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[Uvod]

POROČILO DIREKTORJA
Tudi leto 2011
nam ni postreglo
s
spodbudnimi
spremembami.
Pravzaprav
so
se razmere še
zaostrile in pred
težke
izzive
postavile večino
slovenskih
podjetij. Seveda
tudi Big Bang ni
izjema in čeprav deluje na lokalnem trgu, je
izpostavljen tudi vplivom globalnih dejavnikov.
Kar dve naravni katastrofi – potres na Japonskem
in poplave na Tajskem – sta otežili nemoteno
nabavo izdelkov, nabavne cene izdelkov pa
so zaznamovale tudi razmere na finančnih
trgih in padec evra. Vse slabša gospodarska
situacija v Sloveniji je nedvomno povzročila
tudi spremembe v navadah kupcev in občutno
zmanjšanje vseh trgov, na katerih deluje Big
Bang. V prvi polovici leta smo se soočali tudi
s težavami pri zagotavljanju zavarovanj in
plačevanja na odprto zaradi otežene situacije
v Merkurju, saj so banke in zavarovalnice do
izglasovane prisilne poravnave natančno
spremljale razvoj finančnega prestrukturiranja.
Kako izpolnjevati našo vizijo in poslanstvo v
tako zahtevnem okolju in v takšnem številu
sprememb? Big Bang je ostal edini specialist
za zabavno elektroniko na slovenskem trgu
in ima odgovornost najprej do svojih zvestih
kupcev, ki smo jim obljubili, da jim bomo
prinašali novosti in zadovoljstvo ob uporabi
raznovrstnih izdelkov in storitev. Kupcem
ponujamo izdelke in storitve po konkurenčnih
cenah, s kakovostnim svetovanjem in nakupno
izkušnjo.

[Uvod]

PREDSTAVITEV VODSTVA
Poleg zagotavljanja zadovoljstva naših kupcev
pa je za nas pomembno tudi notranje okolje
in obvladovanje procesov, zato nenehno
stremimo k izboljšanju. V letu 2011 smo
ustanovili prodajno akademijo, s katero
zagotavljamo redno in pogosto izobraževanje
našega prodajnega osebja. Nadaljevali smo tudi
z implementacijo upravljanja kategorij, s čimer
bomo izboljšali našo dobičkonosnost. Celotno
podjetje sodeluje in razmišlja, kako doseči cilje
in z vodenjem k ciljem premagujemo vrzeli
med današnjim stanjem in želenim ciljem.
Leto 2011 je pred nas postavilo nove izzive. Veliko
smo jih dosegli in z njimi se lahko pohvalimo.
Še posebej zgovoren dokaz je količinska rast
v večini kategorij. Žal pa še nismo dosegli
želenih rezultatov na prodajni vrednosti in to je
naloga, ki jo moramo izpolniti v letošnjem letu.
Verjamemo, da nam bo to uspelo, saj imamo v
Big Bangu veliko znanja, izkušenj in idej, s čimer
bomo lahko izpolnili našo obljubo kupcem, da
jim ponudimo vedno nekaj novega. Big Bang je
v preteklosti prebrodil že veliko stresnih situacij
in kriz, nastalih zaradi zunanjega okolja ali
notranjih pretresov. Zaradi nas, zaposlenih, ki
smo našli energijo, voljo in vztrajnost, pa je Big
Bang na koncu vedno postal zmagovalec.
Pred nami je prav gotovo naporno leto in v
Big Bangu se tega zavedamo, vendar imamo
veliko pripravljenih projektov, s katerimi bomo
zagotovili obstanek in rast podjetja tudi v
prihodnje.

Uprava Big Bang, d. o. o.

Breda Terglav,

Matija Savnik,

Patrick Vesel,

Sonja Mesar,

vodja nabave

vodja marketinga

vodja logistike

Mateja Štimec,

Samo Turk,

vodja maloprodaje

vodja financ in računovodstva
(do 31. 10. 2011)

direktor financ in računovodstva
(od 1. 11. 2011 naprej)

Matija Torlak,

Rudolf Hornek,

vodja upravljanja produktov
(od 15. 11. 2011)

vodja upravljanja produktov
(do 31. 10. 2011)

direktorica podjetja in divizije
(do 31. 10. 2011)

Zoran Memon,

Katja Katarina Zakrajšek,
vodja HR

Andrej Vidmar,

Jure Vidmar,

vodja organizacije in IT

vodja veleprodaje

Big Bang, d. o. o. Beograd

Big Bang je vedno pripravljen na nekaj novega.
Aleš Ponikvar

Grgor Drozg,

Aleksandra Memon,

vodja družbe
(do 31. 5. 2011)

direktorica družbe
(od 1. 8. 2011)
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KLJUČNI KAZALCI POSLOVANJA

PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV
v tisoč EUR

Postavka

2008

2009

2010

2011

Načrt 2012

Prihodki od prodaje

146.663

130.686

121.825

114.892

128.512

Kosmati poslovni izid

28.350

24.653

27.657

25.352

27.733

EBIT

2.020

2.064

4.432

2.254

2.602

EBITDA

3.773

4.056

6.420

4.288

4.799

Čisti poslovni izid

1.787

1.695

-6.009

1.062

1.252

Bilančna vsota - stanje 31.12.

48.116

46.033

42.031

40.609

42.108

Kapital - stanje 31.12.

15.831

17.525

7.517

8.579

9.785

13,9

13,9

11,35

8,48

15,55

1,2

1,2

1,3

0,92

0,97

821

1.783

1.066

1.083

565

434

449

447

Donosnost kapitala - ROE (v %)
Čista donosnost prihodkov (v %)
Naložbe v osnovna in neopredmetena sredstva

Kosmati
poslovni
Zaposleni
- stanje
31.12.izid in poslovni izid iz poslovanja z
amortizacijo (EBITDA)

Prihodki iz prodaje in prihodki iz prodaje na zaposlenega

4.684
564

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

Prihodki iz prodaje in prihodki iz prodaje na zaposlenega
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v tisoč EUR

v tisoč EUR

v tisoč EUR

25.000
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160.000
160.000

310

140.000
140.000
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120.000
120.000

300

100.000
100.000

280

80.000
80.000

270

60.000
60.000

260

40.000
40.000
5.000
5.000

2008
2008

EBITDA

250

20.000
20.000

0

240

0
2009
2009

Kosmati poslovni izid

2010
2010

2011
2011

2008
2008

Načrt
Načrt
2012
2012

Leto 2011 je bilo kljub začetnim dokaj
Kosmati poslovni izid
EBITDA
optimističnim pričakovanjem in napovedim
gospodarskega okrevanja zaznamovano z
izredno težkimi gospodarskimi razmerami. Nizka
gospodarska aktivnost, številni stečaji podjetij,
negotove razmere na trgu dela, nestabilne
politične razmere itd. Vse to je vplivalo na
nakupno obnašanje potrošnikov, ki po podatkih
poslovnih tendenc ostajajo pesimistični glede

[Uvod]

2009
2009
Prihodki od prodaje

230
2010
2010

Prihodki iz prodaje na zaposlenega

2011
2011

Načrt
Načrt
2012
2012

večjih nakupov v prihodnosti. Rezultat naštetega
je manjši obseg
prodaje,
bili2012
prihodki od
2008
2009
2010 saj
2011so Načrt
prodaje v primerjavi s prejšnjim letom nižji za 6
%, kosmati poslovni izid pa za 8 %. Kljub težkim
razmeram na trgu in težavam matične družbe, ki so
zaznamovale tudi naše poslovanje in rezultat, smo
v letu 2011 realizirali tako dobiček iz poslovanja
kot tudi čisti dobiček.

Tudi v letu 2011 je bilo v Big Bangu veliko
zanimivih dogodkov, nekateri pa so ga še
posebej zaznamovali.

Nova trgovina
Aprila smo odprli novo trgovino v nakupovalnem
središču Qlandia v Krškem.

Selitev trgovin
Trgovino v Novem mestu smo marca preselili v
novo nakupovalno središče Qlandia, trgovino
v beograjskem nakupovalnem centru Ušće pa
smo preselili na atraktivnejšo lokacijo v centru
in optimizirali njeno površino.

Prodajna akademija
Spomladi smo v sodelovanju z zunanjim
svetovalcem oblikovali Prodajno akademijo,
v katero so vključeni vsi prodajalci. Akademija
je namenjena boljšemu poznavanju kupcev
in nakupnega procesa, konkretni primeri in
prodajni predlogi pa pomagajo prodajalcem
vzpostaviti kontakt s kupcem in mu prijazno in
strokovno svetovati pri nakupu.

Polnočna otvoritev
Ljubitelje igre »Call of Duty: Modern Warfare 3«
smo v začetku novembra na datum uradnega
izida razveselili s polnočno otvoritvijo trgovine
v ljubljanskem BTC, kjer so si lahko med
prvimi zagotovili svoj izvod igre. Možnost
tako zgodnjega nakupa je pritegnila izjemno
številko igralcev.

Siddharta
Skupina Siddharta je konec novembra izdala
novi album in posnela prvi videospot v 3D

tehniki. V Big Bangu smo obiskovalcem podarili
posebna 3D očala za ogled premiere video
spota na RTV SLO. Vsi ljubitelji Siddharte pa
so se lahko tudi srečali s člani skupine, ko so v
sedmih trgovinah podpisovali albume.

Razstavni prostor Beko in Sony
V trgovini v ljubljanskem BTC smo oblikovali
posebna razstavna prostora – na oddelku bele
tehnike predstavljamo gospodinjske aparate
Beko linij Smart Solutions, Green Line in New
Technology, na oddelku avdio-video opreme
pa si lahko obiskovalci v dnevni sobi Sony
ogledajo, kako lahko med seboj povežejo
različne avdio-video naprave in kaj vse sodi v
sodobno dnevno sobo.

Zamenjava vodstva
V začetku novembra je vodenje podjetja prevzel
Aleš Ponikvar, ki je bil prej direktor komerciale
in direktor prodaje. Tako je dotedanja
direktorica, gospa Breda Terglav, svoje mesto
zaupala dolgoletnemu sodelavcu, upravi pa
se je pridružil novi direktor sektorja financ in
računovodstva, Samo Turk.

Izjemen uspeh blagovne znamke Beko
Izdelki blagovne znamke Beko so po zaslugi Big
Banga, ki je njihov ekskluzivni distributer, vse
bolj prisotni na slovenskem trgu. V treh letih se
je prodaja izdelkov Beko povečevala in danes
je to uveljavljena blagovna znamka, ki ji kupci
zaupajo, kar dokazujejo pomembni tržni deleži
štirih kategorij – hladilnikov, zamrzovalnikov,
pralnih strojev in sušilnih strojev.
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STRATEŠKE USMERITVE V LETU 2012
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Zaostrene gospodarske razmere, ki smo jih
občutili že v letu 2010, so se lansko leto odrazile
še intenzivneje. Potrošniki so svoje varčevalne
ukrepe še bolj razširili in nakupe v veliki meri
preložili v prihodnost, kar se je odrazilo pri
prodaji večine izdelkov zabavne elektronike
in gospodinjskih aparatov. Zagotovo bo tudi
v letu 2012 pri potrošnikih v ospredju skrb za
najnujnejše stroške.
Tudi v letu 2012 bomo morali načrte
ekstenzivnega razvoja prilagoditi razmeram na
trgu in se osredotočiti na optimiziranje procesov
znotraj podjetja ter na povečevanje stroškovne
učinkovitosti. Dobičkonosno poslovanje in
pozitiven denarni tok ostajata ključna cilja, ki ju
zasledujemo.
V letu 2012 bo dobro poznavanje kupcev
in njihovih želja ključnega pomena pri
oblikovanju ustrezne ponudbe in zagotavljanju
zadovoljstva naših strank. Tako bomo posebno
pozornost namenili poznavanju nakupnega
procesa in kupcem v vsakem trenutku
pomagali najti izdelke, ki jih rabijo in želijo
ter jim prinašajo zadovoljstvo ob uporabi.
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 in jih poučiti o tistih
prednostih, ki jih uporaba tovrstnih izdelkov
zabavne elektronike prinaša v njihov vsakdan.

Poslanstvo
Ustvarjamo dolgoročno zadovoljstvo kupca,
navdihujemo in bogatimo nove življenjske
sloge, ki se pojavljajo na trgu, in sicer tako
da postajamo močan partner vodilnih
blagovnih znamk in izdelovalcev.

Vizija
Na področju poslovanja z zabavno
elektroniko bomo postali prva izbira na
trgu, tako da kupcu ponudimo kakovostno
nakupovalno izkušnjo in raznovrstne
storitve.

[Poslovno poročilo]

PRODAJNI PROGRAM IN STORITVE
Izdelki, ki so na voljo v šestnajstih trgovinah Big
Bang in spletnem centru bigbang.si, pomagajo
potrošnikom 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 preizkusijo in se tako pred nakupom o
ustrezni izbiri še dodatno prepričajo.
Poleg osnovne dejavnosti, tj. 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.

