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UVOD

1. POROČILO
DIREKTORJA
Prihodnost gradimo na temeljih preteklih dejanj.
Ne znam si predstavljati napredka brez analize in
vrednotenja dosedanjih rezultatov. Kaj smo v Big
Bangu dosegli, spremenili v letu 2015, da lahko
pozitivno zremo v prihodnost?
Na začetku leta smo predstavili nadgradnjo naše
strategije na trgu. Svoji dotedanji zavezi, biti prva
izbira na slovenskem trgu, smo dodali obljubo, da
zvestim potrošnikom zagotovimo še boljši nakup.
Poleg tega smo jim ponudili dodatne storitve,
ki povečujejo zadovoljstvo nakupa in uporabe
izdelkov. To usmerjenost h kupcu smo zajeli pod
novim sloganom: Boljša storitev. Boljši nakup.
Poleg dodatne ponudbe v obliki storitev, ki so jih
potrošniki pozitivno sprejeli, smo utrdili svoj položaj
vodilnega trgovca v panogi na slovenskem trgu.
Dosegli smo rast v primerjavi s preteklim letom, kar
je uspeh, saj ključni trgi niso imeli trenda rasti.
Gibanja trgov med letom so bila dokaj nestanovitna
in so predstavljala dodaten izziv za obvladovanje
stroškov in denarnega toka. Pri obvladovanju
stroškov in denarnega toka smo naredili korak
naprej, kar se je odrazilo v nižjih operativnih
stroških in stabilnem denarnem toku.

Poleg obvladovanja stroškov in denarnega toka
smo boljšo finančno stabilnost podjetja dosegli
tudi s končno rešitvijo prepletenih poroštev za
obvladujočo družbo Merkur Group, d. d. V prejšnjih
letih smo že dosegli delno rešitev, v preteklem letu
pa je bil proces končan in to je enkratno pozitivno
vplivalo na finančni rezultat podjetja.
V preteklem letu se je zaključila tudi naša
prisotnost na srbskem tržišču. Naše hčerinsko
podjetje Big Bang Srbija je prenehalo s
poslovanjem v Srbiji, kar je imelo negativen vpliv
na celoten rezultat podjetja. Prav tako smo imeli
tudi v matičnem podjetju nepredvidene odpise
slabih terjatev zaradi sproženega stečajnega
postopka enega od naših kupcev.
Ne glede na vse enkratne dogodke lahko
zaključimo, da je finančna stabilnost podjetja
boljša kot v preteklosti. Prav to nam daje zdrave
temelje, da lahko nadaljujemo z uresničevanjem
svoje strategije: Boljša storitev. Boljši nakup.

Aleš Ponikvar
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2. PREDSTAVITEV
VODSTVA
Aleš Ponikvar,
direktor družbe

Samo Turk,
direktor strokovnih služb

Matija Savnik,
direktor prodaje

Matija Torlak,
direktor komerciale
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3. KLJUČNI
KAZALNIKI
POSLOVANJA
v tisoč EUR

Postavka
Prihodki od prodaje
Kosmati poslovni izid
EBIT
EBITDA
Čisti poslovni izid
Bilančna vsota, stanje 31. 12.
Kapital, stanje 31. 12.
Donosnost kapitala ROE (v %)
Naložbe v osnovna in
neopredmetena sredstva
Zaposleni, stanje 31. 12.

2012

2013

2014

2015

Načrt
2016

108.833

95.008

102.231

104.471

106.842

23.518

21.481

22.048

21.001

21.609

752

433

858

23

1.148

2.396

1.907

2.191

1.216

2.279

144

–1.393

211

905

835

36.874

35.050

33

26.519

26.605

8.723

7.329

7.564

8.469

9.304

1,8

–17,4

2,8

11,3

9

1.185

683

886

335

804

449

406

380

361

379

V letu 2015 je Slovenija spet beležila rast
gospodarske
aktivnosti.
Pozitiven
trend
gospodarske aktivnosti je bilo zaznati vse leto,
v zadnjem četrtletju predvsem zaradi večjega
domačega povpraševanja oziroma trošenja
gospodinjstev. Pomemben dejavnik gospodarske
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rasti je bil tudi izvoz, toda proti koncu leta se je rast
začela nekoliko upočasnjevati. Pomembne so bile
tudi naložbe, predvsem v transportno opremo ter
stroje. Posledica teh razmer je večji obseg prodaje,
ki je bil v primerjavi s prejšnjim letom višji za 2 %,
kosmati poslovni izid pa je bil nižji za 4,7 %.
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Kosmati poslovni izid in poslovni izid iz
poslovanja z amortizacijo (EBITDA)

Prihodki od prodaje in prihodki od
prodaje na zaposlenega
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4. PREGLED
POMEMBNEJŠIH
DOGODKOV
V LETU 2015
Leto 2015 je bilo za podjetje Big Bang, d. o. o.,
pomembno leto. Zelo razgibano in zahtevno,
toda uspešno. Nadaljevali smo trend rasti
poslovnih prihodkov iz leta 2014 in presegli 105
milijonov evrov prihodkov iz prodaje. Kljub vsem
znamenjem okrevanja gospodarstva statistični
podatki prodaje naših izdelkov oziroma nakupa
s strani gospodinjstev niso pokazali bistveno
večjih nakupov v primerjavi s predhodnim letom,
kar je bilo sicer značilno predvsem za prodajo
vozil. Zato smo še bolj ponosni na svoj rezultat. Z
zadovoljstvom se tako ozremo nazaj na zahtevno
pot sprememb, naporov, veliko vloženega dela,
znanja in sredstev, odrekanja in prilagajanja –
da smo s poslovnim rezultatom ter dokončno
razrešenimi izzivi preteklosti dobili to poplačano
oziroma dobili potrditev, da sta naši usmeritev in
pot pravilni.
V preteklem letu smo veliko poudarka namenili
razvoju spletne trgovine in spletne strani, ki smo ju
obogatili z novimi vsebinami, za kar smo skupaj z
agencijo Red Orbit prejeli prestižno nagrado »Digiday
Retail Awards« za projekt »Best use of data«.
Razširili smo poslovanje z manjšimi in srednjimi
podjetji v okviru prodaje blagovne znamke BEKO,
za katero smo ekskluzivni prodajalec in distributer.
Prav tako smo v letu 2015 močno povečali obseg
poslovanja z mobilnimi telefoni znamke HUAWEI,
tretjega največjega svetovnega proizvajalca
mobilnih telefonov, za katerega smo pridobili
distribucijo v letu 2014. S tem smo zelo povečali
prepoznavnost te blagovne znamke v Sloveniji.
V letu 2015 smo nadaljevali s prenovo svojih
poslovalnic, prav tako smo sledili svetovnim
trendom in svojim usmeritvam iz predhodnega
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leta. Tako smo v letu 2014 vpeljali prvo prodajno
mesto »klikni-in-prevzemi« v trgovskem centru
Qlandia v Kamniku, s čimer smo poskusili združiti
dobre in nove lastnosti spletnega nakupovanja
ter prednosti in udobnosti klasičnih poslovalnic.
Zaradi dobrih izkušenj smo maja 2015 odprli
novo poslovalnico tega formata v trgovskem
centru Velenjka v Velenju, v mesecu februarju
ter septembru pa smo v ta format prenovili
poslovalnici v Slovenski Bistrici in Slovenj Gradcu.
V okviru izboljšav ter dodatnih ugodnosti ter za
lažjo uporabo kupljenih izdelkov smo za kupce
razširili ponudbo storitev s storitvijo »zaščita
PLUS«, povečali obseg možnosti dostave, montaže
in priklopa pri nas kupljenih izdelkov, razširili
ponudbo plačilnih možnosti in vse skupaj zaokrožili
s prenovo našega slogana v »BOLJŠA STORITEV.
BOLJŠI NAKUP«. Izjemno raznovrstna je bila
druga polovica leta, saj smo v mesecu avgustu
popolnoma prenovili svojo spletno stran, v oktobru
v okviru sodelovanja z družbo RWE začeli s prodajo
električne energije, v istem mesecu odprli prvi
»APPLE SHOP« v svojih prostorih in vpeljali novo
promocijsko aktivnost »Final Countdown«. Da bi še
izboljšali prodajno in poprodajno izkušnjo svojim
kupcem, smo tudi razširili in izboljšali klicni center.
Končni rezultat poslovno zelo razgibanega
leta 2015 so krojili tudi enkratni in neponovljivi
dogodki, ki niso bili v neposredni povezavi s
prodajnimi in trženjskimi dogodki. S poslovanjem
je prenehala naša hčerinska družba v Srbiji, ki v
vseh teh letih ni dosegla ustreznega poslovnega
rezultata. To je seveda pomembno vplivalo na
končni poslovni izid. V letu 2015 smo uspeli
dokončno razrešiti in odpraviti vse dileme glede
potencialnih in dejanskih finančnih obveznosti
iz naslova v preteklosti danih poroštev za
Letno poročilo 2015 | Uvod

obveznosti obvladujoče družbe Merkur, d. d.
Dokončna razrešitev tega je pozitivno vplivala na
poslovni izid poslovnega leta 2015.
Dobro poslovanje, dobri notranji procesi in
razrešitev preteklih dilem dajejo tudi trdno
finančno osnovo za poslovanje v letu 2016.

Letno poročilo 2015 | Uvod
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POSLOVNO
POROČILO

5. STRATEŠKE
USMERITVE
V LETU 2015
V letu 2015 je Big Bang nadaljeval z razvojem
strategije večkanalnega prodajnega modela. S
prenovljeno spletno stranjo www.bigbang.si smo
kupcem ponudili še več informacij o tehnologiji,
ponudbi in uporabnosti izdelkov, ki jih prodajamo
v Big Bangu tako v fazi zaznavanja potreb,
informiranja, nakupa in ponakupa. Informirani
potrošniki dnevno vplivajo na to, da se s cenovno
politiko prilagajamo konkurenci in nudimo
potrošnikom najboljšo storitev prodaje in
poprodaje. Pritisk na cene in manjša kupna moč
nam narekujeta poslovanje z nižjimi stroški, zato
smo v letu 2015 še naprej optimizirali poslovne
procese oskrbovalne verige ter poslovanje
maloprodajnih enot.
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Ključna strateška usmeritev je v sistematičnem
poznavanju kupca, poleg tega pa želimo kupcu
ponuditi kakovostno nakupovalno izkušnjo s
ponujanjem dodane vrednosti prek dodatnih
storitev v vseh fazah nakupnega procesa in tudi v
ponakupni fazi. Zato smo v letu 2015 dodali nove
storitve, ki kupcu omogočajo boljšo nakupovalno
izkušnjo, dodatno zavarovanje izdelkov, dostavo
izdelkov na dom z možnostjo priklopa in seznanitev
s tem, kakšno dodano vrednost ponujajo izdelki,
kupljeni v Big Bangu.
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5. 1 Ključne usmeritve v prodaji so tako naslednje:
Končni kupci (B2C):
•

Optimizacija velikosti prodajnega
prostora glede na lokacijo, kupno moč
regije in frekvenco obiskovalcev.

