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»	Poročilo direktorja
Od konca 2004 do sredine
2010 je Big Bang zelo
uspešno vodil gospod Bojan
Knuplež. Spomnim se, v
kakšnem katastrofalnem
stanju je bilo podjetje v letu
2004. V vsakem mesecu je
nastalo 10 milijonov tolarjev
nove izgube in takratni
zaposleni so trdili, da ni
mogoče ničesar narediti …
Breda Terglav, direktorica
Bojan Knuplež je s svojim
podjetja in divizije
znanjem, energijo, ekipo in
(od 1. 7. 2010 naprej)
prepričanjem v uspeh
nastajanje izgube najprej ustavil, nato pa so ukrepi
obrodili sadove in Big Bang je beležil stalni dobiček.
Sprememba smeri nikakor ni bila enostavna, a kjer je volja, je
tudi pot. To smo kmalu spoznali tudi ostali zaposleni v Big
Bangu, saj nas je Knupleževa ognjena energija gnala naprej
in navzgor. Postavljeni cilji so bili vsako leto višji in vedno
znova ne le dosegljivi, pač pa še preseženi.
Ko se je konec leta 2008 tudi v Sloveniji pojavila globalna
kriza, se je Big Bang takoj odzval, in sicer z drastičnim
znižanjem stroškov v letu 2009. Že takrat se je pojavilo
nestrinjanje vodstva Merkurja s politiko vodstva Big Banga.
Vsaka stran je vztrajala na svojem bregu iskanja rešitve,
rezultati tega nestrinjanja pa so še kako vidni v letu 2010:
Merkur se je znašel v hudih finančnih težavah, Big Bang pa je
ustvaril največji dobiček iz poslovanja doslej.
Vsi smo verjeli, da je Bojan Knuplež sposoben rešiti Merkur, d.
d., saj smo ga v času sodelovanja z njim dobro spoznali.
Čeprav žalostni, ker nas je konec junija »zapustil«, smo mu
zaželeli vse najboljše in uspešno vrnitev v Big Bang. Na žalost
pa so bili napori pri reševanju nakopičenih težav Merkurja
preveliki, da bi jih Bojan Knuplež lahko rešil v kratkem času.
On pa je hotel narediti prav to! Vendar njegovo sicer močno
telo takega napora ni vzdržalo. Na prvi jesenski dan nas je
dokončno zapustil in še vedno ga zelo pogrešamo …
Poslovanje podjetja je bilo že v začetku leta 2010
zaznamovano z Merkurjem, ko smo mu najprej vrnili 4

milijone evrov (naknadnih vplačil) kapitala, za kar smo se
morali v celoti zadolžiti, če smo hoteli še naprej redno
plačevati svoje obveznosti do dobaviteljev in do drugih.
Zaradi Merkurjeve slabe likvidnostne situacije (izvedeli smo,
da dobavitelji zamujajo s plačili obveznosti za več mesecev)
so tuje zavarovalnice spomladi 2010 ukinile vse kreditne
limite globalnim dobaviteljem celotne Merkur Group. Samo
naši dolgoletni dobri plačilni politiki se lahko zahvalimo, da
so dobavitelji povečali svoje interne kreditne limite, tako da
je dobava blaga Big Bangu potekala neovirano. Takšna
situacija se je ponovila tudi jeseni, po razglasitvi Merkurjeve
insolvence, ko smo morali poslovne partnerje ponovno
prepričati, da Merkurjeva prevelika zadolžitev in pot
navzdol ne pomenita propada našega podjetja.

status normalno delujočega podjetja, kar bo vsaj
nekoliko olajšalo poslovanje diviziji Big Bang.
Prepričana sem, da bo Big Bang tudi v prihodnje nadaljeval
zgodbo o uspehu, katero smo si v preteklosti začrtali. Že v

»	Predstavitev vodstva
Uprava
Big Bang, d. o. o.

Pri realizaciji prodaje sta nam v letu 2010 zelo pomagala
nogomet in tehnologija, torej svetovno prvenstvo v
nogometu (Južnoafriška republika, junij 2010) in popolna
digitalizacija TV signala (Slovenija, november 2010).
Spremenjena situacija na trgu je povzročila, da smo
zastavljene prodajne cilje v maloprodaji dosegli, medtem ko
smo na področju izvoza in veleprodaje realizirali precej manj
od načrtovanega; skupna prodajna vrednost 122 milijonov
evrov je nižja kot v preteklem letu, a smo bili bolj učinkoviti
kot prejšnja leta. Big Bang je v letu 2010 dosegel največji
dobiček iz poslovanja doslej (4,4 milijona evrov), vendar se to
na žalost ne odraža na končnem rezultatu družbe, ki je celo
negativen, torej izkazuje izgubo.
V letu 2010 smo namreč morali oslabiti finančne naložbe
(dane podjetjem, ki so zabredla v finančne težave) v znesku
2,7 milijona evrov, poleg tega pa še (skladno z določili
mednarodnega računovodskega standarda 37) oblikovati
rezervacije v znesku 8,5 milijona evrov za obveznosti, ki
izhajajo iz danih poroštev bankam za posojila, ki jih je najel
Merkur (v izkazih za leto 2009 so bila dana poroštva v celoti
prikazana med izven-bilančnimi obveznostmi). Zaradi
navedenih finančnih in izrednih dogodkov izkaz poslovnega
izida prikazuje izgubo v znesku 6 milijonov evrov.
Veseli me, da je bila sredi julija 2011 z veliko večino
upnikov potrjena prisilna poravnava Merkur, d. d.,
(pred tem je bila potrjena že tudi prisilna poravnava
Mersteel, d. o. o.,), saj sta s tem obe podjetji pridobili

preteklih, še bolj pa v tem letu, smo dokazali, da nam nič
ne more do živega in borili se bomo naprej. Kupcem
bomo še naprej ponujali vedno nove izdelke in nove
storitve ter poskrbeli, da bodo nad nakupovalno izkušnjo
v Big Bangu vedno znova navdušeni.

Aleš Ponikvar,
direktor komerciale

Matija Savnik,
vodja nabave
(od 1. 7. 2010 naprej)

Mateja Štimec, vodja
financ in računovodstva
(od 1. 7. 2010 naprej)

Sonja Mesar,
vodja logistike
(od 1. 7. 2010 naprej)

Patrick Vesel,
vodja marketinga
(od 1. 7. 2010 naprej)

Zoran Memon,
vodja maloprodaje

Od 1. 1. 2010
do 30. 6. 2010

Bojan Knuplež, direktor
podjetja in divizije
(1. 1. do 30. 6. 2010)

Rok Ponikvar,
direktor nabave
(1. 1. do 30. 6. 2010)

Uroš Zajc,
direktor marketinga
(1. 1. do 30. 6. 2010)

Direktor družbe
Big Bang, d. o. o.,
Beograd

Gregor
Drozg
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Kosmati poslovni izid in poslovni izid iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)

Big Bang je v letu 2010 doživel vzpone in padce. Kljub težkim
gospodarskim razmeram in težavam matične družbe sta našim dobrim
rezultatom iz poslovanja pomagala prehod na sprejemanje digitalnega
signala in svetovno nogometno prvenstvo. Medtem ko so prihodki od
prodaje v primerjavi s prejšnjim letom nižji za 7 %, nam je uspelo kosmati
poslovni izid povečati za 12 %. V letu 2010 smo dosegli največji dobiček
iz poslovanja doslej. Glede na prejšnje leto pa smo največji padec
zabeležili pri čistem dobičku, ki se je žal prevesil v izgubo, in sicer zaradi
slabitev danih posojil podjetjem, ki so zabredla v finančne težave, in
visokih izrednih odhodkov, povezanih z danimi poroštvi za posojila
matične družbe. Zaradi čiste izgube poslovnega leta imamo negativno
dobičkonosnost kapitala in sredstev.
Naša ključna cilja v preteklem letu sta bila doseganje dobičkonosnega
poslovanja in pozitiven denarni tok. Ključ do našega uspeha pa je bil v
treh odločilnih dejavnikih: v ceni, obsegu poslovanja in stroških. Z
obvladovanjem teh dejavnikov nam je uspelo!

Kosmati poslovni izid

v tisoč EUR

Postavka

2007

2008

2009

2010

Načrt 2011

Prihodki od prodaje

120.361

146.663

130.686

121.825

137.807

Kosmati poslovni izid

25.463

28.350

24.653

27.657

29.134

EBIT

2.473

2.020

2.064

4.432

4.809

EBITDA

4.093

3.773

4.056

6.420

7.004

Čisti poslovni izid

2.436

1.787

1.695

-6.009

3.570

Bilančna vsota − stanje 31.12.

41.469

48.116

46.033

42.031

43.238

Kapital − stanje 31.12.

14.044

15.831

17.525

7.517

11.087

Donosnost kapitala − ROE (v %)

13,9

13,9

11,35

-36,03

28,51

Čista donosnost prihodkov (v %)

1,2

1,2

1,3

-4,93

2,59

Naložbe v osnovna in
neopredmetena sredstva

818

4.684

821

1.783

2.016

Zaposleni − stanje 31.12.

564

565

434

435

447

Prihodki od prodaje in prihodki od prodaje na zaposlenega

Prihodki od prodaje

Prihodki od prodaje na zaposlenega
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»	Pregled pomembnejših dogodkov
Leto 2010 je bilo pestro in zanimivo, nekateri dogodki pa so v podjetju Big Bang
pustili prav posebno sled – junija je vsa Slovenija dihala z nogometno
reprezentanco, ki nas je zastopala v Južni Afriki, julija je vodenje Big Banga prevzela
nova ekipa, decembra pa je bil izklopljen analogni signal. Žal pa se je septembra Big
Bang za vedno poslovil od svojega direktorja, gospoda Bojana Knupleža.

vraGOLije
V obširni kreativni akciji smo v
prednogometni mrzlici skupaj z našimi
kupci ustvarili štiri oglase za televizijsko
kampanjo. Veliko število sodelujočih, ki
so nam pomagali izbrati prave video
posnetke, je dokaz, da kupci radi
sodelujejo z nami tudi izven trgovin.

BIG BANG PREDSTAVLJEN V
MEDNARODNEM UČBENIKU
Svetovna avtoriteta na področju trženja
storitev, profesor Jay Kandampully z Ohio
State University iz Združenih držav
Amerike, je povabil Big Bang k prispevku
poglavja na temo večkanalnega trženja v
nastajajoči mednarodni knjigi o trgovini na
drobno, »Service Management: The New
Paradigm in Retailing«. Izid knjige je
predviden ob koncu leta 2011.

PRENOVA TRGOVIN
Končali smo s prenovo trgovin v
Kopru in Mariboru. Tudi te
trgovine so zdaj opremljene v
skladu s celostno podobo, ki smo
jo prenovili pred dvema letoma.

BOJAN KNUPLEŽ
1958−2010

PREHOD NA DIGITALNI TELEVIZIJSKI SIGNAL

Tudi Slovenija je vstopila v digitalno ero in za vedno ugasnila
analogni televizijski signal. Za spremljanje televizijskih programov
morajo imeti televizorji ustrezen digitalni sprejemnik DVB-T MPEG-4,
ki je lahko že vgrajen, ali kot dodatna enota.

ZAMENJAVA VODSTVA
S 1. julijem so se direktor podjetja, direktor
marketinga, direktor nabave in vodja
informacijske tehnologije soočili z novim
izzivom – sanacijo podjetja Merkur. Vodenje
Big Banga je prevzela Breda Terglav, prej
direktorica finančno-računovodskega sektorja.

SVETOVNO
PRVENSTVO V
NOGOMETU
Nastop slovenske ekipe
na prvenstvu v Južni Afriki
so si v mnogih slovenskih
domovih ogledali na
večjem zaslonu, v
izboljšani ločljivosti in
barvah ter zvoku, ki je še
posebej lepo zvenel ob
vsakem doseženem golu.

SVETOVNO PRVENSTVO
V KOŠARKI
Beko, glavni pokrovitelj evropskega
prvenstva v košarki, in Big Bang,
distributer izdelkov Beko za
Slovenijo, sta na ogled tekme
slovenske reprezentance
v Turčiji peljala štiri nagrajence v
odmevni nagradni igri »Beko –
oblikuj in odpotuj!« V nagradnem
natečaju so obiskovalci posebne
spletne strani ustvarili več kot 1.700
različnih dizajnov za hladilnike.

TRŽENJSKA AKADEMIJA
Pred nami so časi, ko tirnice, po katerih so slovenska
podjetja delovala v času konjunkture, zavijajo v
nepredvidljivi smeri in vodenje podjetja ter doseganje
prodajnih uspehov zahtevata več kreativnosti in
drznih, a pravih odločitev. Zato smo se v Big Bangu
udeležili Trženjske akademije na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani in v strategiji, ki jo bomo predstavili ob
zaključku akademije in udejanjali v naslednjih letih,
drznih ciljev in poti ne bo manjkalo.

več kot 20.000
PRIJATELJEV
NA OMREŽJU
FACEBOOK
Do konca leta je
število tistih, s
katerimi si vsak
dan izmenjujemo
zanimive
informacije, ideje
in mnenja prek
omrežja
Facebook, že
krepko preseglo
20.000.

DECEMBRA PADAJO DARILA
V oglaševalski akciji ob koncu leta
smo kupcem sporočili, da lahko v
naših trgovinah najdejo prave
ideje za najrazličnejša darila.
Koncept akcije smo zasnovali na
načelih integriranega trženjskega
komuniciranja in tako uspešno
povezali in nadgradili klasične
oblike oglaševanja s
sodobnejšimi spletnimi.
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» Strateške
	usmeritve
	v letu 2011
Gospodarske razmere v letu 2010 so podjetja v Sloveniji
postavile pred nove izzive. Varčevalni ukrepi potrošnikov
so vplivali tudi na poslovanje Big Banga, vpliv pa je in bo
še bolj čutiti tudi v letu 2011, saj potrošniki nakup
izdelkov zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov
laže za določen čas preložijo in najprej poskrbijo za
najnujnejše stroške.
Tako bomo tudi v letu 2011 načrte ekstenzivnega razvoja
morali prilagoditi razmeram na trgu in se osredotočiti na
optimiziranje procesov znotraj podjetja ter na
povečevanje stroškovne učinkovitosti. Dobičkonosno
poslovanje in pozitiven denarni tok tudi v letu 2011
ostajata ključna cilja, ki ju zasledujemo.
Le s podrobnim poznavanjem naših obstoječih in
potencialnih kupcev, njihov želja in smernic, ki jih vodijo pri
sprejemanju nakupnih odločitev, lahko zagotavljamo
ustrezno ponudbo in tako visoko raven zadovoljstva
kupcev z nakupi v naših trgovinah. V partnerskem
sodelovanju s proizvajalci izdelkov kakovostnih blagovnih
znamk želimo slovenskemu trgu ponuditi izdelke, s katerimi
si potrošniki bogatijo svoj življenjski slog. Trend vse večje
povezljivosti izdelkov, kjer so meje enostranske uporabnosti
zabrisane, želimo predstaviti potrošnikom prednosti in jih
poučiti o tistih prednostih, ki jih uporaba tovrstnih izdelkov
zabavne elektronike prinaša v njihov vsakdan.

Poslanstvo

Kot partner proizvajalcev izdelkov vodilnih svetovnih
znamk na področju zabavne in hišne elektronike, ter
ponudnik z njimi povezanih raznovrstnih storitev,
ustvarjamo kakovostno nakupno izkušnjo, navdušenega
in zadovoljnega kupca, s katerim soustvarjamo in
bogatimo njegov življenjski slog.

Vizija

Postali bomo prva izbira kupcev v regiji, drzen
ustvarjalec trga in življenjskih slogov na področju
bivanja, dela in zabave.

Big Bang - Letno poročilo 2010

Big Bang
Letno poročilo
2010

Ključni razvojni cilji

Kot ponudnik kakovostnih tehnoloških izdelkov s področja
bivanja, dela in zabave sledimo naslednjim ciljem:
● Biti prva izbira kupcev.
● Dosegati trajnostno dobičkonosnost.
● Biti vzoren in ugleden delodajalec, ki skrbi za razvoj
zaposlenih.
● Krepiti položaj doma in v regiji (JV Evropa, obmejni trgi).
● Širiti in krepiti razvojna in regijska strateška
partnerstva (biti prva izbira partnerjev).
● Izvajati ciljne in skrbno izbrane naložbe za
zadovoljnega kupca primarno v skladu z doseženim
denarnim tokom.

»	Prodajni
program in
	storitve
Izdelki, ki so na voljo v petnajstih trgovinah Big Bang in
spletnem centru bigbang.si, potrošnikom pomagajo pri
bolj kakovostnem opravljanju dela, zabavnem preživljanju
prostega časa in učinkovitem in hitrem opravljanju
gospodinjskih opravil. Čeprav takšni izdelki niso nujna
dobrina, pa razvoj novih tehnologij zagotavlja vse več
funkcionalnosti in vedno boljše izkušnje pri uporabi.
Kot specialisti za izdelke zabavne elektronike,
računalništva, bele tehnike in malih gospodinjskih
aparatov svojim kupcem zagotavljamo najnovejšo
tehnologijo priznanih blagovnih znamk. Skrb za
kakovostno in pestro ponudbo ter zagotavljanje visoke
ravni poprodajnih storitev sta nam pomagala ustvariti
prepoznavno blagovno znamko Big Bang. V sodobno
opremljenih trgovinah se lahko kupci posvetujejo s
prodajnim osebjem, ki se redno izobražuje o novostih,
večino izdelkov pa lahko tudi preskusijo in se pred
nakupom o ustrezni izbiri še dodatno prepričajo.
Poleg osnovne dejavnosti, to je prodaje v fizičnih
trgovinah, ima pomembno mesto tudi prodaja prek

spletnega centra bigbang.si, ki se na spletu sooča s
precej dejavno konkurenco. Prav tako pa se v Big Bangu
ukvarjamo s prodajo na debelo in na tujih trgih.

Prodajni trgi

Najpomembnejši trg družbe Big Bang je slovenski trg
in ima 95,9 % deleža v celotni prodaji. Sledijo mu trgi
držav EU s 3,9 % deleža v celotni prodaji ter preostali
tuji trgi (0,2 %).