Ključni razvojni cilji
Kot ponudnik kakovostnih tehnoloških izdelkov
s področja bivanja, dela in zabave sledimo
naslednjim ciljem:
• biti prva izbira kupcev,
• dosegati trajnostno dobičkonosnost in
pozitiven denarni tok,
• 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.

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
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GOSPODARSKE RAZMERE V LETU 2011

Trgovine
Trgovine Big Bang

Naslov

BIG BANG CITYPARK

ŠMARTINSKA CESTA 152g, 1000 LJUBLJANA

BIG BANG BTC

ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA

BIG BANG RUDNIK

JURČKOVA CESTA 228, 1000 LJUBLJANA

BIG BANG MARIBOR - TRŽAŠKA

TRŽAŠKA CESTA 7, 2000 MARIBOR

BIG BANG MARIBOR - EUROPARK

POBREŠKA CESTA 18, 2000 MARIBOR

BIG BANG MARIBOR - TABOR

CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 100, 2000 MARIBOR

BIG BANG CELJE

MARIBORSKA CESTA 100, 3000 CELJE

BIG BANG KOPER

ANKARANSKA CESTA 3a, 6000 KOPER

BIG BANG KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 71, 4000 KRANJ

BIG BANG NOVO MESTO

OTOŠKA 5, 8000 NOVO MESTO

BIG BANG MURSKA SOBOTA

BTC – NEMČAVCI 1d, 9000 MURSKA SOBOTA

BIG BANG JESENICE

FUŽINSKA CESTA 8, 4270 JESENICE

BIG BANG PTUJ

ORMOŠKA CESTA 15, 2250 PTUJ

BIG BANG SLOVENSKA BISTRICA

ŽOLGARJEVA ULICA 14, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

BIG BANG NOVA GORICA

CESTA 25. JUNIJA 1a, 5000 NOVA GORICA

BIG BANG KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 141, 8270 KRŠKO

SPLETNA TRGOVINA:
BIGBANG.SI

ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA

TRGOVINA V SRBIJI:
UŠĆE

PARTIZANSKE AVIJACIJE 4, 11070 BEOGRAD

Prodajni trgi
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Najpomembnejši trg družbe Big Bang je
slovenski trg in ima 90,3 % deleža v celotni
prodaji. Sledijo mu trgi držav EU z 9,2 % deleža
v celotni prodaji ter preostali tuji trgi (0,5 %).

Slovenija
Države EU
Ostali tuji trgi

Ostali tuji trgi

Države EU

Dosežena rast bruto domačega proizvoda pod
enim odstotkom, višja raven brezposelnosti
ob koncu leta v primerjavi z letom poprej
(povečanje za 2,5 % na 112.754), najnižja
raven izplačila trinajstih plač in božičnic v
zadnjih šestih letih (UMAR) ter padec realnega
prihodka v trgovini na drobno brez motornih
goriv ob koncu leta za 5,5 % v primerjavi z
letom poprej (SURS) so zgolj nekateri izmed
pomembnejših makroekonomskih kazalnikov,
ki leto 2011 v primerjavi s predhodnim orisujejo
kot podobno zahtevno in zaostreno. To se je
skozi leto odražalo tudi v subjektivnih kazalcih
potrošniškega razpoloženja, merjenih prek
Trženjskega monitorja DMS, ki so vrednosti
iz predhodnega leta v glavnem ohranili,
nekateri pa so se celo poslabšali. Tako je bila
spomladanska meritev občutenja recesije v letu
2011 s strani potrošnikov višja za 5 odstotnih
točk v primerjavi z jesensko meritvijo iz leta
2010 in je dosegla raven 73 %. Podobna je bila
tudi dosežena raven jesenske meritve v letu
2011, ki je znašala 72 %. Prav tako se je v letu
2011 okrepila raven negativnih pričakovanj.
Več ljudi je kot posledico recesije zaznalo
tudi problem znižanja kupne moči, nakupi
potrošnikov pa so postali še bolj načrtovani in
premišljeni kot leto poprej. Jesenska meritev
v letu 2011 je namreč pokazala najvišjo raven
načrtovanih in premišljenih nakupov do zdaj, tj.
70 % vprašanih, kar je 3 odstotne točke več kot
v primerjavi z letom poprej in kar 10 odstotnih
točk več v primerjavi s prvim letom izvedbe
merjenja (pomlad 2009). Preudaren in bolj
zadržan slog nakupovanja – tudi kot posledica
pomanjkanja
izrazitejšega
tehnološkega
napredka in izjemnih zunanjih dogodkov – se
je posledično zrcalil tudi na trgu zabavne in

hišne elektronike. V primerjavi z letom poprej
se je namreč v večini prodajnih kategorij
nadaljeval trend zmanjševala tako količinske
prodaje kot tudi povprečne prodajne vrednosti
(GFK panel tehničnih trgovin), spodbudne
stopnje rasti so bile dosežene zgolj v kategoriji
tabličnih računalnikov. Kljub temu je vendarle
spodbudno, da se je vrednost kazalnika zaupanja
potrošnikov (SURS) v decembru 2011 izboljšala
tako v primerjavi s predhodnim mesecem (za 6
odsotnih točk) kot z letom poprej (za 7 odstotnih
točk), k čemur so sicer prispevale predvsem
bolj optimistične napovedi potrošnikov glede
možnosti varčevanja v prihodnje.

Slovenija
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ANALIZA POSLOVANJA V LETU 2011
Poslovanje Big Banga so tudi v letu 2011
zaznamovale zaostrene gospodarske razmere
in težave matične družbe. S stroškovno
disciplino, sledenjem ključnim ciljem in

Poslovni odhodki

ključnim razvojnim ciljem, stremljenjem k viziji
ter zasledovanjem poslanstva smo poslovno
leto zaključili uspešno.
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V preteklih letih smo bili priča upadanju
prihodkov od prodaje in tudi v letu 2011
so v primerjavi s predhodnim letom padli
za 6 %. Nižji so bili prihodki od prodaje v
maloprodajnem kanalu, in sicer v primerjavi s
predhodnim letom za 12 %, medtem ko smo v
veleprodajnem kanalu dosegli 24 % rast.

2010

2010

Povprečna stopnja rasti prodaje na zaposlenega
je v zadnjih petih letih znašala 5 %. Absolutna
vrednost prodaje na zaposlenega je v primerjavi
s prejšnjim letom padla za 8,6 %. Padec je
predvsem odraz manjšega obsega prodaje,
delno pa tudi povečanja števila zaposlenih, ki
je bilo večje za 3 %

2011

2011

Stroški prodajanja
Drugi poslovni odhodki

Poslovni odhodki so v letu 2011 znašali 112,8
milijona EUR in so bili 4,2 % manjši kot leto
prej. Delež poslovnih odhodkov v prodaji v letu
2011 je znašal 98,2 %, kar je 1,5 odstotne točke
več kot v prejšnjem letu. V zadnjih petih letih se
delež poslovnih odhodkov v prodaji giblje med
96 % in 98 %.
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V strukturi poslovnih odhodkov predstavlja
največji odstotek nabavna vrednost prodanega
blaga, ki se v zadnjih petih letih v povprečju
giblje okoli 79 % prodaje. V letu 2011 je bila 5
% manjša kot v letu 2010, medtem ko so bili
prihodki od prodaje blaga v istem obdobju
manjši za 6 %.

Stroški prodaje so naslednji po velikosti med
poslovnimi odhodki in so v zadnjih petih letih v
povprečju znašali 16,4 % prodaje. V primerjavi z
letom 2010 so v letu 2011 2,8 % nižji. Enako velja
za stroške splošnih dejavnosti, ki v povprečju v
zadnjih petih letih predstavljajo 2 % prodaje.
Drugi poslovni odhodki pa so bili v primerjavi z
letom 2010 višji za 156 %. To je posledica večjih
odpisov opredmetenih osnovnih sredstev in
poslovnih terjatev, kjer se večina nanaša na
odpise terjatev do matične družbe v skladu s
potrjeno prisilno poravnavo.
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Prihodki in odhodki financiranja
Postavka

v tisoč EUR

2007

2008

2009

2010

2011

Finančni prihodki

270

340

271

591

Finančni odhodki

83

65

148

187

276

123

Neto finančni izid

Finančni prihodki so bili v primerjavi s
predhodnim letom 53 % nižji. Sestavljeni so
iz prihodkov od obresti v višini 74 tisoč EUR,
drugih finančnih prihodkov v višini 197 tisoč
EUR in neto prihodkov iz tečajnih razlik v višini
5 tisoč EUR.
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Poslovni izid pred obdavčitvijo

Sredstva
Bilančna vsota je 31. 12. 2011 znašala 40.609
tisoč EUR, kar je za 3 % manj kot konec leta 2010.
Dolgoročna sredstva so se zmanjšala zaradi
zmanjšanja neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev ter odloženih davkov, hkrati

pa so se povišale dolgoročne poslovne terjatve.
Kratkoročna sredstva so se zmanjšala, ker je
bilo zmanjšanje zalog in terjatev za odmerjeni
davek večje kot povišanje danih posojil,
poslovnih terjatev in denarja.

2011
2011
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28.311

4.432
2.473 2.436
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0

Drugi odhodki

realizirali čisti dobiček pred obdavčitvijo v višini
1.353 tisoč EUR. Efektivna davčna stopnja je
znašala 21 %.

6.000
6.000
4.000

v tisoč EUR

2007

Poslovni izid
Poslovni izid iz poslovanja podjetja Big Bang
v vrednosti 2.254 tisoč EUR je bil slabši kot v
letu 2010, kar je posledica manjšega obsega
prodaje v kanalu maloprodaje. V letu 2011 smo

Sestava dobička pred obdavčitvijo
Postavka

Razlog leži v lanskoletnih visokih oslabitvah
danih dolgoročnih posojil, kar je bil neobičajen
poslovni dogodek. Večina finančnih odhodkov,
to je 882 tisoč EUR, se nanaša na odhodke
za obresti, ki so se povišale zaradi odplačil
poroštvenih obveznosti za posojila matične
družbe.

Tudi finančni odhodki so bili v letu 2011 v
primerjavi z letom 2010 nižji, in sicer za 73 %.
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NAČRTI ZA PRIHODNOST

Kapital in obveznosti

20

Kapital podjetja Big Bang je bil glede na
leto 2010 višji za 1.062 tisoč EUR. Povečanje
se v celoti nanaša na povečanje iz naslova
realiziranega čistega dobička v letu 2011.

med kratkoročnimi obveznostmi. Kratkoročne
obveznosti pa so bile rahlo višje kot v letu
2010. Poslovne in druge obveznosti so se sicer
zmanjšale, vendar pa so se povečale obveznosti
iz naslova posojil, kjer imamo, kot že omenjeno,
izkazan kratkoročni del dolgoročnih posojil.

Dolgoročne obveznosti so se zmanjšale, in
sicer zaradi zmanjšanja rezervacij za dana
poroštva za posojila matične družbe, ki smo
jih v celoti črpali. Za poplačilo poroštva smo
najeli dolgoročna posojila, ki smo jih tekom
leta že odplačevali in prav tako je del posojil,
ki zapade v plačilo v naslednjem letu, izkazan

2011
2011

8.579

25.598

7.517

2010
2010

Stopnja lastniškosti financiranja se je v
primerjavi z letom 2010 povečala za 23 %
in je znašala 26,8 %. To pomeni, da je bilo
26,8 % obveznosti do virov sredstev podjetja
financiranih z lastniškimi viri.

Prenovili bomo kadrovsko strategijo finančnega
nagrajevanja z namenom pozitivnega
motiviranja zaposlenih na vseh delovnih mestih
in zagotavljanja njihove čim večje angažiranosti.
Nadaljevali bomo tudi z ustreznimi oblikami
izobraževanja, ki zaposlenim zagotavlja
potrebna znanja, da lahko svoje delo opravljajo
suvereno in kakovostno.

Še naprej bomo optimizirali procese in stroške
logistike ter informacijsko podprli različne
procese v podjetju – prodajo poslovnim
in končnim kupcem, poprodajne storitve,
komunikacijo s partnerji in kupci itd.
Svoje komunikacijske aktivnosti bomo usmerili
v podporo kupcem pri iskanju pravih rešitev
zase in izobraževanju o novih tehnologijah in
prednostih, ki jih te prinašajo. Poskrbeli bomo,
da bodo potrošniki na spletu našli uporabne
in pomembne informacije, ki jih potrebujejo
pri sprejemanju nakupnih odločitev. Trgovine
bomo uredili tako, da se bodo obiskovalci v njih
vedno prijetno počutili, se seznanili z novostmi
in v široki ponudbi izdelkov našli prave zase.

8.943
Kapital

28.022
497

2008
2008

Optimizacija procesov znotraj podjetja nam
bo pomagala povečati delovno učinkovitost,
prav tako pa bomo morali povečati stroškovno
učinkovitost, da bomo dosegli ključna cilja, tj.
dobičkonosno poslovanje in pozitiven denarni
tok.
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ZAPOSLENI
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Struktura zaposlenih po izobrazbi na
dan 31. 12. 2011

Gibanje števila zaposlenih do danes
in jutri
Kapital podjetja Big Bang je bil glede na
leto 2010 višji za 1.062 tisoč EUR. Povečanje
se v celoti nanaša na povečanje iz naslova
realiziranega čistega dobička v letu 2011.

