavljenost bilance stanja 375.007 (6.272.055) (16.225) 557.239 86.190 163.976 149.004 (19.678)
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Skupina posluje na več trgih, domicilni trg predstavlja Slovenija oz. valuta EUR. Zaradi od
visnih družb na tujih trgih smo izpostavljeni tveganju sprememb deviznih tečajev, pri ka
terih se zaradi spremembe razmerja posamezne valute proti funkcionalni valuti Skupine 
lahko zmanjšajo gospodarske koristi Skupine. Največja valutna tveganja izvirajo iz naših 
poslovnih aktivnosti na trgih Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. 

Dolgo devizno pozicijo (presežek sredstev nad obveznostmi) izkazujemo v valutah BAM, 
HRK, MKD in RSD.  

Kratko devizno pozicijo imamo v valutah GBP in USD, v katerih se izvajajo nakupi blaga 
(dostopnega samo na teh trgih) in avtorskih pravic. 

Ključni  računovodski kategoriji, ki tvorita devizno pozicijo, sta  terjatve do kupcev (in dru
ge terjatve) ter poslovne in druge obveznosti.

Analiza občutljivosti

Pri analizi občutljivosti so uporabljeni naslednji tečaji:

 Končni tečaj

enot valute za 1 EUR 31. 12. 2016 31. 12. 2015

BaM 1,956 1,956

GBP 0,856 0,738

HRK 7,560 7,637

MKd 61,800 61,555

RSd 123,600 121,230

USD 1,054 1,093

Analiza občutljivosti je narejena na podlagi 1odstotne 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.
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v EUR 2016 2015

Sprememba navedene valute za 1,0 % 1,0 %

BaM -3.713 -2.969

GBP 161 -1.931

HRK -5.517 -10.049

MKd -853 -952

RSd -1.624 -1.278

USD -1.475 -859

druge valute 0 0

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. 2016 nismo imeli 
odprtih terminskih pogodb.

Upravljanje z valutnimi tveganji izvajamo centralizirano na nivoju matične družbe.

Glede na izvedene ukrepe varovanja pred valutnimi tveganji ocenjujemo valutno tveganje 
kot zmerno.
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obrestno tveganje

Pri financiranju tekočega poslovanja Skupine in njene investicijske dejavnosti se soočamo 
z obrestnim tveganjem, saj so vsa posojila vezana na variabilno obrestno mero EURIBoR 
(3 oz. 6mesečni EURIBoR).

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri    

Prejeti krediti in posojila 5.628.135 6.666.288 16.226.442

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri -5.628.135 -6.666.288 -16.226.442

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid leta 2015

 Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

neto variabilnost denarnega toka -66.663 66.663

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid leta 2016

 Povečanje za 100 bt Zmanjšanje za 100 bt

neto variabilnost denarnega toka -56.281 56.281

V letu 2016 smo kljub večjim investicijskim aktivnostim, za katere smo se delno zadolžili,  
znižali skupni obseg prejetih posojil. Posojila iz preteklih obdobij smo odplačevali skladno 
z obstoječim amortizacijskim načrtom. Glede na dejstvo, da nameravamo v prihodnje do
datno zmanjševati posojilno izpostavljenost, ocenjujemo obrestno tveganje kot nizko.
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Kreditno tveganje

Z vidika kreditnega tveganja najpomembnejšo računovodsko kategorijo predstavljajo ter
jatve do kupcev. Terjatve Skupine 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 bolj ali manj 
odvisna od posameznega trga, na katerem nastopamo.

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

Pri preostalih pravnih osebah s pomočjo notranje informacijske podpore in zunanjih virov 
bonitetnih informacij sproti preverjamo njihovo boniteto, višino in starostno strukturo ter
jatev ter določamo meje izpostavljenosti do posameznih kupcev, redno nadziramo njihovo 
finančno stanje, izvajamo medsebojne in verižne kompenzacije druge finančne pogodbe. 

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

v EUR 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

nekratkoročne finančne naložbe 238.038 257.552 273.138

nekratkoročne poslovne terjatve 491.270 997.615 18.838

Kratkoročne finančne naložbe 345.378 345.378 345.381

Kratkoročne poslovne terjatve 10.510.091 10.934.410 10.785.905

Denar in denarni ustrezniki 2.950.147 6.396.978 3.556.467

Skupaj 14.534.924 18.931.933 14.979.729
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

 31 .12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015

nezapadle 7.807.591 8.165.191 8.044.352

Zapadle do 90 dni 1.331.928 1.515.857 1.643.493

Zapadle od 91 do 180 dni 208.717 205.710 210.214

Zapadle nad 180 dni 178.208 140.587 258.816

Skupaj 9.526.445 10.027.346 10.156.876

Gibanje popravka vrednosti

 2015 2016

Stanje 1. 1. 7.526.603 7.386.672

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 246.451 891.263

Odprava popravkov vrednosti v letu 142.798 213.736

Dokončen odpis terjatev 243.584 242.967

Stanje 31. 12. 7.386.672 7.821.232

Likvidnostno tveganje

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

V Skupini aktivno upravljamo tveganje plačilne sposobnosti s spremljanjem in centralizi
ranim uravnavanjem likvidnosti sredstev, obveznosti do virov sredstev in denarnih tokov 
iz poslovanja in naložbenja.