•

Povečanje učinkovitosti prodajnega
procesa z uporabo aktivnega
pristopa do potrošnikov.

•

Zagotavljanje prijetne nakupovalne
izkušnje v naših trgovinah.

•

Preprosto, hitro in varno nakupovanje
v spletnem centru www.bigbang.si.

•

Nadgradnja ob- in poprodajnih storitev
(prevzem in dostava, svetovanje, montaža,
reševanje reklamacij, informiranje …).

•

Informiranje in izobraževanje kupcev o
novih tehnologijah, izdelkih in storitvah z
uporabo prodajnih zgodb in predstavitvijo
uporabne vrednosti naprav.

•
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Spremljanje, razumevanje in vrednotenje
kupca ter napovedovanje njegovega
nakupnega vedenja kot temelj za
prepoznavanje priložnosti za rast.

Medorganizacijski kupci (B2B):
•

Zagotavljanje dolgoročne rasti,
dobičkonosnosti ter plačilne discipline.

•

Oseben pristop s skrbniki ključnih kupcev.

•

Prodaja opreme malim in srednje
velikim podjetjem po načelu
ponujanja popolne poslovne rešitve
(izdelek, dobava, montaža, priklop,
vzdrževanje, financiranje).

•

Iskanje novih programov in zastopstev.

V Big Bangu je potrošnik v središču pozornosti,
zato je naša strateška usmeritev dodana vrednost
za kupca s ponujanjem prodajnih in poprodajnih
storitev s preprostim in učinkovitim nakupnim
procesom.
Srednjeročna usmeritev, ki bo zagotavljala, da
bomo tudi v prihodnje prva izbira kupcev na
področju zabavne elektronike in gospodinjskih
aparatov, je učinkovito pospeševanje prodaje
prek vseh komunikacijskih in prodajnih kanalov
z istim prodajnim nagovorom in izkazovanje
dodane vrednosti za kupca. Na področju velikih
gospodinjskih aparatov pa bomo z izpostavljanjem
dodane vrednosti in celostne rešitve za kupca
z dostavo in montažo še naprej pridobivali tržne
deleže na slovenskem trgu in priklic v očeh kupca.
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6. PRODAJNI PROGRAM
IN STORITVE
Prodajnega programa v preteklosti nismo
bistveno spreminjali, le dopolnjevali smo
ga z novimi tehnološkimi rešitvami, ki jih je
trgu ponudila industrija zabavne elektronike
in gospodinjskih aparatov. Vendar se tako
kot proizvajalci usmerjamo predvsem na
zadovoljevanje potreb sodobnega človeka oz.
uporabnika izdelka in iskanje celovitih rešitev in
prednosti za kupca, kot mu jih ponuja izdelek.
Tako smo tudi svoj prodajni program preimenovali
npr. iz »televizorjev« v »sliko«, iz »glasbenih stolpov«
v »zvok« in iz »električnih zobnih ščetk« v »osebno
nego«, s čimer nakazujemo, da želimo kupcu
ponuditi ne samo televizor določene dimenzije,
kakovosti predvajane slike in različnih priključkov,
temveč tudi ogled vsebin v visoki ločljivosti in s
kakovostnim zvokom, zamik ogleda pri izbranem
ponudniku TV-signala, ugoden paket ponudnika
električne energije, zavarovanje ter ugodno in
transparentno financiranje. Seveda vse skupaj
dostavljeno na dom, zmontirano ter opremljeno z
navodili za uporabo daljinskega upravljalnika …
Kot smo že omenili, smo kupcem v preteklem
letu poleg bogatega nabora storitev dodali še
manjkajoči člen, ki povezuje skoraj ves naš prodajni
program – električno energijo. V sodelovanju
s podjetjem RWE, ponudnikom inovativnih
produktov z električno energijo in rešitev za
energetsko učinkovitost, smo kupcem ponudili
poštene in konkurenčne cene električne energije,
s katerimi lahko povprečno gospodinjstvo občutno
prihrani, pakete žarnic LED ter prihranek pri
nakupu varčnih gospodinjskih aparatov, z uporabo
katerih lahko odjemalci še dodatno znižajo svojo
porabo ter plačajo manj tako za elektriko kot za
omrežnino in druge dajatve.
In ne nazadnje je kupec pri nas vedno dobrodošel,
tudi kadar gre kaj narobe in mora posredovati
serviser. V teh primerih mu omogočimo sprejem
pokvarjenih aparatov v vseh poslovalnicah po
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Sloveniji in individualen dostop ter pregled nad
reševanjem njegove reklamacije.
Storitve so torej eden izmed nosilnih stebrov naše
ponudbe, saj se zavedamo, da smo in želimo ostati
specializiran trgovec z dodano vrednostjo. Zato
smo to usmeritev tudi sporočili svojim kupcem z
novim sloganom: Boljša storitev. Boljši nakup.
Zavedamo se tudi, da je naša dostopnost kupcem
zelo pomembna, zato smo konec junija 2015 odprli
še novo poslovalnico v Velenju, ki je hkrati ena
izmed štirih poslovalnic, ki na manj kot 200 m2
ponuja celotno izbiro Big Banga, dodelan sistem
naročanja in logistike pa poskrbi, da je izdelek, ki
je na zalogi v kateri koli izmed naših poslovalnic,
dobavljiv v roku 48 ur na izbrano mesto po želji
kupca. Kupec lahko izdelek naroči na portalu za
spletno naročilo v trgovini ali prek spletnega centra
(na lastnem računalniku ali pametni prenosni
napravi).
V svojem prodajnem programu imamo tudi
ponudbo za mala in srednje velika podjetja, vse od
računalniških rešitev, davčnih blagajn, hotelskih
televizorjev in komercialnih monitorjev, do
aparatov za kavo in drugih gospodinjskih aparatov.
Na področju distribucije želimo z izkušnjami in
znanjem s področja maloprodaje in distribucije
kot partner proizvajalcem pomagati pri vstopu
na trg in razvoju blagovnih znamk na trgu s
ciljem dvigovanja vrednosti blagovnih znamk. To
smo dokazali z izjemnimi rezultati pri distribuciji
blagovnih znamk Beko, Huawei, Grundig, Harman
Kardon, JBL, Yamaha in drugih. Naše izkušnje
na področju maloprodaje, transparentnost in
usmerjenost v končnega kupca cenijo mnogi
veleprodajni partnerji. Izdelki omenjenih znamk
so na voljo tudi na policah in v ponudbi Merkurja,
Mercator Tehnike, Telekoma, Mimovrste, Lesnine
in drugih trgovcev.
V Big Bangu se ukvarjamo tudi s prodajo na debelo
in prodajo na tujih trgih.
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6. 1 Blagovne skupine
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7. TRGOVINE
Seznam trgovin v Sloveniji:
TRGOVINE BIG BANG

Naslov

BIG BANG CITYPARK

ŠMARTINSKA CESTA 152 g, 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 3 a, 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 1 d, 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 1 A, 5000 NOVA GORICA

BIG BANG KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 141, 8270 KRŠKO

BIG BANG KAMNIK

DOMŽALSKA CESTA 3, 1241 KAMNIK

BIG BANG VELENJE

CELJSKA CESTA 40, 3320 VELENJE

SPLETNA TRGOVINA:
BIGBANG.SI

ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA
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8. PRODAJNI
TRGI
Najpomembnejši trg družbe Big Bang je slovenski
trg, ki obsega 91,9 % deleža celotne prodaje. Sledijo
mu trgi držav EU s 7,6 % deleža celotne prodaje ter
drugi tuji trgi (0,5 %).

Slovenija

16
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9. GOSPODARSKE
RAZMERE
V LETU 2015
2014

2015

Bruto domači proizvod (realne stopnje rasti, v %)

2,6

2,9

Stopnja brezposelnosti, registrirana, v %

13,1

12,3

Inflacija, povprečje leta

0,2

–0,5

Zasebna potrošnja (realne stopnje rasti, v %)