Trend dvigovanja števila zaposlenih se je že z
letom 2009 ustavil, prišlo je celo do zmanjšanja
zaradi zapiranja neučinkovitih trgovin. Leto
2011 je prvič po letu 2008 ponovno nakazalo
trend rasti števila zaposlenih.

Več kot polovica zaposlenih ima 5. stopnjo
izobrazbe. Glede na preteklo leto se je v
podjetju Big Bang zmanjšalo število zaposlenih

s 4. ali nižjo stopnjo izobrazbe, povečalo pa se
je število tistih s 5. ali višjo.
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Kadrovski sektor podjetja Big Bang je v prvem
kvartalu leta 2011 v sodelovanju z zunanjim
svetovalnim podjetjem izvedel Kadrovsko
strateško konferenco, katere namen je bil
postavitev kadrovske strategije in prioritet
kadrovskega sektorja za prihodnje leto.
V letu 2011 smo začeli s sledečimi kadrovskimi
projekti:
• postavitev Sistema kompetenc v
sodelovanju z zunanjim svetovalcem,
• izvedba letnih razvojnih pogovorov,
• postavitev prvih individualnih kazalnikov
uspešnosti in dopolnitev sistema

nagrajevanja skladno z njimi,
• postavitev in izvedba programa Prodajna
akademija Big Bang,
• izvedba šole vodenja za dve skupini vodij
(36 udeleženih),
• merjenje zadovoljstva zaposlenih prek
raziskave SIOK,
• uvedba internega elektronskega glasila.
Vse aktivnosti kadrovskega sektorja usmerjamo
v gradnjo blagovne znamke priljubljenega
delodajalca in v dvig zadovoljstva zaposlenih.
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Izobraževanje zaposlenih
V letu 2011 smo v primerjavi s preteklim letom
skoraj podvojili vložke v izobraževanje. Poleg
tematik, ki smo se jim posvečali pretekla leta
(blagoznanstvo, varstvo pri delu, timsko delo),
smo se leta 2011 na področju izobraževanja
posvetili dvema večjima projektoma:
• interno smo razdelali program in izvedli 2
modula Prodajne akademije Big Bang za
vse zaposlene v maloprodaji. Program so
izdelali interno izbrani trenerji v sodelovanju
z zunanjim svetovalcem. Izvedba same
akademije je v celoti interno organizirana.
Prvi modul Prodajne akademije smo izvedli
tudi v hčerinskem podjetju v Srbiji, drugi
modul pa bo v Beogradu izveden v letu 2012;
• v sodelovanju z zunanjim predavateljem
smo pričeli s šolo vodenja, namenjeno
vsem vodilnim delavcem podjetja Big Bang.
Šolanje je bilo izvedeno v 5 modulih.
Vodstveni delavci se tudi enkrat letno srečujejo
na nekajdnevnih izobraževalnih srečanjih, kjer
je največji poudarek predvsem na timskem delu
in komunikaciji. Obetajočim posameznikom
v podjetju Big Bang nudimo tudi možnost
financiranja formalnih izobraževanj na višji
stopnji, in sicer od 6. stopnje izobrazbe naprej.
Strokovni sodelavci se redno udeležujejo
strokovnih srečanj z svojih področij, da
spoznavajo trende in spremembe na svojem
področju dela.

Skrb za zdravje in zdravstveno stanje
naših zaposlenih
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V družbi Big Bang skrbimo za varstvo in zdravje
pri delu skupaj z zunanjim izvajalcem, ki je
strokovno usposobljen na tem področju, in
sicer z družbo Vago, d. o. o.

V letu 2011 je bilo organizirano obdobno
usposabljanje za varstvo pri delu in požarno
varnost za vse zaposlene na upravi družbe
(73 zaposlenih). Prav tako smo izvajali tudi
periodična usposabljanja za varstvo pri delu
po maloprodajnih poslovalnicah družbe. Poleg
usposabljanj je zunanji izvajalec opravil tudi
periodični pregled poslovalnic in preveril, ali
zaposleni delajo v varnih in zdravih pogojih. V
štirih poslovalnicah je bila opravljena revizija
požarnega reda.
V letu 2011 smo za zaposlene, ki opravljajo delo
z viličarji, pripravili tudi usposabljanje za vožnjo
in upravljanje z viličarji.
Zaposlene smo redno pošiljali na obdobne
zdravstvene preglede v skladu z zdravstveno
oceno tveganja, novo zaposlene pa na
predhodne zdravstvene preglede pred
nastopom dela.
V letu 2011 je bila predvidena revizija Izjave o
oceni tveganja, vendar do tega ni prišlo, ker
se je v letu 2011 spreminjala zakonodaja s
področja varstva pri delu in požarne varnosti,
zato se bo revizija izvedla v letu 2012.
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omogočili ob dobrih rezultatih bistveno večje
nagrade. Kot pretekla leta smo tudi v letu 2011
izpostavili najboljših 5 sodelavcev maloprodaje
ter 3 najboljše sodelavce uprave, prvič v
zgodovini pa smo nagradili tudi najboljšega
sodelavca hčerinskega podjetja Big Bang v
Beogradu.

Big Bang in mladi
Tudi v letu 2011 smo aktivno sodelovali s šolami
v vseh regijah, saj smo dijakom omogočali
izvajanje prakse v naših poslovalnicah. Prav tako
še naprej štipendiramo nekaj perspektivnih
dijakov in študentov.

Raziskave in pogled v prihodnost
V letu 2011 smo v sodelovanju s podjetjem AT
Adria izvedli raziskavo SIOK, ki nam je razkrila
ključne prednosti in izvore morebitnega
nezadovoljstva
zaposlenih.
Skladno
z
ugotovitvami smo delo kadrovskega sektorja
v prihodnje zastavili v smeri dviga zadovoljstva
zaposlenih, zato bo leto 2012 v kadrovskem
smislu posvečeno predvsem prenovi sistema
nagrajevanja, opredelitvi vlog in procesov ter
prenovi sistema razvoja kariere.

V letu 2011 je bilo v družbi 5 delovnih invalidov.
Pričeli so se tudi postopki za pridobitev pravic
iz invalidskega zavarovanja še za 2 zaposlena.
V letu 2011 je bila prijavljena samo ena
poškodba pri delu.

Nagrajevanje zaposlenih
V letu 2011 smo osnovni sistem nagrajevanja
obogatili tudi s sistemom individualnih
kazalnikov uspešnosti, s čimer smo zaposlenim
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UPRAVLJANJE TVEGANJ
Obvladovanje finančnega tveganja

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,
• zmanjšanje učinkov izjemnih škodnih
dogodkov.

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 prek sistema limitov, 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.

Tveganje spremembe obrestne mere
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost
finančnega
instrumenta
nihala
zaradi
spremembe tržnih obrestnih mer. Big Bang
je v letu 2011 najel dva dolgoročna kredita in
oba sta vezana na spremenljivo obrestno mero
EURIBOR, zato je poslovanje izpostavljeno
obrestnemu tveganju.
Tako kot v letu 2010 so bile tudi v letu 2011 ravni
obrestnih mer nizke. V prvi polovici leta 2011
smo bili priča rasti EURIBORJA, v drugi polovici
pa rahlemu padcu. Zaradi zaostrenih razmer
na finančnih trgih se rast obrestnih mer ne
pričakuje. Poleg tega se zaradi rednih mesečnih
odplačil obstoječih posojil izpostavljenost
obrestnemu tveganju zmanjšuje. Zaradi
navedenih dejstev vodstvo ocenjuje, da je
izpostavljenost obrestnemu tveganju v letu
2011 zmerna.

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
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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

inštrumentov. Cilj obvladovanja tržnega
tveganja je obvladovanje in nadzor nad
izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih
mejah ob hkratni optimizaciji dobička.

Podjetje Big Bang ustvari največji del prihodkov
iz prodaje v segmentu maloprodaje. Poleg
gotovinskega plačila nam preostali instrumenti
plačila (kartice, potrošniško kreditiranje)
omogočajo, da skoraj vse prihodke iz tega
segmenta prodaje dobimo takoj oziroma v
nekaj dneh po prodaji. V segmentu veleprodaje
pa dosledno izvajamo navedene ukrepe za
varovanje pred tveganji, zato vodstvo meni, da
je izpostavljenost kreditnim tveganjem srednja.

a
nu

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

Kreditno tveganje

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.

Ja
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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.

gospodarske koristi podjetja,
• tržna tveganja, ki obsegajo predvsem
tveganje obrestne mere, tveganje
sprememb deviznega tečaja, tveganje
spremembe inflacije in tveganje zmanjšane
likvidnosti,
• tveganje plačilne nesposobnosti, ki obsega
kratkoročno in dolgoročno tveganje
nesposobnosti pravočasnega poravnavanja
obveznosti.

[Poslovno poročilo]
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Valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, pri katerem se
zaradi spremembe tečaja posamezne valute
lahko zmanjšajo gospodarske koristi podjetja.
Ocenjujemo, da nismo izpostavljeni valutnemu
tveganju, ker je delež poslovanja v tujih valutah
v celotnem poslovanju zanemarljivo majhen.

Plačilno sposobnostno tveganje

28

Inflacijsko tveganje
Glede na to, da imamo v Skupini Merkur 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.

Nabavna tveganja

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,
• kreditno linijo pri bankah, ki omogočajo
črpanje posojila glede na trenutne potrebe.

Tveganje sprememb nabavnih cen
Gibanje nabavnih cen družbi predstavlja
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.

Lažje obvladovanje in uravnavanje tekoče
likvidnosti omogoča tudi stalen priliv s strani
kupcev maloprodaje.

Gibanje nabavnih cen predstavlja trgovskemu
podjetju visoko tveganje. Izpostavljenost temu
tveganju v Big Bangu pa je zmerna.

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

Tveganje zaradi slabih zalog
Slabe zaloge (takšne, ki se ne prodajajo ali se
slabše prodajajo, pretečeni roki …) povzročajo
daljšo vezavo finančnih sredstev in zahtevajo
razprodaje po znižanih prodajnih cenah ter

Instrument za zmanjšanje tveganj, povezanih
z gibanjem cen, je nabavna pogodba, kjer so
opredeljene določene omejitve. Pomemben
instrument za obvladovanje tega tveganja je
tudi regulacija zaloge glede na stopnjo tveganja
za posamezno blago ali skupino blaga.

[Poslovno poročilo]

odpise, kar vse posledično vpliva na poslovni
izid.
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.
Slabe zaloge imajo velik vpliv na poslovanje
podjetja, vendar Big Bangu ne predstavljajo
visokega tveganja, ker je odstotek slabih zalog
zelo majhen in je zanj izdelana slabitev.
Tveganje nepravočasne dobave
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 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.
Nepravočasne dobave predstavljajo zmerno
tveganje, ki z optimiziranjem zalog nekoliko
pada.
Tveganje zaradi neusklajenosti blaga
ali spremne dokumentacije z zahtevami
zakonodaje

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.
Vpliv na poslovanje je zmeren in 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 njihov
prenos 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.
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Znotraj logistike izvajamo te aktivnosti prek
lastnega razvoja in sprememb procesov,
z uvajanjem novih standardov poslovanja
in prenovljenega operativnega delovanja,
navzven pa prek 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 itd.

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,
• vlomsko zavarovanje,
• avtomobilsko zavarovanje,
• nezgodno zavarovanje,
• zavarovanje terjatev.