Veliko pozornosti namenjamo sprotni spremljavi denarnih tokov kot tudi planiranju (krat
koročnemu in dolgoročnemu). Uspešno planiranje likvidnosti nam omogoča optimalno in 
aktivno upravljanje morebitnih presežkov (primanjkljajev) sredstev na nivoju posamezne 
družbe in Skupine.
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 1.  1. 2015 Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 16.226.442 704.537 4.546.498 13.204.076

Prejeta posojila družb 0 0 0 0

Druge finančne obveznosti 49.438 18.219 0 0

Kratkoročne poslovne 
obveznosti 13.289.981 14.212.261 0 0

Skupaj 32.902.370 14.935.017 4.546.498 13.204.076

 31. 12. 2015 Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 6.666.288 435.847 1.134.760 5.547.489

Prejeta posojila družb 0 0 0 0

Druge finančne obveznosti 43.392 21.825 3.723 17.816

Kratkoročne poslovne 
obveznosti 12.889.751 13.910.104 23.308 0

Skupaj 21.671.576 14.367.776 1.161.791 5.565.305

 31. 12. 2016 Pogodbeni denarni tokovi*

 Knjigovodska vrednost do 6 mesecev 7–12 mesecev nad 12 mesecev

Prejeti bančni krediti 5.628.135 576.585 1.134.224 4.213.197

Prejeta posojila družb 0 0 0 0

Druge finančne obveznosti 12.608 7.344 5.509 7.279

Kratkoročne poslovne 
obveznosti 11.211.198 11.670.175 37.911 0

Skupaj 18.708.784 12.254.104 1.177.644 4.220.476

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

Stanje 31. 12. 2016
Knjigovodska 

vrednost
Poštena 

vrednost 1. raven 2. raven 3. raven

Sredstva      

nekratkoročne poslovne terjatve 491.270 491.270  0  0 491.270 

nekratkoročne finančne naložbe 238.038 238.038  0  0 238.038 

Kratkoročne finančne naložbe 345.378 345.378  0  0 345.378 

Kratkoročne poslovne terjatve 10.510.091 10.510.091  0  0 10.510.091 

Denar in denarni ustrezniki 2.950.147 2.950.147  0  0 2.950.147 

Obveznosti      

Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 5.640.744 5.640.744  0  0 5.640.744 

Kratkoročne poslovne obveznosti 13.287.306 13.287.306  0  0 13.287.306 

Stanje 31. 12. 2015
Knjigovodska 

vrednost
Poštena 

vrednost 1. raven 2. raven 3. raven

Sredstva      

nekratkoročne poslovne terjatve 997.615 997.615  0  0 997.615 

nekratkoročne finančne naložbe 257.552 257.552  0  0 257.552 

Kratkoročne finančne naložbe 345.378 345.378  0  0 345.378 

Kratkoročne poslovne terjatve 10.934.410 10.934.410  0  0 10.934.410 

Denar in denarni ustrezniki 6.396.978 6.396.978  0  0 6.396.978 

Obveznosti      

Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 6.709.680 6.709.680  0  0 6.709.680 

Kratkoročne poslovne obveznosti 14.958.197 14.958.197  0  0 14.958.197 

Stanje 1. 1. 2015
Knjigovodska 

vrednost
Poštena 

vrednost 1. raven 2. raven 3. raven

Sredstva      

nekratkočne poslovne terjatve 18.838 18.838  0  0 18.838 

nekratkočne finančne naložbe 273.138 273.138  0  0 273.138 

Kratkoročne finančne naložbe 345.381 345.381  0  0 345.381 

Kratkoročne poslovne terjatve 10.785.905 10.785.905  0  0 10.785.905 

Denar in denarni ustrezniki 3.556.467 3.556.467  0  0 3.556.467 

Obveznosti      

Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 16.275.879 16.275.879  0  0 16.275.879 

Kratkoročne poslovne obveznosti 15.424.220 15.424.220  0  0 15.424.220 
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24.4.23.  ČISTI PRIHoDKI oD PRoDAJE

DRUŽBA 2016 % 2016 nekonsolidirano % 2015 % 2015 nekonsolidirano % Delež 16 Delež 15 I 16/15 I 16/15

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

MK ZalOŽBa 10.137.411 13,8 20.597.875 23,8 13.586.639 18,0 24.701.829 27,6 0,49 0,55 74,6 83,4

MK tRGOVina 52.957.715 72,1 53.389.656 61,7 50.905.881 67,6 51.433.972 57,5 0,99 0,99 104,0 103,8

CZ – ZalOŽnIŠTvO 9.337 0,0 607.342 0,7 11.465 0,0 711.682 0,8 0,02 0,02 81,4 85,3

gRaFIKa SOČa 2.331.793 3,2 3.745.875 4,3 2.184.078 2,9 3.661.551 4,1 0,62 0,60 106,8 102,3

MOZaIK KnjIga 5.761.213 7,8 5.808.837 6,7 6.033.025 8,0 6.144.792 6,9 0,99 0,98 95,5 94,5