Blagovne skupine
● Televizorji in TV oprema
● Avdio izdelki in avtoakustika
● Računalniki in računalniška oprema
● Fotoaparati, kamere in dodatki
● Posneti mediji
● Glasbila
● Igralne konzole in igre
● Telekomunikacije
● Bela tehnika
● Mali gospodinjski aparati

Slovenija
Države EU
Ostali tuji trgi

TRGOVINE BIG BANG:
BIG BANG CITYPARK
BIG BANG BTC
BIG BANG RUDNIK
BIG BANG MARIBOR − TRŽAŠKA
BIG BANG MARIBOR − EUROPARK
BIG BANG MARIBOR − TABOR

Naslov:
ŠMARTINSKA CESTA 152 g, 1000 LJUBLJANA
ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA
JURČKOVA CESTA 228, 1000 LJUBLJANA
TRŽAŠKA CESTA 7, 2000 MARIBOR
POBREŠKA CESTA 18, 2000 MARIBOR
CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 100, 2000 MARIBOR

BIG BANG CELJE

MARIBORSKA CESTA 100, 3000 CELJE

BIG BANG KOPER

ANKARANSKA CESTA 3 a, 6000 KOPER

BIG BANG KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 71, 4000 KRANJ

BIG BANG NOVO MESTO

LJUBLJANSKA CESTA 27, 8000 NOVO MESTO

BIG BANG MURSKA SOBOTA

BTC – NEMČAVCI 1 d, 9000 MURSKA SOBOTA

BIG BANG JESENICE
BIG BANG PTUJ
BIG BANG SLOVENSKA BISTRICA
BIG BANG NOVA GORICA

FUŽINSKA CESTA 8, 4270 JESENICE
ORMOŠKA CESTA 15, 2250 PTUJ
ŽOLGARJEVA ULICA 14, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
CESTA 25. JUNIJA 1 A, 5000 NOVA GORICA

SPLETNA TRGOVINA:
BIGBANG.SI

ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA

TRGOVINA V SRBIJI:
UŠĆE

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 4, 11070 BEOGRAD
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» Gospodarske
razmere v letu
2010
Leto 2010 bi lahko na področju prodaje zabavne in
hišne elektronike strnjeno predstavili kot leto
preudarne potrošnje. Dejstvo je namreč, da je zgolj
rahlo izboljšanje, sicer pa v glavnem kar nadaljevanje in
na nekaterih področjih celo poglabljanje zaostrenih
gospodarskih razmer, med porabniki vzbudilo visoko
raven racionalnega sprejemanja nakupnih odločitev.
Tako je bila dosežena zgolj minimalna rast BDP, ki se je
ustavila pod enim odstotkom. Čeprav sta bila na primer
izvoz blaga in industrijska proizvodnja v prvi polovici
leta v predelovalni dejavnosti višja kot v primerljivem
obdobju predhodnega leta, se je ugodno gibanje v
jesenskih mesecih umirilo in na koncu doseglo
občutno nižjo raven kot v povprečju predkriznega leta
2008. Izrazito nespodbudni so bili kazalci na področju
števila registriranih brezposelnih, saj je število
brezposelnih konec decembra 2010 naraslo za več kot
13 % v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega
leta in na koncu preseglo število 110.000. V stanju
pripravljenosti se je znašla tudi gradbena dejavnost in z
njo povezane panoge, saj se je gradbena aktivnost še
naprej zmanjševala; primerjalno gledano tako z letom
poprej kot tudi v primerjavi s predkriznim letom 2008,
ko se je na primer v mesecu septembru aktivnost
skorajda prepolovila (Ekonomsko ogledalo, december

2010). Zlasti v drugi polovici leta, ki tudi sicer
predstavlja pomembnejšo polovico na področju
prodaje zabavne in hišne elektronike, je tako zaradi
občutenja recesije trend racionalizacije vedenja
porabnikov postal še bolj izrazit (Trženjski monitor
DMS, jesen 2010). V primerjavi s preteklim letom so
tako na letnem nivoju trgi po posameznih blagovnih
skupinah večinoma stagnirali, rast je bila prisotna zgolj
na dveh segmentih (GFK panel tehničnih trgovin), na
enem predvsem kot posledica ugodnih zunanjih
dejavnikov. Dodatno je h krčenju trga na raven
zamenjav prispevalo svoje tudi pomanjkanje
izrazitejšega tehnološkega napredka na področju
zabavne in hišne elektronike.
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prodaja
Tako kot v letu 2009 so tudi v letu 2010 v primerjavi s
predhodnim letom padli prihodki od prodaje, in sicer za
7 %. Razlog so 37 % manjši prihodki od prodaje blaga v
veleprodaji, in sicer zaradi manjšega obsega poslovanja
z matično družbo. Prihodke od prodaje blaga v
maloprodaji smo glede na lansko leto povečali za 3 %.
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» Analiza
poslovanja v
	letu 2010
Leto 2010 sta v naši dejavnosti posebej zaznamovala
prehod na digitalni televizijski signal in svetovno
prvenstvo v nogometu, ki sta kljub zaostrenim
makroekonomskim okoliščinam pripomogla k našemu
dobremu rezultatu iz poslovanja. V letu 2010 smo
dosegli najboljši poslovni izid iz poslovanja v zgodovini
družbe Big Bang. Žal tega ne moremo trditi za končni
rezultat, ki je bil zaradi izrednih in neponovljivih
dogodkov negativen.

Povprečna stopnja rasti prodaje na zaposlenega je v
zadnjih petih letih znašala 9 %. Absolutna vrednost
prodaje na zaposlenega je v zadnjih letih naraščala, v letu
2010 pa je bila prvič nižja kot leto poprej, in sicer za 7 %.
Padec je zgolj odraz manjšega obsega prodaje oziroma
veleprodaje, saj se je število zaposlenih v primerjavi s
prejšnjim letom povečalo le za 0,2 %.

98.171

130.640

121.825
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Poslovni odhodki
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Prihodki in odhodki financiranja

0

Poslovni odhodki so v letu 2010 znašali 117,7 milijona EUR
in so bili 8,6 % manjši kot leto prej. Delež poslovnih
odhodkov v prodaji v letu 2010 je znašal 96,6 %, kar je 2 %
manj kot v prejšnjem letu. V zadnjih petih letih se delež
poslovnih odhodkov v prodaji giblje med 96 % in 100 %.
V strukturi poslovnih odhodkov predstavlja največji
odstotek nabavna vrednost prodanega blaga, ki se v
zadnjih petih letih v povprečju giblje okoli 81 %. V letu
2010 je bila 11 % manjša kot v letu 2009, medtem ko so
bili prihodki od prodaje blaga v istem obdobju manjši

v tisoč EUR

za 7 %. Zato je tudi delež nabavne vrednosti prodanega
blaga v prodaji v primerjavi z lanskim letom manjši za
3,8 odstotne točke.
Stroški prodaje so naslednji po velikosti med poslovnimi
prihodki in so v zadnjih petih letih v povprečju znašali
16,7 %. V primerjavi z letom 2009 so v letu 2010 4 % višji.
Enako velja za stroške splošnih dejavnosti, ki v povprečju v
zadnjih petih letih predstavljajo 2 % poslovnih odhodkov.
Drugi poslovni odhodki pa so bili v letu 2010 v primerjavi
z letom 2009 kar 49,4 % manjši.

Postavka

2006

2007

2008

2009

2010

Finančni prihodki

1.613

270

453

271

595

Finančni odhodki

-546

-83

-151

-148

-3.246

1.067

187

302

123

-2.615

NETO FINANČNI IZID

Neto finančni izid in posledično tudi čisti poslovni
izid v letu 2010 so zaznamovale visoke oslabitve.
Finančni prihodki so bili v primerjavi s predhodnim
letom 120 % višji. Sestavljeni so iz prihodkov od
obresti v višini 224 tisoč EUR in drugih finančnih
prihodkov v višini 371 tisoč EUR.

Tudi finančni odhodki so bili v letu 2010 v primerjavi z
letom 2009 precej višji. Razlog so slabitve danih
dolgoročnih posojil v višini 2,76 milijona EUR, kar pa je
izreden in enkraten dogodek. V skladu s priporočili in
zahtevami računovodske stroke smo morali slabiti dana
posojila povezanim in nepovezanim družbam, ki so
zašle v finančne težave. Preostale sestavine finančnih
odhodkov pa so odhodki za obresti v višini 258 EUR in
drugi finančni odhodki v višini 228 EUR.
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Sredstva

Poslovni izid
6.000
4.432

4.000
2.473

2.000
0

2.436

2.020

1.787

2.064

28.311

13.720

1.695

942

33.364

12.680

61

36.300

11.816

-2.000
-4.000

31.365

10.104

-6.000

-6.009

poslovni izid iz poslovanja
Poslovni izid iz poslovanja podjetja Big Bang v vrednosti
4.432 tisoč EUR je bil kar za 115 % večji kot v letu 2009.
Poslovni izid pred obdavčitvijo pa se je prevesil v izgubo,
ki je znašala 6.718 tisoč EUR. Razlog so visoki finančni

čisti poslovni izid

26.930

8.040

odhodki zaradi oslabitve danih posojil in drugi odhodki
zaradi oblikovanja rezervacij za dana poroštva za posojila
matične družbe. Čista izguba je bila zaradi oblikovanja
odloženih davkov manjša, in sicer je znašala 6.009 tisoč EUR.
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Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Postavka
poslovni izid iz poslovanja
NETO FINANČNI IZID
drugi odhodki
poslovni izid pred obdavčitvijo

2006

2007

2008

2009

2010

61

2.473

2.020

2.064

4.432

1.067

187

276

123

-2.615

-

-

-

-

-8.500

1.128

2.660

2.296

2.187

-6.718

Bilančna vsota je 31. 12. 2010 znašala 42.031 tisoč EUR,
kar je za 9 % manj, kot je znašala konec leta 2009.
Dolgoročna sredstva so se povečala zaradi povečanja
naložbe v hčerinsko podjetje in višjih odloženih terjatev
za davek, kratkoročna sredstva pa so se zmanjšala, ker

smo zmanjšali poslovne terjatve za 49 % glede na stanje
31. 12. 2009. Zmanjšanje terjatev je posledica manjšega
obsega veleprodaje, predvsem z matično družbo.
Znotraj skupine kratkoročnih sredstev pa se je vrednost
zalog v primerjavi s koncem prejšnjega leta povečala.
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»	Načrti za prihodnost
Kapital in obveznosti

7.517

25.571

8.943

17.525

28.022

15.831

31.737
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Kapital
Kapital podjetja Big Bang je bil glede na leto 2009
manjši za 10.008 tisoč EUR. Zmanjšanje se nanaša na
vračilo naknadnega vplačila kapitala matični družbi v
višini 4 milijone EUR in realizirano izgubo v letu 2010
v višini 6.009 tisoč EUR.
Dolgoročne obveznosti so se povečale, in sicer zaradi
oblikovanja rezervacij za dana poroštva za posojila
matične družbe. Kratkoročne obveznosti pa so se
zmanjšale zaradi manjših poslovnih in drugih
obveznosti, predvsem obveznosti do matične družbe.

Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti

Stopnja lastniškosti financiranja se je v primerjavi z letom
2009 zmanjšala za 65 % in je znašala 21,8 %. To pomeni, da
je bilo 21,8 % obveznosti do virov sredstev podjetja
financiranih z lastniškimi viri.

V letu 2011 bomo oblikovali novo trženjsko
strategijo, ki bo temeljila na osveženi viziji
in poslanstvu podjetja. S pripravo trženjske
strategije smo začeli že v letu 2010, v letu
2011 pa bomo pripravili še kadrovsko
strategijo, ki bo osnova za izdelavo novega
načina nagrajevanja zaposlenih,
izobraževanja prodajnih in vodstvenih
delavcev in drugih kadrovskih elementov.
Prav tako bomo optimizirali procese in
zmanjšali stroške logistike ter tako okrepili
svojo pomembno konkurenčno prednost.
Informacijsko bomo podprli procese
poprodajnih storitev, prodaje poslovnim
strankam ter komunikacije s partnerji.
Planogrami, ki smo jih v letu 2010 uvedli
na oddelkih računalništva in pribora, so
poenostavili obvladovanje zalog in
kupcem olajšali izbiro, zato bomo v letu
2011 nadaljevali z oblikovanjem
planogramov tudi na drugih oddelkih.
Še naprej pa bomo budno spremljali
spremembe v nakupovalnem vedenju
porabnikov in se jim preudarno prilagajali.
Sodobni porabnik namreč v procesu
sprejemanja nakupnih odločitev vse
pogosteje kot ključni vir informiranja
poleg prodajnega mesta uporablja tudi
številna spletna orodja. Posledično se tako
trgovci in porabniki zbližujemo skozi
neprimerno večje številko točk kot kdajkoli
prej, čemur pa skozi nadaljnjo uvedbo in z
upravljanjem koncepta večkanalnega
trženja (multichannel marketing) v
postopnih korakih preudarno tudi v
prihodnje sledimo v Big Bangu.
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»	zaposleni
Gibanje števila zaposlenih
v posameznih letih ter
načrt za leto 2010
Število zaposlenih v podjetju Big Bang se je od leta
2009 le malo spremenilo. Okrepili smo področje
maloprodaje in veleprodaje ter zmanjšali in optimizirali
režijo podjetja. V letu 2010 smo spremenili
organizacijsko shemo podjetja in tako optimizirali
procese, kar nam omogoča učinkovitejše povezovanje
med posameznimi oddelki podjetja.
31. 12. 2010

31. 12. 2009

26

23

345

327

Marketing

4

7

Veleprodaja

8

5

24

30

Nabava

4

11

Logistika

24

31

435

434

Uprava
Maloprodaja

Upravljanje produktov

Big Bang, d. o. o.

Izobraževanje zaposlenih

Nagrajevanje zaposlenih

V letu 2010 smo v izobraževanje naših zaposlenih
investirali skoraj trikrat toliko kot v letu poprej. Znanje
naših zaposlenih je ključno za uspešno poslovanje
podjetja, zato se redno izobražujejo na naslednjih
področjih:
● blagoznanstvo
● komunikacija in veščine prodaje
● vodstvene veščine
● uspešno sodelovanje v timu
Vodstveni delavci se dvakrat letno srečujejo na
nekajdnevnih izobraževalnih srečanjih, kjer je največji
poudarek predvsem na timskem delu in komunikaciji.

Sodelovanje v raziskavi o plačah v trgovinskem
sektorju, ki jo je izvedlo podjetje Hewitt, je pokazalo,
da so najbolje plačani prodajalci podjetja Big Bang
tudi med najbolje nagrajevanimi v primerjavi z
ostalimi vključenimi podjetji. Nagrajevanje
zaposlenih izvajamo vsak mesec v skladu z rezultati
celotnega podjetja, posamezne enote in
posameznikovega prispevka.

Perspektivnim zaposlenim nudimo tudi možnost
financiranja formalnih izobraževanj na višji stopnji, in sicer
od 6. stopnje izobrazbe naprej. Strokovni sodelavci se
redno udeležujejo strokovnih srečanj s svojega področja
dela, da spoznavajo spremembe in trende.

Skrb za zdravje in socialno
varnost zaposlenih

Trend povečevanja števila zaposlenih se je že z letom
2009 ustavil, prišlo je celo do zmanjšanja števila
zaposlenih zaradi zapiranja neučinkovitih trgovin.

V podjetju redno izvajamo usposabljanja za varstvo pri
delu in varstvo pred požarom ter usposabljanje za delo z
viličarji in prvo pomoč, prav tako zagotavljamo
periodične zdravstvene preglede. V letu 2010 je bila
revidirana tudi Ocena tveganja s področja zdravja pri
delu, v kateri so se določile nove skupine delovnih mest
in dopolnili obstoječi ukrepi za preprečevanje
zdravstvenih okvar in obolenj.
S kolektivno pogodbo družbe Big Bang, d. o. o., skušamo
dvigovati standard oziroma izboljšati status delavcev v
družbi, saj smo nekatere pravice delavcev uredili za
delavce ugodneje, kot to narekuje zakonski minimum
(solidarnostne pomoči, izredni plačani dopusti, daljši
odpovedni roki, višji dodatki …).
	
  

V letu 2010 smo tako kot v preteklosti izpostavili
najboljše sodelavce podjetja Big Bang, in sicer 5
sodelavcev iz maloprodaje in 3 sodelavce skupnih
služb. Najboljše sodelavce smo proglasili na
skupnem srečanju in jih postavili za zgled ostalim.

Big Bang in mladi
Tudi v letu 2010 smo aktivno sodelovali s šolami v
vseh regijah, saj smo dijakom omogočali izvajanje
prakse v naših trgovinah. Perspektivnim dijakom in
študentom nudimo tudi kadrovsko štipendijo in
možnost opravljanja počitniškega dela in prakse v
našem podjetju.

Raziskave in pogled
v prihodnost
V letu 2010 smo v sodelovanju s podjetjem Gfk
Slovenija izvedli raziskavo angažiranosti naših
zaposlenih, na osnovi katere smo oblikovali načrt za
korekcijo kadrovske strategije in izboljšave, s čimer
želimo ustvariti boljšo delovno učinkovitost
zaposlenih in zagotoviti večje zadovoljstvo vseh
sodelavcev.
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» UPRAVLJANJE TVEGANJ
Obvladovanje
finančnega tveganja

● tveganje plačilne nesposobnosti, ki obsega
kratkoročno in dolgoročno tveganje nesposobnosti
pravočasnega poravnavanja obveznosti.

Pri izpostavljenosti poslovnim tveganjem sledimo
razmeram, kakršne trenutno vladajo na vseh svetovnih
trgih. Pridobivanje in obvladovanje finančnih sredstev,
potrebnih za nemoteno poslovanje in investicije, ostaja
zahtevnejše, zato namenjamo posebno pozornost zaradi
globalnega delovanja predvsem finančnim tveganjem.
Gospodarska kriza je prinesla nove metode poročanja, v
ospredju niso več samo številke, temveč različni scenariji
in analize, tveganja pa postajajo dejstvo, ki ga moramo
vpeljati v vse pore svojega poslovanja.

Kreditno tveganje

Pri upravljanju in obvladovanju finančnih tveganj
sledimo sprejeti finančni politiki, ki vključuje izhodišča za
učinkovito in sistematično upravljanje finančnih tveganj.
Cilji procesa aktivnega upravljanja tveganj so:
● doseganje stabilnosti poslovanja in zmanjšanje
izpostavljenosti posameznih tveganj do sprejemljive
ravni,
● povečanje tržne vrednosti, njene konkurenčnosti in
bonitete,
● večja predvidljivost denarnih tokov in višine dobička,
● zmanjšanje davčnih obveznosti, in
● zmanjšanje učinkov izjemnih škodnih dogodkov.
Finančna tveganja ocenjujemo v okviru naslednjih
skupin:
● kreditna tveganja (zaupanjska tveganja), ki zajemajo
vsa tveganja, kjer se zaradi neporavnave pogodbenih
obveznosti poslovnih partnerjev (kupcev) zmanjšajo
gospodarske koristi podjetja,
● tržna tveganja, ki predvsem obsegajo tveganje
obrestne mere, tveganje sprememb deviznega tečaja,
tveganje spremembe inflacije, tveganje zmanjšane
likvidnosti in spremembe tržnih cen vrednostnih
papirjev,

Izpostavljenost kreditnemu tveganju je odvisna od
posameznih kupcev in od gospodarskih razmer v
državah, iz katerih ti kupci prihajajo.
V Big Bangu imamo izoblikovano politiko aktivnega
upravljanja kreditnega tveganja, ki zajema sprotno
spremljanje odprtih terjatev, omejevanje izpostavljenosti
posameznemu kupcu preko sistema limitov, ugodnosti
pri predplačilu, zamudne obresti, zavarovanje terjatev in
politiko izterjave terjatev. V ta sistem so zajeti vsi kupci.
Pri tem upoštevamo, da bi lahko prestroga politika
upravljanja kreditnih tveganj zmanjševala konkurenčnost
družbe, ki bi se kazala v izgubi določenega dela strank in
s tem prihodkov.
Principi obvladovanja terjatev in tveganj, povezanih z
njimi, so enaki za celotno Merkur Group.
Za omejevanje izpostavljenosti omenjenemu tveganju
uporabljamo izdelan in formaliziran bonitetni sistem, ki
zajema:
● zavarovanje morebitnih prihodnjih terjatev že ob
podpisu pogodbe in preverjanje bonitete novih in
obstoječih kupcev,
● določanje ranga in maksimalnega limita za stalne in
znane kupce glede na ocenjeno boniteto, višino
opravljenega prometa in plačilno disciplino v preteklem
obdobju v odvisnosti od višine in kakovosti zavarovanja,
● določanje limita za nove kupce glede na ocenjeno
boniteto in zavarovanje,
● izdelan postopek izterjave terjatev (vključno s sodno)
do kupcev.

