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[Uvod]

POROČILO DIREKTORJA
Leto 2012 je bilo
zanimivo z več
zornih
kotov.
Zaznamovali
so
ga nadaljnji padci
trgov,
negativni
trendi, zaostrena
konkurenca, porast
stroškov, predvsem
energentov,
najemnin in dajatev
– davkov.
V Big Bangu smo zahtevne gospodarske
razmere pričakovali in bili nanje pripravljeni.
Toda hitrost sprememb na trgu je bila žal
večja od hitrosti izvedbe vseh ukrepov. To se
je odrazilo v nekoliko slabšem poslovnem
rezultatu v primerjavi z letom poprej. Kljub
temu smo še vedno poslovali z dobičkom.
Glavni ukrepi so bili na strani zmanjševanja
stroškov in doseganja načrtovane prodajne
vrednosti. Uvedli smo zmanjševanje stroškov
pri logistiki: nova lokacija centralnega
skladišča, zmanjševanje prodajnega prostora
in optimizacija oglaševalskih medijev. Glavni
usmeritvi za dosego prodajne vrednosti sta bili
aktivna prodaja in izobraževanje prodajnega
osebja.
Leto smo zaključili s pozitivnim rezultatom,
čeprav je imela večina trgov negativen trend
padanja, še posebej po vrednosti, saj so cene v
primerjavi s preteklimi leti še dodatno padale.
Big Bangova usmeritev h kupcu in dodani
vrednosti, kar smo sprejeli in zapisali v naši
strategiji, prinaša pozitivne rezultate, saj se naš
tržni položaj glede na dosežene tržne deleže,

merjene po panelu zabavne elektronike,
izboljšuje.

Nadaljevali bomo z zastavljenimi ukrepi na
prihodkovnem in stroškovnem delu in budno
spremljali trende na trgu ter pripravljali
odgovore na izzive, ki nam jih nalaga
spremenljivo okolje.
Prav tako ne smemo pozabiti na naše
ambiciozno zastavljene cilje glede širitve
v regiji, saj verjamemo, da lahko s svojim
poslovnim modelom prinesemo dodano
vrednost za kupca tudi zunaj meja Slovenije in
s tem zagotovimo dolgoročno rast prihodkov
in dobička.
Dolgoročno so pred nami izzivi, ki jih prinašajo
trenutni gospodarski položaj, spreminjajoče se
nakupne navade kupcev in stalno spreminjajoča
se tehnologija v naši panogi.
Poznavanje kupcev, jasno opredeljeni cilji
in poti za njihovo dosego ter usposobljeni
in motivirani zaposleni so glavni temelji za
uspešno prilagajanje na vse spremembe trga.
Poleg tega smo osredotočeni na nadaljnjo
stroškovno optimizacijo z vpeljavo proaktivne
politike obvladovanja vseh stroškov in
zagotavljanjem kratkoročne in dolgoročne
likvidnosti ter z aktivnostmi v preskrbovalni
verigi.
Leto 2013 je za nas pomembno, saj na
slovenskem trgu že 20 let ponujamo prvovrstne
izdelke in storitve. Verjamem, da bomo še
naprej presegali pričakovanja.
Aleš Ponikvar
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PREDSTAVITEV VODSTVA
Uprava Big Bang, d. o. o.

Aleš Ponikvar

Samo Turk

Tadej Jurkovič

Matija Savnik

direktor družbe in divizije

direktor financ in računovodstva

direktor prodaje

vodja nabave

Matija Torlak

Katja Katarina Zakrajšek

Nataša Bogataj

Andrej Vidmar

vodja upravljanja produktov

vodja HR

vodja marketinga

vodja organizacije in IT

Big Bang, d. o. o. Beograd

Aleksandra Memon
direktorica podjetja
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KLJUČNI KAZALCI POSLOVANJA
v tisoč EUR

Postavka

2009

2010

2011

2012

Načrt 2013

Prihodki od prodaje

130.686

121.825

114.892

108.833

110.100

Kosmati poslovni izid

24.653

27.657

25.352

23.518

23.006

EBIT

2.064

4.432

2.254

752

682

EBITDA

4.056

6.420

4.288

2.396

2.452

Čisti poslovni izid

1.695

-6.009

1.062

144

153

Bilančna vsota - stanje 31.12.

46.033

42.031

40.609

36.874

38.272

Kapital - stanje 31.12.

17.525

7.517

8.579

8.723

8.876

13,9

13,9

11,35

1,78

1,77

1,2

1,2

1,3

0,13

0,14

Naložbe v osnovna in neopredmetena sredstva

821

1.783

1.066

1.185

1.100

Zaposleni - stanje 31.12.

565

434

435

449

462

Donosnost kapitala - ROE (v %)
Čista donosnost prihodkov (v %)

Kosmati poslovni izid in poslovni izid iz
poslovanja z amortizacijo (EBITDA)
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Na poslovanje družbe v letu 2012 je močno
vplivalo zahtevno gospodarsko okolje, ki je še
vedno zaznamovano z gospodarsko krizo. Na trgu
je prisotna velika negotovost glede okrevanja
gospodarstva. V Sloveniji je padec gospodarske
aktivnosti večji, kot je povprečje evropskih držav.
Brezposelnost se še povečuje in potrošniki se

2010
2010
Prihodki od prodaje

2011
2011

Prihodki iz prodaje na zaposlenega

2012
2012

Načrt
Načrt
2013
2013

obnašajo bolj racionalno. Posledica teh razmer
je manjši obseg prodaje, ki je bil v primerjavi s
prejšnjim letom nižji za 5 %, kosmati poslovni
izid pa je bil manjši za 7 %. Kljub izredno težkim
razmeram na trgu smo v letu 2012 realizirali tako
dobiček iz poslovanja kot tudi čisti dobiček.

[Uvod]

PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV
Leto 2012 so zaznamovali različni pomembni
dogodki v trgovinah, na spletu in v marketinških
dejavnostih.

Trgovine:
Prenova trgovine

V juniju smo v sklopu prenove nakupovalnega
centra Stop Shop v Kranju prenovili tudi našo
trgovino. V trgovini smo prerazporedili oddelke
glede na nove tehnologije in povezljivost
izdelkov prodajnega programa. Podobo
trgovine smo osvežili z barvami in grafičnimi
elementi naše celostne podobe, opremo pa
posodobili tako, da kupcem omogoča čim bolj
zanimivo nakupovalno izkušnjo.

Odprtje nove trgovine v srbiji

V oktobru smo odprli novo trgovino v Srbiji.
Nahaja se v novem nakupovalnem središču BIG
v Novem Sadu.

Zaprtje trgovine

Konec oktobra smo zaprli najmanjšo od
treh trgovin v Mariboru. Drugi dve trgovini v
Mariboru vsem kupcem tega območja še naprej
ponujata širok izbor izdelkov.

smo v naših največjih trgovinah nekaj prostora
namenili predstavitvi dobaviteljev in novosti.
Blagovna znamka Samsung je naša strateška
blagovna znamka, zato smo v letu 2012
odprli dva večja predstavitvena kotička novih
tehnologij Samsung v trgovinah v Ljubljani
in Mariboru. V naši največji trgovini Big Bang
v BTC-ju v Ljubljani smo na računalniškem
oddelku postavili kotičke HP, na foto oddelku pa
Nikon in Sony. Poudarili smo tudi predstavitev
zelo aktualne kategorije slušalk in izdelkov, ki
omogočajo brezžično povezavo.

Selitev skladišča

Naše centralno skladišče smo zaradi optimizacije
logističnih procesov preselili iz ljubljanskega
BTC-ja v večje in ustreznejše prostore v Celju.

Spletne novosti:
Nova platforma

Našo trgovino v Srbiji smo maja dopolnili
s prodajo prek spleta. Z novo platformo, ki
smo jo novembra uvedli tudi v Sloveniji, smo
nadgradili tehnične možnosti urejanja strani
in hkrati prenovili videz strani ter poskrbeli za
dobro uporabniško izkušnjo.

Odprtje nove trgovine v sloveniji

Aplikacija Big Bang

Predstavitveni kotički dobaviteljev in novih
tehnologij

Iskalni marketing

V novembru smo odprli novo trgovino v Slovenj
Gradcu, s katero smo znova prisotni v koroški
regiji.

Da bi bila nakupovalna izkušnja v naših
trgovinah čim bolj zanimiva in kakovostna,

Uporabnikom pametnih telefonov in tablic so
od poletja informacije dostopne tudi prek naše
mobilne aplikacije.
Poleg optimizacije platforme za spletne
iskalnike smo začeli intenzivneje graditi tudi
iskalni marketing.
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Predstavitvene videovsebine

Konec leta smo začeli nov projekt – snemanje
predstavitvenih videovsebin, v katerih imajo
glavno vlogo naši zaposleni. Tako želimo izdelke
in tehnologije, ki jih ponujamo v trgovinah,
na razumljiv in simpatičen način približati in
pojasniti našim kupcem.

Marketinške dejavnosti
- Junija je potekalo evropsko prvenstvo v
nogometu. Ob tej priložnosti smo našim
kupcem ponudili dve novosti: brezplačno
dostavo in priklop po celi Sloveniji ter nove
plačilne pogoje – polog 199 € in do 36 obrokov
brez obresti.
- Našim kupcem smo dodatne storitve ponudili
tudi ob vstopu v šolo, in sicer v segmentu
računalništva: novi plačilni pogoji – polog 100 €
in do 24 obrokov brez obresti. Hkrati smo vsem
kupcem ob nakupu prenosnika ali namiznega
računalnika ponudili dodatno ugodnost –
pomočnika na liniji. Ta storitev je kupcem
omogočila lažjo nastavitev novega računalnika
in pomoč pri odpravljanju kakršnih koli težav.
- Akcijo posebnih plačilnih pogojev smo do
konca leta začasno ponudili tudi v drugih
segmentih:
beli
tehniki,
fotoaparatih,
televizorjih. V decembru smo ob koncih tedna
kupcem ponudili drugo ugodnost, in sicer od
četrtka do ponedeljka 10 % popusta na vse
televizorje, prenosne in namizne računalnike,
fotoaparate in belo tehniko.
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STRATEŠKE USMERITVE V LETU 2013
Zaostrene gospodarske razmere, stagniranje
kupne
moči
prebivalstva,
zmanjšanje
investicijskih vlaganj, težavno pridobivanje
finančnih sredstev in spreminjanje navad
kupcev (usmeritev k cenejšim izdelkom in
odlaganje nakupa trajnih dobrin) so dejstva, ki
jih je treba upoštevati pri oblikovanju poslovne
strategije.
Le s podrobnim poznavanjem naših obstoječih
in potencialnih kupcev, njihovih želja in smernic,
ki jih vodijo pri sprejemanju nakupnih odločitev,
lahko zagotavljamo ustrezno ponudbo in
visoko raven zadovoljstva kupcev z nakupi v
naših trgovinah. V partnerskem sodelovanju
s proizvajalci izdelkov kakovostnih blagovnih
znamk želimo slovenskemu in tudi tujim trgom
ponuditi izdelke, s katerimi si potrošniki bogatijo
življenjski slog. Potrošnikom želimo predstaviti
težnjo po vse večji povezljivosti izdelkov, kjer so
meje enostranske uporabnosti zabrisane, in jih
poučiti o prednostih, ki jih uporaba tovrstnih
izdelkov zabavne elektronike prinaša v njihov
vsakdan.
Zavedamo se, da bo poleg optimiziranja
notranjih procesov in povečevanja stroškovne
učinkovitosti poslovanja treba veliko narediti
še na prodajnem področju. Na domačem
trgu imamo v segmentu zabavne elektronike
in računalništva prevladujoč tržni delež, v
segmentu bele tehnike in malih gospodinjskih
aparatov pa smo si zadali cilj, da ga bomo
povečali.
Več dejavnosti bo namenjenih našim
veleprodajnim kupcem ter malim in srednje
velikim podjetjem, kjer do zdaj nismo bili dovolj
dejavni.

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.