MK SaRajEvO 706.289 1,0 724.535 0,8 788.164 1,0 791.237 0,9 0,97 1,00 89,6 91,6

MK SKOPjE 332.919 0,5 332.919 0,4 404.924 0,5 404.924 0,5 1,00 1,00 82,2 82,2

MK BeOGRad 1.218.183 1,7 1.308.264 1,5 1.445.951 1,9 1.600.619 1,8 0,93 0,90 84,2 81,7

SKUPAJ SKUPINA MK 73.454.860 100 86.515.304 100 75.360.129 100 89.450.607 100 0,85 0,84 97 97

DRUŽBA 2015 % 2015 nekonsolidirano % 2014 % 2014 nekonsolidirano % Delež 15 Delež 14 I 15/14 I 15/14

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

MK ZalOŽBa 13.586.639 18,0 24.701.829 27,6 14.982.486 19,5 26.542.433 29,0 0,55 0,56 90,7 93,1

MK tRGOVina 50.905.881 67,6 51.433.972 57,5 49.512.058 64,5 50.115.457 54,7 0,99 0,99 102,8 102,6

CZ – ZalOŽnIŠTvO 11.465 0,0 711.682 0,8 11.787 0,0 808.780 0,9 0,02 0,01 97,3 88,0

gRaFIKa SOČa 2.184.078 2,9 3.661.551 4,1 2.103.030 2,7 3.778.004 4,1 0,60 0,56 103,9 96,9

MOZaIK KnjIga 6.033.025 8,0 6.144.792 6,9 6.915.700 9,0 6.991.565 7,6 0,98 0,99 87,2 87,9

MK SaRajEvO 788.164 1,0 791.237 0,9 924.892 1,2 926.193 1,0 1,00 1,00 85,2 85,4

MK SKOPjE 404.924 0,5 404.924 0,5 495.131 0,6 495.131 0,5 1,00 1,00 81,8 81,8

MK BeOGRad 1.445.951 1,9 1.600.619 1,8 1.788.694 2,3 2.004.240 2,2 0,90 0,89 80,8 79,9

SKUPAJ SKUPINA MK 75.360.129 100 89.450.607 100 76.733.778 100 91.661.803 100 0,84 0,84 98 98
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24.4.23.  ČISTI PRIHoDKI oD PRoDAJE

DRUŽBA 2016 % 2016 nekonsolidirano % 2015 % 2015 nekonsolidirano % Delež 16 Delež 15 I 16/15 I 16/15

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

MK ZalOŽBa 10.137.411 13,8 20.597.875 23,8 13.586.639 18,0 24.701.829 27,6 0,49 0,55 74,6 83,4

MK tRGOVina 52.957.715 72,1 53.389.656 61,7 50.905.881 67,6 51.433.972 57,5 0,99 0,99 104,0 103,8

CZ – ZalOŽnIŠTvO 9.337 0,0 607.342 0,7 11.465 0,0 711.682 0,8 0,02 0,02 81,4 85,3

gRaFIKa SOČa 2.331.793 3,2 3.745.875 4,3 2.184.078 2,9 3.661.551 4,1 0,62 0,60 106,8 102,3

MOZaIK KnjIga 5.761.213 7,8 5.808.837 6,7 6.033.025 8,0 6.144.792 6,9 0,99 0,98 95,5 94,5

MK SaRajEvO 706.289 1,0 724.535 0,8 788.164 1,0 791.237 0,9 0,97 1,00 89,6 91,6

MK SKOPjE 332.919 0,5 332.919 0,4 404.924 0,5 404.924 0,5 1,00 1,00 82,2 82,2

MK BeOGRad 1.218.183 1,7 1.308.264 1,5 1.445.951 1,9 1.600.619 1,8 0,93 0,90 84,2 81,7

SKUPAJ SKUPINA MK 73.454.860 100 86.515.304 100 75.360.129 100 89.450.607 100 0,85 0,84 97 97

DRUŽBA 2015 % 2015 nekonsolidirano % 2014 % 2014 nekonsolidirano % Delež 15 Delež 14 I 15/14 I 15/14

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

MK ZalOŽBa 13.586.639 18,0 24.701.829 27,6 14.982.486 19,5 26.542.433 29,0 0,55 0,56 90,7 93,1

MK tRGOVina 50.905.881 67,6 51.433.972 57,5 49.512.058 64,5 50.115.457 54,7 0,99 0,99 102,8 102,6

CZ – ZalOŽnIŠTvO 11.465 0,0 711.682 0,8 11.787 0,0 808.780 0,9 0,02 0,01 97,3 88,0

gRaFIKa SOČa 2.184.078 2,9 3.661.551 4,1 2.103.030 2,7 3.778.004 4,1 0,60 0,56 103,9 96,9

MOZaIK KnjIga 6.033.025 8,0 6.144.792 6,9 6.915.700 9,0 6.991.565 7,6 0,98 0,99 87,2 87,9