V obdobju januar−december 2010 izstopa izjemno visok
popravek vrednosti oziroma slabitev danih posojil
družbam HTC DVA, d. o. o., Merfin, d. o. o., in Jezapo
Holdings Ltd. v skupni višini 2.702 tisoč evrov, saj smo
ugotovili, da družbe nimajo nobenega
neobremenjenega premoženja, s katerim bi lahko
zagotovile takojšnje poplačilo, oziroma sta podjetje HTC
DVA, d. o. o., od 4. 11. 2010 in podjetje Merfin, d. o. o., od
3. 6. 2011 v stečajnem postopku. Dodatno so se povečali
tudi popravki vrednosti zaradi oslabitve terjatev do
kupcev v višini 169 tisoč EUR.
Vodstvo ocenjuje, da je kljub navedenim ukrepom za
varovanje pred tveganji, zlasti zaradi slabega posojila
podjetjem HTC DVA, d. o. o., Merfin, d. o. o., in Jezapo
Holdings Ltd. izpostavljenost kreditnim tveganjem visoka.

Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih
cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere in lastniški
inštrumenti, vplivale na prihodke ali na vrednost
finančnih inštrumentov. Cilj obvladovanja tržnega
tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo
tržnim tveganjem v razumnih mejah ob hkratni
optimizaciji dobička.

Tveganje spremembe obrestne mere

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost
finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe tržnih
obrestnih mer. Big Bang nima dolžniških virov, ki bi bili
vezani na spremenljivo obrestno mero EURIBOR, zato
poslovanje ni izpostavljeno obrestnemu tveganju.

Valutno tveganje

Valutno tveganje je tveganje, pri katerem se zaradi
spremembe tečaja posamezne valute lahko zmanjšajo
gospodarske koristi podjetja.

Definirali smo pomembnejše valutne pare, ki so EUR/
USD ter EUR/CHF. Pare smo določili glede na velikost
transakcijske in translacijske izpostavljenosti v
poslovnem letu. Na obeh trgih poskušamo
izpostavljenost zmanjšati z integriranjem tečaja v razliko
v ceni.
Pri poslovanju s pomembnejšimi valutnimi pari
ocenjujemo, da nismo izpostavljeni valutnemu tveganju,
ker je delež poslovanja v tujih valutah v celotnem
poslovanju zanemarljivo majhen.

Inflacijsko tveganje

Glede na to, da imamo v Merkur Group politiko prenosa
povišanja nabavnih cen v prodajne cene, in da je v
državah zunaj Evropske unije, kjer imamo locirano
hčerinsko podjetje, zaznati močna in uspešna
prizadevanja za omejitev in zmanjšanje inflacije, vodstvo
ocenjuje, da je izpostavljenost inflacijskemu tveganju
konstantna in nizka.

Plačilno
sposobnostno tveganje
Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje, da bo
družba naletela na težave pri zbiranju finančnih sredstev,
potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. Omenjeno
tveganje družba obvladuje z aktivno politiko upravljanja
likvidnosti, da ne prihaja do neusklajenih denarnih
pritokov in odtokov. To zajema:
● obstoj sistema limitov, ki določa, najmanj koliko
denarnih ter visoko likvidnih sredstev mora imeti
podjetje v vsakem trenutku na razpolago,
● politiko upravljanja kreditnega tveganja, ki zagotavlja
planirano plačevanje terjatev,
● sprotno planiranje in spremljanje denarnega toka, in
● kreditno linijo pri bankah, ki omogočajo črpanje
posojila glede na trenutne potrebe.
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Lažje obvladovanje in uravnavanje tekoče likvidnosti
omogoča tudi stalen priliv s strani kupcev maloprodaje.
Vodstvo ocenjuje, da je glede na navedene ukrepe za
varovanje pred tveganji ter glede na trenutno situacijo
izpostavljenost plačilno sposobnostnemu tveganju
konstantna in nizka.

Nabavna tveganja
Tveganje sprememb nabavnih cen

Tveganje obvladujemo s stalnim spremljanjem teh zalog
po opredeljenih kriterijih in s sprotnim ukrepanjem. V
razreševanje slabih zalog vključujemo dobavitelje.
Instrument za obvladovanje tega tveganja je tudi
nabavna pogodba, v kateri lahko dobavitelja obvežemo,
da slabe zaloge prevzema na svoje stroške.
Slabe zaloge imajo velik vpliv na poslovanje podjetja,
vendar pri nas ne predstavljajo visokega tveganja, ker je
% slabih zalog zelo majhen in je zanj izdelana slabitev.

Tveganje nepravočasne dobave

Gibanje nabavnih cen predstavlja za nas strateško,
poslovno in finančno tveganje. Po eni strani gre tu za
nevarnost, da se na trgu znižajo cene določenega blaga,
ki je pri nas na zalogi. Zaradi prilagajanja spremenjenim
tržnim razmeram nastane strošek prevrednotenja zalog.
V primeru povišanja cene s strani dobavitelja se lahko
pojavi tudi problem nekonkurenčnosti in posledično
upad prodaje.

Gre za tveganje, da dobavitelj ne dobavi blaga v
dogovorjenem roku, kar predstavlja nevarnost zlasti za
akcijsko blago. Tu je posledica nepravočasne dobave
nedoseganje načrtovanega učinka akcije in izguba
dobrega imena podjetja. Nepravočasne izdaje blaga
predstavljajo tudi oportunitetni strošek, saj lahko
povzročijo nezaloženost z blagom in s tem izgubo
prodajnih priložnosti.

Instrument za zmanjšanje tveganj, povezanih z gibanjem
cen, je nabavna pogodba, kjer je konkretno opredeljeno,
da je dobavitelj dolžan v primeru znižanja cene na trgu
pokrivati negativno razliko med staro in novo ceno in
priznati dodatni dobropis. Prav tako je v pogodbi
opredeljena omejitev podražitve, in sicer na največ
enkrat letno; vsako podražitev mora dobavitelj najaviti
60 dni vnaprej in podražitev tudi utemeljiti. Pomemben
instrument za obvladovanje tega tveganja je tudi
regulacija zaloge glede na stopnjo tveganja za
posamezno blago ali skupino blaga.

Instrument za obvladovanje tega tveganja je nabavna
pogodba, kjer imamo opredeljene pogodbene kazni,
posebej za primer nepravočasne izdaje akcijskega blaga,
in pogodbene kazni za nepravočasne dobave
neakcijskega blaga.

Gibanje nabavnih cen za trgovsko podjetje predstavlja
visoko tveganje. Izpostavljenost temu tveganju v Big
Bangu pa je zmerna.

V Big Bangu trgujemo s široko paleto proizvodov in vsi
morajo biti usklajeni s številnimi zakonskimi zahtevami.
Tu je prisotno tveganje, da določen proizvod ni v celoti
skladen s predpisanimi zahtevami, iz česar izhajajo
posledice, kot so: prepoved prodaje s strani nadzornih
organov, stroški postopkov in visoke denarne kazni, kar
ima neposreden negativni vpliv na poslovni izid. Za
omejitev tega tveganja sledimo aktualni zakonodaji ter
obveščamo zaposlene v komerciali.

Tveganje zaradi slabih zalog

Slabe zaloge (take, ki se ne prodajajo ali se slabše
prodajajo, pretečeni roki …) povzročajo daljšo vezavo
finančnih sredstev in zahtevajo razprodaje po znižanih
prodajnih cenah ter odpise, kar vse posledično vpliva
na poslovni izid.

Nepravočasne dobave predstavljajo zmerno tveganje,
le-to pa z optimiziranjem zalog nekoliko pada.

Tveganje zaradi neusklajenosti blaga
ali spremne dokumentacije z zahtevami
zakonodaje
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Vpliv na poslovanje je zmeren, verjetnost dogodka je nizka.

Druga tveganja
Tveganje na področju logistike

Logistična dejavnost v Big Bangu predstavlja določena
tveganja za poslovanje podjetja. Predvsem se to odraža
pri obvladovanju virov (človeških, prostorskih, časovnih,
tehnoloških, informacijskih, podatkovnih …) in
obvladovanju stroškov.
Možnost tveganja zmanjšujemo s/z:
● organiziranostjo – sodelovanje in soodločanje
logistike z ostalimi področji podjetja na vseh nivojih
(strateških, taktičnih, operativnih),
● upravljanjem standardov – razvoj in uporaba lastnih
standardov ter prenos le-teh na zunanje partnerje,
● tehnološko opremljenostjo – uporaba novih
tehnologij,
● informacijsko podporo – uvedba boljšega
informacijskega sistema,
● obvladovanjem stroškov – zniževanje in nadzor v vseh
procesih in izvorih,
● planiranjem – lažje in boljše obvladovanje virov.
Znotraj logistike izvajamo te aktivnosti preko lastnega
razvoja in sprememb procesov, z uvajanjem novih
standardov poslovanja in prenovljenega operativnega
delovanja, navzven pa preko aktivnosti in sodelovanja na
vseh nivojih delovanja v podjetju ter v delovanju
komercialne logistike do zunanjih partnerjev. Za te
namene:
● pripravljamo prenovo logističnih procesov,
● uvajamo procese nabavne, prodajne, poprodajne,
razbremenilne in distribucijske logistike,
● pripravljamo novo nabavno pogodbo z logističnim
aneksom,
● pripravljamo nove podatkovne in pakirne standarde,
● pripravljamo priročnik za dobavitelje z ustreznimi
kaznimi za nespoštovanje rokov dobave,
● sodelujemo in upravljamo s sistemi kakovosti …
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Vlogo logistike aktivno spreminjamo iz podporne
funkcije v vlogo pomembnega soigralca in razvojnega
partnerja kot zelo pomembnega člena oskrbne verige.
Logistika kot funkcija zelo vpliva na odličnost oskrbne
verige in na konkurenčnost podjetja. S svojim
delovanjem bo še naprej vplivala na zadovoljstvo
kupcev, operativno odličnost, bolj ekonomično bo
upravljala delovni kapital in učinkovito izrabljala
operativna sredstva.
Z vsemi navedenimi ukrepi in aktivnostmi ocenjujemo,
da bodo logistična tveganja nizka.

Zavarovanja

S politiko zavarovanja zagotavljamo ustrezno varnost
premoženja v primeru nastopa različnih nepredvidljivih
škodnih dogodkov. Pogodbe imamo sklenjene za
naslednje zavarovalne vrste:
● požarno zavarovanje,
● potresno zavarovanje,
● zavarovanje splošne odgovornosti,
● zavarovanje pošiljk v mednarodnem transportu,
● protivlomno zavarovanje,
● avtomobilsko zavarovanje,
● nezgodno zavarovanje,
● zavarovanje terjatev.
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računovodsko
poročilo
KAZALO
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»	REVIDIRANI RAČUNOVODSKi IZKAZI
Izkaz finančnega položaja (bilanca stanja)
Postavka

Pojasnilo

v tisoč EUR

31. 12. 2010

31. 12. 2009

SKUPAJ SREDSTVA

42.031

46.044

Skupaj dolgoročna sredstva

13.720

12.680

Nepremičnine, naprave in oprema

5.1

7.291

7.321

Neopredmetena sredstva

5.2

541

767

Finančne naložbe v odvisna podjetja

5.4

4.989

4.409

Dana posojila

5.3

8

3

Odložene terjatve za davek

5.5

891

181

28.311

33.364

Skupaj kratkoročna sredstva

Izkaz poslovnega izida
Postavka

v tisoč EUR

Pojasnilo

2010

2009

6.1

121.825

130.640

Nabavna vrednost prodanih količin blaga

-94.168

-105.987

KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE

27.657

24.653

PRIHODKI OD PRODAJE

Drugi poslovni prihodki

6.2

347

229

Stroški prodajanja

6.3

-20.794

-19.935

Stroški splošnih dejavnosti

6.3

-2.570

-2.464

Drugi poslovni odhodki

6.4

-207

-419

4.432

2.064

Zaloge

5.6

17.835

13.984

Dana posojila

5.3

5

1.662

380

11

Finančni prihodki

6.5

595

271

Finančni odhodki

6.5

-3.246

-148

-2.651

123

Terjatve za odmerjeni davek

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

Poslovne terjatve in druga sredstva

5.7

8.644

16.988

Denar in denarni ustrezniki

5.8

1.447

720

42.031

46.044

DRUGI ODHODKI

7.517

17.525

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

Osnovni kapital

4.204

4.204

Davek od dobička

Kapitalske rezerve

2.892

8.620

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Rezerve iz dobička

420

420

-

4.280

34.514

28.519

8.943

497

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Skupaj kapital

5.9

Zadržani dobiček
Skupaj obveznosti
Skupaj dolgoročne obveznosti
Obveznosti iz finančnega najema

5.10

88

123

Rezervacije

5.11

8.855

374

25.571

28.022

Skupaj kratkoročne obveznosti

NETO FINANČNI PRIHODKI/ODHODKI
6.6

6.7

-8.500
-6.718

2.187

710

-492

-6.009

1.695

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del slednjih in jih je treba brati skupaj z njimi.

Izkaz vseobsegajočega donosa
Postavka
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

v tisoč EUR

2010

2009

-6.009

1.695

Obveznosti iz finančnega najema

5.10

108

87

Drugi vseobsegajoči donos v obračunskem obdobju

-

-

Poslovne in druge obveznosti

5.12

25.463

27.934

Skupaj vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

-6.009

1.695

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del slednjih in jih je treba brati skupaj z njimi.
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Izkaz denarnih tokov
Postavka
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo
Prilagoditve za:
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih sredstev
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Odhodek za rezervacije danih poroštev, garancij in tožb
Prihodki od naložbenja
Odhodki od naložbenja
Odhodki od financiranja
Sprememba čistih obratnih sredstev in rezervacij
Zmanjšanje poslovnih in drugih terjatev
Zmanjšanje zalog
Zmanjšanje/povečanje poslovnih in drugih obveznosti
Povečanje/zmanjšanje časovnih razmejitev in rezervacij
Čisti denarni tok iz poslovanja
Plačani/vrnjeni davek od dohodka pravnih oseb
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju
Prejete obresti
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme
Prejemki od vračil posojil
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev nepremičnin, naprav in opreme
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev naložb v odvisna podjetja
Izdatki za dana posojila
Čisti denarni tok iz naložbenja
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri financiranju
Izdatki za plačane obresti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za vračila kapitala
Čisti denarni tok iz financiranja
DENARNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Začetno stanje denarnih sredstev
Končno stanje denarnih sredstev
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v tisoč EUR

2010

2009

-6.718
13.236
1.988
-314
219
8.500
-101
2.703
241
2.053
8.471
-3.851
-2.549
-18
8.571
-369

2.187
2.172
1.992
-193
421
21
-211
143
183
-1.331
4.542
-3.017
-11
4.542
-776

1.781
101
18
1.662
-5.001
-1.551
-158
-580
-2.712
-3.219

139
118
36
-15
-3.270
-965
-86
-2.220
0
-3.132

73
73
-4.328
-241
-87
-4.000
-4.255
727
720
1.447

27
27
-266
-143
-123
-

-239
394
325
720

Izkaz sprememb lastniškega kapitala

v tisoč EUR

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Čisti
poslovni
izid

Preneseni
čisti
dobiček

SKUPAJ
KAPITAL

4.204

8.620

-

1.787

1.219

15.831

Poslovni izid obračunskega
obdobja

-

-

-

1.695

-

1.695

Vseobsegajoči donosi v obdobju

-

-

-

1.695

-

1.695

Oblikovanje zakonskih rezerv

-

-

420

-

-420

0

Prenos čistega dobička preteklega
leta v preneseni dobiček

-

-

-

-1.787

1.787

0

Skupaj transakcije z lastniki,
evidentirane v kapitalu

-

-

420

-1.787

1.367

0

Stanje kapitala na dan 31. 12. 2009

4.204

8.620

420

1.695

2.586

17.525

Stanje 1. 1. 2010

4.204

8.620

420

1.695

2.586

17.525

Poslovni izid obračunskega
obdobja

-

-

-

-6.009

-

-6.009

Vseobsegajoči donosi v obdobju

-

-

-

-6.009

-

-6.009

Vračilo vplačanega presežka

-

-4.000

-

-

-

-4.000

Prenos čistega dobička preteklega
leta v preneseni dobiček

-

-

-

-1.695

1.695

0

Pokrivanje čiste izgube poslovnega
leta po sklepu uprave

-

-1.728

-

6.009

-4.281

0

Skupaj transakcije z lastniki,
evidentirane v kapitalu

-

-5.728

-

4.314

-2.586

-4.000

4.204

2.892

420

0

0

7.517

Postavka
Stanje 1. 1. 2009

Transakcije z lastniki,
evidentirane v kapitalu

Transakcije z lastniki,
evidentirane v kapitalu

Stanje kapitala na
dan 31. 12. 2010
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PREDLOG POKRIVANJA IZGUBE POSLOVNEGA LETA
2.4

Čista izguba leta 2010 znaša 6.009 tisoč EUR.

v tisoč EUR

Čista izguba poslovnega leta

-6.009

Pokrivanje izgube:
Preneseni čisti dobički iz preteklih let

4.280

Kapitalske rezerve

1.728

BILANČNA IZGUBA NA DAN 31. 12. 2010

-

Poslovodstvo predlaga, da se čista izguba leta 2010 v vrednosti 6.008 tisoč EUR pokrije iz prenesenih čistih
dobičkov preteklih let in kapitalskih rezerv.