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.
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PRODAJNI PROGRAM IN STORITVE
Zadnja leta je trg zabavne in hišne elektronike
najbolj zaznamoval razvoj pametnih naprav,
ki uporabnikom ponujajo nove možnosti
interakcije, omogočajo pa tudi povezovanje
različnih naprav med seboj. Ne le pametni
telefoni in tablični računalniki, s svojimi
inteligentnimi
funkcijami
uporabnike
navdušujejo tudi televizorji in veliki
gospodinjski aparati.
Big Bang kot strokovnjak za izdelke zabavne
elektronike, računalništva, bele tehnike in
malih gospodinjskih aparatov svojim kupcem
zagotavlja najnovejšo tehnologijo priznanih
blagovnih znamk. Kakovostna ponudba in

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 še
dodatno prepričajo o ustrezni izbiri.
Poleg šestnajstih fizičnih trgovin v Sloveniji
in dveh v Srbiji so naši izdelki na voljo tudi v
spletnih trgovinah v obeh državah. Prav tako se
v Big Bangu ukvarjamo s prodajo na debelo in s
prodajo na tujih trgih.

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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Trgovine
Trgovine v Sloveniji

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 SLOVENJ GRADEC

FRANCETOVA 16, 2380 SLOVENJ GRADEC

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

SPLETNI CENTER BIGBANG.SI

ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA

Trgovine v Srbiji

Naslov

UŠĆE

PARTIZANSKE AVIJACIJE 4, 11070 BEOGRAD

NOVI SAD

BIG SHOPPING CENTER, SENTANDREJSKI PUT 11, 21000 NOVI SAD

SPLETNI CENTER BIGBANG.RS

PARTIZANSKE AVIJACIJE 4, 11070 BEOGRAD

Prodajni trgi
Najpomembnejši trg družbe Big Bang je
slovenski trg, ki obsega 91,8-odstotni delež
celotne prodaje. Sledijo mu trgi držav EU s
7,9-odstotnim deležem celotne prodaje ter
preostali tuji trgi (0,3 %).
Slovenija
Države EU
Drugi tuji trgi
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GOSPODARSKE RAZMERE V LETU 2012
Leto 2012 je bilo izjemno zahtevno. Negativni
makroekonomski trendi iz leta 2011 so se
nadaljevali. UMAR1 ugotavlja, da sta celotno
leto 2012 zaznamovala stagnacija izvoza zaradi
poslabšanja razmer v mednarodnem okolju
in poglobljen padec domače potrošnje. V
letu 2012 se je BDP zmanjšal za 2,3 %. Zaradi
sprejetih ukrepov za omejevanje rasti javne
porabe se je že drugo leto zapored zmanjšala
potrošnja države (-1,6 %), še bistveno večje
pa je bilo znižanje potrošnje gospodinjstev
(-2,9 %), kar se je zgodilo prvič od začetka
krize. Obseg trošenja gospodinjstev se je začel
zmanjševati v drugem četrtletju leta 2012, v
zadnjem četrtletju pa se je še bolj zmanjšal
in dosegel že -5,8 % v primerjavi z enakim
obdobjem preteklega leta. To je bila posledica
tako znižanja socialnih transferjev kot tudi
bistveno slabšega razpoloženja potrošnikov.
Konec decembra je bilo 118.061 brezposelnih
(31. 12. 2011 – 112.754), kar je največ po letu
1999. Število razpisanih prostih delovnih mest
je bilo rekordno nizko, povprečna letna inflacija
(12-mesečno povprečje) je bila 2,8 %; k temu
je največ prispevala rast cen energentov.
Povprečna nominalna bruto plača je bila konec
leta 2012 nižja za 2,4 %; v javnem sektorju je bila
nižja za približno 4 %, v zasebnem pa za 1,9 %. 2

na drobno z neživili pa celo za malo manj kot
10 %. Prihodek od prodaje v trgovini na drobno
z neživili je bil v vsem letu 2012 v primerjavi z
letom 2011 nižji za 5,4 %.4
Potrošnja gospodinjstev se je po razpoložljivih
podatkih kratkoročnih kazalnikov tudi konec
leta 2012 znižala. Leta 2012 se je obseg
potrošniških posojil zmanjšal za 240 mio
EUR, v letu 2011 za 111 mio EUR. Lani se je
zmanjšal tudi obseg prihrankov gospodinjstev
(za 45 mio EUR). Vrednost kazalnika zaupanja
potrošnikov se je januarja 2013 sicer drugič
zapored izboljšala, a medletno ostaja nižja.
Tudi vrednost kazalnika gospodarske klime
se je januarja 2013 še nekoliko izboljšala
(desezionirano), a medletno ostaja nižja. Kljub
izboljšanju v zadnjih mesecih klima v vseh
dejavnostih ostaja nižja od dolgoletnega
povprečja. Tudi število podjetij, ki menijo, da
so razmere slabše, kot so bile, presega število
tistih, ki menijo, da so boljše.5

Aktivnost v trgovini je ob koncu leta 2012 ostala
nizka. Realni prihodek v trgovini na drobno
z neživili (najbolj v trgovini z gospodinjskimi
aparati ter avdio- in videozapisi), kjer se je
nadaljevalo zniževanje prihodka, je novembra
2012 ostal na najnižji ravni po letu 20083. Realni
prihodek v trgovini na drobno je bil decembra
2012 za 7,5 % nižji kot decembra 2011, v trgovini
1 Urad za makroekonomske analize in razvoj
2 Vir: Banka Slovenije, Bilten, januar 2013
3 Vir: UMAR, Ekonomsko ogledalo, januar 2013
4 Vir: SURS
5 Vir: UMAR, Ekonomsko ogledalo, januar 2013
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ANALIZA POSLOVANJA V LETU 2012
Na poslovanje družbe so močno vplivali
negativni makroekonomski trendi, predvsem
padec
potrošnje
gospodinjstev,
večja
brezposelnost in padec zaupanja potrošnikov,
ki so se nadaljevali iz leta 2011. Kljub
negativnim vplivom okolja je družba veliko

vložila v spoznavanje obstoječih in potencialnih
kupcev ter optimiziranje notranjih procesov
in povečevanje stroškovne učinkovitosti
poslovanja, kar je pripeljalo do pozitivnega
rezultata konec leta.

Prodaja

Prihodki na zaposlenega
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Trend upadanja prihodkov vztraja že od leta
2008, ko so se začele gospodarske razmere
zaostrovati. Tudi v letu 2012 so prihodki od
prodaje v primerjavi s predhodnim letom padli
za 5 %. Prihodki od prodaje v maloprodajnem
kanalu so bili manjši, in sicer v primerjavi s
predhodnim letom za 10 %, medtem ko smo
v veleprodajnem kanalu dosegli 11-odstotno
rast.

Povprečna stopnja rasti prodaje na zaposlenega
je v zadnjih petih letih negativna in znaša -0,13
%. Absolutna vrednost prodaje na zaposlenega
je v primerjavi s prejšnjim letom padla za 0,9
%. Padec je le odraz manjšega obsega prodaje,
saj se je število zaposlenih v istem obdobju
zmanjšalo za 1 %.
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Poslovni odhodki
Deleži poslovnih dohodkov v prodaji
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Poslovni odhodki so v letu 2012 znašali 108,2
milijona EUR in so bili za 4 % manjši kot leto
prej. Delež poslovnih odhodkov v prodaji je
v letu 2012 znašal 99,4 %, kar je 1,3 odstotne
točke več kot v prejšnjem letu. V zadnjih petih
letih se delež poslovnih odhodkov v prodaji
giblje med 96 % in 99 %.
V strukturi poslovnih odhodkov v prodaji
največji odstotek predstavlja nabavna vrednost
prodanega blaga, ki se v zadnjih petih letih v
povprečju giblje okoli 79 %. V letu 2012 je bila
za 4,7 % manjša kot v letu 2011, medtem ko so
bili prihodki od prodaje blaga v istem obdobju
manjši za 5,3 %.

2012

2012

Naslednji po velikosti v strukturi poslovnih
odhodkov v prodaji so stroški prodaje; v
zadnjih petih letih so v povprečju znašali 16,7
%. V primerjavi z letom 2011 so bili v letu 2012
za 0,5 % nižji. Enako velja za stroške splošnih
dejavnosti, ki v zadnjih petih letih v povprečju
predstavljajo 2,2 % poslovnih odhodkov. Drugi
poslovni odhodki so bili v primerjavi z letom
2011 nižji za 40 %. Razlog so bistveno nižji
odhodki za oslabitve in izgube pri poslovnih
terjatvah.
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Prihodki in odhodki financiranja
Postavka

v tisoč EUR

2008

2009

2010

2011

2012

Finančni prihodki

340

271

595

277

196

Finančni odhodki

65

148

3.246

889

772

276

123

-2.651

-612

-576

Neto finančni izid

Finančni prihodki so bili v primerjavi s
predhodnim letom za 30 % nižji. Sestavljeni so
iz prihodkov od obresti v višini 85 tisoč EUR,
drugih finančnih prihodkov v višini 106 tisoč
EUR in prihodkov iz tečajnih razlik v višini 4
tisoč EUR.

Tudi finančni odhodki so bili v letu 2012 v
primerjavi z letom 2011 nižji, in sicer za 13 %.
Večina finančnih odhodkov, to je 770 tisoč
EUR, se nanaša na odhodke za obresti, ki so
se povišale tudi zaradi odplačil poroštvenih
obveznosti za posojila matične družbe.

Poslovni izid
Poslovni izid iz poslovanja družbe Big Bang v
vrednosti 752 tisoč EUR je bil slabši kot v letu
2011; to je posledica manjšega obsega prodaje

v kanalu maloprodaje. V letu 2012 smo realizirali
čisti dobiček pred obdavčitvijo v višini 176 tisoč
EUR. Efektivna davčna stopnja je znašala 18 %.
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Sestava dobička pred obdavčitvijo
v tisoč EUR

Postavka

2008

2009

2010

2011

2012

Poslovni izid iz poslovanja
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Drugi odhodki
Poslovni izid pred obdavčitvijo

Sredstva
Bilančna vsota je 31. 12. 2012 znašala 36.874
tisoč EUR, kar je za 9 % manj kot konec leta 2011.
Dolgoročna sredstva so se zaradi zmanjšanja
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev, odloženih davkov ter dolgoročnih
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poslovnih terjatev kljub povečanju naložbenih
nepremičnin zmanjšala. Kratkoročna sredstva
pa so se zmanjšala, ker je bilo zmanjšanje
zalog in denarnih sredstev večje kot povišanje
poslovnih terjatev.
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Kapital in obveznosti
Kapital družbe Big Bang je bil glede na leto
2011 višji za 144 tisoč EUR. Povečanje se v celoti
nanaša na povečanje iz naslova realiziranega
čistega dobička v letu 2012.

predvsem kratkoročne poslovne obveznosti,
nekoliko pa tudi kratkoročne finančne
obveznosti, kjer imamo, kot že omenjeno,
izkazan kratkoročni del dolgoročnih posojil.

Dolgoročne obveznosti so se zmanjšale, in
sicer zaradi zmanjšanja dolgoročnih finančnih
obveznosti. Del posojil, ki zapade v plačilo v
naslednjem letu, je izkazan med kratkoročnimi
obveznostmi. Kratkoročne obveznosti so se
v letu 2012 prav tako zmanjšale, in sicer za 12
% v primerjavi z letom 2011. Zmanjšale so se

Stopnja lastništva financiranja se je v primerjavi
z letom 2011 povečala za 16 % in je znašala 31
%. To pomeni, da je bilo 31 % obveznosti do
virov sredstev družbe financiranih z lastniškimi
viri.
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NAČRTI ZA PRIHODNOST
Kompleksno poslovno okolje, trendi na
trgih in čedalje večja nepredvidljivost okolja
poslovanja od nas zahtevajo hitro prilagajanje,
fleksibilnost, čim boljše predvidevanje
razvoja trga in potrošnika ter optimizirano
organizacijo z urejenimi procesi. V Big Bangu
smo osredotočeni na kupca in razmere na
trgu. Obe spremenljivki podrobno spremljamo
in analiziramo, zato je naša povezava med
strategijo in izvedbo učinkovita, hitra in
prilagojena kupcu.
Družba Big Bang je razdeljena na pet ključnih
stebrov, in sicer na prodajo, marketing,
upravljanje s produktom, oskrbovalno verigo
in storitve. Vsak steber ima svoje prioritete
delovanja in strategijo razvoja doseganja
kompetenc in učinkovitosti. Tako imamo
urejeno organizacijo in se lahko osredotočamo
na krovne procese in procese znotraj vsakega
stebra.
V prihodnosti bomo še nadgrajevali koncept
večkanalne prodaje, ki ga Big Bang izvaja že
več let. Poleg tega bomo premikali ločnico med
klasičnimi trgovinami, spletom kot izložbenim
oknom in spletno prodajo. Vodilo za prihodnost
je osredotočenost na kupca. Spremljamo ga
prek nakupnega lijaka, ki smo mu opredelili
štiri korake:
•
prepoznavanje potreb,
•
izobraževanje in informiranje,
•
nakup in
•
ponakupne aktivnosti.