MK SaRajEvO 788.164 1,0 791.237 0,9 924.892 1,2 926.193 1,0 1,00 1,00 85,2 85,4

MK SKOPjE 404.924 0,5 404.924 0,5 495.131 0,6 495.131 0,5 1,00 1,00 81,8 81,8

MK BeOGRad 1.445.951 1,9 1.600.619 1,8 1.788.694 2,3 2.004.240 2,2 0,90 0,89 80,8 79,9

SKUPAJ SKUPINA MK 75.360.129 100 89.450.607 100 76.733.778 100 91.661.803 100 0,84 0,84 98 98
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24.4.24.  ČISTI PRIHoDKI oD PRoDAJE Po REGIJAH  

2016 % 2016 nekonsolidirano % 2015 % 2015 nekonsolidirano % Delež 16 Delež 15 I 16/15 I 16/15

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

Prodaja na domačem trgu 63.691.585 87 75.289.625 87 64.171.255 85 76.504.176 86 0,85 0,84 99 98

Prodaja na tujem trgu 9.763.275 13 11.225.679 13 11.188.874 15 12.946.431 14 0,87 0,86 87 87

SKUPAJ SKUPINA MK 73.454.860 100 86.515.304 100 75.360.129 100 89.450.607 100 0,85 0,84 97 97

2015 % 2015 nekonsolidirano % 2014 % 2014 nekonsolidirano % Delež 15 Delež 14 I 15/14 I 15/14

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

Prodaja na domačem trgu 64.171.255 85,2 76.504.176 85,5 64.803.053 84,5 77.527.701 84,6 0,84 0,84 99 99

Prodaja na tujem trgu 11.188.874 14,8 12.946.431 14,5 11.930.725 15,5 14.134.102 15,4 0,86 0,84 94 92

SKUPAJ SKUPINA MK 75.360.129 100 89.450.607 100 76.733.778 100 91.661.803 100 0,84 0,84 98 98

24.4.25. ČISTI PRIHoDKI oD PRoDAJE Po VRSTI

2016 2015 2014

Čisti prihodki od prodaje blaga in proizvodov 69.847.601 69.105.483 70.476.720

Čisti prihodki od prodaje storitev 3.607.259 6.254.646 6.257.058

Skupaj 73.454.860 75.360.129 76.733.778

Konsolidirana čista prodaja Skupine je bila v letu 2016 manjša za 3 odstotke glede na 
prejšnje leto. Iz tabele je razvidno, da se je v letu 2016 v Skupini povečal delež prodaje, 
ustvarjen v tujini, predvsem zaradi padca konsolidiranih prihodkov v družbi MKZ zaradi 
odprodaje logistične dejavnosti v oktobru 2015.
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24.4.24.  ČISTI PRIHoDKI oD PRoDAJE Po REGIJAH  

2016 % 2016 nekonsolidirano % 2015 % 2015 nekonsolidirano % Delež 16 Delež 15 I 16/15 I 16/15

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

Prodaja na domačem trgu 63.691.585 87 75.289.625 87 64.171.255 85 76.504.176 86 0,85 0,84 99 98

Prodaja na tujem trgu 9.763.275 13 11.225.679 13 11.188.874 15 12.946.431 14 0,87 0,86 87 87

SKUPAJ SKUPINA MK 73.454.860 100 86.515.304 100 75.360.129 100 89.450.607 100 0,85 0,84 97 97

2015 % 2015 nekonsolidirano % 2014 % 2014 nekonsolidirano % Delež 15 Delež 14 I 15/14 I 15/14

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

Prodaja na domačem trgu 64.171.255 85,2 76.504.176 85,5 64.803.053 84,5 77.527.701 84,6 0,84 0,84 99 99

Prodaja na tujem trgu 11.188.874 14,8 12.946.431 14,5 11.930.725 15,5 14.134.102 15,4 0,86 0,84 94 92

SKUPAJ SKUPINA MK 75.360.129 100 89.450.607 100 76.733.778 100 91.661.803 100 0,84 0,84 98 98

24.4.25. ČISTI PRIHoDKI oD PRoDAJE Po VRSTI

2016 2015 2014

Čisti prihodki od prodaje blaga in proizvodov 69.847.601 69.105.483 70.476.720

Čisti prihodki od prodaje storitev 3.607.259 6.254.646 6.257.058

Skupaj 73.454.860 75.360.129 76.733.778

Konsolidirana čista prodaja Skupine je bila v letu 2016 manjša za 3 odstotke glede na 
prejšnje leto. Iz tabele je razvidno, da se je v letu 2016 v Skupini povečal delež prodaje, 
ustvarjen v tujini, predvsem zaradi padca konsolidiranih prihodkov v družbi MKZ zaradi 
odprodaje logistične dejavnosti v oktobru 2015.
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24.4.26. DRUGI PoSLoVNI PRIHoDKI 2.036.171 EUR

 2016 2015 2014

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije 539.536 466.213 663.610

Prihodki od odprave rezervacij 63.525 349.858 102.113

Prevrednotovalni poslovni prihodki – zaloge 207.047 398.350 487.456

Prevrednotovalni poslovni prihodki – terjatve, 
obveznosti 1.016.479 632.731 1.413.983

Prevrednotovalni poslovni prihodki – osnovna sredstva 139.096 411.956 513.131

drugi prihodki 70.489 123.058 111.237

Skupaj 2.036.171 2.382.166 3.291.530

Drugi poslovni prihodki so se znižali za 15 % glede na predhodno leto.  Prevrednotovalni 
prihodki iz naslova odprave slabitev so posledica več dejavnikov in so razlikujejo glede na 
družbo. Med najpomembnejšima vzrokoma sta izboljšana starostna struktura zalog ter 
intenzivnejša monetizacija, ki poteka že več zaporednih let.