[Poslovno poročilo]

IZJAVA PO 545. členu ZGD-1
Direktor podjetja BIG BANG, d. o. o., Ljubljana izjavlja, da podjetje v letu 2011 na pobudo obvladujoče
družbe ali na pobudo z njo povezanih družb ni storilo ali opustilo nobenega dejanja, ki bi pomenilo
prikrajšanje za podjetje BIG BANG, d. o. o., Ljubljana.
Aleš Ponikvar
Direktor

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.
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Računovodsko
poročilo
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

Izkaz poslovnega izida
v tisoč EUR

Postavka

Izkaz finančnega položaja (bilanca stanja)
v tisoč EUR

Postavka

[Računovodsko poročilo]

Pojasnilo

SKUPAJ SREDSTVA
Dolgoročna sredstva

Čisti prihodki od prodaje

Pojasnilo
6.1

Nabavna vrednost prodanega blaga

2011

2010

114.892

121.825

-89.540

-94.168

31.12.2011

31.12.2010

40.609

42.031

Kosmati poslovni izid od prodaje

25.352

27.657

12.447

13.720

Stroški prodajanja

6.2

-20.208

-20.794

Stroški splošnih dejavnosti

6.2

-2.498

-2.570

Neopredmetena sredstva

5.1

356

541

Opredmetena osnovna sredstva

5.2

6.239

7.291

Prevrednotovalni poslovni odhodki

6.3

-507

-199

6.3

-17

-8

6.4

131

347

2.254

4.432

Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe

5.3

4.989

4.989

Drugi poslovni odhodki

Dolgoročna posojila

5.4

4

8

Drugi poslovni prihodki

Dolgoročne poslovne terjatve

5.5

258

-

Odložene terjatve za davek

5.6

600

891

Finančni prihodki

6.5

276

591

28.163

28.311

Finančni odhodki

6.5

-888

-3.242

-612

-2.651

Kratkoročna sredstva
Zaloge

5.7

17.028

17.835

Kratkoročna posojila

5.4

96

5

-

380

Terjatve za odmerjeni davek
Kratkoročne poslovne terjatve

5.8

8.737

8.644

Denarna sredstva

5.9

2.303

1.447

40.609

42.031

8.579

7.517

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

5.10

Osnovni kapital

4.204

4.204

Kapitalske rezerve

2.892

4.620

Rezerve iz dobička

420

420

-

4.280

1.062

-6.009

32.030

34.514

349

8.855

349

8.855

6.084

88

6.084

88

Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Obveznosti
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije

5.12

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

5.11

Kratkoročne obveznosti

25.597

25.571

Kratkoročne finančne obveznosti

5.11

1.917

108

Kratkoročne poslovne obveznosti

5.13

23.677

25.463

3

-

Obveznosti za odmerjeni davek
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Poslovni izid iz poslovanja

Neto finančni prihodki/odhodki
Drugi odhodki

6.6

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek od dobička

6.7

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

-289

-8.500

1.353

-6.718

-291

710

1.062

-6.009

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

Izkaz vseobsegajočega donosa
v tisoč EUR

Postavka

2011

2010

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

1.062

-6.009

-

-

1.062

-6.009

Drugi vseobsegajoči donos v obračunskem obdobju
Skupaj vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

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

v tisoč EUR

[Računovodsko poročilo]

Izkaz sprememb lastniškega kapitala

2011

2010

Postavka

Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo

1.353

-6.718

Prilagoditve za:

3.234

13.236

Amortizacija

2.034

1.988

Poslovni izid obračunskega obdobja

Prevrednotovalni poslovni prihodki

-85

-314

Vseobsegajoči donosi v obdobju

Prevrednotovalni poslovni odhodki

463

219

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

4.204

8.620

420

1.695

2.586

17.525

-

-

-

-6.009

-

-6.009

-

-

-

-6.009

-

-6.009

7

8.500

Vračilo vplačanega presežka

-

-4.000

-

-

-

-4.000

Prihodki od naložbenja

-73

-101

Odhodki od naložbenja

0

2.703

Prenos čistega dobička preteklega leta v preneseni
dobiček

-

-

-

-1.695

1.695

0

Odhodki od financiranja

888

241

Pokrivanje čiste izgube poslovnega leta po sklepu uprave

-

-1.728

-

6.009

-4.280

0

61

2.053

Skupaj transakcije z lastniki, evidentirane v kapitalu

-

-5.728

-

4.314

-2.586

-4.000

-111

8.471

Stanje kapitala na dan 31.12.2010

4.204

2.892

420

0

0

7.517

Stanje 1.1.2011

4.204

2.892

420

-

-

7.517

-

-

-

1.062

-

1.062

Denarni tokovi pri poslovanju

Odhodek za rezervacije danih poroštev, garancij in tožb

Sprememba čistih obratnih sredstev in rezervacij
Sprememba poslovnih in drugih terjatev
Sprememba zalog

807

-3.851

Sprememba poslovnih in drugih obveznosti

-622

-2.549

Sprememba časovnih razmejitev in rezervacij

-13

-18

Čisti denarni tok iz poslovanja
Plačan/vrnjeni davek od dohodka pravnih oseb

v tisoč EUR

4.648

8.571

-1.276

-369

Stanje 1.1.2010

Čisti Preneseni
dobiček
čisti
poslovnega
dobiček
leta

Transakcije z lastniki, evidentirane v kapitalu

Poslovni izid obračunskega obdobja
Vseobsegajoči donosi v obdobju
Stanje kapitala na dan 31.12.2011

SKUPAJ
KAPITAL

-

-

-

-

1.062

-

1.062

4.204

2.892

420

1.062

-

8.579

Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju

303

1.781

Prejete obresti

74

101

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme

18

18

211

1.662

-1.258

-5.001

Čisti poslovni izid leta 2011

Izdatki za pridobitev nepremičnin, naprav in opreme

-740

-1.551

Preneseni čisti dobički preteklih let

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-219

-158

Izdatki za pridobitev naložb v odvisna podjetja

-

-580

Izdatki za dana posojila

-298

-2.712

Čisti denarni tok iz naložbenja

-955

-3.220

Prejemki pri naložbenju

-

73

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih naložb

-

73

Prejemki od vračil posojil
Izdatki pri naložbenju

Predlog uporabe bilančnega dobička
Ugotovljeni bilančni dobiček leta 2011 sestoji iz naslednjih elementov:
v tisoč EUR

BILANČNI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

1.062
1.062

Poslovodstvo predlaga, da bilančni dobiček leta 2011 ostane v celoti nerazporejen.

Denarni tokovi pri financiranju

Izdatki pri naložbenju

-1.561

-4.328

Izdatki za plačane obresti

-783

-241

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-778

-87

-

-4.000

-1.561

-4.255

855

727

Začetno stanje denarnih sredstev

1.447

720

Končno stanje denarnih sredstev

2.302

1.447

Izdatki za vračila kapitala
Čisti denarni tok iz financiranja
Denarni izid obračunskega obdobja
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. Poročajoča družba
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.
Firma in sedež obvladujoče družbe
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.
Družba
ne
sestavlja
konsolidiranih
računovodskih izkazov v skladu s 56. členom
Zakona o gospodarskih družbah.

2. Podlaga za sestavitev
2.1 Izjava o skladnosti
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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 5. 3. 2012.

2.2 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.

2.4 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.
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:
• nepremičnine, naprave in oprema,
• finančna sredstva in obveznosti,
• zaloge, in
• rezervacije.
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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 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. Tečajne
razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

3.2 Finančni instrumenti
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, le če ima družba pravno pravico ali
poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in
hkrati poravnati svojo obveznost.
Finančne naložbe v odvisne družbe
Finančne naložbe v odvisna podjetja se v
računovodskih 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«).
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.
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Poslovne terjatve
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.
Denarna sredstva
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.
Samodejna zadolžitev na tekočem računu ni
denar, temveč kratkoročna finančna obveznost.
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 lastnikom. Zmanjšujejo
ga izguba pri poslovanju, odkupljeni lastni
deleži in dvigi (izplačila). Celotni kapital
obsega osnovni kapital, kapitalske rezerve (tj.
naknadna vplačila kapitala), rezerve iz dobička
ter zadržani čisti dobiček (iz prejšnjih let in iz
tekočega leta).
Finančne obveznosti
Finančne obveznosti 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 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.
		
3.2.2 Izvedeni finančni instrumenti
Družba ne uporablja izvedenih finančnih
instrumentov.

3.3 Opredmetena osnovna sredstva
Merjenje pri pripoznavanju
Opredmetena osnovna sredstva vključujejo
nepremičnine, naprave in opremo ter so
izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani
za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano
izgubo zaradi oslabitve (glej računovodsko
usmeritev »Oslabitev sredstev«).
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem
pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti,
ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in
ne¬vrač¬ljive nakupne dajatve ter stroški, ki
jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi
pripoznanja za nameravano uporabo. Nabavno
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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 opredmetenih
osnovnih sredstev 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 opredmetenih
osnovnih sredstev 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
Opredmetena osnovna sredstva 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:
• za zgradbe 33,33 leta,
• za vlaganja v najete prostore 10 let,
• za naprave in opremo 2 do 10 let,

• za pohištvo 5 let,
• za računalniško opremo 2 leti,
• za transportna sredstva 5 let.
Zemljišča, predujmi za opredmetena osnovna
sredstva in opredmetena osnovna sredstva v
gradnji oziroma pridobivanju ter umetniška
dela se ne amortizirajo.
Metode amortiziranja, dobe koristnosti in
preostale vrednosti se ponovno pregledajo
na dan poročanja in po potrebi prilagodijo. Te
se v 2011 niso spremenile. Najeta sredstva se
amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema in
dobe koristnosti.
Odprava pripoznanja
Pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev
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
opredmetenih osnovnih sredstev, 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
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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 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.

3.5 Oslabitev sredstev
Finančna sredstva
Za vsako finančno sredstvo, ki ni izkazano po
pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se na
datum poročanja oceni, ali obstajajo objektivni
dokazi, iz katerih je razvidna oslabitev sredstva.
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno,
če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je
razvidno, da je po začetnem pripoznanju
sredstva zaradi enega ali več dogodkov prišlo
do zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih
tokov iz naslova tega sredstva, ki se jih lahko
zanesljivo izmeri.
Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev
so lahko naslednji: dolžnikova neizpolnitev ali
kršitev; restrukturiranje zneska, ki so ga drugi
dolžni družbi, v kolikor se slednja strinja; znaki,
da bo dolžnik šel v stečaj, poslabšanje plačilne
zmožnosti posojilojemalcev.

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in
preostale vrednosti se preverijo na koncu
vsakega poslovnega leta in po potrebi
prilagodijo. Te se v letu 2011 niso spremenile.

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.

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.

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
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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
pa se zaradi njih začne sodni postopek, pa za
sporne.
Za večje terjatve, za terjatve, za katere je vložen
postopek za izterjavo na sodišču, in 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 odločba, sklep prisilne
poravnave, sklep stečajnega postopka in druge
ustrezne listine.

Nefinančna sredstva
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 zdajšnjo 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.
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3.6 Zaloge
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Vrednotenje zalog
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.
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 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 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.
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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 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.
Predstavljajo tudi prihodke od unovčenih
terjatev, vključno z odpravo oslabitve terjatev
in od odpisov obveznosti.
Finančni prihodki
Finančni prihodki obsegajo prihodke iz obresti
od naložb in poslovnih terjatev, prihodke od
tečajnih razlik, 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.
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3.10 Odhodki
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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.
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.
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
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi
z oslabitvijo vrednosti ali odpisom sredstev
ter pri odtujitvi nepremičnin, naprav, opreme
zaradi izgube pri prodaji.
Finančni odhodki
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja
in izgube zaradi oslabitve vrednosti in odpisov
finančnih sredstev, ki se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida. 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.
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3.11 Najemi
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.
12. 2011, še ne veljajo in jih družba pri pripravi
računovodskih izkazov ni upoštevala. Sprejetje
naštetih standardov ne bo pomembno vplivalo
na računovodske izkaze družbe.
MSRP 9 »Finančni instrumenti«, ki ga je
OMRS objavil 12. 11. 2009. 28. 9. 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 na
značilnostih pogodbenih denarnih tokov
finančnih sredstev. Novi standard zahteva
tudi, da se uporablja enotna metoda za
oslabitve, s čimer nadomešča številne različne
metode za oslabitev v MRS 39. Nove zahteve
glede obračunavanja finančnih obveznosti
odpravljajo težavo 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 v drugem
vseobsegajočem donosu v izkazu poslovnega
izida in ne v poslovnem izidu.
MSRP 10 »Konsolidirani računovodski
izkazi« ki ga je OMRS objavil 12. 5. 2011. MSRP
10 nadomešča napotke v zvezi s konsolidacijo
v MRS 27 »Konsolidirani in ločeni računovodski
izkazi« in v SOP 12 »Konsolidiranje – Podjetja za
posebne namene« z vpeljavo enotnega modela
konsolidacije za vsa podjetja, ki temelji na
obvladovanju, ne glede na naravo podjetja, v
katerega se vlaga (tj. ali je podjetje nadzorovano
z glasovalnimi pravicami naložbenikov ali
z drugimi pogodbenimi sporazumi, kot je
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pogosto v podjetjih za posebne namene). V
skladu z MSRP 10 obvladovanje temelji na
tem, ali ima naložbenik 1) moč nad podjetjem,
v katerega vlaga; 2) izpostavljenost ali pravice
do variabilnih donosov iz svojega vplivanja na
podjetje, v katerega vlaga; ter 3) možnost, da
uporabi svojo moč nad podjetjem, v katerega
vlaga, za vplivanje na znesek donosov.

MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti«, ki
ga je OMRS objavil 12. 5. 2011. MSRP 13 določa
pošteno vrednost, daje napotke, kako opredeliti
pošteno vrednost, in zahteva razkritja glede
merjenj poštene vrednosti. Kljub temu MSRP
13 ne spreminja zahtev glede tega, katere
postavke naj bi bile izmerjene ali razkrite po
pošteni vrednosti.

MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je OMRS
objavil 12. 5. 2011. MSRP 11 uvaja nove
računovodske zahteve za skupne ureditve,
ki nadomeščajo MRS 31 »Deleži v skupnih
podvigih«. Opcija uporabe metode sorazmerne
konsolidacije pri obračunavanju skupaj
obvladovanih podjetij je odstranjena. Poleg tega
MSRP 11 za zdaj odpravlja skupaj obvladovana
sredstva na zgolj razlikovanje med skupnim
poslovanjem in skupnimi podvigi. Skupno
poslovanje je skupna ureditev, pri kateri imajo
stranke s skupnim obvladovanjem pravice do
sredstev in so zavezane k obveznostim. Skupni
podvig je skupna ureditev, pri kateri imajo
stranke s skupnim obvladovanjem pravice do
čistih sredstev.

Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba
Mednarodnih standardov računovodskega
poročanja« – 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).

MSRP 12 »Razkritja vplivanja na ostala
podjetja«, ki ga je OMRS objavil 12. 5. 2011.
MSRP 12 bo zahteval izboljšana razkritja
tako o konsolidiranih kot o nekonsolidiranih
podjetjih, na katera podjetje vpliva. Cilj
MSRP 12 je zahtevati informacije, da bodo
uporabniki računovodskih izkazov lahko
ocenili osnovo obvladovanja kakršne koli
omejitve konsolidiranih sredstev in obveznosti,
izpostavljenosti tveganjem iz naslova vplivanja
na nekonsolidirana strukturirana podjetja ter
vpletenost neobvladujočih lastnikov kapitala v
dejavnosti konsolidiranih podjetij.

Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba
Mednarodnih standardov računovodskega
poročanja« – Visoka hiperinflacija in odstranitev
dogovorjenih datumov za uporabnike, ki prvič
uporabljajo MSRP, ki jih je OMRS objavil 20. 12.
2010. Prva sprememba nadomešča sklicevanja
na dogovorjeni datum “1. januar 2004” z
“datumom prehoda na MSRP” in tako odpravlja
potrebo, da bi podjetja, ki prvič uporabljajo
MSRP, spremenila posle odprave pripoznanj,
do katerih je prišlo pred datumom prehoda na
MSRP. Druga sprememba daje napotke, kako
naj podjetje nadaljuje obstoječe računovodske
izkaze v skladu z MSRP-ji po obdobju, v katerem
podjetje ni izpolnjevalo MSRP-jev, ker je bila
njegova funkcionalna valuta podvržena visoki
hiperinflaciji.
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti:
razkritja« – Prenosi finančnih sredstev, ki jih
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je OMRS objavil 7. 10. 2010. Cilj teh sprememb
je izboljšati kakovost informacij o finančnih
sredstvih, ki so bile ‘prenesene’, vendar jih
podjetje še vedno, vsaj deloma, pripoznava,
ker ne izpolnjujejo kriterijev za odpravo
pripoznanja; in o finančnih sredstvih, ki jih
podjetje ne pripoznava več, ker izpolnjujejo
kriterije za odpravo pripoznanja, vendar je z
njimi še vedno na nek način povezano.
Dopolnitve MSRP 7 »Finančni instrumenti:
razkritja« – Pobotanje finančnih sredstev in
finančnih obveznosti, ki jih je OMRS objavil 16.
12. 2011. Spremembe zahtevajo informacije
o vseh pripoznanih finančnih instrumentih,
ki so pobotani v skladu z 42. odstavkom
MRS 32. Spremembe prav tako zahtevajo
razkritje informacij o pripoznanih finančnih
instrumentih, ki so podvrženi izvršljivim
splošnim dogovorom o vzajemnem pobotanju
in podobnim pogodbam, tudi če niso pobotani
v skladu z MRS 32.
Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti«
in MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« –
Obvezni datum uveljavitve in razkritja prehodov,
ki jih je OMRS objavil 16. 12. 2011. Spremembe
prelagajo obvezni datum uveljavitve iz 1. 1.
2013 na 1. 1. 2015. Spremembe prav tako
zagotavljajo oprostitev zahteve po spremembi
primerjalnih računovodskih izkazov za učinek
uporabe MSRP 9. Ta oprostitev je bila prvotno
na voljo zgolj družbam, ki so se odločile za
uporabo MSRP 9 pred letom 2012. Namesto tega
bodo potrebna dodatna razkritja prehodov, da
bi naložbenikom pomagala razumeti učinek
začetne uporabe MSRP 9 na razvrstitev in
merjenje finančnih instrumentov.

Spremembe
MRS
1
»Predstavljanje
računovodskih izkazov« – Predstavljanje
postavk drugega obsežnega dohodka, ki jih je
OMRS objavil 16. 6. 2011. Spremembe zahtevajo,
da družbe, ki pripravljajo računovodske
izkaze v skladu z MSRP-ji, zberejo postavke
znotraj drugega obsežnega dohodka, ki ga
je mogoče prerazvrstiti v sklop poslovnega
izida v izkazu poslovnega izida. Spremembe
prav tako potrjujejo obstoječe zahteve, naj
bodo postavke v drugem obsežnem dohodku
in poslovnem izidu predstavljene bodisi kot
enoten izkaz bodisi kot dva zaporedna izkaza.
Spremembe MRS 12 »Davki iz dobička« –
Odloženi davek: povrnitev zadevnih sredstev, ki
jih je OMRS objavil 20. 12. 2010. MRS 12 zahteva,
da podjetje meri odloženi davek za sredstvo
glede na to, ali podjetje pričakuje povrnitev
knjigovodske vrednosti sredstva z uporabo ali s
prodajo. Kadar je sredstvo merjeno z modelom
poštene vrednosti v MRS 40 »Naložbene
nepremičnine«, je lahko težko ali subjektivno
oceniti, ali bo izterjava potekala z uporabo ali
s prodajo. Sprememba zagotavlja praktično
rešitev težave z vpeljavo predpostavke, da
bo izterjava knjigovodske vrednosti običajno
potekala s prodajo.
Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev«
– Izboljšave obračunavanja pozaposlitvenih
zaslužkov, ki jih je OMRS objavil 16. 6. 2011.
Spremembe prinašajo znatne izboljšave z: (1)
odpravljanjem opcije odlaganja pripoznavanja
dobičkov ali izgub, znanega kot »metoda pasu«,
kar izboljšuje primerljivost in zanesljivost
predstavljanja; (2) racionalizacijo predstavljanja
sprememb sredstev in obveznosti iz naslova
programa z določenimi zaslužki, vključno z
zahtevo po predstavljanju ponovnega merjenja

49

50

[Računovodsko poročilo]

v drugem obsežnem dohodku, in s tem
ločevanje teh sprememb od sprememb, ki jih
imajo mnogi za posledico dnevnega poslovanja
podjetja; (3) izboljševanjem zahtev za razkritje
programov z določenimi zaslužki, kar ponuja
boljše informacije o lastnostih programov z
določenimi zaslužki in tveganjih, katerim so
podjetja izpostavljena zaradi sodelovanja v teh
programih.
Spremembe MRS 24 »Razkrivanje povezanih
strank« – Poenostavitev zahtev po razkritju
za podjetja, povezana z vlado, in razlaga
opredelitve povezane stranke, ki jih je OMRS
objavil 4. 11. 2009. Spremembe omogočajo
delno izvzetje (oprostitev) za podjetja,
povezana z vlado. Pred uvedbo teh sprememb
je bilo podjetje, ki ga je obvladovala ali nanj
pomembno vplivala vlada, 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.
MRS 27 »Ločeni računovodski izkazi«
(spremenjeni leta 2011) je OMRS objavil
12. 5. 2011. Zahteve v zvezi z ločenimi
računovodskimi izkazi so nespremenjene in so
vključene v spremembo MRS 27. Ostale dele
MRS 27 je nadomestil MSRP 10.
MRS 28 »Naložbe v pridružena podjetja in
skupni podvigi« (spremenjen leta 2011), ki ga
je OMRS objavil 12. 5. 2011. MRS 28 je skladno
spremenjen na podlagi izdaje MSRP 10, MSRP
11 in MSRP 12.

Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti:
predstavljanje« – Obračunavanje izdaje
delniških pravic, ki jih je OMRS objavil 8. 10.
2009. Sprememba obravnava obračunavanje
izdaj delniških pravic (pravic, opcij ali nakupnih
bonov), denominiranih v valuti, ki se razlikuje
od funkcijske valute izdajatelja. Prej so se
takšne izdaje delniških pravic obračunavale
kot izpeljane 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 32 »Finančni instrumenti:
predstavljanje« – Pobotanje finančnih sredstev
in finančnih obveznosti je OMRS objavil 16.
12. 2011. Spremembe zagotavljajo pojasnila o
uporabi pravil o pobotanju in se osredotočajo
na štiri glavna področja: (a) pomen »trenutno
ima zakonsko izterljivo pravico pobotati«; (b)
uporaba hkratne udenarnitve in poravnanja;
(c) pobotanje zneskov jamstva; (d) obračunska
enota za uporabo zahtev pobotanja.
Spremembe različnih standardov in pojasnil
»Izboljšave MSRP (2010)«, ki jih je OMRS
objavil 6. 5. 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 prosta
razlaga.
Najpomembnejše
spremembe
vključujejo nove ali popravljene zahteve v zvezi
s/z: (i) spremembami računovodskih usmeritev
v letu sprejetja MSRP; (ii) osnovo prevrednotenja
kot predpostavljeno vrednostjo; (iii) uporabo
predpostavljene vrednosti za poslovanje,
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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 odpravljajo ta problem.
OPMSRP
19
»Poravnava
finančnih
obveznosti s kapitalskimi instrumenti«, ki ga
je OMRS objavil 26. novembra 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.
OPMSRP 20 »Stroški odstranjevanja v
proizvodni fazi površinskega najdišča«, ki jih
je OMRS objavil 19. 10. 2011. Pojasnilo navaja,
da morajo biti stroški, povezani z »dejavnostjo

odstranjevanja«, obračunani kot dodatek k
obstoječemu sredstvu ali njegovo izboljšanje
in da mora biti ta sestavina amortizirana v
dobi pričakovanega uporabnega življenja
prepoznane sestavine rudnega telesa, ki
postane dostopnejša kot posledica dejavnosti
odstranjevanja (z uporabo enot proizvodne
metode, razen če ni kakšna druga metoda
primernejša).

4. Obvladovanje finančnega tveganja
Pri upravljanju in obvladovanju finančnih
tveganj skupina sledi sprejeti finančni
politiki, ki vključuje izhodišča za učinkovito in
sistematično upravljanje finančnih tveganj.
Natančnejši pregled in aktivnosti za ocenjevanje
in obvladovanje vsake vrste tveganj je naveden
v Poslovnem poročilu v točki »Upravljanje s
tveganji«.
Računovodske usmeritve za upravljanje s
tveganji so oblikovane z namenom opredelitve
in analize tveganj, ki nam grozijo, na podlagi
česar se določijo ustrezne omejitve 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.

4.1. Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka,
vključena v pogodbo o finančnem instrumentu,
ne bo izpolnila obveznosti in bo družbi
povzročila finančno izgubo. Kreditno tveganje
je neposredno povezano s komercialnim
tveganjem in predstavlja nevarnost, da
bodo terjatve do kupcev in drugih poslovnih
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partnerjev poplačane s časovnim zamikom ali
pa sploh ne.
Za omejevanje izpostavljenosti kreditnemu
tveganju uporabljamo formalizirani 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 njihovo
vpletenostjo v kritične postopke.

Kreditno izpostavljenost obvladujemo s
pomočjo bonitetnega ocenjevanja kupcev in z
aktivno izterjavo terjatev.
Vodstvo ocenjuje, da je zaradi navedenih
ukrepov za varovanje pred tveganji in
dejstva, da družba večino prihodkov ustvari
v maloprodaji, kjer prevladujejo gotovinska
plačila, izpostavljenost kreditnim tveganjem
srednja.
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Starostna struktura zapadlih terjatev do kupcev, ki niso bile slabljene
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

Zapadle 0–30 dni

710

2.114

Zapadle 31–180 dni

119

710

Zapadle 181–365 dni

102

39

48

84

980

2.947

Več kot eno leto
Skupaj

V družbi so vse postavke slabljene individualno.
Izpostavljenost terjatev do kupcev kreditnemu tveganju po geografskih regijah
Postavka

31.12.2011

31.12.2010

6.726

6.864

618

411

84

40

Domače
Države evro območja
Države nekdanje Jugoslavije

Maksimalna izpostavljenost kreditnemu tveganju
Postavka
Finančne naložbe v odvisna podjetja

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

4.989

4.989

Dana posojila

Druge države
Skupaj

13

7.524

7.360

Druge terjatve

1.470

1.284

Postavka

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

2.303

1.447

Še niso zapadle

16.386

15.093

Izpostavljenost kreditnemu tveganju za postavke, ki niso niti zapadle v plačilo niti slabljene
Postavka
Finančne naložbe v odvisna podjetja

v tisoč EUR

Bruto vrednost
31. 12. 2011

Oslabitev
31. 12. 2011

Bruto vrednost
31. 12. 2010

Oslabitev
31. 12. 2010

6.287

-

4.414

-

Zapadle 0–30 dni

710

0

2.114

-

Zapadle 31–180 dni

123

4

718

9

Zapadle 181–365 dni

106

4

190

151

Več kot eno leto
Skupaj

959

911

934

850

8.185

919

8.370

1.009

31.12.2010

4.989

4.989

100

13

6.544

4.414

Postavka

31.12.2011

31.12.2010

1.009

1.484

-219

-351

189

169

Gibanje popravkov vrednosti zaradi oslabitve terjatev do kupcev

Druge terjatve

1.470

1.284

Stanje 1. januarja

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

2.303

1.447

Dokončen odpis

15.406

12.146

Skupaj

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Odprava oslabitve
Stanje 31. decembra

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

v tisoč EUR

-60

-293

919

1.009

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

Terjatve do kupcev

980

2.947

Skupaj

980

2.947
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45
7.360

31.12.2011

Dana posojila
Terjatve do kupcev

v tisoč EUR

96
7.524

Staranje terjatev do kupcev

100

Terjatve do kupcev

Skupaj

v tisoč EUR

Popravek vrednosti terjatev je na dan 31. 12.
2011 znašal 919 tisoč EUR, na dan 31. 12. 2010 pa
1.009 tisoč EUR. Družba je v letu 2011 oblikovala
popravek vrednosti terjatev do matične družbe v
skladu s prisilno poravnavo v višini 176 tisoč EUR,

ki jih je po potrjeni prisilni poravnavi dokončno
odpisala. Skupaj je bilo dokončno odpisanih za
219 tisoč EUR terjatev, oblikovanih popravkov
vrednosti terjatev za 189 tisoč EUR in odprav
oslabitev v višini 60 tisoč EUR.