Vsak izmed teh štirih korakov je opredeljen in za
vsakega ima Big Bang opredeljene tudi ključne
aktivnosti.
Koncept večkanalne prodaje nam bo omogočal
fleksibilnost in možnost prilagajanja tako
kupcu kot razmeram na trgu. Zavedamo se, da
se bo koncept prodaje končnim potrošnikom v
naslednjih letih spreminjal. Z dobro platformo,
znanjem, strategijo in kompetentnimi ljudmi
bomo pripravljeni na spremembe in tranzicijo
koncepta prodaje. Osredotočenost na kupca je
najpomembnejša.
V letu 2013 se bomo še več kot v preteklosti
ukvarjali s kakovostjo prodajne storitve.
Kakovost
prodajnega
procesa
bomo
nadgrajevali z izobraževanjem prodajalcev na
področju prodajnih veščin in blagoznanstva. To
bomo podprli s prepotrebnim navduševanjem.
Tako bomo vsakodnevno dvigali zavedanje
potrošnikov, da s privlačnim produktnim
in storitvenim spletom, kakovostno tržno
komunikacijo in konkurenčnimi cenami še
vedno ostajamo prva izbira na slovenskem trgu.
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ZAPOSLENI
Gibanje števila zaposlenih
Število zaposlenih v družbi Big Bang se je v letu
2012 na račun racionalizacije procesov nekoliko
zmanjšalo. Odprli smo novo trgovino v Slovenj
Gradcu in zaprli trgovino Tabor v Mariboru. Pri
tem smo sodelavce zgolj premestili v druge
trgovine glede na aktualne potrebe po delu.

zaposlenih. Leto 2011 je tako v Sloveniji
kot tudi v Srbiji prvič po letu 2008 ponovno
nakazalo trend rasti števila zaposlenih, a se
je v letu 2012 število zaposlenih v Sloveniji
ponovno zmanjšalo. V Srbiji se je zaradi odprtja
nove trgovine v Novem Sadu število zaposlenih
povečalo.

Trend dviganja števila zaposlenih se je ustavil
že leta 2009, zaradi zapiranja neučinkovitih
trgovin je prišlo celo do zmanjšanja števila
31. 12. 2012
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23

22

339

363

10

12

6

6

Uprava
Maloprodaja
Marketing
Veleprodaja

22

22

Nabava

Upravljanje produktov

5

3

Logistika

24

21

429

449

Big Bang d.o.o.

700
600
500
400
300
200
100
0

2001 2002
2003 2004
2005 2006
2007 2008
Slovenija
2009 2010
2011
Srbija

2012

25

[Poslovno poročilo]

Struktura zaposlenih po izobrazbi na
dan 31. 12. 2012
Skupno število zaposlenih v Sloveniji in Srbiji
se je glede na preteklo leto povečalo za 1. V
prihodnosti nameravamo vzdrževati število
zaposlenih v Sloveniji in skladno z rastjo

številčno krepiti zgolj ekipo Srbije. Znotraj
obstoječe ekipe stremimo k dvigu učinkovitosti
in še večji racionalizaciji in reorganizaciji v smeri
dviga dodane vrednosti.

I. st.

0,45 %

II. st.

4,01 %

III. st.

0,89 %

IV. st.

30,96 %

V. st.

50,56 %

VI. st.

4,90 %

VII. st.

7,50 %

VIII. st.

0,45 %

IX. st.

0,22 %

Iz grafa je razvidno, da ima več kot polovica zaposlenih V. stopnjo izobrazbe. Sledijo zaposleni s IV. stopnjo
izobrazbe in nato zaposleni s VII. stopnjo. V primerjavi z letom 2011 se je zmanjšalo število zaposlenih
z najnižjima stopnjama izobrazbe (I. in II. stopnja), povečalo pa se je število zaposlenih s VI.,VII. in VIII.
stopnjo izobrazbe.

Kadrovska strategija
Leto 2012 smo v sektorju za ravnanje s
človeškimi viri in pravne zadeve poimenovali
razvojno leto, saj smo se intenzivno ukvarjali s
postavitvijo sistema za dvig kompetenc. Sistem
spremljanja kompetenc smo v družbi sprejeli
in z letnimi razgovori izvedli ocenjevanje že v
letu 2011. Leta 2012 smo se aktivno ukvarjali
s prepoznavanjem razvojnih priložnosti in
izobraževanjem v smeri izkoriščanja potenciala.
Za vodstvene in vodilne delavce smo notranje
uspešno organizirali dve strateški konferenci,
in sicer v prvem kvartalu na temo ključnih

projektov na nivoju družbe in v tretjem kvartalu
na temo usmeritev za leto 2013.
V prvi polovici leta 2012 smo izdelali tudi
Pravilnik interne komunikacije z namenom
ureditve prenosa informacij med nivoji in
sektorji. Skladno s tem smo preoblikovali tudi
notranje glasilo, v katerega so se vključili vsi
sektorji družbe. Notranje glasilo izdajamo
mesečno in vsebuje vse za zaposlene
pomembne informacije, povezane s preteklimi
rezultati, aktualnimi projekti in prihodnjimi
načrti.
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Usmerjenost v razvoj kompetenc zaposlenih
je bila najmočneje izražena prek dveh večjih
projektov: postavitve sistema notranje Prodajne
akademije in coachinga ter postavitve sistema
individualnega spremljanja učinkovitosti in
nagrajevanja prodajnega osebja. Program
coachinga in nagrajevanja smo uvedli tudi v
drugih sektorjih družbe.
Kadrovski sektor se še naprej usmerja v izgradnjo
blagovne znamke dobrega delodajalca in
ustvarjanje zadovoljstva zaposlenih. Pri tem
ima v naši viziji velik pomen razvoj zaposlenih.

Izobraževanje zaposlenih
S pomočjo zunanjih sodelavcev in ekipe 5
notranjih trenerjev v Sloveniji in enega v Srbiji
smo izdelali:
- program Big Bang Prodajne akademije za
prodajno osebje,
- program Coaching akademije za
poslovodsko in vodstveno osebje,
- program spremljanja uspešnosti
posameznikov v prodajnem procesu
in razdelan program usposabljanja za
sodelavce, ki jim načrta ne uspe doseči.
Program usposabljanja s coachingom smo
uvajali tako v Sloveniji kot tudi v Srbiji.
Intenzivnega izobraževanja so se na svojih
področjih udeležili tudi drugi sektorji, vodilni in
vodstveni delavci pa so se urili še v izobraževanju
s področja coachinga in vodenja. Večina vodij v
družbi je tako usposobljena za redni coaching,
kar se odraža tudi v nenehnem spremljanju
kompetenc in učinkovitosti sodelavcev ter
izdelavi in izvedbi akcijskih načrtov za vsakega
posameznega zaposlenega.

Vodilni delavci so se v letu 2012 dvakrat
srečali na strokovnem srečanju. Poudarek je
bil na strateških usmeritvah, sodelovanju med
sektorji in komunikaciji.
Perspektivnim sodelavcem še naprej ponujamo
možnost izobraževanja z namenom pridobitve
višje stopnje izobrazbe.
Poleg intenzivne usmerjenosti v dvig prodajnih
in vodstvenih veščin smo zaposlene izobraževali
tudi na drugih področjih, kot so blagoznanstvo,
varstvo pri delu in druge tematike, povezane s
posameznim strokovnim področjem.

Skrb za zdravje in zdravstveno stanje
naših zaposlenih
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 2012 smo po maloprodajnih enotah in
v centralnem skladišču družbe izvajali tudi
občasna usposabljanja s področja varstva pri
delu in varstva pri požaru. Poleg usposabljanja
je zunanji izvajalec opravil tudi občasni pregled
poslovalnic in preveril, ali zaposleni delajo v
varnih in zdravih pogojih.
Zaposlene smo pošiljali na obdobne zdravstvene
preglede v skladu z zdravstveno oceno
tveganja, novozaposlene pa na predhodne
zdravstvene preglede pred nastopom dela.
V letu 2012 je bilo v družbi zaposlenih 5
delovnih invalidov.
V letu 2012 smo prijavili 6 poškodb pri delu.
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Nagrajevanje zaposlenih
Leto 2012 je v smislu nagrajevanja zaposlenih
v maloprodaji prineslo veliko spremembo, in
sicer usmeritev v individualno spremljanje
uspešnosti in posledično individualno
nagrajevanje. Predlog spremembe sistema
nagrajevanja za vse zaposlene je bil izdelan
in delno usklajen v letu 2012, v veljavo pa
uradno stopi v letu 2013. Sistem zaposlenim
ponuja možnost nagrajevanja tako z naslova
individualnega kot skupinskega doseganja
načrta.
Kot pretekla leta smo tudi konec leta 2012
izpostavili 6 sodelavcev, ki jih v družbi
postavljamo kot zgled najboljšega sodelavca.

Big Bang in mladi
Tudi v letu 2012 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.

Pogled v prihodnost
Leta 2013 bo sektor za ravnanje s človeškimi viri
in pravne zadeve usmerjen v prepoznavanje
pomanjkljivosti in izdelavo ukrepov na področju
notranje komunikacije in zadovoljstva zaposlenih.
Ključna naloga še naprej ostaja razvoj kompetenc
zaposlenih, kar nameravamo obogatiti tudi z
intenzivnejšimi programi coachinga in rednim
spremljanjem učinkovitosti zaposlenih.
Najpomembnejša izziva prihodnosti ostajata
razvoj kariere in izdelava programa za delo z
nadarjenimi.
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UPRAVLJANJE TVEGANJ
Obvladovanje finančnega tveganja
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.
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.
Finančna tveganja ocenjujemo v okviru
naslednjih skupin:
• kreditna tveganja, ki zajemajo vsa tveganja,
kjer se zaradi neporavnave pogodbenih
obveznosti poslovnih partnerjev (kupcev)
zmanjšajo gospodarske koristi družbe,

• 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.

Kreditno tveganje
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.
Za omejevanje izpostavljenosti omenjenemu
tveganju uporabljamo izdelan in formaliziran
bonitetni sistem, ki zajema:
• zavarovanje morebitnih prihodnjih terjatev
že ob podpisu pogodbe in preverjanje
bonitete novih in obstoječih kupcev,
• določanje ranga in maksimalnega limita za
stalne in znane kupce glede na ocenjeno
boniteto, višino opravljenega prometa in
plačilno disciplino v preteklem obdobju

v odvisnosti od višine in kakovosti
zavarovanja,
• določanje limita za nove kupce glede na
ocenjeno boniteto in zavarovanje,
• izdelan postopek izterjave terjatev do
kupcev (vključno s sodno).

tveganja je obvladovanje in nadzor nad
izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih
mejah ob hkratni optimizaciji dobička.
Tveganje spremembe obrestne mere
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost
finančnega
instrumenta
nihala
zaradi
spremembe tržnih obrestnih mer. Big Bang je
imel v letu 2012 dva dolgoročna kredita. Oba
sta vezana na spremenljivo obrestno mero
EURIBOR, zato je poslovanje izpostavljeno
obrestnemu tveganju.

Družba 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.

Skozi celotno leto 2012 smo bili priča padanju
EURIBORJA. 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
Tržno tveganje
navedenih dejstev vodstvo ocenjuje, da je
Tržno tveganje je tveganje, da bodo
izpostavljenost obrestnemu tveganju v letu
spremembe v tržnih cenah, kot so devizni
2012 zmerna.
tečaji, obrestne mere in lastniški inštrumenti,
AVERAGE MONTHLY VALUE OF EURIBOR IN 2012
vplivale na prihodke ali na vrednost finančnih
inštrumentov. Cilj obvladovanja tržnega
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Valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, pri katerem se
zaradi spremembe tečaja posamezne valute
lahko zmanjšajo gospodarske koristi družbe.
Ocenjujemo, da nismo izpostavljeni valutnemu
tveganju, ker je delež poslovanja v tujih valutah
v celotnem poslovanju zanemarljivo majhen.