25.4.27. FINANČNI PRIHoDKI 323.880 EUR

 2016 2015 2014

Finančni prihodki iz deležev 9.059 2.739 3.214

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 21 2.739 3.214

 - finančni prihodki iz deležev – drugo 21 2.739 3.214

Finančni prihodki iz drugih naložb 9.038 0 0

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 14.358 27.281 37.446

Finančni prihodki iz posojil iz naslova prejetih obresti 4.110 3.007 25.163

Finančni prihodki iz posojil – drugo 10.248 24.274 12.283

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 300.463 275.539 277.851

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev iz naslova prejetih obresti 157.824 196.551 228.923

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev iz naslova tečajnih razlik 142.639 78.988 48.928

Skupaj 323.880 305.558 318.511

Finančni prihodki so narasli za 6 %. Zaradi boljše plačilne discipline so padli prihodki iz 
naslova obračunanih zamudnih obresti kupcem, na drugi strani pa so se zaradi večjih te
čajnih nihanj občutno povečali prihodki iz naslova pozitivnih tečajnih razlik.
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24.4.28. NABAVNA VREDNoST PRoDANEGA TRGoVSKEGA BLAGA, 
STRoŠKI MATERIALA IN SToRITEV 54.364.602 EUR

 2016 2015 2014

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 32.679.539 32.100.998 31.390.957

Stroški materiala 2.594.711 2.675.366 2.779.265

Material 1.551.292 1.486.972 1.568.026

Pomožni material 162.083 176.489 146.562

energija 612.071 700.894 736.079

nadomestni deli 62.236 66.243 67.977

Odpis drobnega inventarja in embalaže 8.724 24.543 24.659

Pisarniški material in strokovna literatura 198.305 220.225 235.962

Stroški storitev 19.090.352 20.536.005 20.534.198

 Proizvajalni stroški 5.827.009 6.267.249 5.912.470

 Stroški transportnih storitev 2.778.149 3.790.700 4.366.426

 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev 417.473 566.671 557.505

 najemnine 1.665.019 1.553.915 1.515.492

 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 509.698 579.139 636.579

 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 415.483 481.189 456.668

 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.470.227 1.759.982 1.573.602

 Stroški sejmov, reklame in reprezentance 2.167.864 2.163.209 2.169.848

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti,  
skupaj z dajatvami 1.504.555 1.496.870 1.579.872

 Stroški drugih storitev 2.334.874 1.877.081 1.765.735

Skupaj 54.364.602 55.312.369 54.704.419

Nabavna vrednost  prodanega blaga in materiala ja narasla za 2 % zaradi višje prodaje tr
govskega blaga družb v Skupini, drugi stroški materiala pa so se zaradi varčevalnih ukrepov, 
optimizacije poslovnih procesov ter izboljšanja nabavnih pogojev zmanjšali za 3 %. 
                                                                                                                                        
Stroški storitev so se v skupnem obsegu v letu 2016 znižali za 7 odstotkov.

Za 7 % so narasli stroški najema kot posledica novih (dodatnih) maloprodajnih enot v tr
govinski dejavnosti, preostali stroški storitev pa so se zaradi dodatnih optimizacij in varče
valnih ukrepov večinoma zmanjšali.
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Skupina svoje režijske poslovne aktivnosti večinoma izvaja v lastnih prostorih, trgovski del 
Skupine pa svoje prodajne prostore najema, in sicer pod običajnimi pogoji, ki veljajo za 
trgovske centre. Tovrstne najeme imamo umeščene med nekratkoročnimi poslovnimi na
jemi z možnostjo odpovedi.

Knjiženi stroški revizij zaključnih računov družb Skupine in stroški konsolidacije (pregledi 
konsolidacijskih paketov) so v letu 2016 znašali 36.958 EUR. Vsebinsko gledano knjižene 
stroške revizij v letu 2016 sestavljajo stroški predrevizije poslovnega leta 2016 in stroški 
drugega dela revizije poslovnega leta 2015. 

24.4.29. STRoŠKI DELA                                 18.850.922 EUR

 2016 2015 2014

Stroški plač 13.391.518 13.916.880 14.373.437

Stroški pokojninskih zavarovanj 1.620.203 1.689.045 1.775.718

Stroški socialnih zavarovanj 1.046.832 1.097.687 1.125.356

Drugi stroški dela 2.792.369 2.831.499 2.833.497

Skupaj 18.850.922 19.535.111 20.108.007

Stroški dela so se zmanjšali za 4 %. Razloge za znižanje mase stroškov dela je iskati pred
vsem v zniževanju števila zaposlenih (odprodaja logistične dejavnosti, upokojevanje, na
ravni odhodi …).
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Število zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2016

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1.2015

I.–III. stopnja 51 65 74

Iv. stopnja 208 235 277

v. stopnja 277 280 303

vI. stopnja 92 93 95

vII. stopnja 247 228 249

vIII. stopnja 17 24 15

IX. stopnja 4 3 5

SKUPAJ 896 928 1.018

Število zaposlenih se je na presečni dan glede na leto poprej zmanjšalo za 3 % oz. za 32 
zaposlenih.