53

[Računovodsko poročilo]

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

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

Zavarovane terjatve

1.312

1.108

Nezavarovane terjatve

6.874

7.262

Skupaj

8.185

8.370

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

Tveganje spremembe obrestne mere
Družba je v letu 2011 najel dva dolgoročna
kredita in oba sta vezana na spremenljivo
obrestno mero EURIBOR, zato je poslovanje
izpostavljeno obrestnemu tveganju.

Analiza občutljivosti poštene vrednosti za
instrumente s stalno obrestno mero
Družba ne obračunava finančnih sredstev s
stalno obrestno mero po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, zato sprememba obrestnih
mer na dan poročanja ne bi vplivala na čisti
poslovni izid.

Tako kot v letu 2010 so bile tudi v letu 2011
ravni obrestnih mer nizke. V prvi polovici
leta 2011 smo bili priča rasti EURIBORJA,
v drugi polovici pa rahlemu padcu. Zaradi
zaostrenih razmer na finančnih trgih se rast
obrestnih mer ne pričakuje. Poleg tega pa se
zaradi rednih mesečnih odplačil obstoječih
posojil izpostavljenost obrestnemu tveganju
zmanjšuje. Zaradi navedenih dejstev vodstvo
ocenjuje, da je izpostavljenost obrestnemu
tveganju v letu 2011 zmerna.

Analiza občutljivosti denarnega toka za
instrumente s spremenljivo obrestno mero
Sprememba obrestnih mer na dan poročanja
za 100 bazičnih točk bi povečala (zmanjšala)
kapital in poslovni izid za 20 tisoč EUR. Analiza
predpostavlja, da vse druge spremenljivke
ostanejo nespremenjene. Za leto 2010 analiza
ni opravljena, ker družba ni imela finančnih
inštrumentov s spremenljivo obrestno mero.
v tisoč EUR

31.12.2011
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2010
Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Knjigovodska vrednost Poštena vrednost
4.989

4.989

4.989

4.989

100

100

13

13

Poslovne terjatve in druga sredstva

8.994

8.994

8.644

8.644

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

2.303

2.303

1.447

1.447

-7.839

-7.839

-

-

-162

-162

-196

-196

Obveznosti do dobaviteljev in druge
obveznosti

-23.677

-23.677

-25.463

-25.463

Skupaj

-15.292

-15.292

-10.565

-10.565

Dana posojila

Bančna posojila z variabilno obrestno mero
Obveznosti iz finančnega najema
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Analiza občutljivosti
Družba posluje večinoma v evrski valuti,
zato sprememba tečaja dolarja ne bi imela
pomembnega vpliva na kapital in poslovni izid
družbe.

4.4. Inflacijsko tveganje

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.

4.5. Plačilno sposobnostno tveganje

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.
Vodstvo ocenjuje, da je glede na navedene
ukrepe za varovanje pred tveganji ter glede
na trenutno situacijo izpostavljenost plačilno
sposobnostnemu tveganju nizka.
V nadaljevanju so predstavljeni pogodbeni
roki zapadlosti finančnih obveznosti, vključno
z ocenjenimi plačili obresti in brez vpliva
dogovorov o pobotu.

Pogodbeni roki zapadlosti neizvedenih finančnih obveznosti v letu 2011
Postavka

v tisoč EUR

Knjigovodska
vrednost

Pogodbeni
denarni tokovi

6 mesecev
ali manj

6–12 mesecev

1–2 leti

2–5 let

100

108

103

0

1

4

7.541

7.541

7.283

64

64

129

Neizvedena finančna sredstva
Dana posojila

Poštena vrednost

Finančne naložbe v odvisna podjetja

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 družba
nima, zato ne razkriva nivojev vrednotenja.

4.3. Valutno tveganje

4.2. Tržno tveganje

Postavka
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Terjatve do kupcev
Terjatve do drugih

1.453

1.453

1.453

-

-

-

Denar in denarni ustrezniki

2.303

2.303

2.303

-

-

-

11.397

11.405

11.142

65

65

132

-7.839

-8.670

-908

-1.290

-2.489

-3.982

-162

-171

-66

-40

-57

-8

-19.811

-19.811

-27

-

-

-

Neizvedena finančna sredstva skupaj
Neizvedene finančne obveznosti
Zavarovana posojila
Obveznosti iz finančnega najema
Obveznosti do dobaviteljev

-3.866

-3.866

-

-

-

-

Neizvedene finančne obveznosti skupaj

Obveznosti do drugih

-31.678

-32.517

-1.001

-1.330

-2.546

-3.990

Neto na dan 31.12.2011

-20.281

-21.112

10.142

-1.266

-2.481

-3.858
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Pogodbeni roki zapadlosti neizvedenih finančnih obveznosti v letu 2010
Postavka

Knjigovodska
vrednost

Pogodbeni
denarni tokovi

v tisoč EUR

6 mesecev
ali manj

6–12 mesecev

1–2 leti

2–5 let

Gibanje neopredmetenih sredstev
Postavka

13

13

3

2

2

3.085

-

3.085

-

-2.318

767

-

767

Začetna knjigovodska vrednost

767

-

767

Pridobitve

158

-

158

Amortizacija

-384

-

-384

541

-

541

Nabavna vrednost

3.243

-

3.243

Popravek vrednosti

-2.702

-

-2.702

541

-

541

7.370

7.370

-

-

-

Terjatve do drugih

1.274

1.274

1.274

-

-

-

Knjigovodska vrednost

Denar in denarni ustrezniki

1.447

1.447

1.447

-

-

-

Leto 2010

10.104

10.104

10.094

2

2

6

Neizvedene finančne obveznosti

Obveznosti do drugih

196

205

57

57

73

17

-21.449

-21.449

-21.449

-

-

-

Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31.12.2010

-4.014

-4.014

-4.014

-

-

-

Neizvedene finančne obveznosti skupaj

-25.267

-25.258

-25.405

57

73

17

Neto na dan 31.12.2010

-15.163

-15.153

-15.312

60

75

23

Knjigovodska vrednost

5. Pojasnila in razkritja k bilanci stanja
Bilanca stanja je zaradi boljše preglednosti
objavljena v skrajšani obliki. Podrobnejša
razčlenitev posameznih postavk ter podatki

Leto 2011

in informacije, ki se razkrivajo, so prikazani v
nadaljevanju.

5.1 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva po vrstah
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

Neopredmetena sredstva

356

541

Premoženjske pravice (blagovne znamke, pravice in licence)

325

541

31

-

Neopredmetena sredstva v pridobivanju

56

Skupaj

-2.318

7.370

Obveznosti do dobaviteljev

Neopredmetena sredstva v
pridobivanju

Nabavna vrednost

Terjatve do kupcev

Obveznosti iz finančnega najema

Premoženjske pravice in
programska oprema

6

Popravek vrednosti

Neizvedena finančna sredstva skupaj

v tisoč EUR

Stanje 1.1.2010

Neizvedena finančna sredstva
Dana posojila
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Začetna knjigovodska vrednost

541

-

541

Pridobitve

188

31

219

Amortizacija

-404

-

-404

Končna knjigovodska vrednost

325

31

356

V letu 2011 je bila blagovna znamka BOF v
celoti amortizirana, tako da skupno vrednost
neopredmetenih sredstev predstavljajo le
pravice do uporabe programske opreme.

Neopredmetena sredstva so se v letu 2011
zmanjšala za 40 %, kar je v celoti posledica
njihovega amortiziranja (zaradi časovne
opredeljenosti uporabe blagovne znamke se
tudi ta amortizira).

5.2 Opredmetena osnovna sredstva
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

Opredmetena osnovna sredstva

6.239

7.291

Zemljišča in zgradbe

4.519

5.405

Naprave, stroji in oprema

1.720

1.886
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev
Postavka

v tisoč EUR

Zgradbe

Naprave, stroji in
oprema

Opredmetena osnovna sredstva v
pridobivanju

Skupaj

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

1.624

-937

-667

-

-1.604

0

-51

-

-51

5.405

1.885

0

7.291

Nabavna vrednost

10.682

5.386

-

16.068

Popravek vrednosti

-5.277

-3.500

-

-8.777

Knjigovodska vrednost

5.405

1.885

-

7.291

Leto 2010

Odtujitve in odpisi
Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31.12.2010

Leto 2011
Začetna knjigovodska vrednost

5.405

1.885

-

7.291

335

512

-

847

Amortizacija

-978

-652

-

-1.630

Odtujitve in odpisi

-243

-25

-

-268

4.519

1.720

-

6.239

Pridobitve

Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31.12.2011

V letu 2011 so bile v družbi nabavljena
opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 847
tisoč EUR. Obračunana amortizacija, vključena
v stroške poslovanja, je v letu 2011 znašala

1.630 tisoč EUR, v letu 2010 pa 1.604 tisoč EUR.
Družba nima hipotek na lastnih nepremičninah
in premičninah.

Knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

Nepremičnine

277

286

Oprema

175

166

Skupaj

453

452
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V letu 2011 je družba na novo pridobila opremo
s finančnim najemom v vrednosti 84 tisoč EUR.

5.3 Dolgoročne finančne naložbe v odvisna
podjetja
v tisoč EUR

Stanje 1.1.2010

Amortizacija

[Računovodsko poročilo]

Postavka

31.12.2011

31.12.2010

Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja

4.989

4.989

Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja

4.989

4.989

Dolgoročne finančne naložbe se v celoti
nanašajo na naložbo v hčerinsko podjetje

Big Bang, d. o. o., Beograd, ki se v letu 2011 ni
spreminjala.

5.4 Dolgoročna in kratkoročna posojila
v tisoč EUR

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

31.12.2011

31.12.2010

4

8

2.703

2.703

-2.703

-2.703

4

8

Kratkoročno dana posojila

96

5

Kratkoročno dana posojila podjetjem

95

3

Popravek vrednosti kratkoročno danih posojil podjetjem

-

-3

Kratkoročno dana posojila drugim

1

5

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 2011 gibala med od 2 % do 3 %. Odplačilna
doba posojil je največ 4 leta. Med kratkoročno
danimi posojili drugim je kratkoročni del
dolgoročno danih posojil zaposlenim.

V okviru kratkoročno danih posojil podjetjem je
kratkoročni del dolgoročnega posojila hčerinski
družbi Big Bang, d. o. o., Beograd.
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.

Pridobitev se nanaša na nabavo službenih vozil.
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Gibanje danih posojil
Postavka

v tisoč EUR

Kratkoročno dana posojila

Dolgoročno dana posojila

Stanje 1.1.2010
Kosmata vrednost

[Računovodsko poročilo]

Zavarovanje danih posojil

v tisoč EUR

Postavka

31.12.2011

31.12.2010

Dolgoročno dana posojila

4

8

4

8

1.665

3

Brez zavarovanja

-3

-

Kratkoročno dana posojila

96

5

1.662

3

Brez zavarovanja

96

5

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

Popravek vrednosti
Knjigovodska vrednost
Leto 2010
Začetna knjigovodska vrednost

Odplačila
Dokončen odpis
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31.12.2010
Kosmata vrednost

8

2.711

Popravek vrednosti

-3

-2.703

Knjigovodska vrednost

5

8

Leto 2011
Začetna knjigovodska vrednost

5

8

Dana posojila

-

298

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih posojil

96

-96

Odplačila

-5

-206

3

-

96

4

Dokončen odpis
Končna knjigovodska vrednost
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Kratkoročno dana posojila so se v letu 2011
zmanjšala za 5 tisoč EUR, kar je v celoti posledica
odplačil. Na strani povečanja pa je šlo za
preknjižbo kratkoročne zapadlosti dolgoročnih
posojil. V letu 2011 je bil narejen tudi dokončen
odpis posojila Slovenskemu nacionalnemu
društvu frankofonskega poslovnega foruma,
za katerega je bil v celoti oblikovan popravek
vrednosti v višini 3 tisoč EUR.