Plačilno sposobnostno tveganje

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 družba v vsakem trenutku na
razpolago,
• politiko upravljanja kreditnega tveganja, ki
zagotavlja načrtovano plačevanje terjatev,
• sprotno načrtovanje 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 trgovskim
podjetjem 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.
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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
podjetij, vendar Big Bangu ne predstavljajo
visokega tveganja, saj 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 družbe. 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 prav 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 nizka.

Druga tveganja
Tveganje na področju logistike
Logistična dejavnost v Big Bangu predstavlja
določena tveganja za poslovanje družbe. To
se predvsem odraža pri obvladovanju virov
(človeških, prostorskih, časovnih, tehnoloških,
informacijskih, podatkovnih …) in stroškov.
Možnost tveganja zmanjšujemo s/z:
• organiziranostjo – sodelovanje in
soodločanje logistike z drugimi področji
družbe 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 z aktivnostmi in sodelovanjem na
vseh nivojih delovanja v družbi 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.
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 družbe. S
svojim delovanjem bo še naprej vplivala na
zadovoljstvo kupcev, operativno odličnost, bolj
ekonomično bo upravljala delovni kapital in
učinkovito izrabljala operativna sredstva.
Z vsemi navedenimi ukrepi in aktivnostmi
ocenjujemo, da bodo logistična tveganja nizka.

Zavarovanja
S politiko zavarovanj 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 in
• zavarovanje terjatev.
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IZJAVA PO 545. členu ZGD-1
Direktor družbe Big Bang, d. o. o., Ljubljana izjavlja, da družba v letu 2012 na pobudo obvladujoče družbe
ali na pobudo z njo povezanih družb ni storila ali opustila nobenega dejanja, ki bi pomenilo prikrajšanje
za družbo Big Bang, d. o. o., Ljubljana.
Aleš Ponikvar
Direktor

34

Računovodsko
poročilo

35

36

[Računovodsko poročilo]

REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
Izkaz finančnega položaja (bilanca stanja)
v tisoč EUR

Postavka

Pojasnilo

31.12.2012

31.12.2011

Skupaj sredstva

36.874

40.609

Dolgoročna sredstva

11.479

12.447

Neopredmetena sredstva

5.1

597

356

Opredmetena osnovna sredstva

5.2

4.859

6.239

Naložbene nepremičnine

5.3

269

-

Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja

5.4

4.989

4.989

Dolgoročna posojila

5.5

4

4

Dolgoročne poslovne terjatve

5.6

193

258

Odložene terjatve za davek

5.7

568

600

25.395

28.163

Kratkoročna sredstva
Zaloge

5.8

13.832

17.028

Kratkoročna posojila

5.4

101

96

Kratkoročne poslovne terjatve

5.9

11.118

8.737

Denarna sredstva

5.10

344

2.303

36.874

40.609

8.723

8.579

Osnovni kapital

4.204

4.204

Kapitalske rezerve

2.892

2.892

Rezerve iz dobička

420

420

Skupaj obveznosti do virov sredstev
Kapital

5.11

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

5.13

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

5.12

Kratkoročne obveznosti

1.062

-

144

1.062

28.152

32.030

336

349

336

349

5.085

6.084

5.085

6.084

22.731

25.598

Kratkoročne finančne obveznosti

5.12

1.804

1.917

Kratkoročne poslovne obveznosti

5.14

20.927

23.677

-

3

Obveznosti za odmerjeni davek

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del slednjih in jih je treba brati skupaj z njimi.
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Izkaz poslovnega izida
v tisoč EUR

Postavka
Čisti prihodki od prodaje

Pojasnilo
6.1

Nabavna vrednost prodanega blaga
Kosmati poslovni izid od prodaje

2012

2011

108.833

114.892

-85.315

-89.540

23.518

25.352

Stroški prodajanja

6.2

-20.102

-20.208

Stroški splošnih dejavnosti

6.2

-2.484

-2.498

Prevrednotovalni poslovni odhodki

6.3

-303

-507

Drugi poslovni odhodki

6.3

-13

-17

Drugi poslovni prihodki

6.4

136

131

752

2.254

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki

6.5

196

276

Finančni odhodki

6.5

-772

-888

-576

-612

Neto finančni prihodki/odhodki
Drugi odhodki
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek od dobička

6.6

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

-

-289

176

1.353

-32

-291

144

1.062

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

Izkaz vseobsegajočega donosa
v tisoč EUR

Postavka
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Drugi vseobsegajoči donos v obračunskem obdobju
Skupaj vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

2012

2011

144

1.062

-

-

144

1.062
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Izkaz denarnih tokov
Postavka

v tisoč EUR

2012

2011

176

1.353

Prilagoditve za:

2.696

3.234

Amortizacija

1.735

2.034

Prevrednotovalni poslovni prihodki

-81

-85

Prevrednotovalni poslovni odhodki

343

463

Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo

13

7

Prihodki od naložbenja

Odhodek za rezervacije danih poroštev, garancij in tožb

-76

-73

Odhodki od financiranja

762

888

Sprememba čistih obratnih sredstev in rezervacij

-1.788

61

Sprememba poslovnih in drugih terjatev

-2.229

-111

3.195

807

-2.727

-622

-27

-13

1.084

4.648

0

-1.276

1.210

303

Sprememba zalog
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti
Sprememba časovnih razmejitev in rezervacij
Čisti denarni tok iz poslovanja
Plačan/vrnjeni davek od dohodka pravnih oseb
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejete obresti

76

74

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme

38

18

1.096

211

-2.291

-1.258

Izdatki za pridobitev nepremičnin, naprav in opreme

-586

-740

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-605

-219

Izdatki za dana posojila

-1.100

-298

Čisti denarni tok iz naložbenja

-1.081

-955

7.497

-

Prejemki od vračil posojil
Izdatki pri naložbenju

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

7.497

-

-9.459

-1.561

-846

-783

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-1.512

-778

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-7.100

-

Čisti denarni tok iz financiranja

-1.961

-1.561

Denarni izid obračunskega obdobja

-1.958

855

Začetno stanje denarnih sredstev

2.302

1.447

Končno stanje denarnih sredstev

344

2.302

Izdatki pri financiranju
Izdatki za plačane obresti
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala
Postavka

Stanje 1. 1. 2011

v tisoč EUR

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Čisti Preneseni
dobiček
čisti
poslovnega
dobiček
leta

SKUPAJ
KAPITAL

4.204

2.892

420

0

0

7.517

Poslovni izid obračunskega obdobja

-

-

-

1.062

-

1.062

Vseobsegajoči donosi v obdobju

-

-

-

1.062

-

1.062

-

-

-

-1.062

1.062

0

Transakcije z lastniki, evidentirane v kapitalu
Prenos čistega dobička preteklega leta v preneseni
dobiček

-

-

-

-1.062

1.062

0

Stanje kapitala na dan 31. 12. 2011

Skupaj transakcije z lastniki, evidentirane v kapitalu

4.204

2.892

420

0

1.062

8.579

Stanje 1. 1. 2012

4.204

2.892

420

0

1.062

8.579

Poslovni izid obračunskega obdobja

-

-

-

144

-

144

Vseobsegajoči donosi v obdobju

-

-

-

144

-

144

4.204

2.892

420

144

1.062

8.723

Stanje kapitala na dan 31. 12. 2012

Predlog uporabe bilančnega dobička
Ugotovljeni bilančni dobiček leta 2012 sestoji iz naslednjih elementov:
v tisoč EUR

Čisti poslovni izid leta 2011

144

Preneseni čisti dobički preteklih let

1.062

Bilančni dobiček poslovnega leta

1.206

Poslovodstvo predlaga, da bilančni dobiček leta 2012 ostane v celoti nerazporejen.
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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

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. 2013.

Standardi in pojasnila, ki veljajo v trenutnem
obdobju

V trenutnem obdobju veljajo naslednje
spremembe obstoječih standardov, ki jih je
izdal Odbor za mednarodne računovodske
standarde in ki jih je sprejela EU:
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti:
razkritja« - Prenosi finančnih sredstev, ki ga je
EU sprejela 22. novembra 2011 (velja za letna
obdobja, ki se začnejo 1. julija 2011 ali pozneje).
Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov
ni privedlo do nikakršnih sprememb v
računovodskih usmeritvah družbe.

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in
sprejela EU, a še niso v veljavi

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov
so naslednji standardi, popravki in pojasnila,
ki jih je sprejela EU, bili izdani, vendar še niso
stopili v veljavo:
MSRP 10 »Konsolidirani računovodski
izkazi«, ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2014 ali pozneje).
MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je EU
sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali
pozneje).
MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih
družbah«, ki ga je EU sprejela 11. decembra
2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2014 ali pozneje).
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MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti«, ki
ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali
pozneje).
MRS 27 (spremenjen leta 2011) »Ločeni
računovodski izkazi«, ki ga je EU sprejela 11.
decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).
MRS 28 (spremenjen leta 2011) »Naložbe v
pridružena podjetja in skupna vlaganja«, ki
ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za
letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali
pozneje).
Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba
MSRP« - Visoka hiperinflacija in odstranitev
dogovorjenih datumov za uporabnike, ki
prvič uporabljajo MSRP, ki ga je EU sprejela 11.
decembra 2012 (veljajo za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje).
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti:
razkritja« - Pobotanje finančnih sredstev in
obveznosti, ki ga je EU sprejela 13. decembra
2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2013 ali pozneje).
Spremembe
MRS
1
»Predstavljanje
računovodskih izkazov” – Predstavljanje
postavk drugega vseobsegajočega donosa, ki
ga je EU sprejela 5. junija 2012 (velja za letna
obdobja, ki se pričnejo 1. julija 2012 ali pozneje).
Spremembe MRS 12 »Davek iz dobička« Odloženi davek: Povrnitev zadevnih sredstev, ki
ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za
letna obdobja z začetkom 1. januarja 2013 ali
pozneje).

Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev«
- Izboljšave obračunavanja pozaposlitvenih
zaslužkov, ki ga je EU sprejela 5. junija 2012
(velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja
2013 ali pozneje).
Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti:
predstavitev« - Pobotanje finančnih sredstev
in obveznosti, ki ga je EU sprejela 13. decembra
2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2014 ali pozneje).
OPMSRP 20 »Stroški odstranjevanja v
proizvodni fazi površinskega najdišča«, ki
ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za
letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali
pozneje).

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS,
vendar jih EU še ni sprejela

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU,
bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je
sprejel OMRS, z izjemo naslednjih standardov,
sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki
na dan 31. decembra 2012 niso bili potrjeni za
uporabo:
MSRP 9 »Finančni instrumenti« (velja za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015 ali
pozneje).
Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP«
- Vladna posojila (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje).
Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti«
in MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja«
- Obvezni datum uveljavitve in razkritja
prehodov.
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Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani
računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne
ureditve« in MSRP 12 »Razkritje deležev v
drugih družbah« - Napotki za prehod (veljajo
za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013
ali pozneje).
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani
računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje
deležev v drugih družbah« in MRS 27
»Ločeni računovodski izkazi« - Naložbena
podjetja (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo
1. januarja 2014 ali pozneje).
Spremembe
različnih
standardov
»Izboljšave MSRP (2012)«, ki izhajajo iz letnega
projekta za izboljšanje MSRP, objavljenega 17.
maja 2012 (MSRP 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32,
MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja
neskladnosti in razlage besedila (spremembe je
treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2013 ali pozneje).
Družba predvideva, da uvedba teh standardov,
sprememb obstoječih standardov in pojasnil
v obdobju začetne uporabe ne bo imela
pomembnega vpliva na računovodske izkaze
družbe.
Hkrati je obračunavanje varovanja pred
tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev
in obveznosti, katerega načel EU še ni sprejela,
še vedno neregulirano.
Družba ocenjuje, da uporaba obračunavanja
varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem
finančnih sredstev in obveznosti v skladu z
zahtevami MRS 39: »Finančni instrumenti:
pripoznavanje in merjenje« ne bi imela

pomembnega vpliva na računovodske izkaze
družbe, če bi bila uporabljena na datum bilance
stanja.