24.4.30. AMoRTIZACIJA 1.921.438 EUR

 2016 2015 2014

amortizacija  neopredmetenih sredstev 574.233 710.676 652.499

amortizacija zgradb 432.412 1.112.568 1.249.099

amortizacija  naprav, opreme in nadomestnih delov 914.793 899.545 995.037

Skupaj 1.921.438 2.722.789 2.896.635

Amortizacija se že več let zapored znižuje kot posledica upočasnjene investicijske aktivno
sti v preteklih letih. 

V letu 2015 smo z odprodajo logistične dejavnosti del sredstev prenesli (odprodali) tujemu 
partnerju. Iz tega naslova smo ustvarili za cca. 1,4 mio EUR prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov (kot enkraten učinek prenosa), hkrati pa je amortizacija v letu 2016 ustrezno 
nižja.
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24.4.31. SLABITVE IN oDPISI 1.212.735 EUR

 2016 2015 2014

Slabitve in odpisi pri nekratkoročnih dolgoročnih 
sredstvih, nepremičninah, napravah in opremi ter 
naložbenih nepremičninah

13.927 1.426.988 4.269

Slabitve in odpisi pri obratnih sredstvih 1.198.808 296.890 505.266

Slabitve in odpisi pri terjatvah 898.808 283.942 505.266

Slabitve in odpisi pri zalogah 300.000 12.948 0

Skupaj 1.212.735 1.723.877 509.535

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.  Kategorijo slabitev in odpisov sta v letu 2016 
zaznamovala 2 večja dogodka v skupni negativni višini 1 mio EUR, in sicer slabitev terjatve 
do družbe Algoritam MK (ki je v letu 2017 postala insolventna) v višini 701 tisoč EUR in  
slabitev obstoječih zalog v odvisni družbi MK Beograd v višini 300 tisoč EUR.

24.4.32. DRUGI PoSLoVNI oDHoDKI 430.146 EUR

 2016 2015 2014

Dolgoročne rezervacije 0 74.970 12.782

Dajatve, neodvisne od stroškov dela in drugih stroškov 157.690 495.081 270.571

Izdatki za varstvo okolja 1.601 704 1.315

nagrade dijakom in študentom na praksi 311 0 1.103

Preostali stroški 142.088 70.410 127.194

Denarne kazni, odškodnine in preostalo 128.456 57.812 62.293

Skupaj 430.146 698.977 475.257

Drugi poslovni odhodki so se zmanjšali za 38 %. Zaradi odprodaje logistične dejavnosti 
smo bili kot prodajalec (prenosnik) v letu 2015 zavezani k plačilu davka na promet nepre
mičnin v višini 252 tisoč EUR. V letu 2016 tovrstnih izrednih dogodkov ni.
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24.4.33. FINANČNI oDHoDKI     416.774 EUR

 2016 2015 2014

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 44.301 315.644 259.556

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov  finančnih naložb 44.301 315.644 259.556

- finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb, merjenih po nabavni vrednosti 44.301 315.644 259.556

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 207.491 776.846 1.135.626

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 207.491 776.846 1.135.626

- finančni odhodki iz posojil iz naslova obresti 207.491 776.846 1.135.626

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 164.981 199.494 162.615

Finančni odhodki iz posl. obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 162.435 195.455 153.224

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz naslova obresti 16.730 45.304 33.959

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik 145.705 150.151 119.265

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 2.547 4.039 9.391

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz naslova obresti 1.263 2.478 4.338

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti iz tečajnih razlik 589 1.525 1.237

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – drugo 695 36 3.816

Skupaj 416.774 1.291.984 1.557.798

Finančni odhodki so se zmanjšali za 68 % glede na predhodno leto. 

V letu 2015 smo poplačali vse obveznosti iz naslova finančnega reprograma in se ponovno 
zadolžili pod bistveno boljšimi pogoji. To se delno kaže že v rezultatu 2015, kjer je zadnji 
kvartal leta financiran z nižjimi obrestnimi merami in je znesek prejetih posojil ustrezno 
manjši. Celoten učinek nižjih stroškov financiranja je viden v letu 2016, zato tudi velika raz
lika v stroških finančnih obveznosti.

V primerjavi s preteklim letom smo imeli tudi bistveno manj slabitev oz. odpisov finančnih 
naložb.
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24.4.34. DAVEK oD DoHoDoV  PRAVNIH oSEB 
 IN DRUGI DAVKI -67.348 EUR

Zbirni davek od dohodkov pravnih oseb Skupine za leto 2016 je znašal 2.373 EUR (negati
ven vpliv na izkaz poslovnega izida). odloženi davki iz zbirnega izkaza poslovnega izida 
znašajo 69.721 EUR in v tej višini poslovni izid izboljšujejo.