Dolgoročno dana posojila so se v letu 2011
povečala za 298 tisoč EUR zaradi novih danih
posojil, od tega je bilo 295 tisoč EUR dano
posojilo hčerinski družbi. Zmanjšanje v znesku
206 tisoč EUR je posledica predčasnega
odplačila dolgoročno danih posojil, od
tega se 200 tisoč EUR nanaša na odplačilo
hčerinske družbe, preostalih 96 tisoč EUR pa na
kratkoročno zapadlost dolgoročnega dolga.

5.5 Dolgoročne poslovne terjatve
v tisoč EUR

Postavka

31.12.2011

31.12.2010

Dolgoročne poslovne terjatve

258

-

Dolgoročne poslovne terjatve do povezanih družb

258

-

Dolgoročne poslovne terjatve se nanašajo na
terjatve do matične družbe Merkur, d. d., po
prisilni poravnavi.

5.6 Odložene terjatve za davek
Gibanje začasnih razlik med računovodskim in davčnim dobičkom v letu 2011
Postavka

v tisoč EUR

Stanje na začetku obdobja

Pripoznano v IPI

Saldo na koncu obdobja

Terjatve

-17

9

-8

Zaloge

-32

-

-32

Rezervacije

-75

8

-67

Davčna izguba

-767

274

-493

Skupaj

-891

291

-600

Dolgoročne terjatve za odloženi davek so
izračunane na osnovi začasnih razlik po metodi
obveznosti po bilanci stanja z uporabo davčne
stopnje 20 %.
Družba je v davčnem obračunu za leto 2011
koristila oblikovane terjatve za odloženi davek
iz naslova rezervacij v višini 9 tisoč EUR, iz
naslova slabitve terjatev v višini 9 tisoč EUR
ter iz naslova pretekle davčne izgube v višini
274 tisoč EUR. Poleg tega je družba na novo

pripoznala začasne razlike za odloženi davek
iz rezervacij v vrednosti 1 tisoč EUR. Tako je
znašalo stanje terjatev za odloženi davek na
dan 31. 12. 2011 600 tisoč EUR. S tem je družba
v poslovnem izidu pripoznala 291 tisoč EUR
začasnih razlik.
Nepokrita davčna izguba na dan 31. 12.
2011 znaša 2.645 tisoč EUR in se nanaša na
ugotovljeno in nepokrito davčno izgubo iz leta
2010.
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5.7 Zaloge

5.10 Kapital
v tisoč EUR

Postavka
Zaloge
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 2011 za 4,5 % manjše kot konec leta
2010.

31.12.2011

31.12.2010

17.028

17.835

3

-

17.181

17.990

4.764

3.245

12.416

14.569

-

176

-156

-156

Med letom ugotovljeni inventurni viški in
primanjkljaji zalog se knjižijo v dobro oziroma
breme nabavne vrednosti blaga.

Osnovni kapital
Osnovni kapital družbe je vpisan pri Okrajnem
sodišču v Ljubljani v vrednosti 4.204 tisoč EUR
in se v letu 2011 ni spremenil. Na dan 31. 12.
2011 je 100-odstotni lastnik kapitala Merkur, d.
d., Naklo.
Rezerve
Rezerve družbe sestavljajo kapitalske rezerve
(naknadna vplačila kapitala) in zakonske
rezerve.

Postavka
v tisoč EUR

8.001

196

Dolgoročne finančne obveznosti

6.084

88

6.021

-

Bančna posojila

8.644

Finančni najem

17

10

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

6.214

6.611

Kratkoročne poslovne terjatve do odvisnih podjetij

1.052

750

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih in AČR

1.453

1.274

primerjavi z letom prej povečale za 1 %.
Zavarovanih je 21 % terjatev do kupcev.

5.9 Denarna sredstva
Postavka
Denar in denarni ustrezniki
Denarna sredstva v blagajni
Depozit na odpoklic
Denarna sredstva na računih
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Stanje denarnih sredstev je bilo konec leta 2011
za 1,59-krat višje od stanja konec leta 2010.

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

2.303

1.447

412

204

1.700

1.130

191

113

v tisoč EUR

Finančne obveznosti
31.12.2010

Družba je imela dne 31. 12. 2011 med sredstvi
8.737 tisoč EUR poslovnih terjatev, ki so se v

Zadržani dobiček
Zadržani dobiček je na dan 31. 12. 2011 znašal
1.062 tisoč EUR in v celoti predstavlja dobiček
tekočega leta.

31.12.2010

8.737

Predujmi za zaloge

Zakonske rezerve, ki so 31. 12. 2011 znašale 420
tisoč EUR, se med letom niso spreminjale.

31.12.2011

31.12.2011

Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva

Kapitalske rezerve so 31. 12. 2011 znašale 2.892
tisoč EUR. V letu 2011 se je njihova vrednost
ni spreminjala. Celotna vrednost kapitalskih
rezerv predstavlja naknadna vplačila kapitala
na podlagi akta o ustanovitvi.

5.11 Finančne obveznosti

5.8 Kratkoročne poslovne terjatve
Postavka

[Računovodsko poročilo]

63

88

Kratkoročne finančne obveznosti

1.917

108

Kratkoročni del bančnih posojil

1.819

-

98

108

Kratkoročni del finančnega najema

Finančne obveznosti zajemajo dolgoročne
obveznosti do bank za posojila in lizingodajalcev
za finančni najem poslovnega prostora in
opreme (vozil). Povprečno imajo obveznosti
iz finančnega najema vozil ročnost treh let,
bančna posojila pa pet let. Med kratkoročnimi
finančnimi obveznostmi je izkazan kratkoročni
del finančnih najemov vozil in poslovnega
prostora ter bančnih posojil, ki zapadejo v

plačilo v naslednjem letu.
Pri finančnih najemih je obrestna mera
12-mesečni EURIBOR, razen pri enem, kjer je
3-mesečni EURIBOR. Pri dolgoročnih posojilih
so pa obrestne mere vezane na 3-mesečni in
6-mesečni EURIBOR in so na zadnji dan v letu
znašale 5,29 % in 5,49 %.

Ročnost finančnih obveznosti
Bančna posojila zapadejo v plačilo

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

v največ letu dni

1.818

-

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

6.021

-

Skupaj

7.839

-
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v tisoč EUR

Obveznosti za sredstva v finančnem najemu zapadejo v plačilo
v največ letu dni
v več kot letu dni in v ne več kot petih letih
Skupaj

31.12.2011

31.12.2010

98

108

63

88

161

196
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5.13 Kratkoročne poslovne obveznosti
v tisoč EUR

Postavka
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

5.12 Rezervacije
v tisoč EUR

Postavka

31.12.2011

31.12.2010

Rezervacije

349

8.855

Rezervacije za odpravnine

349

355

-

8.500

Rezervacije za dana poroštva

Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih podjetij
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih

Postavka

v tisoč EUR

Rezervacije za odpravnine Rezervacije za dana poroštva

Stanje na dan 1.1.2010

Skupaj

374

-

374

-

8.500

8.500

-19

-

-19

Stanje na dan 31.12.2010

355

8.500

8.855

Stanje na dan 1.1.2011

355

8.500

8.855

7

-

7

-13

-8.500

-8.513

349

0

349

Rezervacije, oblikovane med letom
Rezervacije, črpane med letom

0
Rezervacije, oblikovane med letom
Rezervacije, črpane med letom
Stanje na dan 31.12.2011
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Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
so oblikovane za ocenjene obveznosti izplačila
odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad
na dan bilance stanja, diskontirano na zdajšnjo
vrednost. Obveznost je bila oblikovana za
pričakovana izplačila in temelji na aktuarskem
izračunu, v katerem so bile upoštevane
naslednje predpostavke:
• diskontna stopnja v višini 4,2 %,
• 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
2005–2007,
• rast plač zaradi uskladitve z inflacijo v 2,5 %
ter zaradi kariernega napredovanja v
višini 2 %.
Družba je je v letu 2011 v celoti črpala rezervacijo
za dana poroštva obvladujoči družbi v višini
8.500 tisoč EUR.

31.12.2010

23.677

25.463

331

373

19.784

21.374

27

75

3.535

3.641

- obveznosti za neizplačane plače

715

609

- obveznosti za obresti

105

-

1.894

2.146

821

886

- obveznosti do državnih institucij
- preostale obveznosti

Gibanje začasnih razlik med računovodskim in davčnim dobičkom v letu 2011

31.12.2011

Kratkoročne poslovne obveznosti na dan 31.
12. 2011 so bile v primerjavi s predhodnim
letom manjše za 7 %, pri čemer obveznosti do
dobaviteljev predstavljajo 84 %, obveznosti do
povezanih podjetij pa le 0,1 % vseh kratkoročnih
poslovnih obveznosti.
Kratkoročne obveznosti do drugih vključujejo
obveznosti za neizplačane plače, obresti,

obveznosti do državnih institucij in preostale
obveznosti, ki med drugim vključujejo tudi
kratkoročno odložene prihodke (358 tisoč
EUR) in vnaprej vračunane stroške in odhodke
(417 tisoč EUR). Med kratkoročnimi poslovnimi
obveznostmi do državnih institucij je vključena
tudi obveznost za DDV, ki je v letu 2011 znašala
1.746 tisoč EUR, v letu 2010 pa 2.039 tisoč EUR.

5.14 Pogojne obveznosti in sredstva
Pogojne obveznosti
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

Pogojne obveznosti

13.353

14.620

Dane garancije od tega

13.353

14.620

- podjetja v skupini

13.253

14.470

100

150

- druga podjetja

Pogojne obveznosti družbe se nanašajo na
dana poroštva bankam za posojila matične

družbe v znesku 13.253 tisoč EUR in carinsko
garancijo v znesku 100 tisoč EUR.
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Dana poroštva bankam za posojila matične družbe
Prejemnik poroštva

v tisoč EUR

Glavnica
31.12.2010

Odplačila v letu
2011

Druga zavarovanja

Pripis obresti

Maksimalna
pogojna obveznost

NLB*

9.670

3.468

3.000

29

6.231

NKBM

35.000

27.978

-

-

7.022

SKUPAJ

44.670

31.446

3.000

29

13.253

*Posojilo v znesku 3.000 tisoč EUR je poleg našega poroštva zavarovano tudi z nepremičnino. Kot solidarni porok za vsa posojila jamči tudi
povezano podjetje Mersteel, d. o. o., ki je prav tako v postopku prisilne poravnave.

Družba je dne 9. 2. 2011 z Novo Ljubljansko
banko, d. d., (v nadaljevanju NLB) podpisala
Sporazum o načinu poravnave dveh zapadlih
kreditov matične družbe, za katere je družba
porok. Na podlagi sporazuma bo 60 % glavnice
vrnila matična družba v okviru finančnega
načrta prestrukturiranja (prvi obrok je bil
poravnan dne 31. 12. 2011), za 40 % pa je NLB
dne 30. 9. 2011 odobrila družbi dolgoročni
kredit v višini 2.784 tisoč EUR, s katerim je
poplačala glavnico in obresti. Poleg tega je
družba do 30. 9. 2011 poravnala še glavnico in
obresti v višini 400 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. Na podlagi
dogovora je družba del svoje poroštvene
obveznosti (40 % glavnice), in sicer glavnico
ter obresti v višini 5.642 tisoč EUR, poplačala z
odobrenim kreditom Nove KBM, d. d. Preostalih
60 % glavnice bosta v okviru načrta finančnega
prestrukturiranja poravnala Mersteel, d. o. o., in
matična družba, ki je prvi obrok že poravnala
dne 31. 12. 2011.

Pogojna sredstva
Postavka

v tisoč EUR
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6. Pojasnila in razkritja k izkazu poslovnega izida
6.1 Prihodki od prodaje
v tisoč EUR

Postavka
Prihodki od prodaje
Prihodki od prodaje blaga
Prihodki od prodaje storitev

Slovenija
2011

Slovenija
2010

Tuji trgi
2011

Tuji trgi
2010

Skupaj podjetje
2011

Skupaj podjetje
2010

103.720

116.803

11.172

5.022

114.892

121.825

101.585

114.570

10.016

3.939

111.601

118.509

2.135

2.233

1.156

1.083

3.290

3.316

6.2. Stroški po naravnih vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2011

2010

22.706

23.364

955

911

10.836

11.410

Stroški dela

8.035

8.364

Stroški amortizacije

2.034

1.987

7

-

840

692

Stroški po naravnih vrstah
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev

Dolgoročne rezervacije
Drugi poslovni stroški

Stroški so se v letu 2011 v primerjavi s
predhodnim letom zmanjšali za 3 % zaradi
zmanjšanja stroškov storitev in dela. Vse

ostale vrste stroškov so se v enakem obdobju
povečale.