Dodatne podrobnosti o posameznih
standardih, popravkih, spremembah in
pojasnilih, ki se jih lahko uporabi, kot je
potrebno:
MSRP 9 »Finančni instrumenti«, ki ga je OMRS
objavil 12. novembra 2009. 28. oktobra 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 značilnosti 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
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tveganju podjetja, predstavilo med drugim
vseobsegajočim donosom v izkazu poslovnega
izida, in ne v poslovnem izidu.
MSRP 10 »Konsolidirani računovodski
izkazi«, ki ga je OMRS objavil 12. maja 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 pogosto v podjetjih za
posebne namene). Po MSRP 10 obvladovanje
temelji na tem, ali ima naložbenik 1) oblast nad
podjetjem, v katerega vlaga; 2) izpostavljenost
ali pravice do variabilnih donosov iz svojega
sodelovanja s podjetjem, v katerega vlaga;
ter 3) možnost, da uporabi svojo oblast nad
podjetjem, v katerega vlaga, za vplivanje na
znesek donosov.
MSRP 11 »Skupne ureditve«, ki ga je OMRS
objavil 12. maja 2011. MSRP 11 uvaja nove
računovodske zahteve za skupne ureditve,
ki nadomeščajo MRS 31 »Deleži v skupnih
vlaganjih«. 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 vlaganji. Skupno
poslovanje je skupna ureditev, pri kateri imajo
stranke s skupnim obvladovanjem pravice do
sredstev in so zavezane k obveznostim. Skupno
vlaganje je skupna ureditev, pri kateri imajo
stranke s skupnim obvladovanjem pravice do
čistih sredstev.

MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih
družbah«, ki ga je OMRS objavil 12. maja 2011.
MSRP 12 bo zahteval izboljšana razkritja tako o
konsolidiranih kot o nekonsolidiranih podjetjih,
ki jih podjetje obvladuje. 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 obvladovanja nekonsolidiranih
strukturiranih
podjetij
ter
vpletenost
neobvladujočih lastnikov kapitala v dejavnosti
konsolidiranih podjetij.
MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti«,
ki ga je OMRS objavil 12. maja 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.
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.
decembra 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 po
obdobju, v katerem podjetje ni izpolnjevalo
MSRP, ker je bila njegova funkcionalna valuta
podvržena visoki hiperinflaciji.
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Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP«
- Vladna posojila, ki jih je OMRS objavil 13.
marca 2012. Ta sprememba določa, kako naj
uporabnik, ki MSRP uporablja prvič, pri prehodu
na MSRP obračuna državna posojila z obrestno
mero, ki bo manjša od tržne. Uvaja tudi izjemo
za uporabo MSRP za nazaj, ki uporabnikom,
ki MSRP sprejemajo prvič, prinaša enako
olajšanje kot že obstoječim pripravljavcem
računovodskih izkazov po MSRP, ki jim je bilo
to omogočeno z vpeljavo zahteve v MRS 20
»Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje
državne pomoči« leta 2008.
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti:
Razkritja« - Prenosi finančnih sredstev, ki
jih je OMRS objavil 7. oktobra 2010. Cilj teh
sprememb je izboljšati kakovost podatkov o
finančnih sredstvih, ki so bila »prenesena«,
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. decembra 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 krovnim pogodbam o pobotanju in
podobnim sporazumom, tudi če niso pobotani
po 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. decembra
2011. Spremembe prelagajo obvezni datum
uveljavitve s 1. januarja 2013 na 1. januar
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, ki bi naložbenikom
pomagala razumeti učinek začetne uporabe
MRSP 9 na razvrstitev in merjenje finančnih
instrumentov.
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani
računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne
ureditve« in MSRP 12 »Razkritje deležev
v drugih družbah« - Napotki za prehod, ki
jih je OMRS objavil 28. junija 2012. Namen
sprememb je omogočiti dodatno olajšanje
pri prehodu na MSRP 10, MSRP 11 in MSRP
12 z »omejitvijo zahteve za zagotavljanje
prilagojenih primerljivih podatkov na zgolj
primerljivo predhodno obdobje«. Prav tako sta
bila spremenjena MSRP 11 in MSRP 12, da bi se
izbrisala zahteva po zagotavljanju primerljivih
podatkov za obdobja pred trenutnim
predhodnim obdobjem.
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani
računovodski izkazi«, MSRP 12 »Razkritje
deležev v drugih družbah« in MRS 27
»Ločeni računovodski izkazi« - Naložbena
podjetja, ki jih je OMRS objavil 31. oktobra
2012. Spremembe prinašajo izjemo za zahtevo
po konsolidaciji iz MSRP 10 in od naložbenih
podjetij zahtevajo, da za posamezna odvisna
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podjetja izvedejo meritev po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, ne pa konsolidacije. Te
spremembe določajo tudi zahteve po razkritju
za naložbena podjetja.
Spremembe
MRS
1
»Predstavljanje
računovodskih izkazov« - Predstavljanje
postavk drugega obsežnega dohodka, ki jih
je OMRS objavil 16. junija 2011. Spremembe
zahtevajo, da družbe, ki pripravljajo
računovodske izkaze v skladu z MSRP, 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, da naj
bodo postavke v drugem obsežnem dohodku
in poslovnemu 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. decembra 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. Če je sredstvo
merjeno po modelu poštene vrednosti iz
MRS 40 »Naložbene nepremičnine«, je lahko
težko ali subjektivno oceniti, ali bo povrnitev
potekala z uporabo ali s prodajo. Sprememba
zagotavlja praktično rešitev težave z vpeljavo
predpostavke, da bo povrnitev knjigovodske
vrednosti običajno potekala s prodajo.
Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev«
- Izboljšave obračunavanja pozaposlitvenih
zaslužkov, ki jih je OMRS objavil 16. junija 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
določenih programov zaslužkov, vključno z
zahtevo po predstavljanju ponovnega merjenja
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
določenih programov zaslužkov, kar ponuja
boljše podatke o lastnostih teh programov
in tveganjih, ki so jim podjetja izpostavljena
zaradi sodelovanja v teh programih.
MRS 27 »Ločeni računovodski izkazi«
(spremenjen leta 2011), ki ga je OMRS objavil
12. maja 2011. Zahteve v zvezi z ločenimi
računovodskimi izkazi so nespremenjene in so
vključene v spremembo MRS 27. Druge dele
MRS 27 je nadomestil MSRP 10.
MRS 28 »Naložbe v pridružena podjetja in
skupna vlaganja« (spremenjen leta 2011), ki
ga je OMRS objavil 12. maja 2011. MRS 28 je
spremenjen skladno z izdajo MSRP 10, MSRP 11
in MSRP 12.
Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti:
predstavljanje« - Pobotanje finančnih sredstev
in finančnih obveznosti, ki ga je OMRS objavil
16. decembra 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 udenaritve in
poravnave; (c) pobotanje zneskov jamstva;
(d) obračunska enota za uporabo zahtev
pobotanja.
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Spremembe
različnih
standardov
»Izboljšave MSRP (2012)«, ki jih je OMRS
objavil 17. maja 2012. Spremembe različnih
standardov in pojasnil izhajajo iz letnega
projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MRS 1,
MRS 16, MRS 32 in MRS 34), njihov namen pa je
predvsem odpravljanje neskladnosti in razlaga
besedila. Spremembe pojasnjujejo zahteve
za računovodsko pripoznavanje v primerih,
kjer je bila prej dovoljena prosta razlaga.
Najpomembnejše spremembe vključujejo nove
ali popravljene zahteve v zvezi s/z: (i) ponovno
uporabo MSRP 1, (ii) stroški izposojanja po MSRP
1, (iii) pojasnilom zahtev za primerljive podatke,
(iv) razvrščanjem opreme za vzdrževanje, (v)
medletnim računovodskim poročanjem in
odseki informacij za vsa sredstva in obveznosti.
OPMSRP 20 »Stroški odstranjevanja v
proizvodni fazi površinskega najdišča«, ki
jih je OMRS objavil 19. oktobra 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).

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,
• naložbene nepremičnine,
• finančna sredstva in obveznosti,
• zaloge,
• 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 družbe, v kateri 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 čemer 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
pri¬po¬znanju 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
sredstva za nameravano uporabo. Nabavno
vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja
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(obresti) v zvezi z gradnjo nepremičnin do
njihove usposobitve za uporabo.
Dodatna oziroma dogovorjena vlaganja v
sredstva in izboljšave sredstev, ki jih ima
družba 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, 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 2012 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
obravnavajo kot stroški oziroma poslovni
odhodki v obdobju, v katerem nastanejo.
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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.
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in
preostale vrednosti se preverijo na koncu
vsakega poslovnega leta in po potrebi
prilagodijo. Te se v letu 2012 niso spremenile.
Odprava pripoznanja
Pripoznanje neopredmetenega sredstva se
odpravi ob odtujitvi ali kadar se ne pričakuje
nobene prihodnje gospodarske koristi iz
njegove uporabe ali odtujitve. Dobički ali
izgube, ki izhajajo iz odprave pripoznanja
neopredmetenega sredstva, se ugotovijo kot
razlika med morebitnimi čistimi donosi ob
odtujitvah in knjigovodsko vrednostjo sredstva.
Pripoznajo se v poslovnem izidu, ko se odpravi
pripoznanje sredstva.

3.5 Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine,
ki jih družba nameni zato, da bi prinašale
najemnino ali povečevale vrednost dolgoročne
naložbe ali pa oboje.
Merjenje pri pripoznavanju
Naložbeno premoženje se na začetku izmeri
po nabavni vrednosti, sestavljeni iz nakupne
cene in stroškov, ki jih je mogoče pripisati
neposredno nakupu. Taki stroški vključujejo
izdatke za pravne storitve, davke od prenosa
nepremičnine in druge stroške posla.
V primerih, ko se je treba odločiti, ali je
neko sredstvo naložbena nepremičnina ali
nepremičnina, se šteje, da je sredstvo naložbena
nepremičnina, če se več kot 80 odstotkov njene
celotne vrednosti uporablja za oddajo v najem.
Merjenje po pripoznanju
Naložbene nepremičnine se po začetnem
pripoznavanju izkazujejo po modelu nabavne
vrednosti.
Odprava
pripoznanja
naložbenih
nepremičnin
Naložbena
nepremičnina
se
preneha
pripoznavati ob odtujitvi ali kadar se za
stalno umakne iz uporabe in iz odtujitve
ni mogoče pričakovati nobenih prihodnjih
gospodarskih koristi. Dobičke ali izgube iz
opustitev ali odtujitev naložbenih nepremičnin
je treba ugotoviti kot razlike med prodajno
in knjigovodsko vrednostjo sredstva ter jih
pripoznati v poslovnem izidu.
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3.6 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, in poslabšanje
plačilne zmožnosti posojilojemalcev.
Pri oceni skupne oslabitve družba uporablja
pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas
povrnitev in znesek nastale izgube, ki je
popravljen za oceno uprave o tem, ali so
dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih
in kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od
izgub, kot jih predvideva pretekli razvoj.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim
sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti,
se izračuna kot razlika med neodpisano
vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi
denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni
veljavni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v
poslovnem izidu in izkažejo na kontu popravka
vrednosti terjatev. Tako se delež oslabljenega
sredstva še nadalje pripoznava v razreševanju
diskonta. Ko se zaradi poznejših dogodkov
znesek izgube zaradi oslabitve zmanjša, se to

zmanjšanje izgube zaradi oslabitve odpravi
skozi poslovni izid.
Oslabitev poslovnih terjatev
Če je prišlo do objektivnih dokazov o
oslabitvi terjatev, se izguba izmeri kot razlika
med knjigovodsko vrednostjo terjatve in
pričakovano udenarljivo vrednostjo ter se
pripozna v poslovnem izidu.
Terjatve, o katerih se domneva, da ne bodo
poravnane oziroma ne bodo poravnane v
celotnem znesku, je treba šteti za dvomljive, če
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.
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Nefinančna sredstva
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri
preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih
sredstev, 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.