»	POJASNILA K REVIDIRANIM
	RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1.	Poročajoča družba

2.	Podlaga za sestavitev

Big Bang, d. o. o., (v nadaljevanju »družba«) ima sedež v
Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Šmartinska
cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija. Družba sestavlja
računovodske izkaze in pripravlja letno poročilo v skladu
z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v
nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska
skupnost, in v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

2.1	Izjava o skladnosti

Firma in sedež obvladujoče družbe

2.2

Družba je odvisna družba družbe Merkur, trgovina in
storitve, d. d., s sedežem na naslovu Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija. Merkur, d. d., je 100-odstotni lastnik
kapitala družbe. Obvladujoča družba sestavlja konsolidirane
računovodske izkaze in pripravlja konsolidirano letno
poročilo za družbe v skupini Merkur Group.
Družba ne sestavlja konsolidiranih računovodskih
izkazov v skladu s 56. členom Zakona o gospodarskih
družbah in 13. točko Uvoda v Slovenske računovodske
standarde.

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, kot
jih je sprejela Evropska skupnost, in v skladu s pojasnili,
ki jih sprejema Upravni odbor za mednarodne
računovodske standarde (v nadaljevanju OMRS).
Poslovodstvo družbe je potrdilo računovodske izkaze
dne 15. julija 2011.

Podlaga za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju
izvirne vrednosti in predpostavke časovne neomejenosti
delovanja.

2.3	Funkcijska in
	predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski
valuti družbe. Vse računovodske informacije, predstavljene
v evrih, so zaokrožene na tisoč enot. Zaradi zaokroževanja
lahko pri seštevanju nastanejo manjše razlike.

Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v
skladu z MSRP podati ocene, presoje in predpostavke, ki
vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na
izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter
odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen
odstopajo.
		
Ocene in predpostavke je treba neprestano
pregledovati. Popravki računovodskih ocen se
pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi, in za
vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva.

vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja,
popravljene za višino efektivnih obresti in plačil v
obdobju, in odplačno vrednostjo v tuji valuti,
preračunani po menjalnem tečaju na koncu obdobja.
Nedenarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti
in izmerjene po pošteni vrednosti, se pretvorijo v
funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je
določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se
pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za
razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih
instrumentov, razvrščenih kot na razpolago za prodajo
ali za nefinančno obveznost, ki je določena kot
varovanje pred tveganjem.

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih
presojah, ki jih je uprava pripravila med procesom
izvajanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje
vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so navedeni
v pojasnilih pri točkah:

3.2	Finančni instrumenti

● nepremičnine, naprave in oprema,
● finančna sredstva in obveznosti,
● zaloge, in
● dolgoročne rezervacije.

3.	Pomembne
računovodske
	usmeritve
Družba je dosledno uporabljala spodaj opredeljene
računovodske usmeritve za vsa obdobja, ki so
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.

3.1	Tuja valuta
Posli v tuji valuti

Posli, izraženi v tuji valuti, so preračunani v funkcijsko
valuto družbe po menjalnem tečaju na dan posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti na
dan bilance stanja, so preračunani v funkcijsko valuto
po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali
negativne tečajne razlike so razlike med odplačno

3.2.1 Neizvedeni finančni instrumenti

Neizvedeni finančni instrumenti družbe vključujejo
naložbe v kapital in odvisna podjetja, poslovne in druge
terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta
in dana posojila ter poslovne in druge obveznosti.
Družba na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge
oziroma depozite na dan njihovega nastanka. Preostala
finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum
menjave oziroma ko družba postane predmet
pogodbenih določil instrumenta. Družba odpravi
pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo
pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva
ali ko družba prenese pravice do pogodbenih denarnih
tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem
se vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva
prenesejo. Kakršen koli delež v prenesenem finančnem
sredstvu, ki ga družba ustvari ali prenese, se pripozna kot
posamezno sredstvo ali obveznost. Finančna sredstva in
obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v
izkazu finančnega položaja, če, in le, če ima družba
pravno pravico ali poravnati čisti znesek ali unovčiti
sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost.

Finančne naložbe v odvisna podjetja

Finančne naložbe v odvisna podjetja se v računovodskih
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izkazih družbe obračunavajo po nabavni vrednosti. Po
pridobitvi se te finančne naložbe ne prevrednotujejo
zaradi sprememb tečaja (če gre za naložbe v podjetja v
tujini) ali zaradi povečanja vrednosti ustreznega dela
kapitala podjetja, v katerem ima družba finančno
naložbo. V utemeljenih primerih je treba njihovo
vrednost oslabiti, če obstajajo razlogi za to (glej
računovodsko usmeritev »Oslabitev sredstev«).

Dana posojila

Dana posojila so finančna sredstva z določenimi ali
določljivimi plačili in se ob začetnem pripoznanju
izkazujejo po pošteni vrednosti po metodi veljavnih
obresti, po začetnem pripoznanju pa se izkazujejo po
odplačni vrednosti in se pri tem morebitne razlike med
izvirno in odplačno vrednostjo izkazujejo v izkazu
poslovnega izida v obdobju odplačevanja posojila.
Uporabi se metoda efektivne obrestne mere.

Poslovne terjatve in druga sredstva

lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju,
odkupljeni lastni deleži in dvigi (izplačila). Celotni kapital
sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve (=
naknadna vplačila kapitala), rezerve iz dobička ter
zadržani čisti dobiček (iz prejšnjih let in iz tekočega leta).

Prejeta posojila

Prejeta posojila se ob začetnem pripoznanju izkazujejo
po pošteni vrednosti brez zmanjšanja za pripadajoče
stroške posla. Po začetnem pripoznanju se posojila
izkazujejo po odplačni vrednosti, pri tem se morebitne
razlike med izvirno in odplačno vrednostjo izkazujejo v
izkazu poslovnega izida v obdobju odplačevanja
posojila. Pri tem se uporabi metoda efektivnih obresti.

Poslovne obveznosti

Obveznosti se navadno merijo po odplačni vrednosti po
metodi efektivnih obresti. Kratkoročne poslovne
obveznosti se ne diskontirajo na datum bilance stanja.

Poslovne terjatve se ob začetnem pripoznanju izkazujejo
v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki,
da bodo poplačane. Terjatve se navadno merijo po
odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.
Kratkoročne poslovne terjatve se ne diskontirajo na
datum bilance stanja.

Poslovne obveznosti se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem
nastanku, ki pri poslovnih obveznostih dokazujejo
prejem kakšnega izdelka ali storitve ali opravljeno delo
oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v
poslovnem izidu.
		

Denar in denarni ustrezniki

3.2.2 Izvedeni finančni instrumenti
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sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne
dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno
usposobitvi pripoznanja za nameravano uporabo.
Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja
(obresti) v zvezi z gradnjo nepremičnin do njihove
usposobitve za uporabo.
Dodatna oziroma dogovorjena vlaganja v sredstva in
izboljšave sredstev, ki jih ima podjetje v finančnem ali
poslovnem najemu, se izkazujejo med nepremičninami,
napravami in opremo oziroma deli teh sredstev.

Kasnejši stroški

Stroški zamenjave nekega dela nepremičnin, naprav in
opreme se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega
sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske
koristi, povezane z delom tega sredstva in je pošteno
vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Pripoznanje
knjigovodske vrednosti zamenjanega dela se odpravi.
Popravila ali vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme za
obnavljanje ali ohranjanje prihodnjih gospodarskih koristi
se na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti
sredstev in dobe koristnosti izkazujejo kot stroški
vzdrževanja v poslovnem izidu, takoj ko do njih pride.

Začetek amortiziranja, metoda amortiziranja in
dobe koristnosti

Denarna sredstva obsegajo denar v blagajni in vloge na
vpogled. Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro
unovčljive naložbe, ki so takoj pretvorljive v znane
zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje
spremembe vrednosti nepomembno.

Družba ne uporablja izvedenih finančnih instrumentov.

Samodejna zadolžitev na tekočem računu ni denar,
temveč kratkoročna finančna obveznost.

Merjenje pri pripoznavanju

Nepremičnine, naprave in oprema se začnejo
amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko so
razpoložljive za uporabo. Amortizacija se pripozna v
poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsake
posamezne nepremičnine, naprave in opreme.
Ocenjene dobe koristnosti sredstev za tekoče in
primerljivo obdobje so naslednje:

Nepremičnine, naprave in oprema se ob začetnem
pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti, ki jo

● za zgradbe 33,33 leta,
● za vlaganja v najete prostore 10 let,
● za naprave in opremo od 2 do 10 let,
● za pohištvo 5 let,
● za računalniško opremo 2 leti, in
● za transportna sredstva 5 let.

Kapital

Celotni kapital družbe je njegova obveznost do
lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha
delovati. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in
z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo

3.3	Nepremičnine, naprave
in oprema
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve (glej
računovodsko usmeritev »Oslabitev sredstev«).
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Zemljišča, predujmi za nepremičnine, napravo in
opremo in nepremičnine, naprave in oprema v gradnji
oziroma pridobivanju ter umetniška dela se ne
amortizirajo.
Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale
vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in se
po potrebi prilagodijo. Te se v 2010 niso spremenile.
Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja
najema in dobe koristnosti.

Odprava pripoznanja

Pripoznanje nepremičnin, naprav in opreme se odpravi
ob odtujitvi ali kadar se ne pričakuje nobene prihodnje
gospodarske koristi iz njihove uporabe ali odtujitve.
Dobički ali izgube, ki izhajajo iz odprave pripoznanja
nepremičnin, naprav in opreme, se ugotovijo kot razlika
med morebitnimi čistimi donosi ob odtujitvah in njihovo
knjigovodsko vrednostjo. Pripoznajo se v poslovnem
izidu, ko se odpravi njihovo pripoznanje.

3.4	Neopredmetena sredstva
Kot neopredmetena sredstva se pripoznavajo nedenarna
sredstva brez fizičnega obstoja, kot so nakupi blagovne
znamke in programske opreme ter dolgoročno
pridobljeni patenti in licence.
Stroški raziskovanja in razvijanja, nastali v družbi,
kolofoni, seznami odjemalcev in vsebinsko podobne
postavke se ne pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo,
temveč se takoj obravnavajo kot stroški oziroma
poslovni odhodki v obdobju, v katerem nastanejo.
Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni
vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve (glej
računovodsko usmeritev »Oslabitev sredstev«).

Amortizacija

Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju
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dobe koristnosti neopredmetenih sredstev, razen če te
dobe niso določene. Amortizacija neopredmetenih
sredstev se začne, ko je sredstvo na razpolago za
uporabo. Ta metoda najbolj natančno odraža
pričakovani vzorec uporabe bodočih gospodarskih
koristi, utelešenih v sredstvu. Ocenjena doba koristnosti
za tekoče in primerljivo obdobje za programsko opremo,
licence in druge pravice je 2 leti.
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale
vrednosti se preverijo na koncu vsakega poslovnega leta
in po potrebi prilagodijo. Te se v letu 2010 niso
spremenile.

Odprava pripoznanja

Pripoznanje neopredmetenega sredstva se odpravi ob
odtujitvi, ali kadar se ne pričakuje nobene prihodnje
gospodarske koristi iz njegove uporabe ali odtujitve.
Dobički ali izgube, ki izhajajo iz odprave pripoznanja
neopredmetenega sredstva, se ugotovijo kot razlika med
morebitnimi čistimi donosi ob odtujitvah in
knjigovodsko vrednostjo sredstva. Pripoznajo se v
poslovnem izidu, ko se odpravi pripoznanje sredstva.

3.5	Oslabitev sredstev
Finančna sredstva

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko
naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika;
restrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, v
kolikor se slednja strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj.
V primeru naložbe v lastniške vrednostne papirje je
objektivni dokaz o oslabitvi pomembno ali dolgotrajno
znižanje poštene vrednosti pod nabavno vrednost.
Pri oceni skupne oslabitve družba uporablja pretekli
razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitev in znesek
nastale izgube, ki je popravljen za oceno uprave o tem,
ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in
kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, kot jih
predvideva pretekli razvoj.

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom,
izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika
med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi
bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni
veljavni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v
poslovnem izidu in izkažejo na kontu popravka vrednosti
terjatev. Tako se delež oslabljenega sredstva še nadalje
pripoznava v razreševanju diskonta. Ko se zaradi
kasnejših dogodkov znesek izgube zaradi oslabitve
zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi oslabitve
odpravi skozi poslovni izid.

Oslabitev poslovnih terjatev

Če je prišlo do objektivnih dokazov o oslabitvi terjatev,
se izguba izmeri kot razlika med knjigovodsko
vrednostjo terjatve in pričakovano udenarljivo
vrednostjo ter se pripozna v poslovnem izidu.
Terjatve, o katerih se domneva, da ne bodo poravnane,
oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, je treba
šteti za dvomljive, če se zaradi njih začne sodni
postopek, pa za sporne.
Za večje terjatve, za terjatve, za katere je vložen
postopek za izterjavo na sodišču, ter za terjatve, ki so v
postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku,
se udenarljivost ocenjuje individualno ob upoštevanju
tekočega poslovanja in bonitete oziroma ustreznih
zavarovanj, ki podpirajo pričakovanja, da so terjatve
realno obstoječe in izterljive.
Individualni popravek je oblikovan tudi za večje terjatve
(nad 10.000 €), ki niso v sodnih postopkih, vendar
obstaja dvom o poplačilu.
Uporabljeno metodologijo in s tem ustreznost ocene
tveganja ter izračune mogočih izgub v primeru, ko
kupec ne poravna plačila, družba izvaja sproti, izračun
mogočih izgub pa dvakrat na leto.
Za dokončne odpise terjatev so potrebne ustrezne
dokazne listine: zavrnitev potrditve stanj terjatev, sodna
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odločba, sklep prisilne poravnave, sklep stečajnega
postopka in druge ustrezne listine.

3.6	Zaloge

Nefinančna sredstva

Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi
vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Čista iztržljiva
vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem
poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja
in ocenjene stroške prodaje.

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo
knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev družbe,
razen odloženih terjatev za davke, da ugotovi, ali so
prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se
oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Zaloge niso
predmet slabitve po MRS 36.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče
enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost,
zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri
določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani
prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo
vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki
odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in
tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za preizkus oslabitve
se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično,
uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki
ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe, in ki so
pretežno neodvisna od prejemkov preostalih sredstev ali
skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota).
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se
pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost
presega njegovo nadomestljivo vrednost. Denar
ustvarjajoča enota je najmanjša skupina sredstev, ki
ustvarjajo finančne pritoke, v veliki meri neodvisne od
finančnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sredstev.
Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se
pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se
razporedi sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo
vsakega sredstva v enoti.

Vrednotenje zalog

V družbi se vrednost zalog obravnava po metodi FIFO
(metoda zaporednih cen).
Nabavna vrednost zalog obsega kupno ceno, carino in
druge dajatve (razen tistih, ki jih bo podjetje pozneje
dobilo povrnjene od davčnih organov), prevozne
stroške, stroške pretovarjanja in druge stroške, ki jih je
mogoče pripisati neposredno pridobljenemu
trgovskemu blagu ali materialu. Trgovinski popusti, drugi
popusti in podobne postavke se pri ugotavljanju
nabavne vrednosti odštejejo.
Ko so zaloge prodane, se njihova knjigovodska vrednost
pripozna kot odhodek obdobja, v katerem je bil ustrezen
prihodek obračunan.

Čista iztržljiva vrednost zalog

Vrednost zalog ni nadomestljiva, če so zaloge
poškodovane, če so v celoti ali delno zastarele ali če se
njihove prodajne cene zmanjšajo. Vrednost zalog tudi ni
nadomestljiva, če se povečajo ocenjeni stroški
dokončanja ali ocenjeni stroški v zvezi s prodajo. Delno
odpisovanje zalog pod njihovo izvirno vrednost ali
stroške do čiste iztržljive vrednosti je skladno s stališčem,
da sredstva ne morejo biti izkazana z večjimi zneski, kot
je pričakovana vrednost ob njihovi prodaji ali uporabi.
Znesek vsakega delnega odpisa zalog čiste iztržljive
vrednosti in vseh izgub pri zalogah se pripozna kot
odhodek v obdobju, ko se delni odpis ali izguba pojavi.
Odpisi in delni odpisi poškodovanih, pretečenih in
neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom ali ob
inventuri po posameznih postavkah. Konec leta se čista
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iztržljiva vrednost zalog preverja po sorodnih vrstah blaga.
Opravijo se pavšalni popravki zalog v razponu od 10 % do
50 % knjigovodske vrednosti zalog. Kriterija za znižanje
vrednosti sta starost zaloge in koeficient obračanja zaloge.

3.7	Dolgoročne rezervacije
Rezervacije se izkažejo, če ima podjetje zaradi preteklega
dogodka zdajšnjo pravno ali posredno obvezo, in če
obstaja verjetnost, da bo za poravnavo te obveze
potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske
koristi. Ker je učinek časovne vrednosti denarja bistven,
je znesek rezervacije enak zdajšnji vrednosti izdatkov, ki
so po pričakovanju potrebni za poravnavo obveze.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi in kolektivno
pogodbo zavezana k plačilu jubilejnih nagrad
zaposlencem in odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar
so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge
pokojninske obveznosti ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v vrednosti ocenjenih
prihodnjih izplačil za odpravnine ob upokojitvi in
jubilejne nagrade. Diskontirane so na dan bilance stanja.
Pri tem se uporablja metoda knjižnega rezerviranja na
podlagi aktuarskega izračuna oziroma ocene.

Rezervacije za dana poroštva

Rezervacije za dana poroštva so oblikovane za verjeten
odtok gospodarskih dejavnikov v povezavi z unovčitvijo
danih poroštev za bančna posojila za matično družbo, ki
je v postopku prisilne poravnave. Rezervacije so bile
pripoznane v višini odpisa obveznosti na matični družbi
po potrjeni prisilni poravnavi in te obveznosti niso
pokrite z zavarovanjem matične družbe ali katero koli
drugo obliko zavarovanja. Rezervacije so oblikovane ob
predpostavki, da bo preostanek posojil poplačala
matična družba v okviru finančnega prestrukturiranja
oziroma potrjene prisilne poravnave.

3.8	Davek od dobička
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta
obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička
se izkaže v izkazu poslovnega izida kot odhodek, razen v
tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se
izkazujejo neposredno v kapitalu, in se zato izkazuje
med kapitalom.
Odmerjeni davek je davek, ki bo plačan od obdavčljivega
dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj,
uveljavljenih na datum bilance stanja, in morebitne
prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi
poslovnimi leti.
Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda
obveznosti po bilanci stanja na osnovi začasnih razlik
med knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi
posameznih sredstev in obveznosti. Znesek odloženega
davka temelji na pričakovanem načinu povrnitve
oziroma poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in
obveznosti ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih na
datum bilance stanja, oziroma davčnih stopenj obdobja,
v katerem se pričakuje odprava terjatve ali obveznosti za
odložene davke.
Odložena terjatev za davek se pripozna samo v obsegu,
za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v
prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za
katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti
davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

3.9

Prihodki

Prihodki od prodaje blaga in izdelkov

Prihodki od prodaje blaga in izdelkov se pripoznajo po
pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega
naslova, in sicer zmanjšani za vračila, rabate za nadaljnjo
prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko
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kupec prevzame vse pomembne oblike tveganja in
koristi, povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja
gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim
povezanih stroškov ali možnosti vračila blaga in izdelkov,
in ko je mogoče zanesljivo izmeriti višino prihodkov.