0,3

1,7

Realni prihodek v trgovini na drobno, medletna rast, v %

–1,7

0,2
Vir: SURS, marec 2016

Leto 2015 je sledilo pozitivnim trendom
gospodarskega okrevanja. Bruto domači proizvod
že drugo leto zapored raste – realno se je v letu
2015 povečal za 2,9 %. Pozitiven trend gospodarske
aktivnosti je bilo zaznati vse leto, v zadnjem
četrtletju predvsem zaradi večjega domačega
povpraševanja oziroma trošenja gospodinjstev.
Pomemben dejavnik gospodarske rasti je bil tudi
izvoz, toda proti koncu leta se je rast začela nekoliko
upočasnjevati. Pomembne so bile tudi naložbe,
predvsem v transportno opremo ter stroje.
Pozitivni trendi so bili opazni tudi na trgu dela, saj
se je stopnja registrirane brezposelnosti znižala na
12,3 %, prav tako stopnja anketne brezposelnosti,
ki je v zadnjem četrtletju preteklega leta znašala
8,4 %. Glede na december predhodnega leta je
bilo delovno aktivnih oseb za 0,5 % več. Pozitivni
trendi so bili zaznani predvsem v predelovalnih
dejavnostih in na področju gostinstva.
Konec leta 2015 sta bili letna in povprečna letna
inflacija negativni, vsaka od njiju –0,5 %, lani v
istem obdobju pa vsaka od njiju –0,2 %.
Cene blaga so bile v primerjavi z decembrom 2014
v povprečju nižje za 1,0 %. Blago dnevne porabe se
je pocenilo za 1,3 %, trajno blago za 1,2 %, poltrajno
blago pa se je podražilo za 0,6 %. Storitve so se v
enem letu podražile, in sicer za 0,7 %.
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V letu 2015 so se cene najbolj znižale v skupinah
prevoz (za 5,2 %), rekreacija in kultura (za 2,3 %),
stanovanjska oprema (za 1,1 %) ter stanovanje (za
1,0 %). Zvišale pa so se v skupinah komunikacije
(za 5,3 %), hrana in brezalkoholne pijače (za
1,5 %), gostinske in nastanitvene storitve (za
1,4 %), raznovrstno blago in storitve (za 1,1 %),
obleka in obutev (za 0,8 %), zdravje (za 0,7 %) ter
alkoholne pijače in tobak (za 0,1 %). Cene v skupini
izobraževanje se v povprečju niso spremenile.
K letni deflaciji so največ (0,89 odstotne točke)
prispevale nižje cene naftnih derivatov.
K letni rasti cen so 0,25 odstotne točke prispevale
višje cene telefonskih in internetnih storitev (te
so bile dražje za 5,8 %). 0,23 odstotne točke so
prispevale višje cene hrane (najizraziteje se je
podražilo sadje, in sicer za 8,5 %).
Povprečna mesečna bruto plača za december
2015 je znašala 1.594,93 EUR; od povprečne
mesečne bruto plače za november 2015 je bila
nominalno nižja za 5,0 %, realno pa za 4,6 %.
Povprečna mesečna neto plača za december
2015 je znašala 1.035,58 EUR; v primerjavi s plačo
za november 2015 je bila nominalno nižja za 4,3 %,
realno pa za 3,9 %.
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Znižanje povprečne mesečne plače za december
2015 glede na november 2015 je bilo pretežno
posledica razlike v višini izrednih izplačil (13. plače
in božičnice); glavnina teh izplačil je bila namreč
izplačana s plačo za november.
Povprečna mesečna bruto plača v letu 2015 je
znašala 1.555,89 EUR, neto pa 1.013,23 EUR. Od
povprečne mesečne plače v letu 2014 je bila v
bruto znesku nominalno višja za 0,7 %, realno pa
za 1,2 %, v neto znesku pa nominalno za 0,4 %,
realno pa za 0,9 %.
Vsi domači sektorji, z izjemo države, že tretje leto
zapored ustvarjajo finančne presežke. Skupni
presežek do tujine je v drugem četrtletju 2015 na
letni ravni dosegel 6,2 % BDP, kar pomeni, da je
narodnogospodarsko varčevanje precej večje od
naložb. Varčevanje podjetij je že preseglo raven
varčevanja pred krizo. Hkrati naložbe dosegajo
le polovico tistih pred krizo, vendar je bila takrat
stopnja naložbenja nevzdržno visoka. Podjetja
so svoj presežek usmerjala tudi v zmanjševanje
dolga, gospodinjstva pa v gotovino in vloge pri
bankah. Vračanje zaupanja v banke je izboljšalo
strukturo virov njihovega financiranja, s čimer
se zmanjšujejo tudi sistemska tveganja, vendar
pa se hkrati zaradi krajšanja ročnosti virov
povečuje nestabilnost strukture virov. Kljub
ugodnim pogojem financiranja in naraščanju
povpraševanja po posojilih pa ostajajo banke pri
naložbah previdne. 1
Trend
povečevanja
finančnih
sredstev
gospodinjstev se je v letu 2015 nadaljeval,
medtem ko so se transakcije zmanjševale.
Vloge gospodinjstev so se od začetka leta 2014
do konca tretjega četrtletja povečale za 5,9 %.
Večina vlog (več kot 50 %) je vpoglednih, kar kaže
na odzivanje na nizke depozitne obrestne mere.
Obveznosti iz posojil so v zadnjem letu ostale
skoraj nespremenjene, kar kaže na omejeno
kreditiranje s strani bank. Tudi stanje posojil se je
povečalo skoraj izključno iz naslova tečajnih razlik
(sprememba švicarskega franka). V evrskem
območju so tako vloge kot posojila v zadnjem letu
in pol porasli za okoli 1 %.2

1

Gospodarska in finančna gibanja, januar 2016, Banka Slovenije

2

Gospodarska in finančna gibanja, januar 2016, Banka Slovenije
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Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je
bil v decembru 2015 za 0,9 % nižji kot v novembru
2015. Nižji je bil zaradi 3,2 % nižjega realnega
prihodka v trgovini na drobno z neživili. Prodaja
neživil je v decembru 2015 dosegla najnižjo
mesečno raven prodaje v letu 2015. Realni
prihodek od prodaje živil je bil v decembru 2015 za
0,5 % višji kot v novembru 2015.
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno
je bil v decembru 2015 za 0,2 % višji kot v
decembru 2014. Višji je bil zaradi višje prodaje
v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi,
kajti brez te je bil realni prihodek v trgovini
na drobno nižji za 1,6 %. Na letni ravni je bila v
decembru 2015 nižja tako prodaja neživil (za 1,5
%) kot tudi prodaja živil (za 1,4 %).
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je
bil v letu 2015 za 0,7 % višji kot v prejšnjem letu. Višji
je bil predvsem zaradi višjega prihodka v trgovini z
neživili (za 2,0 %). Prihodek v trgovini z živili je bil
približno enak kot v letu 2014, prihodek od prodaje
v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi pa
je bil nižji kot v letu 2014. Pri neživilih se je v prvih
enajstih mesecih leta 2015 (za december 2015 ti
podatki še niso na voljo) najbolj povečala prodaja
v trgovini na drobno po pošti in internetu, saj je bil
realni prihodek od te prodaje za 41,1 % višji kot v
istem obdobju leta 2014.
Realni prihodek od prodaje v trgovini na debelo in
drobno z motornimi vozili in od popravil motornih
vozil je bil v decembru 2015 višji na mesečni in letni
ravni. Glede na prejšnji mesec je bil višji za 2,2 %,
glede na isti mesec prejšnjega leta pa za 15,6 %.
Na področju trgovine z motornimi vozili in popravil
motornih vozil je prišlo v letu 2015 do precejšnjega
razmaha. Povprečni prihodek v trgovini z
motornimi vozili je v preteklih letih zaostajal za
povprečnim prihodkom iz leta 2008, v letu 2015
pa ga je prvič presegel, in to za 11,8 %. Glede na leto
2014 je bil višji za 13,8 %.
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10. ANALIZA
POSLOVANJA
V LETU 2015
10. 1 PRODAJA
V letu 2015 je družba beležila rast prihodkov od
prodaje. V primerjavi z letom 2014 so se povečali
za 2 %. Prihodki od prodaje v maloprodaji so
se zmanjšali za 5 %, medtem ko so prihodki od
prodaje v veleprodaji zrasli za 34 % ter prihodki od
prodaje od izvoza za 125 %.

V letu 2015 smo zopet beležili rast prodaje na
zaposlenega, ki se je v primerjavi z letom 2014
povečala za 24 %. Rast je odraz manjšega števila
zaposlenih, saj se je to v povprečju zmanjšalo za 5
%, in večjega obsega prodaje.

Prihodki od prodaje
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10. 2 POSLOVNI ODHODKI
V letu 2015 so poslovni odhodki znašali 104,5 mio
EUR in so bili za 3 % višji kot leto prej. Delež poslovnih
odhodkov v prodaji je v letu 2015 znašal 100,1 %,
kar je 0,8 odstotne točke več kot v prejšnjem letu.
V zadnjih štirih letih se delež poslovnih odhodkov v
prodaji giblje med 99 % in 100 %.

Deleži poslovnih odhodkov v prodaji (v %)
100

80

V strukturi poslovnih odhodkov v prodaji
največji odstotek predstavlja nabavna vrednost
prodanega blaga, ki se v zadnjih štirih letih v
povprečju giblje okoli 78 %. V letu 2015 je bila za 1,9
% višja kot v letu 2014, medtem ko so bili prihodki
od prodaje blaga v istem obdobju višji za 2 %.

60

Stroški prodaje so naslednji po velikosti v strukturi
poslovnih odhodkov v prodaji in so v zadnjih
štirih letih v povprečju znašali 18,4 %. V letu 2015
so bili v primerjavi z letom 2014 za 7,8 % nižji.
Enako velja za stroške splošnih dejavnosti, ki v
zadnjih štirih letih v povprečju predstavljajo 2,3 %
poslovnih odhodkov. Drugi poslovni odhodki so bili
v primerjavi z letom 2014 višji za 430 %. Razlog so
bistveno višji odpisi poslovnih terjatev.

40
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Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
Drugi poslovni odhodki

10. 3 PRIHODKI IN ODHODKI FINANCIRANJA
v tisoč EUR

Postavka

2012

2013

2014

2015

Finančni prihodki

196

104

3.990

2.172

Finančni odhodki

772

2.039

3.940

1.289

–576

–1.935

50

884

Neto finančni izid
Finančni prihodki so bili v primerjavi s predhodnim
letom za 46 % nižji. Tudi finančni odhodki so bili v
letu 2015 v primerjavi z letom 2014 nižji, in sicer
za 67 %.
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10. 4 POSLOVNI IZID
Poslovni izid iz poslovanja družbe Big Bang v
vrednosti 23 tisoč EUR je bil slabši kot v letu
2014, kar je posledica višjih drugih poslovnih
odhodkov. Poslovni izid iz poslovanja, povečan za
amortizacijo (EBITDA), v višini 1.215 tisoč EUR se
je prav tako zmanjšal, in sicer za 976 tisoč EUR
oziroma 45 %. V letu 2015 smo realizirali dobiček
v višini 905 tisoč EUR pred obdavčitvijo. Efektivna
davčna stopnja je znašala 0 %.

Poslovni izid (v tisoč EUR)
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Sestava dobička pred obdavčitvijo
v tisoč EUR

Postavka

2012

2013

2014

2015

752

433

858
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Neto finančni izid
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–1.935
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Drugi odhodki
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0

0
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Poslovni izid pred obdavčitvijo

1.353
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Poslovni izid iz poslovanja
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10. 5 SREDSTVA
Konec leta 2015 so sredstva družbe znašala
26.519 tisoč EUR in so se glede na konec leta
2014 zmanjšala za 4.614 tisoč EUR oziroma 15 %.
Dolgoročna sredstva so znašala 4.026 tisoč EUR
in so se zaradi slabitev finančne naložbe v kapital
hčerinskega podjetja, zmanjšanja neopredmetenih
in opredmetenih osnovnih sredstev ter naložbenih
nepremičnin zmanjšala za 22 %. Kratkoročna

sredstva so znašala 22.493 tisoč EUR in so se
zmanjšala za 13 % glede na konec prejšnjega leta.
Med kratkoročnimi sredstvi so se kratkoročna
posojila zmanjšala za 100 %, terjatve za 39 %,
zaloge za 1 %, medtem ko so se denarna sredstva
povečala za 414 %. Največji vpliv na zmanjšanje
kratkoročnih sredstev so imele terjatve.

Sredstva (v tisoč €)
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10. 6 KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital družbe Big Bang je bil glede na leto 2014 višji
za 905 tisoč EUR. Na njegovo povišanje je vplival
čisti dobiček v letu 2015 v višini 905 tisoč EUR.
Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z
letom 2014 zmanjšale za 24 %. Med kratkoročnimi
obveznostmi so se zmanjšale finančne obveznosti,
poslovne obveznosti ter obveznosti za odmerjeni
davek.

Stopnja lastništva financiranja (delež kapitala
v financiranju) se je v primerjavi z letom 2014
povečala za 7,6 % in je znašala 31,9 %. To pomeni, da
je bilo 31,9 % obveznosti do virov sredstev družbe
financiranih z lastniškimi viri.