Stroški porabljenega materiala po vrstah

v tisoč EUR

31.12.2011

31.12.2010

2011

2010

Pogojna sredstva

6.163

-

Stroški porabljenega materiala

955

911

Regresni zahtevki

6.163

-

Stroški električne energije

482

449

Stroški goriva

175

159

57

59

241

244

66

Pogojna sredstva se nanašajo na regresne
zahtevke do povezanih podjetij Merkur, d.
d., in Mersteel, d. o. o., za plačila poroštvenih
obveznosti. Regresni zahtevki do družbe Merkur,
d. d., so izkazani v višini, ki je v skladu z njihovim

načrtom finančnega prestrukturiranja. Družbo
Mersteel, d. o. o., pa smo kot solidarnega poroka
v skladu z obligacijskim zakonikom pozvali za
nadomestilo sorazmernega dela naših plačil.

Postavka

Stroški pisarniškega materiala
Ostali stroški materiala
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Stroški storitev po vrstah
Postavka

v tisoč EUR

2011

2010

10.836

11.410

312

302

Reklama, propagande in udeležba na sejmih

2.547

2.913

Najemnine za sredstva

4.309

4.339

Stroški vzdrževanja

1.270

1.232

282

316

83

125

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

108

124

Stroški prodaje na kreditne kartice, plačilnega prometa, bančnih storitev in carinjenja

676

826

Zavarovalne premije

135

95

Stroški reprezentance

16

30

Stroški storitev
Stroški prevozov kupcem in drugi stroški transporta

Stroški telekomunikacij in poštnih storitev
Stroški komunalnih storitev, vodarine in kanalizacije

Stroški izobraževanja
Stroški ostalih storitev

33

18

1.064

1.091

Stroški dela po vrstah

v tisoč EUR

Postavka

2011

2010

Stroški dela

8.035

8.364

Stroški plač

5.818

6.005

Stroški pokojninskih zavarovanj

590

603

Stroški drugih zavarovanj

424

438

Stroški regresa za letni dopust

317

318

Stroški povračil prevoza na delo

414

410

Stroški povračil prehrane med delom

444

451

27

139

Drugi stroški dela

v tisoč EUR

Postavka

2011

2010

Stroški amortizacije

2.034

1.992

Amortizacija nepremičnin naprav in opreme

1.630

1.607

- amortizacija vlaganj v nepremičnine – zgradbe

978

869

- amortizacija opreme in drobnega inventarja

652

738

Amortizacija neopredmetenih sredstev

404

384

Stroški amortizacije po vrstah

2010

Drugi poslovni stroški

840

692

Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča

190

196

Okoljska dajatev zaradi odpadne EE opreme

576

350

74

146

68

Postavka

v tisoč EUR

2011

2010

Prevrednotovalni poslovni odhodki

507

199

Odpisi opredmetenih osnovnih sredstev do nadomestljive vrednosti

256

45

Odpisi in popravki zalog do iztržljive vrednosti
Oslabitev in odpisi pri poslovnih terjatvah

Prevrednotovalni poslovni odhodki so se
v primerjavi z letom 2010 povečali za 154
%, predvsem zaradi odpisov opredmetenih
osnovnih sredstev, ki so posledica selitve
poslovalnice in vrnitve najetih poslovnih
prostorov.
Odpisi zalog do iztržljive vrednosti se nanašajo
na popravke vrednosti zalog iz naslova
poškodovanega, pokvarjenega ali uničenega
blaga.

49

-

202

154

Oslabitev ali izguba pri poslovnih terjatvah
v skupnem znesku 202 tisoč EUR je posledica
slabitve terjatev zaradi dvoma o njihovi
unovčljivosti. Slabite v višini 190 tisoč EUR se
nanašajo na terjatve do matične družbe, ki smo
jih slabili in tudi odpisali v skladu s potrjeno
prisilno poravnavo.

v tisoč EUR

Postavka

2011

2010

Drugi poslovni odhodki

17

8

Drugi poslovni odhodki

17

8

6.4. Drugi poslovni prihodki
v tisoč EUR

Postavka

2011

2010

131

347

7

12

Prihodki od unovčenih terjatev

95

290

Drugi poslovni prihodki

30

45

Dobički od prodaje nepremičnin, naprav in opreme

Drugi poslovni prihodki so se v primerjavi z
enakim obdobjem lani v letu 2011 zmanjšali za
62 %. 72 % vseh poslovnih prihodkov družbe
predstavljajo prihodki od unovčenih terjatev.

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

v tisoč EUR

2011

Drugi poslovni stroški

6.3. Prevrednotovalni in drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni prihodki

Stroški amortizacije po vrstah

Postavka
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6.5. Finančni prihodki in odhodki

6.6. Drugi odhodki

Finančni prihodki
Postavka

v tisoč EUR

2011

2010

Finančni prihodki

277

595

Prihodki od obresti

74

224

6

8

197

363

Prihodki iz tečajnih razlik
Drugi finančni prihodki

V letu 2011 so bili finančni prihodki družbe za
318 tisoč EUR manjši kot v predhodnem letu.
Od tega so se najbolj zmanjšali drugi finančni

prihodki, ki predstavljajo nadomestila za dana
poroštva povezanim družbam.

Finančni odhodki
Postavka

v tisoč EUR

2011

2010

Finančni odhodki

889

3.246

Odhodki za obresti

888

481

Odhodki iz tečajnih razlik

1

5

Izgube zaradi oslabitve – posojila

-

2.760
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Finančni odhodki so bili v letu 2011 precej
manjši, in sicer zato, ker so bili v letu 2010
nerazumno visoki zaradi slabitve danih posojil
podjetjem, ki so zašla v finančne težave.
Finančni odhodki za obresti v vrednosti 888
tisoč EUR se nanašajo na plačane obresti,
obračunane
po
sklenjenih
posojilnih
pogodbah (vključno s finančnim najemom)
in obresti za koriščenje limita. V primerjavi z
lanskim letom so se povečale zaradi najetja
dolgoročnih posojil, s katerimi smo poplačali
del poroštvenih obveznosti za posojila matične
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družbe. Pri finančnih najemih je obrestna
mera 12-mesečni EURIBOR, razen pri enem,
kjer je 3-mesečni EURIBOR. Obrestne mere pri
sklenjenih kratkoročnih posojilnih pogodbah
in limitih pa so se gibale med 5,9 in 6,8 %. Pri
dolgoročnih posojilih so obrestne mere vezane
na 3-mesečni in 6-mesečni EURIBOR in so na
zadnji dan v letu znašale 5,29 % in 5,49 %.
Neto odhodki iz tečajnih razlik v vrednosti 1
tisoč EUR se nanašajo predvsem na negativne
tečajne razlike v odnosu z ameriškim dolarjem.

Drugi odhodki v višini 289 tisoč EUR se
nanašajo na premalo pripoznane rezervacije
za dana poroštva obvladujoči družbi, ki smo jih
oblikovali v letu 2010 v višini 8.500 tisoč EUR
(glej tudi 5.13. Pogojne obveznosti).

6.7. Davek od dohodka pravnih oseb
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.
Davek od dohodka pravnih oseb

v tisoč EUR

Postavka

2011

2010

Odložena odhodek/prihodek za davek

-291

710

Odhodek za davek skupaj v izkazu poslovnega izida

-291

710

Prikaz efektivne davčne stopnje

v tisoč EUR

Postavka

2011

2010

Poslovni izid pred obdavčitvijo

1.353

-6.718

Davčna stopnja

20 %

20 %

271

-1.344

Pričakovani davek od dobička po 20 % davčni stopnji
Davčno nepriznani odhodki
Davčna osnova I
Sprememba davčne osnove
Davčna osnova II
Davčne olajšave
Pokrivanje davčne izgube

122

2.879

1.475

-3.839

46

5

1.522

-3.834

-153

-

-1.369

-

Davčna osnova III

-

-

Davčna izguba

-

-3.834

Davek od dobička

-

-

Nepokrita davčna izguba na dan 31. 12.
2011 znaša 2.645 tisoč EUR in se nanaša na
ugotovljeno in nepokrito davčno izgubo iz leta
2010.
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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
Prejemnik

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

Breda Terglav

1

80

-

53

134

66

Aleš Ponikvar

1

45

Struktura bruto
Zaposleni po
individualnih pogodbah

88

-

2

90

75 %

0%

25 %

100 %

285

-

31

315

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.

144

Povezane fizične osebe na dan 31. 12. 2011 niso
imele v lasti nobenih delnic družbe Merkur, d. d.

Posli družbe s povezanimi osebami v letu 2011
Postavka

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.

7.204

72

-

4

161

0

198

1.226

27

-

13.253

Matična družba

7.204

72

-

4

161

0

198

1.226

27

-

13.253

Big Bang, d. o. o., Beograd

117

-

-

23

-

-

-

84

-

95

-

Skupaj odvisna podjetja

117

-

-

23

-

-

-

84

-

95

-

7.321

72

-

27

161

0

198

1.310

27

95

13.253

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

Skupaj vse

Posli družbe s povezanimi osebami v letu 2010
Postavka

v tisoč EUR

Big Bang, d. o. o., Beograd

30

-

-

21

-

-

2

35

-

-

-

Skupaj odvisna podjetja

30

-

-

21

-

-

2

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

700

-

Merfin, d. o. o.
Skupaj ostala povezana podjetja
Skupaj vse

72

-

-

-

-

-

-

29

-

-

700

-

8.130

3.194

259

135

467

0

467

750

75

700

44.670
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IZJAVA POSLOVODSTVA

7.2 Odvisna družba
Big Bang, d. o. o., Beograd

v tisoč EUR

Postavka

Država

Lastniški delež od
leta

2010

Srbija

2011

Srbija

Lastniški delež v %

Vrednost naložbe
konec leta

Poslovni izid
družbe

2005

100 %

4.989

-679

2005

100 %

4.989

-532

Hčerinsko podjetje v Beogradu je poslovno
leto 2011 zaključilo z izgubo v vrednosti 532
tisoč EUR, ki je za 22 % manjša kot leto prej.
Glavni razlog so relativno visoki fiksni stroški
poslovanja (najemnine in povezani stroški),
ne posebej veliko povpraševanje zaradi
gospodarske situacije in negativne tečajne
razlike. Z zmanjšanjem površine trgovine ob
koncu leta in s tem posledično nižjih stroškov
planiramo poslovanje s pozitivnim poslovnim
izidom. Prvi rezultati po zmanjšanju površine
trgovine so pozitivni.

7.3 Pregled stroškov revizije
Družba je po 57. členu ZGD-1 zavezana k
revidiranju. Za revidiranje računovodskih
izkazov in letnega poročila za poslovno leto
2011 je bila sklenjena pogodba z družbo
Deloitte revizija, d. o. o., v vrednosti 16 tisoč
EUR. Letno poročilo je bilo potrjeno dne 23. 3.
2012.

8. Pomembni poslovni dogodki po preteku poslovnega leta
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Dne 16. 2. 2012 se je vodstveni ekipi kot
direktor prodaje pridružil novi član, gospod
Tadej Jurkovič. Njegova naloga bo prevzem
sektorja prodaja, torej vodenje prodaje na vseh
prodajnih kanalih.

Drugih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske
izkaze ali zahtevali dodatna razkritja v letnem
poročilu, ni bilo.

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe Big Bang, d. o. o., za leto, končano na dan 31. 12.
2011.
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 2011.
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
2011 in s tem tudi s celotnim letnim poročilom družbe Big Bang, d. o. o., za leto 2011. Z njim se strinja in
to potrjuje s svojim podpisom.

Ljubljana, 5. 3. 2012									Aleš Ponikvar
												Direktor divizije

V prvem kvartalu 2012 smo preselili centralno
skladišče iz Ljubljane v Celje. To je bil prvi korak
v naši strategiji logistike, ki vključuje lastni
logistični center, ki bo omogočil oskrbo kupcev
in lastnih maloprodajnih enot prek lastne
logistike. Novo skladišče je infrastrukturno v
celoti opremljeno in obratuje od 20. 2. 2012.
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REVIZORJEVO POROČILO
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PREDSTAVITEV PODJETJA IN PODJETJI V SKUPINI
Osebna izkaznica
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Osebna izkaznica hčerinskega podjetja

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:

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

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:
Direktorica družbe:

Big Bang, d. o. o., Beograd
Partizanske avijacije 4, 11070 Beograd
+381 (0)1 122 00 640
+381 (0)1 122 00 641
aleksandra.memon@bigbang.rs
103974613
20065630
51430 Trgovina na drobno z radijskimi, televizijskimi
in drugimi napravami
štev. vložka BD 84785/2005
4.988.754 EUR
100 % lastnik kapitala družbe je Big Bang, d. o. o.,
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
Aleksandra Memon

Najeti: 37.821 m2
Lastnik: 100 % lastnik kapitala družbe je Merkur, d. d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Direktor družbe: Aleš Ponikvar
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Big Bang, d.o.o., Šmartinska 152, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel.: + 386 (0)1 309 37 01, www.bigbang.si