Prihodki od opravljenih storitev

Prihodki od opravljenih storitev se v izkazu poslovnega
izida pripoznajo, ko je storitev opravljena.

Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki so prihodki, ki se pojavljajo ob
odtujitvi nepremičnin, naprav, opreme kot presežki
njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko
vrednostjo in prihodki od unovčenih terjatev, vključno z
odpravo oslabitve terjatev.

Finančni prihodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke iz obresti od naložb
in poslovnih terjatev, prihodke od tečajnih razlik in
prihodke od odsvojitve finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo.
Prihodki iz obresti se pripoznajo v poslovnem izidu ob
njihovem nastanku z uporabo metode efektivne
obrestne mere.

3.10	Odhodki
Poslovni odhodki

Poslovni odhodki se po namenu (funkciji) razvrščajo na
nabavno vrednost prodanih količin, stroške prodajanja,
stroške splošnih dejavnosti (uprave in nabave) in druge
poslovne odhodke, ki niso stroški.

Nabavna vrednost prodanih količin

Pri razknjiževanju porabe zalog trgovskega blaga za
prodane količine se uporablja metoda zaporednih cen
(FIFO). Nabavna vrednost prodanih količin blaga se
neposredno zmanjša za pozneje prejete rabate in
superrabate dobaviteljev. Rabati so delno vračunani v
nabavno vrednost zalog.
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Stroški prodajanja (z amortizacijo)

Stroški prodajanja (z amortizacijo) obsegajo vse nastale
stroške, povezane s prodajo poslovnih učinkov. Ker se
ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo
med odhodki poslovanja v istem obračunskem
obdobju, ko nastanejo.

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) obsegajo vse
nastale stroške, povezane z nabavno funkcijo in upravo s
pomožnimi dejavnostmi. Tudi ti stroški se v celoti
pripoznajo med odhodki poslovanja v istem
obračunskem obdobju, ko nastanejo.
Stroški po naravnih vrstah
Stroške materiala in storitev predstavljajo zneski,
navedeni v računih dobaviteljev in drugih listinah,
zmanjšani za popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje
zaradi zgodnejšega plačila.
Amortizacija se obračunava posamično po stopnjah,
upoštevaje najkrajšo dobo koristnosti posameznega
opredmetenega osnovnega ali neopredmetenega
sredstva.
Stroški dela predstavljajo bruto zneske plač zaposlencev,
obračunanih v skladu s kolektivno pogodbo in
individualnimi pogodbami o zaposlitvi, prispevke in
davke, ki neposredno bremenijo delodajalca,
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in druge
stroške dela (regres, prevoz na delo in z dela, prehrano
med delom idr.).
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z
oslabitvijo vrednosti ali odpisom sredstev in poslovnih
terjatev ter pri odtujitvi nepremičnin, naprav, opreme
zaradi izgube pri prodaji.

Finančni odhodki

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, razlik ob
ponovnih izračunih diskonta na rezervacije, izgube
zaradi oslabitve vrednosti in odpisov finančnih sredstev,
ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
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Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida
pripoznajo po metodi efektivnih obresti. Dobički in
izgube iz tečajnih razlik se izkažejo v čistem znesku.
Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede
na plačila, ki so povezana z njimi.

Drugi odhodki

Drugi odhodki se nanašajo na postavke, ki so rezultat
izrednih, to je enkratnih dogodkov in niso povezani z
rednim poslovanjem družbe. Več se nahaja v pojasnilu
5.13 – Pogojne obveznosti.

Razvrstitev najemov

Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne
oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom
sredstva, se obravnava kot finančni najem. Preostali
najemi se obravnavajo kot poslovni najemi.
Finančni najemi
Na začetku najema se v bilanci stanja pripozna finančni
najem kot sredstvo in dolg v zneskih, enakih pošteni
vrednosti najetega sredstva, ali, če je ta nižja, zdajšnji
vrednosti najmanjše vsote najemnin, pri čemer se obe
vrednosti določita ob sklenitvi najema. Po začetnem
pripoznanju se sredstvo obračunava v skladu z
računovodskimi usmeritvami, ki veljajo za taka sredstva.
Poslovni najemi
Pri poslovnem najemu se najemnina pripozna kot
odhodek po enakomerni časovni metodi v celotni dobi
najema.

3.12	Novi standardi in pojasnila,
	ki še niso stopili v veljavo
Številni novi standardi, dopolnitve standardov in
pojasnila za leto, ki se je končalo na dan 31. decembra
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2010, še ne veljajo in jih družba pri pripravi
računovodskih izkazov ni upoštevala:

način, kot da bi pogodbeno razmerje bilo prevzeto ne
glede na poslovno združitev.

vsebuje najem, če je uporaba lokalnih (nacionalnih)
računovodskih zahtev privedla do enakih rezultatov.

MSRP 1 (popravljen) »Prva uporaba
Mednarodnih standardov računovodskega
poročanja«, ki ga je OMRS objavil 27. 11. 2008.

MSRP 9 »Finančni instrumenti«, ki ga je OMRS

Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih
standardov računovodskega poročanja« −

Popravki so zajemali reorganizacijo vsebine in
prestavitev večine številnih izjem in izvzetij standarda v
priloge. Odbor je odstranil zastarele prehodne določbe
in v besedilu naredil nekaj manjših sprememb.

MSRP 3 (popravljen) »Poslovne združitve«, ki ga
3.11	Najemi
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je OMRS sprejel 10. januarja 2008. Popravljeni MSRP 3
zahteva pripoznavanje stroškov prevzema med
odhodki za obdobje. Popravki MSRP 3 in sorodne
spremembe v MRS 27 omejujejo uporabo
računovodskih načel za prevzeme zgolj na trenutek, ko
je bilo obvladovanje prevzeto; posledično se dobro ime
izračuna samo na ta datum. MSRP 3 daje večji poudarek
pošteni vrednosti na datum prevzema in podaja
podrobnosti o njenem pripoznavanju. Sprememba
standarda omogoča merjenje neobvladujočega deleža
(pred spremembo manjšinski delež) v prevzetem
subjektu po pošteni vrednosti ali sorazmerno glede na
njegov delež v opredeljivih čistih sredstvih prevzetega
subjekta. Popravljeni standard zahteva merjenje plačila
za prevzem po pošteni vrednosti na datum prevzema.
Isto načelo se uporablja za pošteno vrednost
kakršnegakoli zapadlega pogojnega plačila. MSRP 3
dopušča zelo malo popravkov k merjenju ob začetnem
pripoznanju konta združitve, in samo, če so ti posledica
dodatnih informacij, pridobljenih v zvezi z dejstvi in
okoliščinami, ki so obstajali na datum prevzema. Vse
druge spremembe se pripoznajo v poslovnem izidu.
Standard opisuje vpliv na prevzemne računovodske
postopke, če sta prevzemnik in prevzeti subjekt bila
stranki v predhodnem razmerju. MSRP 3 določa, da
mora podjetje razvrstiti vse pogodbene klavzule na
datum prevzema, z dvema izjemama: najemi in
zavarovalnimi pogodbami. Prevzemnik uporablja
računovodske standarde in sprejema odločitve na

objavil 12. novembra 2009. 28. septembra 2010 je
OMRS ponovno izdal MSRP 9, v katerega je vključil
nove zahteve glede obračunavanja finančnih
obveznosti in iz MRS 39 prenesel zahteve za odpravo
pripoznanja finančnih sredstev in finančnih obveznosti.
Standard uporablja enoten pristop za ugotavljanje, ali
je finančno sredstvo merjeno po odplačni ali pošteni
vrednosti, s čimer nadomešča vrsto različnih pravil iz
MRS 39. Pristop MSRP 9 temelji na načinu, s katerim
podjetje upravlja finančne instrumente (njegov
poslovni model) in značilnostih pogodbenih denarnih
tokov finančnih sredstev. Novi standard zahteva tudi,
da se uporablja enotna metoda za oslabitve, s čimer
nadomešča številne različne oslabitvene metode v MRS
39. Nove zahteve glede obračunavanja finančnih
obveznosti odpravljajo problem nestalnosti v
poslovnem izidu, ki so posledica odločitve izdajatelja,
da svoje dolgove meri po pošteni vrednosti. OMRS se
je odločil, da bo ohranil obstoječe merjenje odplačne
vrednosti za večino obveznosti, spremembe pa je
omejil na tiste, ki so potrebne za odpravljanje problema
lastnega kredita. V skladu z novimi zahtevami bo
podjetje, ki se odloči, da bo obveznosti merilo po
pošteni vrednosti, del spremembe v pošteni vrednosti,
ki je posledica sprememb v lastnem kreditnem
tveganju podjetja, predstavilo med drugim
vseobsegajočim donosom v izkazu poslovnega izida, in
ne v poslovnem izidu.

Omejeno izvzetje od primerjalnih razkritij po MSRP 7 za
uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je OMRS
objavil 28. 1. 2010. Ta sprememba uporabnike, ki prvič
uporabljajo MSRP, oprošča zahteve po dodatnih
razkritjih, ki so bile uvedene marca 2009 z dokumentom
Izboljšanje razkritij glede finančnih instrumentov
(Spremembe MSRP 7).

Spremembe MSRP 2 »Plačila na podlagi delnic«

− Z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v
skupini, ki jih je OMRS objavil 18. 6. 2009. Spremembe
pojasnjujejo: (1) področje uporabe MSRP 2. Podjetje, ki
prejme blago ali storitve v okviru dogovora o plačilu na
podlagi delnic, mora to blago in storitve obračunati ne
glede na to, katero podjetje v skupini poravna
transakcijo, in ne glede na to, ali je transakcija poravnana
z delnicami ali z denarjem; (2) medsebojno vplivanje
MSRP 2 in drugih standardov. Odbor je pojasnil, da ima v
MSRP 2 pojem »skupina« isti pomen kot v MRS 27
Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi, to je pojem
zajema samo matično in odvisna podjetja. Spremembe
MSRP 2 vključujejo tudi navodila, ki sta jih vsebovala že
OPMSRP 8 Področje uporabe MSRP 2 in OPMSRP 11
MSRP 2 – Transakcije z delnicami skupine in lastnimi
delnicami. Zaradi tega je OMRS pojasnili OPMSRP 8 in
OPMSRP 11 umaknil.

Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti:
Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih Razkritja« - Prenosi finančnih sredstev, ki jih je OMRS
standardov računovodskega poročanja« −
objavil 7. 10 2010. Cilj teh sprememb je izboljšati kakovost

Dodatne izjeme za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP,
ki jih je OMRS objavil 23. 7. 2009. Spremembe: (1) podjetja,
ki uporabljajo polno naložbeno metodo, oproščajo
retrospektivne uporabe MSRP za naftna in plinska
sredstva, (2) podjetja z obstoječimi najemnimi
pogodbami oproščajo ponovne ocene razvrstitve takšnih
pogodb v skladu z OPMSRP 4 Določanje, ali dogovor

informacij o finančnih sredstvih, ki so bila 'prenesena',
vendar jih podjetje še vedno, vsaj deloma, pripoznava, ker
ne izpolnjujejo kriterijev za odpravo pripoznanja; in
finančnih sredstvih, ki jih podjetje ne pripoznava več, ker
izpolnjujejo kriterije za odpravo pripoznanja, vendar je z
njimi še vedno na neki način povezano.
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Spremembe MRS 24 »Razkrivanje povezanih
oseb« − poenostavitev zahtev po razkritju za podjetja,

povezana z vlado, in razlaga opredelitve povezane
osebe, ki jih je OMRS objavil 4. novembra 2009.
Spremembe omogočajo delno izvzetje (oprostitev) za
podjetja, povezana z vlado. Pred uvedbo teh sprememb
je podjetje, ki ga je obvladovala ali nanj pomembno
vplivala vlada, bilo obvezano razkrivati informacije o
vseh poslih z drugimi podjetji, ki jih je obvladovala ali
nanje pomembno vplivala ista vlada. Popravljeni
standard še vedno zahteva razkritja, ki so pomembna za
uporabnike računovodskih izkazov, vendar odpravlja
zahteve po razkrivanju informacij, katerih zbiranje je
drago in ki nimajo velike vrednosti za uporabnike. OMRS
je tudi poenostavil definicijo in odpravil neskladnosti.

Spremembe MRS 27 »Konsolidirani in ločeni
računovodski izkazi« (popravljen), ki jih je OMRS izdal

10. 1. 2008. Pod posebnimi pogoji je predčasna uporaba
dovoljena. V skladu s popravljenim standardom se
spremembe deleža prevzetega subjekta v njegovem
odvisnem podjetju, ki ne privedejo do izgube
obvladovanja, obračunavajo v lastniškem kapitalu kot
posli z lastniki, ki opravljajo funkcijo lastnikov. Za takšne
posle se finančni dobiček/izguba ne pripozna in dobro
ime se ne izmeri ponovno. Razlika (če ta obstaja) med
spremembo v neobvladujočem deležu in pošteno
vrednostjo prejetega ali danega plačila se pripozna
neposredno v lastniškem kapitalu in pripiše lastnikom
matičnega podjetja. Standard opredeljuje računovodske
postopke, ki jih mora uporabiti matično podjetje, če je
prenehalo obvladovati (izgubilo nadzor nad) odvisno
podjetje. Spremembe MRS 28 in MRS 31 razširjajo zahteve
glede obračunavanja izgube obvladovanja. Če je torej
vlagatelj izgubil pomemben vpliv na pridruženo podjetje,
je pripoznanje podjetja potrebno odpraviti, razliko med
vsoto denarnih pritokov in ohranjenim deležem v pošteni
vrednosti ter knjigovodsko vrednostjo naložbe v
pridruženo podjetje na dan izgube pomembnega vpliva
pa je potrebno pripoznati v poslovnem izidu. Podoben
pristop se zahteva, če vlagatelj izgubi obvladovanje nad
skupaj obvladovanim podjetjem.
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Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti:
Predstavljanje” – Obračunavanje izdaje delniških
pravic, ki jih je OMRS objavil 8. oktobra 2009.

Sprememba obravnava obračunavanje izdaj delniških
pravic (pravice, opcije ali nakupni boni), denominiranih v
valuti, ki se razlikuje od funkcijske valute izdajatelja. Prej
so se takšne izdaje delniških pravic obračunavale kot
izvedene obveznosti. Sprememba zahteva, da se, v
kolikor so izpolnjeni določeni pogoji, takšne izdaje pravic
razvršča kot lastniški kapital, ne glede na valuto, v kateri
je denominirana izpolnitvena (pogodbena) cena.

Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti:
pripoznavanje in merjenje« – Postavke, ki

izpolnjujejo pogoje za varovanje pred tveganjem, ki jih
je OMRS objavil 31. 7. 2008. Popravljeni standard razlaga
dve vprašanji, povezani z obračunavanjem varovanja
pred tveganji: opredelitev inflacije kot varovanega
tveganja ali njegovega dela; in varovanje pred
tveganjem z opcijami. Spremembe pojasnjujejo, da se
inflacijo lahko varuje pred tveganjem samo v primeru, ko
so spremembe v inflaciji pogodbeno določen delež
denarnih tokov pripoznanega finančnega instrumenta.
Spremembe tudi pojasnjujejo, da bo običajno delež
netvegane ali primerljive obrestne mere v pošteni
vrednosti finančnega instrumenta s stalno obrestno
mero določljiv ločeno in zanesljivo merljiv in da se ga
zaradi tega lahko varuje pred tveganjem. Popravljeni
MRS 39 podjetju dovoljuje, da kupljene (ali neto
kupljene) opcije označi kot instrument za varovanje pred
tveganjem pri varovanju pred tveganjem finančne ali
nefinančne postavke. Podjetje lahko opcijo označi kot
varovanje pred tveganjem za spremembe v denarnih
tokovih ali pošteni vrednosti pred tveganjem varovane
postavke nad ali pod določeno ceno ali drugo
spremenljivko (enostransko tveganje).
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Spremembe različnih standardov in pojasnil
»Izboljšave MSRP (2009)«, ki jih je OMRS objavil 16.

aprila 2009. Izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje
MSRP (MSRP 2, MSRP 5, MSRP 8, MRS 1, MRS 7, MRS 17,
MRS 18, MRS 36, MRS 38, MRS 39, OPMSRP 9 in OPMSRP
16), njihov namen pa je predvsem odpravljanje
neskladnosti in razlaga besedila. Spremembe
pojasnjujejo zahteve za računovodsko pripoznavanje v
primerih, kjer je prej bila dovoljena prosta razlaga.
Najpomembnejše spremembe vključujejo nove ali
popravljene zahteve v zvezi s: (i) področjem uporabe
MSRP 2 in popravljenega MSRP 3; (ii) razkrivanjem
dolgoročnih sredstev (oziroma skupin za odtujitev),
razvrščenih kot v posesti za prodajo ali ustavljeno
poslovanje; (iii) razkrivanjem informacij o sredstvih
poslovnega odseka; (iv) kratkoročno/dolgoročno
razvrstitvijo zamenljivih instrumentov; (v) razvrstitvijo
izdatkov za nepripoznana sredstva; (vi) razvrstitvijo
najemov zemljišč in zgradb; (vii) določanjem, ali podjetje
nastopa kot naročnik ali posrednik v programih
nagrajevanja strank; (viii) obračunsko enoto za preizkus
oslabitve dobrega imena; (ix) dodatnimi povezanimi
spremembami, ki izhajajo iz popravljenega MSRP 3, in
merjenjem poštene vrednosti neopredmetenega
sredstva, pridobljenega v poslovni združitvi; (x)
obravnavanjem kazni za predčasno odplačilo posojila
kot tesno povezanih vgrajenih izvedenih finančnih
instrumentov; izvzetjem s področja uporabe za pogodbe
o poslovnih združitvah; obračunavanjem varovanja
denarnega toka pred tveganjem; (xi) področjem
uporabe OPMSRP 9 in popravljenega MSRP 3; (xii)
spremembo omejitve za podjetja, ki lahko imajo v
posesti instrumente za varovanje pred tveganjem.