3.7 Zaloge
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 družba pozneje dobila 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
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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.

3.8 Rezervacije
Rezervacije se izkažejo, če ima družba 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.

3.9 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.
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3.10 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
in 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 in prihodke od odsvojitve
finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo.
Prihodki iz obresti se pripoznajo v poslovnem
izidu ob njihovem nastanku z uporabo metode
efektivne obrestne mere.

3.11 Odhodki
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki se po namenu (funkciji)
razvrščajo na nabavno vrednost prodanih
količin, stroške prodajanja, stroške splošnih
dejavnosti (uprave in nabave) in druge poslovne
odhodke, ki niso stroški.
Nabavna vrednost prodanih količin
Pri razknjiževanju porabe zalog trgovskega
blaga za prodane količine se uporablja metoda
zaporednih cen (FIFO). Nabavna vrednost
prodanih količin blaga se neposredno zmanjša
za pozneje prejete rabate in superrabate
dobaviteljev. Rabati so delno vračunani v
nabavno vrednost zalog.
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

55

[Računovodsko poročilo]

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.

3.12 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.
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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
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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Maksimalna izpostavljenost kreditnemu tveganju
Postavka
Finančne naložbe v odvisna podjetja

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

4.989

4.989

104

100

10.169

7.524

1.142

1.470

344

2.303

16.749

16.386

Dana posojila
Terjatve do kupcev
Druge terjatve
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Skupaj

Izpostavljenost kreditnemu tveganju za postavke, ki niso niti zapadle v plačilo niti slabljene
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

4.989

4.989

104

100

Terjatve do kupcev

9.593

6.544

Druge terjatve

1.142

1.470

344

2.303

16.173

15.406

Finančne naložbe v odvisna podjetja
Dana posojila

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Skupaj

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

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

Terjatve do kupcev

576

980

Skupaj

576

980

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

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

441

710

Zapadle 31–180 dni

88

119

Zapadle 181–365 dni

45

102

1

48

576

980

31.12.2012

31.12.2011

Domače

8.682

6.726

Države evro območja

1.234

618

89

84

164

96

10.169

7.524

Zapadle 0–30 dni

Več kot eno leto
Skupaj

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

Države nekdanje Jugoslavije
Druge države
Skupaj

v tisoč EUR
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Staranje terjatev do kupcev
Postavka

v tisoč EUR

Bruto vrednost
31. 12. 2012

Še niso zapadle
Zapadle 0–30 dni
Zapadle 31–180 dni
Zapadle 181–365 dni
Več kot eno leto
Skupaj

Oslabitev
31. 12. 2012

Bruto vrednost
31. 12. 2011

Oslabitev
31. 12. 2011

9.593

-

6.287

-

441

-

710

0

90

1

123

4

57

11

106

41

692

691

959

911

10.873

704

8.185

919

Gibanje popravkov vrednosti zaradi oslabitve terjatev do kupcev
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

Stanje 1. januarja

919

1.009

Dokončen odpis

-191

-219

21

189

-45

-60

704

919

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Odprava oslabitve
Stanje 31. decembra

Popravek vrednosti terjatev je na dan 31. 12.
2012 znašal 704 tisoč EUR, na dan 31. 12. 2011 pa
919 tisoč EUR. Družba je v letu 2012 oblikovala

popravek vrednosti terjatev v višini 21 tisoč EUR,
dokončno je odpisala za 191 tisoč EUR terjatev in
odpravila oslabitev v višini 45 tisoč EUR.

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

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

Zavarovane terjatve

1.041

1.312

Nezavarovane terjatve

9.832

6.874

10.873

8.185

Skupaj

Terjatve do kupcev imamo zavarovane pri
slovenskih zavarovalnicah. Druge postavke
kreditne izpostavljenosti niso zavarovane.
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4.2. Tržno tveganje

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.

Tveganje spremembe obrestne mere
Družba je imela v letu 2012 dva dolgoročna
kredita. Oba sta vezana na spremenljivo
obrestno mero EURIBOR, zato je poslovanje
izpostavljeno obrestnemu tveganju.
Skozi celotno leto 2012 smo bili priča padanju
EURIBORJA. 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
2012 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 9 tisoč EUR. Analiza
predpostavlja, da vse druge spremenljivke
ostanejo nespremenjene. Enaka sprememba
bi v letu 2011 povečala (zmanjšala) kapital in
poslovni izid za 20 tisoč EUR.

Poštena vrednost
Postavka
Finančne naložbe v odvisna podjetja

v tisoč EUR

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2011
Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Knjigovodska vrednost Poštena vrednost
4.989

Dana posojila

4.989

4.989

4.989

104

104

100

100

11.311

11.311

8.994

8.994

344

344

2.303

2.303

-6.433

-6.433

-7.839

-7.839

-397

-397

-

-

-58

-58

-162

-162

Obveznosti do dobaviteljev in druge
obveznosti

-20.927

-20.927

-23.677

-23.677

Skupaj

-11.067

-11.067

-15.292

-15.292

Poslovne terjatve in druga sredstva
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Bančna posojila z variabilno obrestno mero
Bančna posojila s fiksno obrestno mero
Obveznosti iz finančnega najema

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.
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4.3. Valutno tveganje
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

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.

Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje,
da bo družba naletela na težave pri zbiranju
finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev
finančnih obveznosti.

Pogodbeni roki zapadlosti neizvedenih finančnih obveznosti v letu 2012
Postavka

v tisoč EUR

Knjigovodska
vrednost

Pogodbeni
denarni tokovi

6 mesecev
ali manj

6–12 mesecev

1–2 leti

2–5 let

104

106

-

102

-

4

Terjatve do kupcev

10.169

10.169

9.976

64

64

64

Terjatve do drugih

1.142

1.142

1.142

-

-

-

344

344

344

-

-

-

11.760

11.762

11.463

167

65

68

-6.831

-7.568

-1.247

-836

-1.622

-3.862

-58

-60

-27

-25

-8

-

-18.148

-18.148

-18.148

-

-

-

-2.779

-2.779

-2.779

-

-

-

Neizvedene finančne obveznosti skupaj

-27.816

-28.555

-22.202

-861

-1.630

-3.862

Neto na dan 31.12.2012

-16.056

-16.793

-10.739

-695

-1.565

-3.794

Neizvedena finančna sredstva
Dana posojila

Denar in denarni ustrezniki
Neizvedena finančna sredstva skupaj
Neizvedene finančne obveznosti
Zavarovana posojila
Obveznosti iz finančnega najema
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti do drugih
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Pogodbeni roki zapadlosti neizvedenih finančnih obveznosti v letu 2011
Postavka

Knjigovodska
vrednost

Pogodbeni
denarni tokovi

v tisoč EUR

6 mesecev
ali manj

6–12 mesecev

1–2 leti

2–5 let

Neizvedena finančna sredstva
100

108

103

0

1

4

Terjatve do kupcev

Dana posojila

7.541

7.541

7.283

64

64

129

Terjatve do drugih

1.453

1.453

1.453

-

-

-

Denar in denarni ustrezniki
Neizvedena finančna sredstva skupaj

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

-

-

-

-3.866

-3.866

-

-

-

-

Neizvedene finančne obveznosti
Zavarovana posojila
Obveznosti iz finančnega najema
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti do drugih
Neizvedene finančne obveznosti skupaj

-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

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

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

5.1 Neopredmetena sredstva
v tisoč EUR

Neopredmetena sredstva po vrstah
Postavka

31.12.2012

31.12.2011

Neopredmetena sredstva

597

356

Premoženjske pravice (blagovne znamke, pravice in licence)

597

325

-

31

Neopredmetena sredstva v pridobivanju
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Gibanje neopredmetenih sredstev
Postavka

v tisoč EUR

Premoženjske pravice in
programska oprema

Neopredmetena sredstva v
pridobivanju

Skupaj

Stanje 1. 1. 2011
Nabavna vrednost

3.243

-

3.243

Popravek vrednosti

-2.702

-

-2.702

541

-

541

Knjigovodska vrednost
Leto 2011
Začetna knjigovodska vrednost

541

-

541

Pridobitve

188

31

219

Amortizacija

-404

-

-404

Končna knjigovodska vrednost

325

31

356

Nabavna vrednost

3.431

31

3.462

Popravek vrednosti

-3.106

-

-3.106

325

31

356

Začetna knjigovodska vrednost

325

31

356

Pridobitve

605

-

605

31

-31

-

Stanje 31. 12. 2011

Knjigovodska vrednost
Leto 2012

Prenos iz sredstev, ki se pridobivajo
Amortizacija

-364

-

-364

Končna knjigovodska vrednost

597

-

597

Neopredmetena sredstva so se v letu 2012
povečala za 84 %. Povečanje je predvsem odraz
dejstva, da smo v letu 2012 kupili programsko

opremo za naš logistični center ter internetno
trgovino.

5.2 Opredmetena osnovna sredstva
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

Opredmetena osnovna sredstva

4.859

6.239

Zemljišča in zgradbe

3.471

4.519

Naprave, stroji in oprema

1.388

1.720
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev
Postavka

v tisoč EUR

Zgradbe

Naprave, stroji in oprema

Skupaj

Stanje 1. 1. 2011
Nabavna vrednost

10.682

5.386

16.068

Popravek vrednosti

-5.277

-3.500

-8.777

Knjigovodska vrednost

5.405

1.885

7.291

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

Leto 2011
Začetna knjigovodska vrednost
Pridobitve

Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31. 12. 2011
Nabavna vrednost

9.043

5.515

14.558

Popravek vrednosti

-4.524

-3.795

-8.319

Knjigovodska vrednost

4.519

1.720

6.239

4.519

1.720

6.239

259

321

580

Amortizacija

-759

-604

-1.363

Odtujitve in odpisi

-271

-49

-320

Prenos na naložbene nepremičnine

-277

-

-277

3.471

1.388

4.859

Leto 2012
Začetna knjigovodska vrednost
Pridobitve

Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31. 12. 2012

V letu 2012 je družba nabavila opredmetena
osnovna sredstva v vrednosti 580 tisoč EUR.
Obračunana amortizacija, vključena v stroške
poslovanja, je v letu 2012 znašala 1.363 tisoč

EUR, v letu 2011 pa 1.630 tisoč EUR. Družba
nima hipotek na lastnih nepremičninah in
premičninah.

Knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.20112

-

277

Oprema

100

175

Skupaj

100

453

Nepremičnine

V letu 2012 družba ni pridobila nove opreme s
finančnim najemom. Prav tako se je v letu 2012
iztekel najem nepremičnine.
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5.3 Naložbene nepremičnine
v tisoč EUR

Postavka

31.12.2012

31.12.2011

Naložbene nepremičnine

269

-

Naložbene nepremičnine

269

-

Gibanje naložbenih nepremičnin
Postavka

v tisoč EUR

Naložbene nepremičnine

Stanje 1. 1. 2012
Nabavna vrednost

-

Popravek vrednosti

-

Knjigovodska vrednost

-

Leto 2012
Začetna knjigovodska vrednost
Prenos iz nepremičnin, naprav in opreme
Odtujitve
Amortizacija naložbenih nepremičnin po nabavni vrednosti
Končna knjigovodska vrednost

277
-9
269
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5.4 Dolgoročne finančne naložbe v odvisna
podjetja
v tisoč EUR

Postavka

31.12.2012

31.12.2011

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 2012 ni
spreminjala.

5.5 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

31.12.2012

31.12.2011

4

4

2.703

2.703

-2.703

-2.703

4

4

Kratkoročno dana posojila

101

96

Kratkoročno dana posojila podjetjem

100

95

1

1

Kratkoročno dana posojila drugim

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 2012 gibala med 2 % in 3 %. Odplačilna
doba posojil je največ 3 leta. Med kratkoročno
danimi posojili drugim je kratkoročni del
dolgoročno danih posojil zaposlenim.