Razmerje med odhodkom za davek in računovodskim poslovnim izidom 2016 2015

Poslovni izid pred obdavčitvijo -1.028.752 -3.419.758

Pričakovani davek -174.888 581.359

Prihodki, ki niso predmet obdavčitve -28.093 38.504

Davčno nepriznani odhodki 72.180 -1.104.193

Davčne olajšave -92.960 825.000

Sprememba davčne osnove 0 -684.928

Slabitev odloženih terjatev za davek 0 -450.000

nepripoznane odložene terjatve za davek 171.000 0

drugo -14.588 26.632

Strošek davka v IPI-ju -67.348 -767.627

24.4.35. ČISTI PoSLoVNI IZID PoSLoVNEGA LETA               -961.405 EUR

Celotni čisti poslovni izid Skupine je v letu 2016 znašal 961.405 EUR. 

Skupina nima več manjšinskih lastnikov.

24.4.36. STRoŠKI Po FUNKCIoNALNIH SKUPINAH          76.779.844 EUR

 2016 2015

Proizvajalni stroški poslovnih učinkov 7.512.397 8.257.808

nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 32.679.539 32.100.998

Stroški prodaje 8.943.390 10.359.844

Splošni stroški 27.644.518 29.274.475

SKUPAJ 76.779.844 79.993.125



239Letno poročilo 2016

24.4.37. 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 Mladinska knjiga 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 Mladinska knjiga 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).

Glede na spisek neposredno odvisnih družb skupine DUTB, d. d, ki nam ga je poslal gos
pod Janez Škrubej dne 23. 1. 2017, smo preverili vse transakcije s temi družbami. 

Transakcije v okviru skupine DUTB so v posameznih računovodskih izkazih prikazane med 
preostalimi postavkami (niso posebej razkrite), so pa zneskovno zanemarljive.

Skupne terjatve družb MK do nepovezanih družb na dan 31. 12. 2016 znašajo 10,51 mio 
EUR. odprte terjatve MK do družb v skupini DUTB znašajo 24 tisoč EUR oz. 0,23 % vseh 
terjatev.

Skupni prihodki družb MK do nepovezanih družb v letu 2016 znašajo 73,46 mio EUR. Re
alizirani prihodki MK do družb v skupini DUTB v letu 2016 znašajo 26 tisoč EUR oz. 0,04 
% vseh prihodkov.

Vse transakcije, ki so nastale v obdobju, so predmet običajnega poslovanja (prodaje) s stra
ni družb MK – transakcije so popolnoma tržne narave, vse pogodbe in drugi pogoji (če 
odstopajo od običajnih) so bili sprejeti v času, ko lastniške relacije na nivoju DUTB še niso 
obstajale.
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PREJEMKI ČLANoV UPRAVE IN DELAVCEV 
Z INDIVIDUALNIMI PoGoDBAMI 532.507 EUR          

 2016 2015 2014

Uprava –  znesek 239.870 257.280 261.961

Uprava – število 2,00 2,00 2,00

Individualne pogodbe – znesek 292.637 323.673 324.095

Individualne pogodbe –  število 5,00 5,00 5,00

SKUPAJ – ZNESEK 532.507 580.953 586.056

SKUPAJ – ŠTEVILO 7 7 7

obračunani prejemki članov uprave in delavcev z individualnimi pogodbami so se zmanj
šali za 8 %.

PREJEMKI ČLANoV NADZoRNIH SVEToV    90.621 EUR

 2016 2015 2014

vrednost prejemkov 90.621 77.486 77.330

Število članov 6 6 6

24.4.38. oBRAZLoŽITEV PREHoDA NA MSRP

Skupina  prvič predstavlja svoje računovodske izkaze v skladu z MSRP. 

Predhodno opisane računovodske usmeritve je Skupina upoštevala pri pripravi računovod
skih izkazov za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2016, v primerjalnih računovodskih 
izkazih za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2015, in pri pripravi otvoritvenega izkaza 
finančnega položaja po MSRP na dan 1. 1. 2015, ki je datum prehoda na izdelavo računo
vodskih izkazov Skupine v skladu z MSRP.

V otvoritveni bilanci stanja po MSRP so posamezne postavke izkazov, ki jih je Skupina v 
preteklosti pripravljala v skladu s SRS, razvrščene v skladu z zahtevami MSRP. Edina večja 
sprememba prehoda od SRS na MSRP je vpliv oblikovanja dodatnih rezervacij za neizkori
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ščene dopuste. Posledično se vpliv izkazuje od 31. 12. 2014 dalje na bilanci stanja, kjer ima
mo za znesek neizkoriščenih dopustov vračunane stroške na postavki druge kratkoročne 
obveznosti (+673 tisoč EUR) ter ustrezno zmanjšan kapital. V letu 2015 se je saldo rezer
vacij za neizkoriščene dopuste znižal za 92 tisoč EUR, v letu 2016 pa ponovno povečal za 
73 tisoč EUR.  Za pripadajoče zneske se je spremenil tudi izid poslovnega leta.