Spremembe različnih standardov in pojasnil
»Izboljšave MSRP (2010)«, ki jih je OMRS objavil 6.

maja 2010. Izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje
MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 7, MRS 1, MRS 27, MRS 34
in OPMSRP 13), njihov namen pa je predvsem
odpravljanje neskladnosti in razlaga besedila.
Spremembe pojasnjujejo zahteve za računovodsko
pripoznavanje v primerih, kjer je prej bila dovoljena
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prosta razlaga. Najpomembnejše spremembe
vključujejo nove ali popravljene zahteve v zvezi s: (i)
spremembami računovodskih usmeritev v letu sprejetja
MSRP; (ii) prevrednotovalno osnovo kot predpostavljeno
vrednostjo; (iii) uporabo predpostavljene vrednosti za
poslovanje, ki je podvrženo reguliranju cen; (iv)
prehodnimi zahtevami za pogojna plačila iz poslovnih
združitev, do katerih je prišlo pred začetkom veljavnosti
popravljenega MSRP 3; (v) merjenjem neobvladujočih
deležev; (vi) nenadomeščenimi in prostovoljno
nadomeščenimi plačili na podlagi delnic; (vii) razlago
razkritij, ki jih zahteva MSRP 7; (viii) razlago izkaza gibanja
kapitala; (ix) prehodnimi zahtevami za spremembe, ki so
posledica MRS 27; (x) dogodki in posli, pomembnimi za
MRS 34; (xi) pošteno vrednostjo nagradnih dobropisov.

Spremembe OPMSRP 14 »MRS 19 – Omejitev
sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede
minimalnega financiranja in njihove medsebojne
povezanosti« − Vnaprejšnja plačila zahtev glede

minimalnega financiranja, ki jih je OMRS objavil 26.
novembra 2009. Brez teh sprememb podjetja v
določenih razmerah niso smela pripoznavati kot
sredstvo nekaterih prostovoljnih vnaprejšnjih plačil
prispevkov za minimalne zahteve glede financiranja.
Spremembe ta problem odpravljajo.

OPMSRP 12 »Dogovori o koncesiji storitev«, ki ga
je OMRS objavil 30. novembra 2006. Pojasnilo podaja
navodila za izvajalce v dogovorih o koncesiji storitev
med javnim in zasebnim sektorjem v zvezi z
računovodskim pripoznavanjem teh dogovorov.
OPMSRP 12 se nanaša na dogovore, kjer koncesionar
nadzoruje ali regulira storitve, ki jih bo zagotovil
izvajalec z uporabo določene infrastrukture, kot tudi
pomemben preostali delež v infrastrukturi ob koncu
izvedbe storitev v okviru dogovora.
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OPMSRP 15 »Dogovori o izgradnji nepremičnin«,

ki ga je OMRS objavil 3. 7. 2008. OPMSRP 15 obravnava
dva (povezana) problema: določa, ali pogodba o
gradbenih delih sodi v področje uporabe MRS 11
»Pogodbe o gradbenih delih« ali MRS 18 »Prihodki« in
kdaj je potrebno prihodke iz gradnje nepremičnih
pripoznati. Pojasnilo podaja dodatna navodila za
razlikovanje med »pogodbami o gradbenih delih« (ki
spadajo v področje uporabe MRS 11) in drugimi
sporazumi o izgradnji nepremičnin (ki spadajo v
področje uporabe MRS 18). Sporazume, ki vključujejo
izgradnjo nepremičnin, je potrebno skrbno preučiti, da
se lahko ugotovi, ali se jih mora obračunavati v skladu z
MRS 11 ali MRS 18. Podjetja, na katera bo pojasnilo
najbolj vplivalo, bodo najverjetneje tista, ki se ukvarjajo z
gradbenimi projekti, ki so sestavljeni iz več enot. Za
dogovore, ki spadajo v področje uporabe MRS 18 in
vključujejo dobavo blaga, pojasnilo uvaja nov koncept,
v skladu s katerim se merila za pripoznavanja iz
standarda MRS 18 lahko izpolnjuje »ves čas med
potekom gradnje«. V takšnih okoliščinah se prihodki
pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti gradbenih
del, z uporabo računovodske metode odstotka
dokončanosti del.

OPMSRP 16 »Zavarovanje čistih finančnih naložb
v poslovanje v tujini pred tveganji«, ki ga je OMRS
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sredstev, in da je potrebno kakršnokoli razliko med tem
zneskom in prejšnjo knjigovodsko vrednostjo razdeljenih
sredstev pripoznati v poslovnem izidu, ko podjetje
poravna obveznost za dividendo. Pojasnilo se ne
uporablja za nedenarna sredstva, če razdelitev ne
privede do spremembe v obvladovanju.

in kontrole ter spremljajo tveganja. Usmeritve in sistemi
upravljanja s tveganji se redno preverjajo, informacije iz
okolja pa dinamično in proaktivno delujejo na tekoče
odločitve o delovanju družbe v spremenjenih razmerah.

OPMSRP 18 »Prenosi sredstev od odjemalcev«, ki

Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v
pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila
obveznosti in bo skupini povzročila finančno izgubo.
Kreditno tveganje je neposredno povezano s
komercialnim tveganjem in predstavlja nevarnost, da
bodo terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev
poplačane s časovnim zamikom ali pa sploh ne.

ga je OMRS objavil 29. 1. 2009. To pojasnilo je še posebej
pomembno za sektor javnih podjetij, saj pojasnjuje
računovodske postopke za dogovore, kjer podjetje od
odjemalca prejme opredmeteno osnovno sredstvo (ali
denar za izgradnjo takšnega sredstva), ta oprema pa je
posledično uporabljena za povezavo odjemalca v omrežje
ali neprekinjen dostop do dobave blaga/storitev.

OPMSRP 19 »Poravnava finančnih obveznosti s
kapitalskimi instrumenti«, ki ga je OMRS objavil 26.

11. 2009. To pojasnilo razlaga zahteve Mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (MSRP) v
primeru, ko podjetje z upnikom doseže nov dogovor o
določilih in pogojih finančne obveznosti, upnik pa se
strinja, da bo za polno ali delno poravnavo finančne
obveznosti sprejel delnice ali druge kapitalske
instrumente podjetja.

objavil 3. 7. 2008. Pojasnilo določa: (i) valutno tveganje,
ki izpolnjuje kriterije za varovanje pred tveganjem, in
znesek, ki se ga lahko zavaruje pred tveganjem; (ii), kje v
skupini držati instrument za varovanje pred tveganjem
(iii) kakšen znesek je potrebno pripoznati v izkazu
poslovnega izida, če je poslovanje v tujini prodano.

4.	Obvladovanje
	finančnega tveganja

OPMSRP 17 »Razdelitev nedenarnih sredstev
lastnikom«, ki ga je OMRS objavil 27. 11. 2008.

Natančnejši pregled in aktivnosti za ocenjevanje in
obvladovanje vsake vrste tveganj je naveden v
Poslovnem poročilu v točki »Upravljanje tveganj«.

Pojasnilo podaja navodila o ustreznem računovodskem
obravnavanju v primeru, ko podjetje svojim delničarjem
kot dividende razdeli sredstva, ki niso denarna sredstva.
Najpomembnejši zaključek pojasnila je, da je dividendo
potrebno meriti po pošteni vrednosti razdeljenih
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Pri upravljanju in obvladovanju finančnih tveganj skupina
sledi sprejeti finančni politiki, ki vključuje izhodišča za
učinkovito in sistematično upravljanje finančnih tveganj.

Računovodske usmeritve za upravljanje s tveganji so
oblikovane z namenom opredelitve in analize tveganj, ki
nam grozijo, na podlagi česar se določijo ustrezne omejitve

Big Bang
Letno poročilo
2010

4.1. Kreditno tveganje

Za omejevanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju
uporabljamo formaliziran sistem poslovnih informacij
GVIN. Za boljše poznavanje partnerjev uporabljamo tudi
mehki del informacij, ki poleg trenutnega poslovanja
zajema tudi zgodovino poslovanja z nami ter aktivnosti
ustanoviteljev, lastnikov in zastopnikov teh subjektov v
povezavi z vpletenostjo le-teh v kritične postopke.

V obdobju januar-december 2010 izstopa izjemno visok
popravek vrednosti oziroma slabitev danih posojil
družbam HTC DVA, d. o. o., Merfin, d. o. o., in Jezapo
Holdings Ltd. v skupni višini 2.702 tisoč evrov, saj smo
ugotovili, da družbe nimajo nobenega neobremenjenega
premoženja, s katerim bi lahko zagotovile takojšnje
poplačilo oziroma sta podjetje HTC DVA, d. o. o., od 4. 11.
2010 in podjetje Merfin, d. o. o., od 3. 6. 2011 v stečajnem
postopku. Dodatno so se povečali tudi popravki vrednosti
zaradi oslabitve terjatev do kupcev v višini 169 tisoč EUR.
Vodstvo ocenjuje, da je kljub navedenim ukrepom za
varovanje pred tveganji, zlasti zaradi slabega posojila
podjetjem HTC DVA, d. o. o., Merfin, d. o. o., in Jezapo
Holdings Ltd. izpostavljenost kreditnim tveganjem
visoka. Kreditno izpostavljenost obvladujemo s
pomočjo bonitetnega ocenjevanja kupcev in z
aktivno izterjavo terjatev.

Maksimalna izpostavljenost kreditnemu tveganju
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2010

31. 12. 2009

4.989

4.409

13

1.665

Terjatve do kupcev

7.360

14.449

Druge terjatve

1.284

2.539

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

1.447

720

15.093

19.373

Finančne naložbe v odvisna podjetja
Dana posojila

Skupaj
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Izpostavljenost kreditnemu tveganju za postavke, ki niso niti zapadle v plačilo niti slabljene
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2010

31. 12. 2009

4.989

4.409

13

7

Terjatve do kupcev

4.414

12.098

Druge terjatve

1.284

2.539

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

1.447

720

12.147

19.778

Finančne naložbe v odvisna podjetja
Dana posojila

Skupaj

Izpostavljenost kreditnemu tveganju za postavke, ki so zapadle in niso slabljene
Postavka

v tisoč EUR

Izpostavljenost terjatev do kupcev kreditnemu tveganju po geografskih regijah
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2010

31. 12. 2009

6.864

13.017

411

1.348

Države nekdanje Jugoslavije

40

9

Druge države

45

75

7.360

14.449

Domače
Države evro območja

Skupaj

Staranje terjatev do kupcev
v tisoč EUR

31. 12. 2010

31. 12. 2009

-

1.658

Terjatve do kupcev

2.947

2.351

Postavka

Skupaj

2.947

4.009

Dana posojila

Starostna struktura zapadlih danih posojil, ki niso bila slabljena
Postavka

v tisoč EUR

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Zapadlo več kot eno leto

-

1.658

Skupaj

-

1.658

Starostna struktura zapadlih terjatev do kupcev, ki niso bile slabljene
Postavka

v tisoč EUR

31. 12. 2010

31. 12. 2009

2.114

1.875

Zapadle 31–180 dni

710

163

Zapadle 181–365 dni

39

86

Več kot eno leto

84

227

2.947

2.351

Zapadle 0–30 dni

Skupaj
V družbi so vse postavke slabljene individualno.

Bruto
vrednost

Oslabitev

Bruto
vrednost

Oslabitev

31. 12. 2010

31. 12. 2010

31. 12. 2009

31. 12. 2009

Še niso zapadle

4.414

-

12.103

5

Zapadle 0–30 dni

2.114

-

1.877

2

Zapadle 31–180 dni

718

9

181

18

Zapadle 181–365 dni

190

151

343

257

Več kot eno leto

934

850

1.429

1.202

8.370

1.009

15.933

1.484

Skupaj

Gibanje popravkov vrednosti zaradi oslabitve terjatev do kupcev
v tisoč EUR

Postavka
Stanje 1. januarja
Dokončen odpis
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Odprava oslabitve
Stanje 31. decembra

31. 12. 2010

31. 12. 2009

1.484

1.459

-351

-82

169

290

-293

-183

1.009

1.484
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Višina popravka terjatev je na dan 31. 12. 2010 znašala
1.009 tisoč EUR, na dan 31. 12. 2009 pa 1.484 tisoč EUR.
V letu 2010 smo dokončno odpisali terjatve v vrednosti
351 tisoč EUR, ki se nanašajo na domače in tuje kupce
ter na terjatve iz naslova trajnikov. Poleg tega je družba

oblikovala popravke vrednosti terjatev v vrednosti 169
tisoč EUR in odpravila oslabitve v vrednosti 293 tisoč
EUR. Razlog je v likvidaciji kupcev ter v vloženih
izvršbah na sodišču iz naslova trajnikov.
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Poštena vrednost
v tisoč EUR

31. 12. 2010
Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

4.989

4.989

4.409

4.409

13

13

1.665

1.665

Poslovne terjatve in druga sredstva

8.644

8.644

16.988

16.988

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

1.447

1.447

720

720

-196

-196

-211

-211

-25.463

-25.463

-27.934

-27.934

-

-

-131

-131

-10.565

-10.565

-4.495

-4.495

Finančne naložbe v odvisna podjetja

Zavarovanja terjatev do kupcev (v bruto zneskih, brez popravkov terjatev)
v tisoč EUR

Dana posojila

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Zavarovane terjatve

1.108

1.321

Nezavarovane terjatve

7.262

14.612

Obveznosti iz finančnega najema

Skupaj

8.370

15.933

Obveznosti do dobaviteljev in druge
obveznosti

Terjatve do kupcev imamo zavarovane pri slovenskih in tujih zavarovalnicah.
Druge postavke kreditne izpostavljenosti niso zavarovane.

4.2.	Tržno tveganje
Tveganje spremembe obrestne mere

Nimamo dolžniških virov, ki bi bili vezani na
spremenljivo obrestno mero EURIBOR, zato poslovanje
ni izpostavljeno obrestnemu tveganju.

Analiza občutljivosti poštene vrednosti za
instrumente s stalno obrestno mero

Na dan 31. 12. 2010 so bile edine finančne obveznosti
družbe obveznosti iz finančnega najema, zato analiza
občutljivosti ni bila narejena, saj je nepomembna za
pošten prikaz.

Analiza občutljivosti denarnega toka za
instrumente s spremenljivo obrestno mero
Na dan 31. 12. 2010 nismo imeli finančnih
instrumentov s spremenljivo obrestno mero.

31. 12. 2009

Knjigovodska
vrednost

Postavka

Postavka

Big Bang
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Prekoračitve na bančnih računih
Skupaj

Pri finančnih sredstvih in finančnih obveznostih
poštena vrednost ne odstopa bistveno od
knjigovodske vrednosti. Izjema je finančna naložba v
odvisno podjetje, kjer poštene vrednosti ni mogoče
opredeliti, ker podjetje ne kotira na borzi. Finančna
naložba v odvisno podjetje je vrednotena po modelu
nabavne vrednosti, drugih finančnih naložb podjetje
nima, zato ne razkriva nivojev vrednotenja.

4.3.	Valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost
finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe
deviznih tečajev. Valutna tveganja se pojavljajo v
družbi v primeru rasti deviznih tečajev.
Definirali smo pomembnejše valutne pare, ki so EUR/
USD ter EUR/GBP. Pare smo določili glede na velikost
transakcijske in translacijske izpostavljenosti v

poslovnem letu. Na obeh trgih poskušamo
izpostavljenost zmanjšati z integriranjem tečaja v
razliko v ceni.
Pri poslovanju s pomembnejšimi valutnimi pari
ocenjujemo, da nismo izpostavljeni valutnemu
tveganju, ker je delež poslovanja v tujih valutah v
celotnem poslovanju zanemarljivo majhen.
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Izpostavljenost valutnim tveganjem v nominalnih zneskih v letu 2010

4.5. Plačilno sposobnostno
tveganje

v tisoč

Postavka
Terjatve do kupcev
Obveznosti do dobaviteljev

EUR

USD

7.354

7

Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje, da bo
podjetje naletelo na težave pri zbiranju finančnih
sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti.
Omenjeno tveganje družba obvladuje z aktivno politiko
upravljanja likvidnosti, da ne prihaja do neusklajenih
denarnih pritokov in odtokov. Lažje obvladovanje in
uravnavanje tekoče likvidnosti omogoča tudi stalen
priliv s strani kupcev maloprodaje.

Analiza občutljivosti

Družba posluje večinoma v EUR valuti, zato sprememba
tečaja dolarja ali britanskega funta ne bi imela
pomembnega vpliva na kapital in poslovni izid družbe.

-21.449

-

Bruto izpostavljenost bilance stanja

-14.095

7

Ocenjena napovedana prodaja

165.369

-

Ocenjena napovedana nabava

-130.408

-

Bruto izpostavljenost

34.961

-

4.4.	Inflacijsko tveganje

Neto izpostavljenost

20.866

7

Glede na to, da zasledujemo politiko prenosa povišanja
nabavnih cen v prodajne cene, in da je v državah
zunaj Evropske unije, kjer imamo locirano hčerinsko
podjetje, zaznati močna in uspešna prizadevanja za
omejitev in zmanjšanje inflacije, vodstvo ocenjuje, da
je izpostavljenost inflacijskemu tveganju nizka.

Izpostavljenost valutnim tveganjem v nominalnih zneskih v letu 2009
v tisoč

Postavka

EUR

USD

CHF

14.388

61

0

-24.069

-7

-

-9.680

53

0

Ocenjena napovedana prodaja

164.508

0

-

Ocenjena napovedana nabava

-135.258

0

-

Bruto izpostavljenost

29.249

0

-

Neto izpostavljenost

19.569

53

0

Terjatve do kupcev
Obveznosti do dobaviteljev
Bruto izpostavljenost bilance stanja

Postavka

Povprečni

Končni

V nadaljevanju so predstavljeni pogodbeni roki
zapadlosti finančnih obveznosti, vključno z ocenjenimi
plačili obresti in brez vpliva dogovorov o pobotu. Na
odtoke bo v letu 2011 lahko vplival tudi morebitni
dogovor o poravnavi obveznosti iz naslova danih
poroštev za bančna posojila matični družbi, ki v spodnji
preglednici ni upoštevan. Podrobnejša pojasnila se
nahajajo v točki 5.13 – Pogojne obveznosti.

Pogodbeni roki zapadlosti neizvedenih finančnih obveznosti v letu 2010
v tisoč EUR

Knjigovodska
vrednost

Pogodbeni
denarni
tokovi

6 mesecev
ali manj

6–12
mesecev

1–2 leti

2–5 let

Obveznosti iz finančnega
najema

196

205

57

57

73

17

Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti

25.463

25.463

25.463

-

-

-

Skupaj

25.658

25.667

25.520

57

73

17

Postavka

Med letom so se uporabljali naslednji pomembni menjalni tečaji

Vodstvo ocenjuje, da je glede na navedene ukrepe za
varovanje pred tveganji ter glede na trenutno situacijo
izpostavljenost plačilno sposobnostnemu tveganju nizka.