Obveznosti do virov sredstev (v tisoč €)
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10. 7 IZKAZ DENARNIH TOKOV
Družba Big Bang je v letu 2015 vrednost denarnih
sredstev in njihovih ustreznikov povečala za 1.509
tisoč EUR, saj je pozitiven denarni tok iz poslovanja
in naložbenja presegel negativen denarni tok iz
financiranja. Družba je ustvarila za 656 tisoč EUR
dobička pred obdavčitvijo in pred spremembami
čistih kratkoročnih sredstev. Med spremembami
kratkoročnih sredstev so na dobiček pozitivno
vplivale spremembe stanja poslovnih in drugih
terjatev ter zalog in sprememba rezervacij,
medtem ko so imele spremembe stanja poslovnih
in drugih obveznosti ter terjatve za davke
negativen vpliv.
Na pozitiven denarni tok iz naložbenja so vplivali
predvsem prejemki od prodaje nepremičnin,
naprav in opreme v vrednosti 583 tisoč EUR. Na
negativen denarni tok iz financiranja pa so najbolj
vplivala odplačila prejetih kratkoročnih posojil v
višini 4.726 tisoč EUR ter plačila obresti v višini 179
tisoč EUR.

Izkaz denarnih tokov (v tisoč €)
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11. NAČRTI
ZA PRIHODNOST
Big Bang kot največji prodajalec zabavne
elektronike stremi k popolnemu zadovoljevanju
potrošnikovih potreb in k dolgoročnemu odnosu
s potrošniki tako v fazi pred nakupom, med
nakupom in v ponakupni fazi. V okviru poslovnega
modela poslovanja družbe nenehno iščemo
priložnosti na nivoju potrošnika, novih tehnologij,
novih razvijajočih blagovnih znamk in prodajnih
poslovnih modelov.
Big Bang obvladuje večkanalni prodajni model in
ga razvija v omnikanalni prodajni model, s katerim
želimo potrošniku ponuditi dodano vrednost v
vseh fazah nakupnega in ponakupnega procesa.
Prav tako razvijamo brezšivno povezavo med
več tržnimi potmi, ki so usmerjene k potrošniku. Z
razvojem manjših poslovalnic »klikni-in-prevzemi«
smo svojim kupcem ponudili priročnost nakupa. Z
optimiziranim nastopom na spletu in urejenimi
potmi blaga omogočamo enostavnejši nakup s
storitvijo dostave, montaže in priklopa.
Uporaba spleta in mobilnih naprav omogoča
čedalje hitrejši in udobnejši dostop do različnih
informacij in spletne ponudbe, zato nadaljnji razvoj
spletnih vsebin in povezava klasične maloprodaje
s socialnimi omrežji, mobilnim nakupovanjem
in klasičnim spletnim nakupovanjem še naprej
predstavljata našo glavno usmeritev.
Tako bomo:
• aktivno razvijali in dodajali vedno nove
vsebine in informacije na spletu,

•

prilagajali trgovine novemu tipu ter
po potrebi odprli dodatne trgovine
novega tipa (klikni-in-prevzemi),

•

širili omrežje prevzemnih oziroma
prodajnih mest, kjer Big Bang še ni prisoten,

•

širili prodajno ponudbo z novimi
blagovnimi skupinami in izdelki ter

dali poudarek na predstavitev in prodajo dodatnih
storitev, da bi olajšali in izboljšali nakupovalno
izkušnjo, omogočili čim boljšo rabo kupljenih
izdelkov in predvsem olajšali povezovanje različnih
izdelkov med seboj.
Kljub čedalje pametnejšim in bolj izpopolnjenim
napravam in izdelkom se srečujemo z dilemo, ali jih
uporabljamo ustrezno oziroma ali nam dajejo to,
kar od njih pričakujemo. Tu bo Big Bang dodal svojo
vrednost in izkušnje ter svoje znanje delil s kupci.
Tako jim bo omogočil ustrezno udobje in uporabo
kupljenih izdelkov in storitev.
S povezovanjem informacij, ki jih v Big Bangu
pridobimo prek tehnologije, industrije, trga,
potrošnika in analitičnega znanja, ter izkušenj
prilagajamo poslovni model prodaje Big Banga v
poslovni model omnitail, ki zaradi osredotočenja
na dodano vrednost storitev za potrošnike
predstavlja dodatno prednost pred konkurenco.

11. 1 ZAPOSLENI
Preteklo leto smo bolj kot kadar koli prej spodbujali
razvoj dodatnih storitev, kar je prineslo še
večjo potrebo po razvoju zaposlenih in boljši
komunikaciji. Big Bangova notranja kultura sloni
na spoštovanju ključnih vrednot, ki zaposlene
usmerjajo k transparentnosti delovanja, visoki
strokovnosti, občutku skupinske pripadnosti,
podjetniški logiki razmišljanja, visoki stopnji
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odgovornosti in prilagodljivosti. Zaposleni v družbi
Big Bang sprejemamo odgovornost zase, za svoje
delo, svojo družbo in svoje družbeno okolje.
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11. 1. 1 Družbo Big Bang gradimo zelo učinkoviti posamezniki
V letu 2015 smo tako kot leto pred tem zmanjšali
število zaposlenih predvsem v enotah, ki so
izkazovale nižjo stopnjo učinkovitosti. Število
zaposlenih po posameznih enotah smo uskladili
s pokazatelji učinkovitosti zaposlenih in tako
povečali učinkovitost posameznih enot. Skladno

s težnjo po dvigu učinkovitosti poteka tudi
zaposlovanje, ki je usmerjeno na oddelke z večjo
dodano vrednostjo.
Skupno število zaposlenih smo zmanjšali za 19.

Število zaposlenih v posameznih sektorjih
Org. enote

31. 12. 2013

31. 12. 2014

31. 12. 2015

Uprava

25

23

22

Maloprodaja

324

301

287

Marketing

8

5

6

Veleprodaja

5

6

7

Upravljanje produktov

17

18

21

Nabava

8

10

3

Logistika

19

17

15

406

380

361

Big Bang, d. o. o.

Največ prihodov in odhodov smo zabeležili
v številčno najmočnejšem sektorju, torej
maloprodaji. V letu 2015 smo sprejeli nov Pravilnik
o sistemizaciji delovnih mest, s katerim smo na

novo uredili organizacijsko strukturo v podjetju,
kar je posledično privedlo do prerazporeditve
zaposlenih po oddelkih.

Pregled števila prihodov in odhodov po posameznih sektorjih
Prihodi

Odhodi

Število

%

Število

%

Uprava

3

13,64 %

4

18,18 %

Prodaja
(maloprodaja +
spletni center)

31

10,80 %

40

13,94 %

Marketing

2

33,33 %

4

66,67 %

Veleprodaja

0

0,00 %

3

42,86 %

Upravljanje
produktov

0

0,00 %

1

4,76 %

Nabava

0

0,00 %

2

66,67 %

Logistika

1

6,67 %

2

13,33 %

Big Bang SKUPAJ

25
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Opomba: Malenkostne razlike med to in prejšnjo preglednico izhajajo iz notranjih premestitev.

Ob pogledu na pretekla leta nadaljujemo
trend racionalizacije vse od leta 2011.
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Gibanje števila zaposlenih v letih od 2001 do 2014
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V prihodnosti nameravamo vzdrževati zdajšnje
število zaposlenih. Ob intenzivnem spremljanju
kazalnikov učinkovitosti nenehno težimo k dvigu
učinkovitosti tako na nivoju posameznih skupin
kot na nivoju posameznika. S tem namenom smo
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2015

v letu 2015 spremenili kazalnike uspešnosti (KPI),
predvsem v sektorju prodaje, saj smo morali
kazalnike prilagoditi pospeševanju prodaje in
razvoju storitev.

Nagrajevanje zaposlenih
Uspešnost in učinkovitost nagrajujemo skladno
s Pravilnikom o nagrajevanju, ki pa je dopolnjen,
tako da ob nedoseganju načrtovanih rezultatov ne
ogroža poslovanja družbe. Pravilnik o nagrajevanju
zaposlenih je bil sprejet leta 2013 in zajema:
• nagrajevanje individualne
odgovornosti in uspešnosti (KPI),
•

rast posameznikovih kompetenc,

•

skupinski rezultat (poslovna uspešnost).

Ta pravilnik nam je prinesel dobro podlago za
spremljanje posameznikovega napredka in
učinkovitosti in je z dopolnitvami po posameznih
enotah, ki so nam omogočile stabilnejšo napoved
nagrad, ostal v veljavi tudi v letu 2015.
Konec leta smo dodatno nagradili 5 zaposlenih, ki
smo jih izpostavili kot zgledne sodelavce, ki sledijo
smernicam Big Banga. Prav tako smo konec leta
nagradili 50 sodelavcev za izredne dosežke v
letu 2015.

11. 1. 2 Družbo Big Bang gradimo strokovno usposobljeni posamezniki
Ključne prodajne in vodstvene veščine v družbi
Big Bang večinoma gradimo notranje, vsekakor
pa težimo tudi k ustrezni uporabi znanja in
veščin, pridobljenih s formalnim šolanjem. S
tem namenom smo v celotnem letu organizirali

notranja izobraževanja in usposabljanja, prav tako
pa smo z dvema sodelavcema sklenili pogodbo o
izobraževanju ob delu, s katero sodelavcema tudi
sofinanciramo izobraževanje.

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015
S slike 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 2014 se je zmanjšalo
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število zaposlenih z II. in VII. stopnjo, povečalo pa
se je število zaposlenih s V. in VI. stopnjo izobrazbe.
Dva zaposlena sta v letu 2015 pridobila višjo
stopnjo izobrazbe.
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Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015

VIII. stopnja

I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja

VII. stopnja

VI. stopnja

V. stopnja

IV. stopnja

Organizacija četrtletnih konferenc za ključne vodje ter strateških konferenc
Četrtletne konference za ključne vodje so
namenjene identifikaciji ključnih priložnosti
za izboljšanje in pripravi akcijskih načrtov za
izboljšanje. Strateška konferenca, ki je zastavljena
širše, pa je poleg spoznavanja z osredotočenostjo

družbe namenjena izboljšanju komunikacije
med posameznimi oddelki, saj na konferenci
obravnavamo operativno dnevno tematiko, pri
kateri sodelujejo vsi prisotni.

Nadaljevanje in nadgradnja že obstoječih programov šolanja in izobraževanja
V letu 2015 je bilo organizirano izobraževanje
vseh prodajalcev z namenom osvežitve in
nadgradnje obstoječih znanj in veščin. Poudarek
je bil na razumevanju vloge posameznega
prodajalca, kako lahko vsak prodajalec aktivno
prispeva k uspešnosti prodaje in zagotovitvi
popolne storitve za vsakega kupca. V prodajno
akademijo so bili vključeni tudi vsi blagajniki in za
razumevanje koncepta prodajne akademije tudi
vsi komercialisti.
Za poslovodje in oddelkovodje je potekalo
nadaljevalno izobraževanje vodstvenih veščin s
poudarkom na komunikacijskih veščinah za vodjo.
S tem smo želeli vplivati na višjo implementacijo
prodajne akademije prodajalcev ter višjo stopnjo
motiviranosti zaposlenih.