V okviru kratkoročno danih posojil podjetjem
je posojilo hčerinskemu podjetju 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.
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Gibanje danih posojil
Postavka

v tisoč EUR

Kratkoročno dana posojila

Dolgoročno dana posojila

Stanje 1. 1. 2011
Kosmata vrednost

8

2.711

Popravek vrednosti

-3

-2.703

Knjigovodska vrednost

5

5.414

Začetna knjigovodska vrednost

5

5.414

Dana posojila

-

298

Leto 2011

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih posojil

96

-96

Odplačila

-5

-206

3

-

96

5.410

96

2.707

-

-2.703

96

4

96

4

Dokončen odpis
Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31. 12. 2011
Kosmata vrednost
Popravek vrednosti
Knjigovodska vrednost
Leto 2012
Začetna knjigovodska vrednost
Dana posojila
Kratkoročna zapadlost dolgoročnih posojil
Končna knjigovodska vrednost

Kratkoročno dana posojila so se v letu 2012
povečala za 5 tisoč EUR, kar je posledica novih
danih posojil. Na strani povečanja pa je torej
šlo za nova posojila in preknjižbo kratkoročne
zapadlosti dolgoročnih posojil.

1.100

-

1

-1

101

4

Dolgoročno dana posojila so se v letu
2012 zmanjšala za 1 tisoč EUR. Celotno
zmanjšanje predstavlja kratkoročno zapadlost
dolgoročnega dolga.

Zavarovanje danih posojil
Postavka
Dolgoročno dana posojila
Brez zavarovanja

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

4

4

4

4

Kratkoročno dana posojila

101

96

Brez zavarovanja

101

96
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5.6 Dolgoročne poslovne terjatve
v tisoč EUR

Postavka

31.12.2012

31.12.2011

Dolgoročne poslovne terjatve

193

258

Dolgoročne poslovne terjatve do povezanih družb

193

258

Dolgoročne poslovne terjatve se nanašajo na
terjatve do matične družbe Merkur, d. d., po
prisilni poravnavi, ki jih v skladu s tem tudi
poravnava.

5.7 Odložene terjatve za davek
Dolgoročne odložene terjatve za davek so
izračunane na osnovi začasnih razlik po metodi
obveznosti po bilanci stanja.
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

-9

9

-

Zaloge

-31

8

-24

-

-44

-44

Osnovna sredstva

-67

10

-57

Davčna izguba

Rezervacije

-493

49

-444

Skupaj

-600

32

-568

Družba je v davčnem obračunu za leto 2012
koristila oblikovane terjatve za odloženi davek
iz naslova rezervacij v višini 12 tisoč EUR, iz
naslova slabitve terjatev v višini 9 tisoč EUR,
iz naslova slabitve zalog 8 tisoč EUR ter iz
naslova pretekle davčne izgube v višini 49 tisoč
EUR. Poleg tega je družba na novo pripoznala
začasne razlike za odloženi davek iz rezervacij v
vrednosti 1 tisoč EUR in iz naslova neizkoriščene
olajšave za investiranje v višini 44 tisoč EUR.

Tako je znašalo stanje terjatev za odloženi
davek na dan 31. 12. 2012 568 tisoč EUR. S tem
je družba v poslovnem izidu pripoznala 32 tisoč
EUR začasnih razlik.
Nepokrita davčna izguba na dan 31. 12.
2012 znaša 2.465 tisoč EUR in se nanaša na
ugotovljeno in nepokrito davčno izgubo iz leta
2010.
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5.8 Zaloge
v tisoč EUR

Postavka
Zaloge
Material
Izdelki in trgovsko blago
- blago v skladiščih
- blago v prodajalnah
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 2012 za 19 % manjše kot konec leta
2011.

31.12.2012

31.12.2011

13.832

17.028

15

3

13.948

17.181

2.647

4.764

11.301

12.416

-131

-156

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

5.9 Kratkoročne poslovne terjatve
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

11.118

8.737

1

17

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

6.032

6.214

Kratkoročne poslovne terjatve do odvisnih podjetij

3.942

1.052

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih in AČR

1.142

1.453

Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva
Predujmi za zaloge

Družba je imela dne 31. 12. 2012 med sredstvi
11.118 tisoč EUR poslovnih terjatev, ki so se v

primerjavi z letom prej povečale za 27 %.
Zavarovanih je 17 % terjatev do kupcev.

5.10 Denarna sredstva
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

Denar in denarni ustrezniki

344

2.303

Denarna sredstva v blagajni

183

412

-

1.700

161

191

Depozit na odpoklic
Denarna sredstva na računih

Stanje denarnih sredstev je bilo konec leta 2012
za 85 % nižje od stanja konec leta 2011.
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5.11 Kapital
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.
2012 je 100-odstotni lastnik kapitala Merkur, d.
d., Naklo.
Rezerve
Rezerve družbe sestavljajo kapitalske rezerve
(naknadna vplačila kapitala) in zakonske
rezerve.
Kapitalske rezerve so 31. 12. 2012 znašale 2.892
tisoč EUR. V letu 2012 se je njihova vrednost

ni spreminjala. Celotna vrednost kapitalskih
rezerv predstavlja naknadna vplačila kapitala
na podlagi akta o ustanovitvi.
Zakonske rezerve, ki znašajo 420 tisoč EUR, se
med letom niso spreminjale.
Zadržani dobiček
Zadržani dobiček je na dan 31. 12. 2012 znašal
1.206 tisoč EUR. 1.062 tisoč EUR se nanaša na
preneseni dobiček iz preteklih let, 144 tisoč EUR
pa na dobiček tekočega leta.
Celotni kapital družbe je matična družba
zastavila za svoja posojila pri Novi Ljubljanski
banki, d. d., in Banki Koper, d. d.

5.12 Finančne obveznosti
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

Finančne obveznosti

6.889

8.001

Dolgoročne finančne obveznosti

5.085

6.084

Bančna posojila

5.077

6.021

Finančni najem

8

63

Kratkoročne finančne obveznosti

1.804

1.917

Kratkoročni del bančnih posojil

1.356

1.819

51

98

397

-

Kratkoročni del finančnega najema
Koriščenje limita na bančnem računu

Finančne obveznosti zajemajo dolgoročne
obveznosti do bank za posojila in lizingodajalcev
za finančni najem opreme (vozil). Dolgoročna
bančna posojila se nanašajo na posojila za
poplačilo poroštvenih obveznosti za posojila
matične družbe v letu 2011. 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 ter bančnih posojil, ki zapadejo v plačilo
v naslednjem letu, in koriščenje limita na
bančnem računu.
Pri finančnih najemih je obrestna mera
12-mesečni EURIBOR, razen pri enem, kjer je
3-mesečni EURIBOR. Pri dolgoročnih posojilih
so obrestne mere vezane na 3-mesečni in
6-mesečni EURIBOR in so na zadnji dan v letu
znašale 4,12 % in 4,40 %.
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Ročnost finančnih obveznosti
Bančna posojila zapadejo v plačilo

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

v največ letu dni

1.356

1.818

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

5.077

6.021

Skupaj

6.433

7.839
v tisoč EUR

Obveznosti za sredstva v finančnem najemu zapadejo v plačilo

31.12.2012

31.12.2011

51

98

8

63

58

161

31.12.2011

31.12.2010

Rezervacije

336

349

Rezervacije za odpravnine

336

349

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

5.13 Rezervacije
v tisoč EUR

Postavka

Gibanje rezervacij
Postavka
Stanje na dan 1. 1. 2011
Rezervacije, oblikovane med letom
Rezervacije, črpane med letom

v tisoč EUR

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
355
7
-13

Stanje na dan 31. 12. 2011

349

Stanje na dan 1. 1. 2012

349

Rezervacije, oblikovane med letom
Rezervacije, črpane med letom
Stanje na dan 31. 12. 2012

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 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 4,81 %,

13
-27
335

•
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 1,5 %
ter zaradi kariernega napredovanja v višini 2 %.
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5.14 Kratkoročne poslovne obveznosti
v tisoč EUR

Postavka
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih podjetij
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih
- obveznosti za neizplačane plače
- obveznosti za obresti
- obveznosti do državnih institucij
- preostale obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti na dan 31.
12. 2012 so bile v primerjavi s predhodnim
letom manjše za 12 %, pri čemer obveznosti do
dobaviteljev predstavljajo 86 %, obveznosti do
povezanih podjetij pa le 0,2 % vseh kratkoročnih
poslovnih obveznosti.
Kratkoročne obveznosti do drugih vključujejo
obveznosti za neizplačane plače, obresti,

31.12.2012

31.12.2011

20.927

23.677

307

331

18.097

19.784

51

27

2.472

3.535

570

715

29

105

1.437

1.894

437

821

obveznosti do državnih institucij in preostale
obveznosti, ki med drugim vključujejo tudi
kratkoročno odložene prihodke (320 tisoč
EUR) in vnaprej vračunane stroške in odhodke
(65 tisoč EUR). Med kratkoročnimi poslovnimi
obveznostmi do državnih institucij je vključena
tudi obveznost za DDV, ki je v letu 2012 znašala
1.369 tisoč EUR, v letu 2011 pa 1.746 tisoč EUR.

5.15 Pogojne obveznosti in sredstva
Pogojne obveznosti
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

Pogojne obveznosti

13.553

13.353

Dane garancije od tega

13.553

13.353

- podjetja v skupini

13.353

13.253

200

100

- druga podjetja

Pogojne obveznosti družbe se nanašajo na
poroštva, dana bankam za posojila matične
družbe, v znesku 13.253 tisoč EUR, poroštvo,

dano najemniku hčerinskega podjetja, v višini
100 tisoč EUR in carinsko garancijo v znesku
200 tisoč EUR.
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Dana poroštva bankam za posojila matične družbe
Prejemnik poroštva

Glavnica 31.12.2011

v tisoč EUR

Maksimalna pogojna
obveznost 31.12.2012

Maksimalna pogojna obveznost po pravnomočnosti
sklepa o odpisu terjatev in dokapitalizaciji

NLB*

6.231

6.231

5.430

NKBM

7.022

7.022

3.192

13.253

13.253

8.622

SKUPAJ

*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.

V stanju pogojnih obveznosti na dan 31. 12.
2012 še ni upoštevano zmanjšanje dolga
matične družbe, za katerega bodo pravno
izpolnjeni pogoji šele v marcu leta 2013. Dolg
matične družbe pri Novi Ljubljanski banki, d.
d., (v nadaljevanju NLB) in Novi kreditni banki
Maribor, d. d., (v nadaljevanju NKBM) se bo
oziroma se je zmanjšal na račun dokapitalizacije
in delno na račun odpusta dolga v okviru
procesa dokapitalizacije. Posojilo pri NKBM se

bo zmanjšalo za 3.830 tisoč EUR, in sicer v celoti
zaradi preoblikovanja dela dolga v kapital.
Posojilo pri NLB pa se bo delno, v višini 512
tisoč EUR, zmanjšalo zaradi preoblikovanja
dolga v kapital, delno, v višini 288 tisoč EUR, pa
na račun odpusta dolga. Sklep o dokapitalizaciji
je postal pravnomočen dne 12. 02. 2013, pogoji
za knjiženje odpusta dolga oziroma odpisa
terjatev pa bodo predvidoma izpolnjeni konec
marca 2013.

Pogojna sredstva
Postavka

v tisoč EUR

31.12.2012

31.12.2011

Pogojna sredstva

6.430

6.163

Regresni zahtevki

6.430

6.163

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

73

[Računovodsko poročilo]

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

Slovenija
2012

Slovenija
2011

Tuji trgi
2012

Tuji trgi
2011

Skupaj podjetje
2012

Skupaj podjetje
2011

Prihodki od prodaje

99.872

103.720

8.961

11.172

108.833

114.892

Prihodki od prodaje blaga

98.222

101.585

7.815

10.016

106.037

111.601

1.650

2.135

1.146

1.156

2.796

3.290

Postavka

Prihodki od prodaje storitev

6.2. Stroški po naravnih vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2012

2011

22.586

22.706

982

955

10.698

10.836

Stroški dela

8.389

8.035

Stroški amortizacije

1.735

2.034

Dolgoročne rezervacije

13

7

Drugi poslovni stroški

768

840

Stroški po naravnih vrstah
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev

Stroški so se v letu 2012 v primerjavi s
predhodnim letom zmanjšali za 1 % zaradi
zmanjšanja stroškov storitev, amortizacije in

drugih poslovnih stroškov. Vse druge vrste
stroškov so se v enakem obdobju povečale.