Neizvedene finančne
obveznosti

Povprečni

Končni

2010

10 %

2010

10 %

2009

10 %

2009

10 %

USD

0,7543

0,8298

0,7484

0,8232

0,7169

0,7886

0,6942

0,7636

GBP

1,1657

1,2823

1,1618

1,2780

1,1224

1,2346

1,1351

1,2486

Vsi zgoraj prikazani tečaji so izraženi neposredno in prikazujejo, koliko enot evra je vredna tuja valuta.
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Pogodbeni roki zapadlosti neizvedenih finančnih obveznosti v letu 2009
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme

v tisoč EUR

v tisoč EUR

Postavka

Knjigovodska
vrednost

Pogodbeni
denarni
tokovi

6 mesecev
ali manj

6–12
mesecev

1–2 leti

2–5 let

Neizvedene finančne
obveznosti

Zemljišča in
zgradbe

Naprave,
stroji in
oprema

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost

9.215

6.224

-

15.439

Popravek vrednosti

-3.496

-3.615

-

-7.111

Knjigovodska vrednost

5.719

2.609

-

8.328

5.719

2.609

-

8.328

469

264

3

736

-869

-738

-

-1.607

-20

-116

-

-136

5.298

2.020

3

7.321

Nabavna vrednost

9.639

5.595

3

15.236

Popravek vrednosti

-4.340

-3.575

-

-7.915

Knjigovodska vrednost

5.298

2.020

3

7.321

Začetna knjigovodska vrednost

5.298

2.020

3

7.321

Pridobitve

1.043

584

-3

1.625

-937

-667

-

-1.604

-

-51

-

-51

5.405

1.885

0

7.291

Postavka
Stanje 1.1.2009

Obveznosti iz finančnega
najema

211

221

49

45

103

24

Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti

27.934

27.934

27.934

-

-

-

Skupaj

28.145

Leto 2009
28.155

27.983

45

103

24

Začetna knjigovodska vrednost
Pridobitve
Amortizacija
Odtujitve in odpisi

5.	Pojasnila in razkritja
	k bilanci stanja

Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31. 12. 2009

Bilanca stanja je zaradi boljše preglednosti objavljena v
skrajšani obliki. Podrobnejša razčlenitev posameznih
postavk ter podatki in informacije, ki se razkrivajo, so
prikazani v nadaljevanju.

Leto 2010

5.1	Nepremičnine, naprave in oprema
Postavka

v tisoč EUR

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Nepremičnine, naprave in oprema

7.291

7.321

Zemljišča in zgradbe

5.405

5.298

Naprave, stroji in oprema

1.886

2.020

-

3

Osnovna sredstva v pridobivanju

Amortizacija
Odtujitve in odpisi
Končna knjigovodska vrednost

V letu 2010 so bile v družbi nabavljene nepremičnine naprave in oprema v vrednosti 1.625 tisoč EUR.
Obračunana amortizacija, vključena v stroške poslovanja, je v letu 2010 znašala 1.604 tisoč EUR, v letu 2009
pa 1.607 tisoč EUR.
Družba nima hipotek na lastnih nepremičninah in premičninah.
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Gibanje neopredmetenih sredstev
v tisoč EUR

Postavka

Knjigovodske vrednosti nepremičnin in opreme, pridobljene s finančnim najemom
v tisoč EUR

Postavka

Stanje 1.1.2009
Nabavna vrednost

2.999

Popravek vrednosti

-1.934

295

Knjigovodska vrednost

1.065

166

141

Leto 2009

452

436

Začetna knjigovodska vrednost

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Nepremičnine

286

Oprema
Skupaj

Pridobitve

V letu 2010 je družba na novo pridobila opremo s
finančnim najemom v vrednosti 85 tisoč EUR.
Pridobitev se nanaša na nabavo službenih vozil.

Amortizacija
Odtujitve in odpisi
Končna knjigovodska vrednost

1.065
86
-384
-1
767

Stanje 31. 12. 2009

5.2	Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

Premoženjske pravice in
programska oprema

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Neopredmetena sredstva

541

767

Premoženjske pravice (blagovne znamke, pravice in licence)

541

767

Nabavna vrednost

3.085

Popravek vrednosti

-2.318

Knjigovodska vrednost

767

Leto 2010
Začetna knjigovodska vrednost

767

Pridobitve

158

Amortizacija

-384

Končna knjigovodska vrednost

541

Glede na stanje z dne 31. 12. 2010 predstavlja blagovna
znamka BOF 39 % vrednosti neopredmetenih sredstev,
61 % vrednosti pa pravice do uporabe programske
opreme. Obe vrsti sredstev uvrščamo med premoženjske
pravice.

Neopredmetena sredstva so se v letu 2010 zmanjšala za
29 %, kar je v celoti posledica amortiziranja (zaradi
časovne opredeljenosti uporabe blagovne znamke se
tudi ta amortizira).
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Gibanje danih posojil
5.3	Dana posojila
v tisoč EUR

Postavka

Postavka

v tisoč EUR

Kratkoročno dana
posojila

Dolgoročno dana
posojila

1.654

5

-3

-

1.651

5

1.651

5

Stanje 1.1.2009

31. 12. 2010

31. 12. 2009

8

3

2.703

-

-2.703

-

Dolgoročno dana posojila drugim

8

3

Kratkoročno dana posojila

5

1.662

Dana posojila

-

4

Kratkoročno dana posojila podjetjem

3

1.661

Pripis obresti

12

-

-3

-3

6

-4

5

4

-7

-2

1.662

3

1.665

3

-3

-

1.662

3

1.662

3

Dana posojila

-

5.367

Pripis obresti

-

41

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih posojil

5

-5

-1.662

-2.695

58

-

-58

-2.703

5

8

Dolgoročno dana posojila
Dolgoročno dana posojila podjetjem
Popravek vrednosti dolgoročno danih posojil podjetjem

Popravek vrednosti kratkoročno danih posojil podjetjem
Kratkoročno dana posojila drugim

Kosmata vrednost
Popravek vrednosti
Knjigovodska vrednost
Leto 2009
Začetna knjigovodska vrednost

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih posojil
Odplačila
Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31. 12. 2009

V okviru danih posojil drugim so posojila dana
zaposlenim. Ta posojila se obrestujejo po letni obrestni
meri, ki je enaka priznani obrestni meri, ki je veljala v
času sklenitve pogodbe in se je v letu 2010 gibala med
2 in 5 %. Odplačilna doba posojil je največ 8 let. Med
kratkoročno danimi posojili drugim je kratkoročni del
dolgoročno danih posojil zaposlenim.
V okviru kratkoročno danih posojil podjetjem je staro
posojilo Slovenskemu nacionalnemu društvu
frankofonskega poslovnega foruma, za katerega je v
celoti oblikovan popravek vrednosti.
Med dolgoročno danimi posojili podjetjem je posojilo
podjetju Jezapo Holdings Ltd. (1.400 tisoč EUR), HTC
DVA, d. o. o., (573 tisoč EUR) in Merfin, d. o. o., (730 tisoč
EUR). Za vsa ta posojila so v celoti oblikovani popravki
vrednosti, saj smo ugotovili, da družbe nimajo
nobenega neobremenjenega premoženja, s katerim bi
lahko zagotovile takojšnje poplačilo. Podjetji HTC DVA,
d. o. o., in Merfin, d. o. o., sta tudi v stečajnem postopku.
Obrestna mera v letu 2010 se je gibala med 5,5 in 7,5 %
in odplačilna doba posojil je največ 3 leta.

Kosmata vrednost
Popravek vrednosti
Knjigovodska vrednost
Leto 2010
Začetna knjigovodska vrednost

Odplačila
Dokončen odpis
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Končna knjigovodska vrednost
Kratkoročno dana posojila so se v letu 2010 zmanjšala za
1.662 tisoč EUR, kar je v celoti posledica odplačil zaradi
prodaje terjatve za dana posojila. Na strani povečanja je
šlo za preknjižbo kratkoročne zapadlosti dolgoročnih
posojil. V letu 2010 je bil oblikovan popravek vrednosti in
hkrati narejen dokončni odpis v višini 58 tisoč EUR, ki se
je v celoti nanašal na z diskontom prodane terjatve za
kratkoročno dana posojila podjetjem.

Dolgoročno dana posojila so se tekom leta 2010
povečala za 5.367 tisoč EUR zaradi novih danih posojil
in za 41 tisoč EUR zaradi pripisa obresti. Zmanjšanje v
znesku 2.695 tisoč EUR je posledica predčasnega
odplačila dolgoročno danih posojil, preostalih 5 tisoč
EUR pa kratkoročne zapadlosti dolgoročnega dolga. V
letu 2010 je bil oblikovan popravek vrednosti v višini
2.703 tisoč EUR, ki se nanaša na dvomljiva posojila.
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Zavarovanje danih posojil
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Dolgoročno dana posojila

8

3

Brez zavarovanja

8

3

Kratkoročno dana posojila

5

1.662

Brez zavarovanja

5

1.662

Družba je v davčnem obračunu za leto 2010 koristila
oblikovane terjatve za odloženi davek iz naslova slabitve
zalog v vrednosti 6 tisoč EUR, iz naslova rezervacij v višini
4 tisoč EUR ter iz naslova slabitve terjatev v višini 47 tisoč
EUR. Poleg tega je družba na novo pripoznala začasne

5.6

zaloge
v tisoč EUR

Postavka

5.4	Dolgoročne finančne
naložbe v odvisna podjetja

Zaloge
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja

4.989

4.409

Dolgoročne finančne naložbe v Big Bang, d. o. o., Beograd

4.989

4.409

Dolgoročne finančne naložbe se v celoti nanašajo na naložbo v hčerinsko podjetje Big Bang, d. o. o, Beograd.
Finančna naložba v hčerinsko podjetje se je v letu 2010 povečala za 580 tisoč EUR, zaradi potreb po finančnih
sredstvih za financiranje tekočega poslovanja.

5.5	Odložene terjatve za davek
Dolgoročne terjatve za odloženi davek so izračunane na osnovi začasnih razlik po metodi obveznosti po bilanci
stanja z uporabo davčne stopnje 20 %.

Gibanje začasnih razlik med računovodskim in davčnim dobičkom v letu 2010

Material
Izdelki in trgovsko blago
- blago v skladiščih
- blago v prodajalnah
- blago na poti
Popravek vrednosti zalog
Zaloge blaga vključujejo trgovsko blago v prodajalnah in
njihovih priročnih skladiščih ter blago na zalogi v
veleprodajnem in carinskem skladišču. Stanje zalog
trgovskega blaga je bilo konec leta 2010 za 27,5 % višje kot
konec leta 2009, kar je posledica večjih zalog televizorjev
(prodaja v decembru je bila nižja od planirane) in večjih

5.7
v tisoč EUR

Pripoznano v IPI

Saldo na
koncu obdobja

Terjatve

64

-47

17

Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva

Zaloge

38

-6

32

Predujmi za zaloge

Rezervacije

79

-4

75

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

-

767

767

Kratkoročne poslovne terjatve do odvisnih podjetij

181

710

891

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih in AČR

Davčna izguba
Skupaj

31. 12. 2010

31. 12. 2009

17.835

13.984

-

9

17.990

14.163

3.245

2.212

14.569

11.842

176

110

-156

-188

zalog blaga Beko v veleprodajnem skladišču.
Med letom 2010 so odpisi zalog znašali 32 tisoč EUR in so
bili narejeni v breme popravka vrednosti zalog. Med letom
ugotovljeni inventurni viški in primanjkljaji zalog se knjižijo
v dobro oziroma breme nabavne vrednosti blaga.

Kratkoročne poslovne terjatve
in druga sredstva

Stanje na
začetku obdobja

Postavka

razlike za odloženi davek iz davčne izgube poslovnega
leta v poslovnem izidu v vrednosti 767 tisoč EUR. Tako je
znašalo stanje terjatev za odloženi davek na dan 31. 12.
2010 891 tisoč EUR. S tem je družba v poslovnem izidu
pripoznala 710 tisoč EUR začasnih razlik.

Postavka

v tisoč EUR

31. 12. 2010

31. 12. 2009

8.644

16.987

10

671

6.611

7.676

750

6.772

1.274

1.868
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5.10	Finančne obveznosti
Družba je imela dne 31. 12. 2010 med sredstvi 8.644
tisoč EUR poslovnih terjatev, in so se v primerjavi z letom
prej zmanjšale kar za 49 %. Razlog je izrazito manjše
poslovno sodelovanje z matično družbo in posledično
bistveno manjše terjatve do le-te.

v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2010

31. 12. 2009

196

210

Dolgoročne finančne obveznosti

88

123

Obveznosti iz finančnega najema

88

123

Kratkoročne finančne obveznosti

108

87

Obveznosti iz finančnega najema

108

87

Finančne obveznosti

Zavarovanih je 17 % terjatev do kupcev.

5.8	Denar in denarni ustrezniki
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Denar in denarni ustrezniki

1.447

720

Denarna sredstva v blagajni

204

199

1.243

521

Denarna sredstva na računih

Finančne obveznosti zajemajo obveznosti do
lizingodajalcev za finančni najem poslovnega prostora
in opreme (vozil). Povprečno imajo obveznosti iz
finančnega najema vozil ročnost treh let. Med

kratkoročnimi finančnimi obveznostmi je izkazan
kratkoročni del finančnih najemov vozil in poslovnega
prostora, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu, v
znesku 108 tisoč EUR.

Ročnost finančnih obveznosti
v tisoč EUR

Stanje denarnih sredstev je bilo konec leta 2010 za 2,01-krat višje od stanja konec leta 2009.
Obveznosti za sredstva v finančnem najemu zapadejo v plačilo
v največ letu dni

5.9

v več kot letu dni in v ne več kot petih letih

Kapital

Osnovni kapital

Skupaj

Rezerve družbe sestavljajo kapitalske rezerve
(naknadna vplačila kapitala) in zakonske rezerve.

5.728 tisoč EUR. Za 4.000 tisoč EUR so se zmanjšale na
osnovi sklepa edinega družbenika o delnem vračilu
naknadnih vplačil z dne 21. 1. 2010, ki je bil dne 29. 1.
2010 objavljen v Uradnem listu, št. 7, na strani 194.
Zmanjšanje v višini 1.728 tisoč EUR pa je bilo na podlagi
predloga poslovodstva za pokrivanje tekoče izgube.
Celotna vrednost kapitalskih rezerv predstavlja
naknadna vplačila kapitala na podlagi akta o ustanovitvi.

Kapitalske rezerve so 31. 12. 2010 znašale 2.892 tisoč
EUR. V letu 2010 se je njihova vrednost zmanjšala za

Zakonske rezerve, ki so 31. 12. 2010 znašale 420 tisoč
EUR, se med letom niso spreminjale.

Osnovni kapital družbe je vpisan pri Okrajnem sodišču
v Ljubljani v vrednosti 4.204 tisoč EUR in se v letu 2010
ni spremenil. Na dan 31. 12. 2010 je 100-odstotni lastnik
kapitala Merkur, d. d., Naklo.

Rezerve

31. 12. 2010

31. 12. 2009

108

87

88

123

196

210

Obveznosti v zvezi s poslovnim najemom – najmanjša vsota prihodnjih najemnin
v tisoč EUR

Postavka
Zapadejo v največ letu dni
Zapadejo v več kot letu dni in v ne več kot petih letih
Zapadejo v več kot petih letih
Skupaj

31. 12. 2010

31. 12. 2009

4.025

4.032

12.181

13.301

4.637

9.057

20.842

26.390
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5.12 Kratkoročne poslovne obveznosti

5.11	Rezervacije

v tisoč EUR

v tisoč EUR

Postavka
Dolgoročne rezervacije

31. 12. 2009

8.855

374

Kratkoročne poslovne obveznosti

355

374

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

8.500

-

Rezervacije za odpravnine
Rezervacije za dana poroštva

Postavka

31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih podjetij
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih

Gibanje dolgoročnih rezervacij

373

402

21.374

21.300

75

2.776

3.641

3.456
675

- obveznosti do državnih institucij

2.146

1.908

886

874

365

-

365

21

-

21

Rezervacije, črpane med letom

-12

-

-12

Stanje na dan 31. 12. 2009

374

-

374

Stanje na dan 1.1.2010

374

-

374

-

8.500

8.500

Rezervacije, črpane med letom

-19

-

-19

Stanje na dan 31. 12. 2010

355

8.500

8.855

Rezervacije, oblikovane med letom

27.934

609

Skupaj

Rezervacije, oblikovane med letom

25.463

- obveznosti za neizplačane plače

Rezervacije za
dana poroštva

Stanje na dan 1.1.2009

31. 12. 2009

v tisoč EUR

Rezervacije za
odpravnine

Postavka

31. 12. 2010

- preostale obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti na dan 31. 12. 2010
so bile v primerjavi s predhodnim letom manjše za 9 %,
pri čemer obveznosti do dobaviteljev predstavljajo
82 %, obveznosti do povezanih podjetij pa le 0,3 %
vseh kratkoročnih poslovnih obveznosti.
Kratkoročne obveznosti do drugih vključujejo
obveznosti za neizplačane plače, obveznosti do

državnih institucij in preostale obveznosti, ki med
drugim vključujejo tudi kratkoročno odložene prihodke
(380 tisoč EUR) in vnaprej vračunane stroške in
odhodke (425 tisoč EUR). Med kratkoročnimi
poslovnimi obveznostmi do državnih institucij je
vključena tudi obveznost za DDV, ki je v letu 2010
znašala 2.039 tisoč EUR in v letu 2009 1.752 tisoč EUR.

5.13 Pogojne obveznosti
v tisoč EUR

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so
oblikovane za ocenjene obveznosti izplačila odpravnin
ob upokojitvi in jubilejnih nagrad na dan bilance stanja,
diskontirano na sedanjo vrednost. Obveznost je bila
oblikovana za pričakovana izplačila in temelji na
aktuarskem izračunu, v katerem so bile upoštevane
naslednje predpostavke:
● diskontna stopnja v višini 4 %,
● trenutno veljavne višine odpravnin in jubilejnih
nagrad, določene v internih aktih družbe, oziroma kot jih

opredeljujejo predpisi,
● dejanska fluktuacija zaposlenih po starostnih razredih,
● tablice umrljivosti prebivalstva Slovenije 2000−2002,
in
● rast plač zaradi uskladitve z inflacijo v 2,5 % ter zaradi
kariernega napredovanja v višini 2 %.
Družba je je v letu 2010 pripoznala rezervacijo za dana
poroštva obvladujoči družbi v višini 8.500 tisoč EUR (glej
tudi točko 5.13 – Pogojne obveznosti).