Letno poročilo 2015 | Poslovno poročilo

Za ključne vodje je bilo organizirano izobraževanje
komunikacijskih veščin z namenom uspešnejše
vodstvene komunikacije in boljšega razumevanja
samega sebe v različnih voditeljskih situacijah.
Za dvig motivacije in podpore, za izboljšanje
medsebojne komunikacije, dajanje povratnih
informacij,
razvijanje
timskega
delovanja
in sodelovanja med ekipami ter za krepitev
pripadnosti smo pričeli z izobraževanjem
komunikacijskih veščin tudi za vse druge
zaposlene.
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.
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Spremljanje učinkovitosti izobraževanja
Rezultate izobraževalnih programov spremljamo
prek ocen udeležencev in individualnih KPIjev. Občasno ocenjevanje kompetenc ter
redno spremljanje kazalnikov uspešnosti nam
omogočata longitudinalno spremljanje napredka

med izobraževanjem in po izobraževanju. Skrb
za uspešen prenos znanja v prakso prevzemajo
vodje in dva regijska vodja, ki s preverjanjem
znanja in veščin na delovnem mestu beležijo
napredek posameznika.

11. 1. 3 V Big Bangu spodbujamo enake možnosti
Zavedamo se pomembnosti razlik med ljudmi,
zato se trudimo vzdrževati ravnovesje med
številom zaposlenih žensk in moških ter to tudi
spodbujamo. V družbi Big Bang je bilo leta 2015

zaposlenih 43,2 % žensk in 56,8 % moških, kar
pomeni, da smo glede na leto 2014 ohranili enako
razmerje.

Struktura po spolu in starosti na dan 31. 12. 2015
Starost

Število

Odstotek

Moški

Ženske

Od 20 do 30 let

55

15,24 %

45

10

Od 30 do 40 let

181

50,14 %

96

85

Od 40 do 50 let

90

24,93 %

48

42

Od 50 do 60 let

34

9,42 %

15

19

Od 60 let naprej

1

0,28 %

1

0

361

100

205

156

SKUPAJ

Glede na leto 2014 je bilo v družbi zaposlenih nekaj
manj pripadnikov starostnih skupin nad 40 let. Še
vedno večino zaposlenih predstavlja skupina med
30. in 40. letom starosti, naraslo pa je tudi število
zaposlenih, starih med 20 in 30 let.

V letu 2015 smo imeli zaposlenega enega invalida
več kot preteklo leto, in sicer gre za invalida s III.
kategorijo invalidnosti. Vsem invalidom skladno z
zmožnostmi omogočamo prilagoditev dela.
.

Število zaposlenih s priznano stopnjo invalidnosti
Naziv kategorije invalidnosti

Ženske (št.)

Moški (št.)

Število skupaj

II. kategorija

2

0

2

III. kategorija

5

3

8

SKUPAJ

7

3

10

11. 1. 4 Mladi
Tudi v letu 2015 smo sodelovali s šolami v vseh
slovenskih regijah, saj smo dijakom omogočali
izvajanje prakse v naših poslovalnicah. Prav
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tako še naprej štipendiramo nekaj perspektivnih
dijakov in študentov.
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11. 1. 5 Zaposleni smo odgovorni do družbe in okolja
Več o dejavnostih, s katerimi zaposleni izkazujemo
svojo okoljsko in družbeno odgovornost, je
navedeno v poglavju Trajnostni razvoj. Dodatno
so zaposleni izkazali svojo odgovornost do drugih
ljudi na način, da so se v letu 2015 štirje zaposleni
večkrat udeležili krvodajalskih akcij.

Zaposleni večkrat sami predlagajo drug drugemu
ali podjetju, na kakšen način in v katerih primerih
se lahko vključujemo v različne dobrodelne
akcije za pomoč posameznikom, ki se znajdejo v
osebnih stiskah, kot tudi za pomoč dobrodelnim
organizacijam, prek katerih pomagamo drugim
ljudem.

11. 1. 6 Skrbimo za dobrobit zaposlenih
V družbi Big Bang, d. o. o., se zavedamo, da varnost
in zdravje pri delu na delovnem mestu poleg
osnovnega namena zagotavljata tudi zadovoljstvo
zaposlenih. Tako si v družbi nenehno prizadevamo
zniževati raven tveganja, ki je posledica izvajanja
delovnih procesov. Iščemo rešitve, ki so zdravju
prijaznejše in varnejše za zaposlene. Družba je v
letu 2015 sprejela novo Izjavo o varnosti z oceno
tveganja. Tveganja občasno ocenjujemo in jih z
varnostnimi ukrepi ohranjamo na sprejemljivi
ravni. Zaposlene občasno usposabljamo za
varstvo pri delu in varstvo pred požarom, prav tako
pa tudi za gašenje začetnih požarov. Periodično
in preventivno opravljamo tudi zdravstvene
preglede za vse zaposlene v družbi skladno z
zdravstveno oceno tveganja. V letu 2015 smo
izvajali tudi občasne preglede prostorov dela in
opreme, preglede in meritve ekoloških pogojev
dela, redne tehnične preglede hidrantnega
omrežja in gasilnih aparatov.
V letu 2015 smo prijavili 4 poškodbe pri delu.
Že v letu 2013 smo izdelali program Promocija
zdravja, ki ga razvijamo tudi v letu 2015. Pridružili
smo se Trgovinski zbornici Slovenije pri sodelovanju
v projektu »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v

primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres
na delovnem mestu?«. V projektu sodelujemo
tako, da opozarjamo na nevarnosti in tveganja,
do katerih prihaja v praksi na samem delovnem
mestu, še posebej pri prodaji, in da v zvezi s tem
pripravljamo gradivo, s katerim ozaveščamo
zaposlene, izboljšamo usposobljenost delavcev
in delodajalcev v trgovinski dejavnosti za
prepoznavanje in soočanje s tveganji za nasilje
tretjih oseb in s tem povezanim stresom (metode
za prepoznavanje in obvladovanje psihosocialnih
tveganj in stresa) ter izboljšamo zavedanje o
pomenu psihičnega in fizičnega dobrega počutja
na delovnem mestu in posledično v zasebnem
življenju.
V družbi skrbimo za zaposlene na način, da jim
pomagamo omogočiti varnejšo prihodnost, zato
skupaj z zaposlenimi vplačujemo v dodatno
pokojninsko zavarovanje pri dveh zavarovalnicah,
in sicer Skupna, d. d., in Prva zavarovalnica, d. d. V
letu 2015 je bilo v shemo dodatnega pokojninskega
zavarovanja vključenih 261 zaposlenih. Prispevek
družbe je ostal nespremenjen ne glede na
izbranega
ponudnika,
povprečno
vplačilo
posameznikov pa je bilo pri zavarovalnici Skupna
8,33 EUR, pri Prvi zavarovalnici pa 13,68 EUR.
Št. zaposlenih

Povprečno vplačilo

SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA, D. D.

152

8,33 EUR

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, D. D.

109

13,68 EUR

11. 1. 7 Komunikacija
V letu 2015 smo nadaljevali z mesečnim izdajanjem
internega glasila, ki je jeseni dočakalo preobrazbo
in preimenovanje. Zaposlene v glasilu z novim
imenom Big Bang Svet mesečno obveščamo o
rezultatih preteklega meseca, jih seznanjamo
o prihodnjih usmeritvah ter jim predstavljamo
prihajajoče novosti, izobraževalne vsebine in
informacije o zaposlenih.
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V mesecu novembru 2015 je zaživel še en zelo
pomemben komunikacijski kanal, spletni portal
BBlog, ki nam omogoča vpogled v najrazličnejša
področja delovanja in razmišljanja vseh zaposlenih.
BBlog prispeva k širitvi skupnega delovnega
in komunikacijskega prostora. Namen oz. cilj
spletnega portala BBlog je graditev zaupanja in
plemenitenje odnosov z zaposlenimi, poudarjanje
statusne enakosti delovnih mest in oddelkov,
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objavljanje ključnih sporočil, objavljanje
zbiranje informacij in komunikacija z bralci.

idej,

Pri vseh pomembnih odločitvah znotraj družbe
sodeluje sindikat družbe Big Bang, s katerim ima

vodstvo vzpostavljen zelo dober dialog. Vodstvo
sindikata aktivno sodeluje pri izboljšavah,
povezanih s splošnimi akti družbe.

11. 1. 8 Usmerjeni smo v prihodnost
Leta 2016 bomo usmerjeni v dvig učinkovitosti
in angažiranosti zaposlenih na način, da bomo
jasneje opredelili delovne odgovornosti in poslovne
procese, do- in nadgrajevali spremljanje in razvoj
uspešnosti posameznikov, nadaljevali z rednim
programom usposabljanja prodajnega osebja,
sprotno spremljali zadovoljstvo zaposlenih in k
temu pristopali projektno. Prav tako bomo sprotno
spremljali kakovost notranje komunikacije, redno
spremljali posameznikove dodane vrednosti in
redno izvajali akcijske načrte za dvig učinkovitosti.
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12. UPRAVLJANJE
S TVEGANJI
12. 1 Poslovna tveganja
12. 1. 1 Nabavna tveganja
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. Če dobavitelj poviša ceno,
lahko nastane tudi problem nekonkurenčnosti in
posledično upad prodaje.

opredeljene določene omejitve. Pomemben
instrument za obvladovanje tega tveganja je tudi
regulacija zaloge glede na stopnjo tveganja za
posamezno blago ali skupino blaga.
Gibanje nabavnih cen predstavlja trgovskemu
podjetju visoko tveganje. Izpostavljenost temu
tveganju v Big Bangu pa je zmerna.

Instrument za zmanjšanje tveganj, povezanih
z gibanjem cen, je nabavna pogodba, kjer so

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 odpise,
kar vse posledično vpliva na poslovni izid.
Tveganje obvladujemo z nenehnim spremljanjem
teh zalog po opredeljenih kriterijih in s
sprotnim ukrepanjem. Dobavitelje vključujemo

v razreševanje slabih zalog. Instrument za
obvladovanje tudi tega tveganja je nabavna
pogodba.
Slabe zaloge imajo velik vpliv na poslovanje
podjetja, vendar Big Bangu ne predstavljajo
visokega tveganja, ker je odstotek slabih zalog
zelo majhen in je zanj oblikovana slabitev.