opravljene pa so bile naslednje prerazvrstitve:

 terjatve in obveznosti za davek od dohodka so izkazane ločeno od preostalih kratkoroč
nih poslovnih terjatev in obveznosti;

 aktivne časovne razmejitve so bile prerazvrščene med druge kratkoročne poslovne ter
jatve in sredstva; 

 pasivne časovne razmejitve so bile prerazvrščene med druge kratkoročne poslovne ob
veznosti in obveznosti;

 predujmi, dani za osnovna sredstva, zaloge in dobaviteljem, so bili prerazvrščeni iz po
stavk osnovnih sredstev, zalog in kratkoročnih poslovnih terjatev na predujme in druga 
kratkoročna sredstva;

 predujmi, prejeti od kupcev, so bili prerazvrščeni iz postavke kratkoročne poslovne ob
veznosti na druge kratkoročne obveznosti;

 terjatve in obveznosti za DDV so pobotane na ravni držav;
 obveznosti iz naslova izdanih bonov so prerazvrščene iz kratkoročnih poslovnih obve

znosti na druge kratkoročne poslovne obveznosti;
 drugi prihodki in drugi odhodki so bili prerazvrščeni med druge poslovne prihodke ter 

med druge poslovne odhodke.

Ker je Skupina v preteklosti uporabljala drugačno shemo temeljnih računovodskih izkazov, 
pregled prerazvrstitev ni mogoč niti smiseln.

Skupina ni uporabila izjem, ki jih ob prvi uporabi MSRP v zvezi z uporabo za nazaj dopuš
ča MSRP 1. 

Računovodske ocene, uporabljene po stanju na 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015, so skladne z oce
nami, narejenimi na ta dva datuma v skladu s SRS.
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24.4.39. KAZALNIKI PoSLoVANJA

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a) stopnja lastniškosti financiranja 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

kapital 34.273.124 34.229.541 0,56 0,53 104

kapital in obveznosti 61.697.563 64.248.275    

b) stopnja nekratkoročnosti financiranja      

kapital, nekratkoročne finančne 
obveznosti in dolgoročne rezervacije 41.645.104 42.726.312 0,68 0,67 102

kapital in obveznosti 61.697.563 64.248.275    

      

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja      

neopredmetena sredstva, nepremičnine, 
naprave in oprema (po neodpisani 
vrednosti)

25.243.037 23.318.960 0,41 0,36 113

sredstva 61.697.563 64.248.275    

b) stopnja nekratkoročnosti investiranja      

nekratkoročna sredstva (brez odloženih 
terjatev za davek) 28.757.709 27.432.294 0,47 0,43 109

sredstva 61.697.563 64.248.275    

      

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015 I 16/15

kapital 34.273.124 34.229.541 1,36 1,47 92

neopredmetena sredstva, nepremičnine, 
naprave in oprema (po neodpisani 
vrednosti)

25.243.037 23.318.960
   

b) hitri koeficient      

denar in denarni ustrezniki 2.950.147 6.396.978 0,16 0,31 51

kratkoročne obveznosti 18.802.382 20.633.111    

c) pospešeni koeficient      

likvidna sredstva + kratkoročne poslovne 
terjatve 13.460.238 17.331.388 0,72 0,84 85

kratkoročne obveznosti 18.802.382 20.633.111    

č) kratkoročni koeficient      

kratkoročna sredstva 31.600.356 35.573.804 1,68 1,72 97

kratkoročne obveznosti 18.802.382 20.633.111    
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4. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja      

poslovni prihodki 75.843.984 77.651.701 0,99 0,97 102

poslovni odhodki 76.779.844 79.993.125    

      

5. KAZALNIKI DONOSNOSTI

a) čista dobičkonosnost kapitala      

poslovni izid poslovnega leta -961.405 -4.095.477 -0,03 -0,21 13

povprečna vrednost kapitala 34.251.333 35.537.892    

b) dividendna donosnost kapitala      

vsota dividend za poslovno obdobje 202.456 0 0,04 0,00 -

povprečna vrednost osnovnega kapitala 5.141.149 5.141.149    

c) rentabilnost prodaje      

poslovni izid poslovnega leta -961.405 -4.095.477 -0,01 -0,10 13

čisti prihodki od prodaje 73.454.860 75.360.129    

č) dobičkonosnost prodaje      

poslovni izid iz poslovanja -935.860 -2.341.423 -0,01 -0,03 41

čisti prihodki od prodaje 73.454.860 75.360.129    

stroški dela 18.850.922 19.535.111 0,90 0,90 99

bruto dodana vrednost 21.049.236 21.640.354    
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25. IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze Skupine Mladinska knjiga za leto, kon
čano na dan 31. decembra 2016, 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 ter da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2016.

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.

Ljubljana,  21. 6. 2017

       Marko Ručigaj                          Peter Tomšič
         član uprave                     predsednik uprave



246 Letno poročilo 2016

26. REVIZORJEVO POROČILO
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27.  VPOGLED V LETNO POROČILO

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

  Marko Ručigaj       Peter Tomšič
      član uprave                  predsednik uprave
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