Postavka

31. 12. 2010

31. 12. 2009

Pogojne obveznosti

14.620

47.304

Dane garancije od tega

14.620

47.304

- podjetja v skupini

14.470

47.115

150

189

- druga podjetja
Pogojne obveznosti družbe se nanašajo na dana poroštva
bankam za posojila matične družbe v znesku 14.670 tisoč
EUR in carinsko garancijo v znesku 150 tisoč EUR.
Uprava matične družbe je 16. septembra 2010 ugotovila,

da so nastopili pogoji za insolventnost ter da so dolžni
postopati po določilih Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
Dne 30. septembra 2010 je bil vložen predlog prisilne
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poravnave, ki ga je sodišče potrdilo dne 3. novembra
2010. 15. julija 2011 je sodišče sprejelo sklep o potrjeni
prisilni poravnavi matične družbe Merkur, d. d., ki bo
postala pravnomočna dne 2. avgusta 2011.
Zaradi omenjenih dogodkov so nastopili dejavniki, ki
nakazujejo na verjeten odtok gospodarskih dejavnikov
na družbi, povezanih z unovčitvijo danih bančnih
poroštev za matično družbo. Iz tega naslova so bile v letu

2010 pripoznane rezervacije v višini 8.500 tisoč EUR (glej
tudi pojasnilo 5.11 – Rezervacije). Te so bile izračunane
kot 40 % odprtih obveznosti matične družbe do bank, za
katera je družba dala poroštva in niso pokrita s hipoteko
ali drugo obliko zavarovanja matične družbe, zmanjšana
za že odplačani del posojila v letu 2011 v višini 21.700
tisoč EUR. 60 % glavnice pa bo odplačala matična
družba v okviru finančnega načrta prestrukturiranja v
okviru potrjene prisilne poravnave.
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6.	Pojasnila in razkritja k
izkazu poslovnega izida
6.1. Prihodki od prodaje
v tisoč EUR

Postavka

Slovenija

Tuji trg

Skupaj podjetje

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Prihodki od prodaje

116.803

112.176

5.022

18.464

121.825

130.640

Prihodki od prodaje blaga

114.570

110.251

3.939

17.561

118.509

127.812

2.233

1.925

1.083

903

3.316

2.828

Prihodki od prodaje storitev

Dana poroštva bankam za posojila matične družbe
v tisoč EUR

Prejemnik
poroštva

Glavnica
31. 12.
2010

Odplačila
v letu
2011

Druga
zavarovanja

Maksimalna
pogojna
obveznost

Najverjetnejša
pogojna
obveznost

Pogojna
obveznost,
pripoznana
kot
rezervacija
v letu 2010

Razlika do
maksimalne
pogojne
obveznosti

NLB*

9.670

-

3.000

9.670

2.668

2.858

6.812

NKBM

35.000

21.700

-

13.300

5.320

5.642

7.658

Skupaj

44.670

21.700

3.000

22.970

7.988

8.500

14.470

*Posojilo v znesku 3.000 tisoč EUR je poleg našega poroštva
zavarovano tudi z nepremičnino, za preostala (19.970 tisoč
EUR) posojila pa je bil z bankami podpisan sporazum
oziroma dogovor o načinu poravnave zapadlih posojil.
Kot solidarni porok za obe posojili jamči tudi povezano
podjetje Mersteel, d. o. o., ki je prav tako v postopku
prisilne poravnave.
9. 2. 2011 je bil z Novo Ljubljansko banko, d. d., (v
nadaljevanju NLB) podpisan Sporazum o načinu
poravnave dveh zapadlih kreditov matične družbe, za
katere je družba porok. Glavnica kreditov znaša 6.670
tisoč EUR, od tega bo 60 % vrnila matična družba v
okviru finančnega načrta prestrukturiranja, za 40 % pa
bo NLB odobrila družbi dolgoročni kredit. V sporazumu

je dogovorjeno, da družba kot porok do potrditve
prisilne poravnave nakazuje NLB mesečno 50 tisoč EUR.
Po pravnomočnosti sklepa prisilne poravnave matične
družbe pa bo NLB družbi odobrila dolgoročni petletni
kredit v višini 2.668 tisoč EUR.
31. 3. 2011 je bil z Novo KBM, d. d., podpisan Dogovor o
načinu delne izpolnitve poroštvene obveznosti, ki jo ima
družba kot porok za posojilo matične družbe v višini
35.000 tisoč EUR. Terjatev Nove KBM, d. d., po omenjeni
posojilni pogodbi na dan 31. 3. 2011 znaša le še 13.300
tisoč EUR glavnice. V dogovoru je opredeljeno, da bo
družba del svoje poroštvene obveznosti, in sicer
glavnico v višini 5.320 tisoč EUR, poplačala z odobrenim
kreditom Nove KBM, d. d., ki ga bo družba odplačevala v
mesečnih obrokih po 50 tisoč EUR.

6.2.	Drugi poslovni prihodki
v tisoč EUR

Postavka
Drugi poslovni prihodki
Dobički od prodaje nepremičnin, naprav in opreme
Prihodki od unovčenih terjatev
Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki so se v primerjavi z enakim
obdobjem lani v letu 2010 povečali za 51 %. 84 % vseh
poslovnih prihodkov družbe predstavljajo prihodki od

2010

2009

347

229

12

5

290

183

45

40

unovčenih terjatev. Drugi poslovni prihodki družbe
vključujejo prejete odškodnine, vračila preveč plačanih
dajatev, stotinske izravnave itd.

6.3.	Stroški po naravnih vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2010

2009

23.364

22.406

911

994

11.410

10.108

Stroški dela

8.364

8.477

Stroški amortizacije

1.987

1.992

-

21

692

814

Stroški po naravnih vrstah
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev

Dolgoročne rezervacije
Drugi poslovni stroški

Stroški so se v letu 2010 v primerjavi s predhodnim letom povečali za 4 % zaradi povečanja stroškov storitev.
Vse ostale vrste stroškov so se v enakem obdobju zmanjšale.
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Stroški dela po vrstah
v tisoč EUR

Stroški porabljenega materiala po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

Postavka

2010

2009

Stroški dela

8.364

8.477

Stroški plač

6.005

5.870

2010

2009

Stroški porabljenega materiala

911

994

Stroški pokojninskih zavarovanj

603

591

Stroški električne energije

449

510

Stroški drugih zavarovanj

438

427

Stroški goriva

159

146

Stroški regresa za letni dopust

318

320

59

75

Stroški povračil prevoza na delo

410

483

244

263

Stroški povračil prehrane med delom

451

661

Drugi stroški dela

139

124

Stroški pisarniškega materiala
Ostali stroški materiala

Stroški storitev po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2010

2009

11.410

10.108

302

332

Reklama, propagande in udeležba na sejmih

2.913

2.551

Najemnine za sredstva

4.339

3.966

Stroški vzdrževanja

1.232

957

Stroški telekomunikacij in poštnih storitev

316

317

Stroški komunalnih storitev, vodarine in kanalizacije

125

78

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

124

124

Stroški kartičnega poslovanja, plačilnega prometa
in bančnih storitev

826

843

Zavarovalne premije

95

94

Stroški reprezentance

30

42

Stroški izobraževanja

18

6

1.091

799

Stroški storitev
Stroški prevozov kupcem in drugi stroški transporta

Stroški ostalih storitev

Stroški amortizacije po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2010

2009

Stroški amortizacije

1.987

1.992

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme

1.604

1.607

- amortizacija vlaganj v nepremičnine – zgradbe

937

869

- amortizacija opreme in drobnega inventarja

667

738

Amortizacija neopredmetenih sredstev

384

384

Drugi poslovni stroški
v tisoč EUR

Postavka

2010

2009

Drugi poslovni stroški

692

814

Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča

196

191

Okoljska dajatev zaradi odpadne EE opreme

350

432

Drugi poslovni stroški

146

192
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6.4.	Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki
Odpisi nepremičnin, naprav in opreme do nadomestljive vrednosti
Oslabitev in odpisi pri poslovnih terjatvah
Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki so v primerjavi s prejšnjim
letom v letu 2010 manjši za 51 %.

2010

2011

207

419

45

106

-

17

154

290

8

7

Oslabitev ali izguba pri poslovnih terjatvah v skupnem
znesku 154 tisoč EUR je posledica slabitve terjatev
zaradi dvoma o njihovi unovčljivosti.

Odpisi zalog do iztržljive vrednosti se nanašajo na
popravek vrednosti zalog iz naslova poškodovanega,
pokvarjenega ali uničenega blaga.

Finančni odhodki so se v letu 2010 zelo povečali, kar je
posledica večje zadolženosti med letom, predvsem pa
zaradi oslabitev danih posojil.
Finančni odhodki v vrednosti 481 tisoč EUR se nanašajo
na plačane obresti, obračunane po sklenjenih posojilnih
pogodbah (vključno s finančnim najemom), obresti za
koriščenje limita ter na zamudne obresti zaradi
zamujenih plačil. Pri finančnih najemih je obrestna mera
12-mesečni EURIBOR, razen pri enem, kjer je 3-mesečni
EURIBOR. Obrestne mere pri sklenjenih posojilnih
pogodbah in limitih pa so se gibale med 1,086 in 6,8 %.
V letu 2010 smo naredili oslabitve v višini 2.760 tisoč EUR
in se nanašajo na posojilo podjetju Jezapo Holdings Ltd.,
HTC DVA, d. o. o., in Merfin, d. o. o.

6.5.	Finančni prihodki in odhodki

6.6. Drugi odhodki

Finančni prihodki
Postavka

v tisoč EUR

Drugi odhodki v višini 8.500 tisoč EUR se nanašajo na
pripoznanje rezervacije za dana poroštva obvadujoči
družbi, kar je rezultat izrednih, to je enkratnih dogodkov
in niso povezani z rednim poslovanjem družbe (glej tudi
točko 5.11 Rezervacije in 5.13 Pogojne obveznosti).

2010

2009

Finančni prihodki

591

271

Prihodki od obresti

224

271

4

-

363

-

6.7.	Davek od dohodka pravnih oseb

V letu 2010 so bili finančni prihodki družbe za 320 tisoč EUR višji kot v predhodnem letu. Od tega so bili največji
drugi finančni prihodki, ki predstavljajo nadomestila za dana poroštva povezanim družbam.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb je
ugotovljena na osnovi Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2), ki je začel veljati s 1. 1. 2007.

Finančni odhodki

Davek od dohodka pravnih oseb

Neto prihodki iz tečajnih razlik
Drugi finančni prihodki

v tisoč EUR

Postavka

2010

2009

Finančni odhodki

3.242

148

481

143

-

5

2.760

-

Odhodki za obresti
Neto odhodki iz tečajnih razlik
Izgube zaradi oslabitve – posojila
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Letno poročilo
2010

v tisoč EUR

Postavka

Odpisi in popravki zalog do iztržljive vrednosti
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v tisoč EUR

Postavka

2010

2009

-

-444

Odložena odhodek/prihodek za davek

710

-48

Odhodek za davek skupaj v izkazu poslovnega izida

710

-492

Obračunani odhodek za davek
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Prikaz efektivne davčne stopnje
v tisoč EUR

Postavka

2010

2009

-6.718

2.187

20 %

21 %

-1.344

459

633

17

Neobdavčeni prihodki

-

-5

Koriščenje davčnih olajšav

-

-32

Druge prilagoditve

1

53

Davek od dobička

-

492

Efektivna davčna stopnja

-

22,49 %

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davčna stopnja
Pričakovani davek od dobička po 20-odstotni davčni stopnji
(2009: 21 %)
Davčno nepriznani odhodki

7.

Druga pojasnila

7.1

Posli s povezanimi osebami

Družba ima tri skupine povezanih oseb: vodstveno
osebje ter matično in odvisno družbo. V vodstveno
osebje sodita direktor in prokurist.

Bruto prejemki poslovodstva in zaposlenih po individualnih pogodbah
v tisoč EUR

Število
članov

Fiksni del
prejemkov

Variabilni del
prejemkov

Ostali
prejemki

Skupaj
bruto
prejemki

Skupaj
neto
prejemki

1

2

3

5

6=2 do 5

7

Bojan Knuplež

1

63

18

3

84

41

Breda Terglav

1

85

9

2

96

48

82 %

15 %

3%

359

40

24

Prejemnik

Struktura bruto
Zaposleni po
individualnih
pogodbah

9

Ostali prejemki zajemajo regres za letni dopust,
bonitete iz naslova menedžerskega zavarovanja in
uporabe službenega vozila ter povračila stroškov
prehrane in prevoza na delo.
Povezane fizične osebe na dan 31. 12. 2010 niso imele
v lasti nobenih delnic družbe Merkur, d. d.

100 %
423

201

75
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Posli družbe s povezanimi osebami v letu 2010
v tisoč EUR

Prodaja blaga

Nakupi blaga

Nakupi nepremičnin
in drugih sr.

Opravljanje storitev

Uporabljene
storitve

Zaračunane obresti

Prejete obresti

Terjatve

Obveznosti

Dana posojila

Izdana poroštva

Merkur, d. d.

8.100

3.194

259

114

467

0

436

715

75

-

44.670

Matična družba

8.100

3.194

259

114

467

0

436

715

75

-

44.670

Big Bang, d. o. o.,
Beograd

30

-

-

21

-

-

2

35

-

-

-

Skupaj odvisna
podjetja

30

-

-

21

-

-

2

35

-

-

-

Merfin, d. o. o.

-

-

-

-

-

-

29

-

-

700

-

Skupaj ostala
povezana podjetja

-

-

-

-

-

-

29

-

-

700

-

8.130

3.194

259

135

467

0

467

750

75

700

44.670

Postavka

Skupaj vse

Posli družbe s povezanimi osebami v letu 2009
v tisoč EUR

Prodaja
blaga

Nakupi
blaga

Prodaja nepremičnin
in drugih sr.

Nakupi nepremičnin
in drugih sr.

Opravljanje
storitev

Uporabljene
storitve

Prejete obresti

Terjatve

Obveznosti

Izdana
poroštva

Merkur, d. d.

8.963

10.590

-

10

252

485

140

6.758

2.776

46.670

Matična družba

8.963

10.590

-

10

252

485

140

6.758

2.776

46.670

Big Bang, d. o. o.,
Beograd

43

-

9

19

23

1

-

9

-

445

Skupaj odvisna
podjetja

43

-

9

19

23

1

-

9

-

445

9.006

10.590

9

29

275

486

140

6.767

2.776

47.115

Postavka

Skupaj vse
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Odvisna družba

Big Bang, d. o. o., Beograd

v tisoč EUR

Država

Lastniški
delež od leta

Lastniški
delež v %

Vrednost naložbe
konec leta

Poslovni
izid družbe

2009

Srbija

2005

100%

4.409

-936

2010

Srbija

2005

100%

4.989

-679

Postavka

Hčerinsko podjetje v Beogradu je poslovno leto 2010
zaključilo z izgubo v vrednosti 679 tisoč EUR, ki je za 28 %
manjša kot leto prej. Razlog za tolikšno izgubo je

7.3
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razmeroma nova maloprodajna enota v Beogradu, ki je
povečala stroške poslovanja ob pričakovano slabši začetni
prodaji in slabih gospodarskih razmerah.

Pregled stroškov revizije

Družba je po 57. členu ZGD-1 zavezana k revidiranju. Za
revidiranje računovodskih izkazov in letnega poročila za
poslovno leto 2010 je bila sklenjena pogodba z družbo
Deloitte revizija, d. o. o., v vrednosti 16 tisoč evrov. Letno
poročilo je bilo potrjeno dne 3. 8. 2011.

V letu 2010 je imela družba zaradi menjave uprave v
matični družbi tudi revizijo računovodskih izkazov za
obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2010. Pogodba je bila sklenjena
z družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o.,
v vrednosti 10 tisoč evrov.

8.	Pomembni poslovni dogodki po
preteku poslovnega leta
Na 22. skupščini matične družbe Merkur, d. d. dne 25. 2.
2011 je bila soglasno izglasovana dokapitalizacija družbe,
kar je bilo izjemnega pomena za uspešno izpeljavo
postopka prisilne poravnave. Dokapitalizacija s konverzijo
terjatev je namreč eden ključnih ukrepov finančnega
prestrukturiranja Merkurja. Dokapitalizacija je bila uspešna,
saj so upniki svoje terjatve pravočasno vpisali in pretvorili v
lastniške deleže, in sicer v višini 97,6 milijona evrov.
V prvem kvartalu 2011 smo preselili trgovino v Novem
mestu na novo lokacijo v trgovski center Qlandia.
Otvoritev je bila 10. 3. 2011. V začetku drugega kvartala
2011, natančneje 21. 4. 2011, smo odprli novo trgovino
tudi v trgovskem centru Qlandia v Krškem.

15. 7. 2011 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o
izglasovani prisilni poravnavi v družbi Merkur, d. d., ki se
je začela 3. novembra lani. Prisilno poravnavo družbe je
namreč do 26. junija 2011, ko se je zaključilo glasovanje,
podprlo zadostno število upnikov (95,35 %). Zaključek
prisilne poravnave predvideva tudi 60-odstotno
poplačilo upnikov v 5 letih. Uspešni zaključek postopka
prisilne poravnave bo Merkurju omogočil, da bo lahko v
drugi polovici leta 2011 nastopal na trgu kot normalno
delujoče podjetje.
Drugih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze,
ni bilo.

»	Izjava poslovodstva
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe Big
Bang, d. o. o., za leto, končano na dan 31. 12. 2010.
Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi
računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne
računovodske usmeritve, da so bile računovodske
ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično
in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in
izidov njenega poslovanja za leto 2010.
Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodenje
računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoženja in drugih sredstev, ter potrjuje,
da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, v skladu z
veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU.
Poslovodstvo je seznanjeno z vsebino sestavnih delov
letnega poročila družbe Big Bang, d. o. o., za leto 2010
in s tem tudi s celotnim letnim poročilom družbe Big
Bang, d. o. o., za leto 2010. Z njim se strinja in to
potrjuje s svojim podpisom.

Breda Terglav
Ljubljana, 15. 7. 2011

Direktorica divizije
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»	PREDSTAVITEV PODJETJA
	IN PODJETIJ V SKUPINI
Osebna izkaznica
Naziv podjetja:
Skrajšani naziv:
Sedež:
Spletni naslov:
Telefon na sedežu podjetja:
Faks na sedežu podjetja:
Elektronska pošta:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Glavna dejavnost družbe:
Vpis v sodni register:
Osnovni kapital:
Transakcijski računi:
Poslovni prostori v m2:
Lastnik:
Direktorica družbe:

Big Bang, trgovina in storitve, d. o. o.
Big Bang, d. o. o.
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.bigbang.si
(01) 309 3700
(01) 309 3760
uprava@bigbang.si
SI18224326
5464943
G/47.430: Trgovina na drobno z električnimi, gospodinjskimi,
radijskimi in televizijskimi napravami
Okrožno sodišče v Ljubljani, štev. vložka 1/11417/00
4.204.400 EUR
> NLB, d. d.: 02923-0254441325
> SKB, d. d.: 03171-1007727196
> Lastni: 402 m2
> Najeti: 37.184 m2
100 % lastnik kapitala družbe je Merkur, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Breda Terglav

Osebna izkaznica hčerinskega podjetja
Naziv podjetja:
Sedež:
Telefon na sedežu podjetja:
Faks na sedežu podjetja:
Elektronska pošta:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Glavna dejavnost družbe:
Vpis v sodni register:
Osnovni kapital:
Lastnik:
Direktor družbe:

Big Bang, d. o. o., Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Beograd
+381 (0)1 122 00 640
+381 (0)1 122 00 641
gregor.drozg@bigbang.rs
103974613
20065630
51430 Trgovina na drobno z radijskimi, televizijskimi in drugimi napravami
štev. vložka BD 84785/2005
448.055.438 CSD
100 % lastnik kapitala družbe je Big Bang, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
Gregor Drozg
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