Tveganje nepravočasne dobave
Gre za tveganje, da dobavitelj ne dobavi
blaga v dogovorjenem roku, kar predstavlja
nevarnost zlasti za akcijsko blago. Tu je posledica
nepravočasne dobave nedoseganje načrtovanega
učinka akcije in izguba dobrega imena podjetja.
Nepravočasne izdaje blaga predstavljajo tudi
oportunitetni strošek, saj lahko povzročijo
nezaloženost z blagom in s tem izgubo prodajnih
priložnosti.
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Instrument za obvladovanje tega tveganja je
nabavna pogodba, kjer imamo opredeljene
pogodbene kazni posebej za primer nepravočasne
izdaje akcijskega blaga in za nepravočasne dobave
neakcijskega blaga.
Nepravočasne dobave predstavljajo zmerno
tveganje, ki z optimiziranjem zalog nekoliko pada.
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Tveganje zaradi neusklajenosti blaga ali spremne dokumentacije z zahtevami zakonodaje
V Big Bangu trgujemo s široko paleto proizvodov
in vsi morajo biti usklajeni s številnimi zakonskimi
zahtevami. Tu je prisotno tveganje, da določen
proizvod ni v celoti skladen s predpisanimi
zahtevami, iz česar izhajajo posledice, kot so:
prepoved prodaje s strani nadzornih organov,
stroški postopkov in visoke denarne kazni, kar

ima neposreden negativni vpliv na poslovni
izid. Za omejitev tega tveganja sledimo aktualni
zakonodaji ter obveščamo zaposlene v komerciali.
Vpliv na poslovanje je zmeren in verjetnost
dogodka nizka.

Tveganje na področju logistike
Logistična dejavnost v Big Bangu predstavlja
določena tveganja za poslovanje družbe.
Predvsem se to 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,

•

načrtovanjem – lažje in boljše
obvladovanje virov.

Znotraj logistike izvajamo te aktivnosti prek
lastnega razvoja in sprememb procesov, z
uvajanjem novih standardov poslovanja in
prenovljenega operativnega delovanja, navzven
pa prek aktivnosti in sodelovanja na vseh nivojih

delovanja v 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.

12. 1. 2 Kadrovska tveganja
Ta vrsta tveganj predstavlja pomanjkanje
ustreznega, strokovnega kadra ter zdravja,
zadovoljstva in motivacije obstoječih zaposlenih.
Ukrepi obvladovanja kadrovskih tveganj so
razvijanje sistema nagrajevanja, ki spodbuja
izstopajoče posameznike in njihove dosežke,
razvijanje
in
izobraževanje
motiviranih
posameznikov ter redno spremljanje in načrtovanje
kariere ključnega kadra. Njihovo izobraževanje
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in razvoj načrtujemo in redno spremljamo, hkrati
pa povečujemo njihovo odgovornost na delovnih
mestih ter spodbujamo prevzemanje novih
zadolžitev in razporejanje na nova delovna mesta.
Z uporabo predvsem mehkih metod se skuša
zagotavljati
motiviranost,
samoiniciativnost
zaposlenih ter posledično pripadnost družbi, s
čimer zmanjšujemo možnost njihovega odhoda.
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Z načrtovanim razvojem sistema nasledstev
zmanjšujemo tveganje daljšega absentizma.
Obstaja tudi tveganje (ne)pretoka informacij, ki ga
zmanjšujemo z ukrepi, kot so razvijanje intraneta
in drugih informacijskih programov kot podpora

delovnim procesom in medsebojni poslovni
komunikaciji, prav tako pa tudi redno spremljamo
informiranost zaposlenih na vseh nivojih na
strokovnih, komercialnih kolegijih in tedenskih
sestankih v maloprodajnih poslovalnicah.

12. 1. 3 Pravna tveganja
Za pravno varnost in zakonitost poslovanja
družbe Big Bang skrbi pravno-kadrovska služba
s pomočjo zunanjih pravnih svetovalcev. Vključuje
se v delo na vseh področjih, kjer je sodelovanje
pravne službe potrebno, predvsem pa spremlja
zakonodajo, pripravlja in pregleduje pogodbe,
pripravlja notranje akte, vodi in koordinira spore
oziroma sodeluje pri reševanju spornih vprašanj,
ki nastanejo pri poslovanju skupine.

Tveganja zakonodaje in regulative upravljamo z
analiziranjem vplivov predlogov relevantnih novih
zakonov ali sprememb na poslovanje družbe.
Upravljanje s tveganji nezakonitih dejanj prav
tako zahteva nenehen nadzor in kontrolo kljub
nizki stopnji njihove verjetnosti (pogostosti) in
pomembnosti.

12. 1. 4 Tveganja informacijske tehnologije
Tako kot vsaka družba se tudi Big Bang srečuje s
potrebo po ustrezni informacijski varnosti. Ta je
pogojena tako z ustrezno organizacijo v družbi kot
tudi ustrezno opremo in usposobljenim kadrom.

informacijskega sistema. Hkrati uvedba sistema
pripomore k učinkovitejšemu izvajanju procesov
in boljši kakovosti poslovanja ter posledično tudi k
večji konkurenčni prednosti.

V letu 2014 smo zaključili projekt sistema
upravljanja varovanja informacij v skladu s
standardom ISO/IES 27001. Z ustreznimi
varnostno-tehničnimi
ukrepi,
varnostnimi
politikami in organizacijskimi postopki, kot jih
opredeljuje omenjeni sistem, želimo znižati
tveganja pri zagotavljanju varnosti informacij in

V prihajajočem novem poslovnem letu se
bomo aktivno ukvarjali z varnostnim vidikom
podatkovnega omrežja družbe ter postavitvijo
ustrezne sodobne periferije, ki nam bo omogočala
upravljanje po načelih potreb in izzivov sodobne
informacijske varnosti.

12. 1. 5 Varovanje premoženja
S politiko zavarovanja zagotavljamo ustrezno
varnost premoženja v primeru pojava 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.

12. 1. 6 Finančna 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
zaradi globalnega delovanja namenjamo posebno
pozornost predvsem finančnim tveganjem.
Gospodarska kriza je prinesla nove metode
Letno poročilo 2015 | Poslovno poročilo

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
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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 pravočasne
poravnave 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 obsega
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 največjega 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).

Družba Big Bang ustvari največji del prihodkov
iz prodaje v segmentu maloprodaje. Poleg
gotovinskega plačila nam drugi 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 kreditnemu
tveganju zmerna.
Izpostavljenost
kreditnemu
tveganju
je
podrobneje opisana v računovodskem poročilu v
poglavju Obvladovanje finančnega tveganja.

Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v
tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere
in lastniški instrumenti, vplivale na prihodke ali na
vrednost finančnih instrumentov. Cilj obvladovanja
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tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor nad
izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih
mejah ob hkratni optimizaciji dobička.
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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 2015

revolving posojilo, ki je vezano na spremenljivo
obrestno mero EURIBOR, zato je poslovanje
izpostavljeno obrestnemu tveganju.

Povprečna mesečna vrednost EURIBOR v 2015 (v %)
0,20
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V letu 2015 je bil opazen trend zniževanja
vrednosti EURIBOR. Napovedi za leto 2016 kažejo
trend nadaljnjega zniževanja vrednosti EURIBOR
oziroma rasti ni pričakovati zaradi napovedanega
kvantitativnega sproščanja s strani ECB. Glede na

julij

avgust

september oktober
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dejstvo, da bo imela družba v letu 2016 predvidoma
samo kratkoročna posojila, bo izpostavljenost
obrestnemu tveganju nizka. Zaradi navedenih
dejstev vodstvo ocenjuje, da je izpostavljenost
obrestnemu tveganju v letu 2015 in 2016 nizka.

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.

Inflacijsko tveganje
Vodstvo
ocenjuje,
da
je
izpostavljenost
inflacijskemu tveganju konstantna in nizka.

Več informacij o izpostavljenosti tržnemu tveganju
je na voljo v računovodskem poročilu v poglavju
Obvladovanje finančnega tveganja.

12. 1. 7 Plačilno sposobnostno tveganje
Plačilnosposobnostno 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:
Letno poročilo 2015 | Poslovno poročilo

•

obstoj sistema limitov, ki določa,
najmanj koliko denarnih ter visoko
likvidnih sredstev mora imeti družba
na razpolago v vsakem trenutku,

•

politiko upravljanja kreditnega tveganja, ki
zagotavlja načrtovano plačevanje terjatev,
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•

sprotno načrtovanje in
spremljanje denarnega toka,

•

kreditno linijo pri bankah za črpanje
posojila glede na trenutne potrebe.

Lažje obvladovanje in uravnavanje tekoče
likvidnosti omogoča tudi stalen priliv s strani
kupcev maloprodaje.
Vodstvo
ocenjuje,
da
je
izpostavljenost
plačilnosposobnostnemu tveganju glede na
navedene ukrepe za varovanje pred tveganji ter
glede na trenutno situacijo konstantna in nizka.
Več
informacij
o
izpostavljenosti
plačilnosposobnostnemu tveganju je na voljo v
računovodskem poročilu v poglavju Obvladovanje
finančnega tveganja.
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13. IZJAVA
PO 545. ČLENU
ZGD-1
Direktor družbe Big Bang, d. o. o., Ljubljana izjavlja,
da družba v letu 2015 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
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14. TRAJNOSTNI
RAZVOJ
14. 1 Odgovornost do zaposlenih
Gonilo Big Bangovega delovanja so zaposleni, ki
pomembno prispevajo k uresničevanju družbenih
poslovnih ciljev in strategiji družbe. Kadrovska
strategija razvoja zaposlenih je usmerjena
v povečevanje učinkovitosti zaposlenih pri
doseganju postavljenih ciljev in razvijanje oz.
vzdrževanje kompetentnosti zaposlenih, ki
predstavljajo našo konkurenčno prednost.
Naš ključni cilj je zagotavljanje kompetentnih,
motiviranih in angažiranih zaposlenih. Gradimo
kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja,
sodelovanja in timskega dela, nenehnega
učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.
Prizadevamo si, da bi vse naše aktivnosti odražale
odgovornost do zaposlenih in vrednote, za katere
se zavzemamo: poštenost in transparentnost pri
delovanju (delujemo pregledno, jasno in skladno
z zakonodajo in etiko), strokovnost (vedno
svetujemo in ravnamo skladno z najvišjo mero
strokovnosti), skupinski duh (z združenimi močmi

dosegamo in presegamo skupne cilje), podjetniška
naravnanost (izkoristimo vsako priložnost in
smo iznajdljivi v poslovnem okolju), odgovornost
(sprejemamo odgovornost zase, za svoje delo in
za svoje podjetje) in prilagodljivost (prilagajamo
se različnim delovnim opravilom, okoliščinam in
situacijam).
Dobre rezultate lahko dosegamo le z zavzetimi
in usposobljenimi ljudmi. Vlagamo v razvoj
strokovnega in vodstvenega kadra, sodelavce
podpiramo pri pridobivanju višje izobrazbene
ravni in zaposlenim tudi sicer ponujamo številne
možnosti za njihov razvoj, izobraževanje in
usposabljanje.
V okviru pravno-kadrovske službe in službe za
razvoj kadra smo v povezavi z razvojem zaposlenih
postavili več projektov, ki so že izvedeni in še
potekajo oz. se bodo šele izpostavili.

UKREP

STATUS

Nova sistemizacija
delovnih mest in
prenovitev plačnega
sistema.

Nova organizacija OE in delovnih
mest, ki je prilagojena poslovnemu
Sprejeto v letu 2015 in se izvaja. modelu družbe, in novo vrednotenje
delovnih mest skladno z
spremljajočimi spremembami.