Stroški porabljenega materiala po vrstah
Postavka

v tisoč EUR

2012

2011

Stroški porabljenega materiala

982

955

Stroški električne energije

469

482

Stroški goriva

198

175

41

57

274

241

Stroški pisarniškega materiala
Ostali stroški materiala
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Stroški storitev po vrstah
Postavka
Stroški storitev
Stroški prevozov kupcem in drugi stroški transporta

v tisoč EUR

2012

2011

10.698

10.836

355

312

Reklama, propagande in udeležba na sejmih

2.178

2.547

Najemnine za sredstva

4.248

4.309

Stroški vzdrževanja

1.360

1.270

333

282

75

83

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

102

108

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

640

676

Zavarovalne premije

146

135

Stroški reprezentance

14

16

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

Stroški izobraževanja
Stroški ostalih storitev

153

33

1.094

1.064

Stroški dela po vrstah

v tisoč EUR

Postavka

2012

2011

Stroški dela

8.389

8.035

Stroški plač

5.713

5.818

Stroški pokojninskih zavarovanj

601

590

Stroški drugih zavarovanj

437

424

Stroški regresa za letni dopust

330

317

Stroški povračil prevoza na delo

474

414

Stroški povračil prehrane med delom

446

444

Drugi stroški dela

389

27

Stroški amortizacije po vrstah

v tisoč EUR

Postavka

2012

2011

Stroški amortizacije

1.735

2.034

Amortizacija nepremičnin naprav in opreme

1.372

1.630

759

978

9

-

- amortizacija opreme in drobnega inventarja

604

652

Amortizacija neopredmetenih sredstev

364

404

- amortizacija vlaganj v nepremičnine – stavbe
- amortizacija naložbenih nepremičnin

Drugi poslovni stroški
Postavka

v tisoč EUR

2012

2011

Drugi poslovni stroški

768

840

Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča

196

190

Okoljska dajatev zaradi odpadne EE opreme

482

576

90

74

Drugi poslovni stroški
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6.3. Prevrednotovalni in drugi poslovni odhodki
Postavka

v tisoč EUR

2012

2011

Prevrednotovalni poslovni odhodki

303

507

Odpisi opredmetenih osnovnih sredstev do nadomestljive vrednosti

286

256

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

Prevrednotovalni poslovni odhodki so se v
primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 40 %,
predvsem zaradi nižjih oslabitev poslovnih
terjatev.

-

49

17

202

Oslabitev ali izguba pri poslovnih terjatvah
v skupnem znesku 17 tisoč EUR je posledica
slabitve terjatev zaradi dvoma o njihovi
unovčljivosti.

Odpisi zalog do iztržljive vrednosti se nanašajo
na popravke vrednosti zalog iz naslova
poškodovanega, pokvarjenega ali uničenega
blaga.
v tisoč EUR

Postavka

2012

2011

Drugi poslovni odhodki

13

17

Drugi poslovni odhodki

13

17

Drugi poslovni odhodki se nanašajo na
odhodke za donacije, solidarnostne pomoči,
izravnave in drugo.

6.4. Drugi poslovni prihodki
v tisoč EUR

Postavka

2012

2011

136

131

2

7

Prihodki od unovčenih terjatev

70

95

Prihodki od slabitev zalog

25

-

Drugi poslovni prihodki

38

30

Drugi poslovni prihodki
Dobički od prodaje nepremičnin, naprav in opreme

Drugi poslovni prihodki so se v primerjavi z
enakim obdobjem lani v letu 2012 povečali za
3 %. 52 % vseh poslovnih prihodkov družbe
predstavljajo prihodki od unovčenih terjatev.

Drugi poslovni prihodki družbe vključujejo
prejete odškodnine, vračila preveč plačanih
dajatev, stotinske izravnave itd.
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6.5. Finančni prihodki in odhodki
Finančni prihodki
Postavka

v tisoč EUR

2012

2011

Finančni prihodki

196

277

Prihodki od obresti

85

74

4

6

106

197

Prihodki iz tečajnih razlik
Drugi finančni prihodki

V letu 2012 so bili finančni prihodki družbe za
82 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

2012

2011

Finančni odhodki

772

889

Odhodki za obresti

770

888

1

1

Odhodki iz tečajnih razlik

Finančni odhodki so bili v letu 2012 v primerjavi
s predhodnim letom manjši za 13 %, in sicer
zaradi manjših odhodkov za obresti, kar pa je
posledica odplačil dolgoročno prejetih posojil.
Finančni odhodki za obresti v vrednosti 770
tisoč EUR se nanašajo na obresti, obračunane
po sklenjenih posojilnih pogodbah (vključno
s finančnim najemom), in obresti za koriščenje
limita. 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 5,36 % in 7,15
%. Pri dolgoročnih posojilih so obrestne mere
vezane na 3-mesečni in 6-mesečni EURIBOR in
so na zadnji dan v letu znašale 4,12 % in 4,40 %.
Odhodki iz tečajnih razlik v vrednosti 1 tisoč
EUR se nanašajo predvsem na negativne
tečajne razlike v odnosu z ameriškim dolarjem.
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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
Postavka

v tisoč EUR

2012

2011

Odložena odhodek/prihodek za davek

-32

-291

Odhodek za davek skupaj v izkazu poslovnega izida

-32

-291

Prikaz efektivne davčne stopnje
Postavka

v tisoč EUR

2012

2011

Poslovni izid pred obdavčitvijo

176

1.353

Davčna stopnja

18%

20%

Pričakovani davek od dobička

35

271

Davčno nepriznani odhodki

81

122

Izvzem prihodkov

32

-

Davčna osnova I

225

1.475

-

46

Davčna osnova II

225

1.522

Davčne olajšave

-225

-153

Pokrivanje davčne izgube

-

-1.369

Davčna osnova III

0

0

-

-

Sprememba davčne osnove

Davčna izguba
Davek od dobička

Nekoriščena davčna izguba na dan 31. 12.
2012 znaša 2.465 tisoč EUR in se nanaša na
ugotovljeno in nekoriščeno 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
podjetje. V vodstveno osebje sodi direktor.
Bruto prejemki poslovodstva in zaposlenih po individualnih pogodbah
Prejemnik

Aleš Ponikvar

Število članov

Variabilni del
prejemkov

Ostali prejemki

Skupaj bruto
prejemki

1

2

3

5

6=2 do 5

7

1

107

2

109

54

Struktura bruto
Zaposleni po
individualnih pogodbah

v tisoč EUR

Fiksni del
prejemkov

10

99%

0%

1%

100%

474

-

47

521

Ostali prejemki zajemajo regres za letni dopust,
bonitete iz naslova menedžerskega zavarovanja
in uporabe službenega vozila, odpravnine ter
povračila stroškov prehrane in prevoza na delo.

Skupaj neto
prejemki

281

Povezane fizične osebe na dan 31. 12. 2012 niso
imele v lasti nobenih delnic družbe Merkur, d. d.

Posli družbe s povezanimi osebami v letu 2012
Postavka

Prodaja blaga

Nakupi blaga

Opravljanje storitev

Merkur, d. d.

10.450

47

-

Matična družba

10.450

47

-

Big Bang, d. o. o., Beograd

74

-

22

Skupaj odvisna podjetja

74

-

22

10.525

47

22

Skupaj vse

Uporabljene sto

4

4

Posli družbe s povezanimi osebami v letu 2011
Postavka

Prodaja blaga

Nakupi blaga

Opravljanje storitev

Uporabljene storitve

Merkur, d. d.

7.204

72

4

161

Matična družba

7.204

72

4

161

Big Bang, d. o. o., Beograd

117

-

23

-

Skupaj odvisna podjetja

117

-

23

-

7.321

72

27

161

Skupaj vse
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v tisoč EUR

v tisoč EUR
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7.2 Odvisna družba
Big Bang, d. o. o., Beograd

v tisoč EUR

Postavka

Država

Lastniški delež od
leta

Lastniški delež v %

Vrednost naložbe
konec leta

Poslovni izid
družbe

2011

Srbija

2005

100%

4.989

-532

2012

Srbija

2005

100%

4.989

-220

Hčerinsko podjetje v Beogradu je poslovno
leto 2012 zaključilo z izgubo v vrednosti 220
tisoč EUR, ki je za 59 % manjša kot leto prej.
Glavni razlogi poleg odprtja nove poslovalnice
v Novem Sadu konec leta 2012 so še relativno
visoki fiksni stroški poslovanja (najemnine
in povezani stroški), ne posebej veliko
povpraševanje zaradi gospodarske situacije
in negativne tečajne razlike. Z uveljavitvijo
nove trgovine v Novem Sadu in načrtovanim

odprtjem še novih poslovalnic pričakujemo
poslovanje s pozitivnim poslovnim izidom.
Na podlagi planov poslovanja je bila ob koncu
poslovnega leta pripravljena ocena naložbe z
uporabo metode diskontiranih denarnih tokov.
Uporabljeni so bili diskontna stopnja 13,94 %,
20 % odbitek za pomanjkanje tržljivosti in 3 %
dolgoročna stopnja rasti. Analiza je pokazala,
da naložbe v odvisno podjetje ni treba slabiti.

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
2012 je bila sklenjena pogodba z družbo

Deloitte revizija, d. o. o., v vrednosti 16 tisoč
EUR. Letno poročilo je bilo potrjeno dne 27. 3.
2013.

8. Pomembni poslovni dogodki po preteku poslovnega leta
22. oktobra so delničarji na skupščini družbe
soglasno potrdili predlagano dokapitalizacijo.
Po skupščini so nekatere banke, ki sodelujejo
v procesu sanacije matične družbe, sprejele
odločitev, da bodo pri reševanju kapitalske
ustreznosti matične družbe sodelovale delno
s konverzijo terjatev v kapital in delno tudi
z odpisom terjatev. Zaradi spremenjenih
okoliščin pa izvedba sklepa, kot ga je sprejela
skupščina, ni bila izvedljiva, zato je bila za
10. december 2012 sklicana nova skupščina,
kjer so delničarji potrdili odpis terjatev in
dokapitalizacijo matične družbe. V okvir

omenjenega odpisa terjatev in dokapitalizacije
sodijo tudi posojila matične družbe pri bankah
NLB in NKBM, za katere je družba porok in to
razkrivamo v poglavju 5.15 Pogojne obveznosti
in sredstva. Sklep o dokapitalizaciji matične
družbe je postal pravnomočen 12. 2. 2013, sklep
o odpisu terjatev pa bo postal pravnomočen
predvidoma konec marca 2013.
Drugih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na
računovodske izkaze ali zahtevali dodatna
razkritja v letnem poročilu, ni bilo.
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IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe Big Bang, d. o. o., za leto, končano na dan 31. 12.
2012.
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 2012.
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
2012 in s tem tudi s celotnim letnim poročilom družbe Big Bang, d. o. o., za leto 2012. Z njim se strinja in
to potrjuje s svojim podpisom.

Ljubljana, 5. 3. 2013									Aleš Ponikvar
												Direktor divizije

82

[Računovodsko poročilo]

REVIZORJEVO POROČILO
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PREDSTAVITEV PODJETJA IN PODJETJI V SKUPINI
Osebna izkaznica
Naziv podjetja:
Skrajšani naziv:
Sedež:
Spletni naslov:
Telefon na sedežu podjetja:
Faks na sedežu podjetja:
Elektronska pošta:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Glavna dejavnost družbe:
Vpis v sodni register:
Osnovni kapital:
Transakcijski računi:

Poslovni prostori v m2:

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
Nova KBM, d. d.: 04515-0001949141
Lastni: 402 m2

Najeti: 35.011 m2
Lastnik: 100 % lastnik kapitala družbe je Merkur, d. d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Direktor družbe: Aleš Ponikvar
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Osebna izkaznica hčerinskega podjetja
Naziv podjetja:
Sedež:
Telefon na sedežu podjetja:
Faks na sedežu podjetja:
Elektronska pošta:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Glavna dejavnost družbe:
Vpis v sodni register:
Osnovni kapital:
Lastnik:
Direktorica družbe:

Big Bang, d. o. o., Beograd
Partizanske avijacije 4, 11070 Beograd
+381 (0)11 2601 310
+381 (0)11 2601 159
uprava@bigbang.rs
103974613
20065630
4643 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

Big Bang, d.o.o., Šmartinska 152, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel.: + 386 (0)1 309 37 01, www.bigbang.si