Postavitev
sistematičnega
spremljanja letnih
razvojnih pogovorov.

CILJ

Postavljeno leta 2011.

Sistematična komunikacija
z zaposlenimi glede ciljev
dela in razvoja karierne poti,
podpora ciljnemu vodenju.

Postavitev
sistematičnega
spremljanja krajših
kvartalnih razvojnih
pogovorov.

Postavljeno bo v letu 2016.

Sistematična komunikacija
z zaposlenimi glede ciljev
dela in razvoja karierne poti,
podpora ciljnemu vodenju.

Izobraževanje s
področja prodajnih in
vodstvenih veščin.

Prodajna akademija in sistem
spremljanja postavljena
leta 2012, šola vodenja Big
Bang postavljena leta 2013,
oboje se trajno izvaja.

Dvig veščin in zavedanja lastne
odgovornosti z namenom večjega
prilagajanja kupcu in trgu oz. boljšega
vodenja in motiviranja sodelavcev.
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Izobraževanje s področja
blagoznanstva.

Trajen proces.

Dvig znanja s področja poznavanja
blaga z namenom večje
prilagoditve ponudbe kupcu.

Sistematičen sistem
prejemanja idej in
predlogov za izboljšanje.

Postavitev Idejnika v letu 2012
in trajno notranje spodbujanje,
nagrajevanje dobrih idej.

Sistematično spremljanje predlogov
za izboljšanje poslovanja.

Ureditev notranje
komunikacije.

Pravilnik notranje komunikacije
vzpostavljen leta 2012;
treba ga je revidirati.

Zapis komunikacijskih
procesov v družbi.

Vzpostavitev intraneta.

Osnove postavljene v letu 2013,
pričetek uporabe v letu 2015.

Vzpostavitev komunikacijskega
ogrodja družbe.

14. 2 Odgovornost do lastnika
Osnovni cilj družbe Big Bang je doseganje
dobičkonosnosti
poslovanja
in
ustvarjanje
pozitivnega
denarnega
toka.
Odgovorno

ravnanje do lastnika se odraža v doseganju ciljev
poslovanja, ustrezni transparentnosti poslovanja
in komuniciranju z lastnikom.

14. 3 Odgovornost do kupcev
V letu 2015 smo celotno strategijo podjetja
usmerili v potrošnika. Tako smo v mesecu
februarju vpeljali nov slogan »Boljša storitev.
Boljši nakup« in pred tem seveda vse pripravili
za udejanjanje tega. Storitve in celostna rešitev
so za nas dobile primaren pomen. Glavni sklopi
storitev so sledeči: svetovanje in izobraževanje,
klikni-in-prevzemi, zavarovanje izdelkov, dostava,
vnos in odvoz, montaža in priklop, namestitve in
nastavitve ter druge storitve. Storitve so postale
del naše vsakodnevne komunikacije in ponudbe,
saj želimo potrošniku ponuditi celovito rešitev
ter mu tako nuditi pomoč v celotnem nakupnem
procesu, tudi po nakupu.
Prav tako smo razvili dodatno zavezo, imenovano
Izenačimo ceno, kjer potrošniku zagotavljamo
preverjanje cene v primerjavi z konkurenčnimi

ponudniki. Gre za dodatno potrditev cene, ki je
potrošniku zelo pomembna. Funkcionalnost je
bila vpeljana tako na spletni strani kot v fizičnih
trgovinah.
Na področju izobraževalnih vsebin smo portale
nadgradili tako vsebinsko kot tehnično. Avgusta
smo prenovili spletno stran, pred tem pa še
naš Info portal. Spremembe so bile narejene
predvsem pri optimizaciji spletne strani in novem
načinu podajanja informacij, ki je bolj strukturirano
in potrošniku prijazno. Povečalo se je tudi število
izobraževalnih vsebin in video predstavitev.
Osredotočenost na kupca, razvoj novih storitev,
lažja in bolj tekoča nakupna izkušnja še naprej
ostajajo naš fokus na področju razvoja.

14. 4 Odgovornost do družbenega okolja
Kot družba se zavedamo, da je sodelovanje
med dobrodelnimi organizacijami in podjetji, kot
smo mi, nujno potrebno. Trudimo se v okviru
svojih zmožnosti, kar večinoma obsega manjše
donacije v obliki produkta, kot je npr. pralni stroj
za gasilsko društvo. Z blagovno znamko Beko,
katere uradni distributer smo, smo podarili več
aparatov bele tehnike organizaciji ZPMS. Ti
aparati so bili večinoma uporabljeni v mladinskem
domu v Kranjski Gori, določeni pa za potrebe
ogroženih družin. V mesecu septembru smo
18 otrok iz socialno ogroženih družin peljali na
ogled košarkarske tekme v Zagrebu, kjer je
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potekalo evropsko prvenstvo v košarki. Otrokom
smo podarili nepozaben trenutek in jim pričarali
nasmeh na obraz.
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14. 5 Odgovornost do naravnega okolja
Odgovorno obnašanje do okolja je vodilo naše
družbe. Trudimo se biti okolju prijazna družba in
temu cilju sledimo na vseh področjih. Ustrezno
poskrbimo za vse odpadke, ki nastajajo pri naši
dejavnosti.
V trgovinski dejavnosti nastane več različnih
odpadkov. Eden glavnih odpadnih produktov
je embalaža, ker pa smo trgovina z zabavno
elektroniko in gospodinjskimi aparati, sem
spada tudi odpadna električna in elektronska
oprema. Obe vrsti odpadkov zbiramo in ustrezno
odstranjujemo.
Skladno z zakonodajnim predpisom smo svoje
obveznosti prenesli na družbo, ustanovljeno za
ravnanje z električno in elektronsko opremo in
baterije (Zeos, d. o. o.), in družbo za ravnanje z
odpadno embalažo (Unirec, d. o. o.).
Družbi za plačilo ustrezno poskrbita za recikliranje
in ponovno uporabo odpadkov. Pravilno ravnanje z

odpadki torej povzroča tudi strošek, predvsem pa
pozitivno vpliva na okolje, ki je naravna dobrina in
ga je treba varovati.
Obe vrsti odpadkov zbiramo ločeno. V večini naših
trgovin embalažo zbiramo v okviru centrov, v
dveh trgovinah in centralnem skladišču pa imamo
lastne zabojnike in ločen odvoz. Nasprotno pa
zbrano odpadno EE-opremo začasno skladiščimo
sami v naših zbiralnicah. Za ljubljansko regijo
imamo začasno zbiralnico na ekološkem otoku
BTC-ja, mariborska regija ta odpadek začasno
hrani na lokaciji v Europarku in tudi PE Celje ima
za to namenjen poseben prostor. Manjše trgovine
odpadno EE-opremo sproti oddajajo v pogodbene
zbiralnice.
V letu 2015 smo zbrali in v pogodbene zbiralnice
oddali naslednje količine odpadne električne in
elektronske opreme:

sijalke

245

veliki gospodinjski aparati

88.494

hladilniki in zamrzovalniki

48.699

TV-monitorji

7.288

mali gospodinjski aparati

3.339

baterije

1.019

Skupaj kg

149.084

Zbiranje odpadne EE-opreme imamo urejeno
prijazno do okolja in do svojih kupcev. V vseh
trgovinah imamo zabojnike za ločeno zbiranje
baterij, sijalk in malih električnih aparatov. Vsak
obiskovalec lahko odslužen kos odpadka odvrže v
zbiralnik, kar ni pogojeno s predhodnim nakupom.

Večje aparate (belo tehniko) prevzamemo le ob
predhodnem nakupu. Če kupec želi, odslužene
aparate ob dostavi kupljenih aparatov tudi
odpeljemo.

Pomembni poslovni dogodki po preteku poslovnega leta
Poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske
izkaze ali zahtevali dodatna razkritja v letnem
poročilu, ni bilo.
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RAČUNOVODSKO
POROČILO

15. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI
IZKAZI
15. 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA (BILANCA STANJA)
v tisoč EUR

Postavka

Pojasnilo

SKUPAJ SREDSTVA
Dolgoročna sredstva

31. 12. 2015

31. 12. 2014

26.519

31.133

4.026

5.188

Neopredmetena sredstva

5.1

321

445

Opredmetena osnovna sredstva

5.2

2.977

3.716

Naložbene nepremičnine

5.3

242

251

Dolgoročne finančne naložbe
v odvisne družbe

5.4

0

536

Dolgoročna posojila

5.5

0

2

Odložene terjatve za davek

5.6

486

238

22.493

25.945

Kratkoročna sredstva
Zaloge

5.7

14.065

14.136

Kratkoročna posojila

5.5

1

580

Terjatve za odmerjeni davek

5.8

236

0

Kratkoročne poslovne terjatve

5.9

6.639

10.927

5.10

1.553

302

26.519

31.133

8.469

7.564

Osnovni kapital

4.204

4.204

Kapitalske rezerve

2.705

2.705

Rezerve iz dobička

420

420

211

0

24

24

905

211

18.049

23.569

310

325

310

325

0

0

0

0

17.739

23.244

Denarna sredstva
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital

5.11

Zadržani dobiček
Presežek iz prevrednotenja
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Obveznosti
Rezervacije in dolgoročne
pasivne časovne razmejitve
Rezervacije

5.13

Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

5.12

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti

5.12

500

3.033

Kratkoročne poslovne obveznosti

5.14

17.239

19.953

Obveznosti za odmerjeni davek

5.15

0

258
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Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

15. 2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v tisoč EUR

Postavka

Pojasnilo

2015

2014

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

6.1

104.471

102.231

Nabavna vrednost prodanega blaga

6.2

–83.471

–80.183

21.001

22.048

KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE
Stroški prodajanja

6.3

–17.648

–18.724

Stroški splošnih dejavnosti

6.3

–2.181

–2.314

Prevrednotovalni poslovni odhodki

6.4

–1.236

–167

Drugi poslovni odhodki

6.5

–4

–62

Drugi poslovni prihodki

6.6

91

77

23

858

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
Finančni prihodki

6.5

2.172

3.990

Finančni odhodki

6.5

–1.289

–3.940

884

50

–251

0

656

908

NETO FINANČNI PRIHODKI/ODHODKI
DRUGI ODHODKI
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO
Davek od dobička

6.6

0

–258

Odloženi davki

6.7

248

–439

905

211

ČISTI POSLOVNI IZID
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

15. 3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
v tisoč EUR

Postavka
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Drugi vseobsegajoči donos v obračunskem obdobju
Skupaj vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
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2015

2014

905

211

-

24

905

235
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15. 4 IZKAZ DENARNIH TOKOV
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

656

908

Prilagoditve za:

1.519

1.341

Amortizacija

1.192

1.333

Prevrednotovalni poslovni prihodki

–42

–41

Prevrednotovalni poslovni odhodki

1.236

167

Slabitev finančnih naložb

1.106

3.273

–2.154

–3.942

18

28

Prihodki od naložbenja

–17

–48

Odhodki od financiranja

179

571

Sprememba čistih obratnih sredstev in rezervacij

1.428

1.446

Sprememba poslovnih in drugih terjatev

4.288

1.061

71

–440

–2.714

853

18

–28

–236

0

3.603

3.695

–258

0

611

151

17

48

583

79

10

24

Izdatki pri naložbenju

–335

–1.174

Izdatki za pridobitev nepremičnin, naprav in opreme

–282

–518

–53

–153

0

–503

276

–1.023

Prejemki pri financiranju

2.535

2.398

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

2.535

2.398

–4.905

–4.917

–179

–571

0

0

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

–4.726

–4.346

Čisti denarni tok iz financiranja

–2.370

–2.519

1.251

154

302

148

1.553

302

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo

Finančni prihodki iz odpisa finančnih obveznosti
Odhodek za rezervacije danih poroštev, garancij in tožb

Sprememba zalog
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti
Sprememba časovnih razmejitev in rezervacij
Povečanje/zmanjšanje terjatev in obveznosti za davke
Čisti denarni tok iz poslovanja
Plačan/vrnjeni davek od dohodka pravnih oseb
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju
Prejete obresti
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme
Prejemki od vračil posojil

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za dana posojila
Čisti denarni tok iz naložbenja
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Izdatki pri financiranju
Izdatki za plačane obresti
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

DENARNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Začetno stanje denarnih sredstev
Končno stanje denarnih sredstev
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Stanje kapitala na dan 31. 12. 2015

Skupaj transakcije z lastniki,
evidentirane v kapitalu

Pokrivanje čiste izgube
po sklepu uprave

4.204.400

0

2.704.549

0

420.440

0

23.616

0

904.642

–211.464

0

–211.464

904.642

904.642

211.464

211.464

211.464

211.464

0

211.464

0

0

0

904.642

904.642

7.564.469

7.564.469

0

8.469.111

0

0

0

0

23.616

23.616

0

Prenos čistega dobička preteklega
leta v preneseni dobiček

0

420.440

420.440

0

0

0

2.704.549

2.704.549

0

Transakcije z lastniki,
evidentirane v kapitalu

Vseobsegajoči donosi v obdobju

Presežek iz prevrednotenja
0

4.204.400

Stanje 1. 1. 2015

Poslovni izid obračunskega obdobja

4.204.400

Stanje kapitala na dan 31. 12. 2014

0

0

0

Skupaj transakcije z lastniki,
evidentirane v kapitalu

0

0

Pokrivanje čiste izgube
po sklepu uprave

0

0

0

0

235.080

211.464

7.329.401

SKUPAJ
KAPITAL

Prenos čistega dobička preteklega
leta v preneseni dobiček

0

0

Preneseni
čisti dobiček

0

211.464

211.464

0

Poslovni izid
poslovnega
leta

Transakcije z lastniki,
evidentirane v kapitalu

23.616

0

420.440

Zakonske
Presežek iz
rezerve prevrednotenja

Vseobsegajoči donosi v obdobju

0

2.704.549

Kapitalske
rezerve

23.616
0

4.204.400

Osnovni
kapital

Presežek iz prevrednotenja

Poslovni izid obračunskega obdobja

Stanje 1. 1. 2014

Postavka

v tisoč EUR

15. 5 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA
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15. 6 PREDLOG RAZPOREDITVE BILANČNEGA DOBIČKA
Ugotovljen bilančni dobiček leta 2015 je 905 tisoč EUR.
Poslovodstvo predlaga, da ostane bilančni dobiček leta 2015 nerazporejen.
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16. POJASNILA
K REVIDIRANIM
RAČUNOVODSKIM
IZKAZOM
16. 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.

16. 1. 1 Firma in sedež obvladujoče družbe
Družba je odvisna družba družbe Merkur, trgovina
in storitve, d. d. – v stečaju, s sedežem na naslovu
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija. Merkur,
d. d. – v stečaju, je na dan 31. 12. 2015 100-odstotni

lastnik kapitala družbe. Obvladujoča družba je
od 14. 11. 2014 dalje v stečaju in ne pripravlja
konsolidiranega letnega poročila.

16. 2 Podlaga za sestavitev
16. 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 Odbor
za mednarodne računovodske standarde (v
nadaljevanju »OMRS«).

Poslovodstvo družbe je potrdilo računovodske
izkaze dne 8. 4. 2016.

Standardi in pojasnila, ki veljajo v trenutnem obdobju
V tekočem računovodskem obdobju veljajo
naslednje spremembe obstoječih standardov in
nova pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne
računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
Spremembe različnih standardov 'Izboljšave
MSRP (obdobje 2011–2013)', ki izhajajo iz letnega
projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 13
Letno poročilo 2015 | Računovodsko poročilo

in MRS 40), predvsem z namenom odpravljanja
neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU
sprejela 18. decembra 2014 (spremembe je treba
uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2015 ali pozneje).
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OPMSRP 21 'Dajatve', ki ga je EU sprejela 13. junija
2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija
2014 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 bili naslednji standardi, popravki in pojasnila,
ki jih je sprejela EU, izdani, vendar še niso stopili v
veljavo:
• Spremembe MSRP 11 'Skupne ureditve'
– Obračunavanje pridobitve deležev pri
skupnem delovanju, ki jih je EU sprejela 24.
novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki
se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje);
•

Spremembe MRS 1 'Predstavljanje
računovodskih izkazov' – Pobuda za
razkritje, ki jih je EU sprejela 18. decembra
2015 (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje);

•

Spremembe MRS 16 'Opredmetena
osnovna sredstva' in MRS 38
'Neopredmetena sredstva' – Pojasnilo
sprejemljivih metod amortizacije, ki
jih je EU sprejela 2. decembra 2015
(velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2016 ali pozneje);

•

Spremembe MRS 16 'Opredmetena
osnovna sredstva' in MRS 41
'Kmetijstvo' – Kmetijstvo: Rodne rastline,
kot jih je sprejela EU 23. novembra
2015 (velja za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje);

•

Spremembe MRS 19 'Zaslužki
zaposlencev' – Programi z določenimi

zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki
jih je EU sprejela 17. decembra 2014
(velja za letna obdobja, ki se pričnejo
1. februarja 2015 ali pozneje);
•

Spremembe MRS 27 'Ločeni
računovodski izkazi' – Kapitalska
metoda pri ločenih računovodskih
izkazih, ki jih je EU sprejela 18. decembra
2015 (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje);

•

Spremembe različnih standardov
'Izboljšave MSRP (obdobje 2010–2012)',
ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje
MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP
13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem
z namenom odpravljanja neskladnosti
in razlage besedila, ki jih je EU sprejela
17. decembra 2014 (spremembe je
treba uporabljati za letna obdobja, ki se
začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje);

•

Spremembe različnih standardov
'Izboljšave MSRP (obdobje 2012–2014)',
ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje
MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MRS 19 in MRS
34), predvsem z namenom odpravljanja
neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU
sprejela 15. decembra 2015 (spremembe
je treba uporabljati za letna obdobja, ki
se začnejo 1. januarja 2016 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 8. 3.
2016 (spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti
veljajo za celoten MSRP) niso bili potrjeni za
uporabo v EU:
•

•
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MSRP 9 'Finančni instrumenti'
(velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2018 ali pozneje);
MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog
plačila računov' (velja za letna obdobja,
ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje)

– Evropska komisija je sklenila, da ne
bo pričela postopka potrjevanja tega
vmesnega standarda ter da bo počakala
na izdajo njegove končne verzije;
•

MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s
strankami' ter nadaljnje spremembe
(velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2018 ali pozneje);

•

MSRP 16 'Najemi' (velja za letna obdobja,
ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje);

•

Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani
računovodski izkazi', MSRP 12
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•

•

'Razkritje deležev v drugih družbah' in
MRS 28 'Naložbe v podjetja in skupne
podvige' – Naložbena podjetja: izjeme pri
konsolidaciji (veljajo za letna obdobja, ki
se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje);

Družba predvideva, da uvedba teh standardov,
sprememb obstoječih standardov in pojasnil
v obdobju začetne uporabe ne bo imela
pomembnega vpliva na njene računovodske
izkaze.

Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani
računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe
v pridružena podjetja in skupne podvige'
– Prodaja ali prispevanje sredstev med
vlagateljem in njegovim pridruženim
podjetjem oz. skupnim podvigom ter
nadaljnje spremembe (datum pričetka
veljavnosti je odložen za nedoločen čas
do zaključka raziskovalnega projekta
v zvezi s kapitalsko metodo);

Hkrati je obračunavanje varovanja pred tveganji
v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in
obveznosti, katerega načel EU še ni sprejela, še
vedno neregulirano.

Spremembe MRS 12 'Davki iz dobička'
– Pripoznavanje odloženih terjatev
za davek iz naslova nerealiziranih
izgub (velja za letna obdobja, ki se
pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje).

Družba ocenjuje, da uporaba obračunavanja
varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi
sredstvi ter obveznostmi 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.

16. 2. 2 Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju
izvirne vrednosti in predpostavke časovne
neomejenosti delovanja.

16. 2. 3 Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so pripravljeni 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.

16. 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 nenehno
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 in

•

rezervacije.

16. 3 Pomembne računovodske usmeritve
Družba je dosledno uporabljala spodaj opredeljene
računovodske usmeritve za vsa obdobja, ki so
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.
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16. 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, preračunano po menjalnem
tečaju na koncu obdobja. Tečajne razlike se
pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

16. 3. 2 Finančni instrumenti
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 prevrednotijo zaradi sprememb
tečaja (če gre za naložbe v podjetja v tujini) ali

zaradi povečanja vrednosti ustreznega dela
kapitala podjetja, v katerem ima družba finančno
naložbo. V utemeljenih primerih je treba njihovo
vrednost oslabiti, če obstajajo razlogi za to (glej
računovodsko usmeritev »Oslabitev sredstev«).

Posojila
Dana posojila so finančna sredstva z določenimi ali
določljivimi plačili in se ob začetnem pripoznanju
izkazujejo po pošteni vrednosti po metodi
veljavnih obresti, po začetnem pripoznanju pa
se izkazujejo po odplačni vrednosti in se pri

tem morebitne razlike med izvirno in odplačno
vrednostjo izkazujejo v izkazu poslovnega izida v
obdobju odplačevanja posojila. Uporabi se metoda
efektivne obrestne mere.

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.
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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 njena 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.
Uporabi se 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.

nastanku, ki pri poslovnih obveznostih dokazujejo
prejem kakšnega izdelka ali storitve ali opravljeno
delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali
delež v poslovnem izidu.

Poslovne obveznosti se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem

Izvedeni finančni instrumenti
Družba ne uporablja
instrumentov.

izvedenih

finančnih

16. 3. 3 Opredmetena osnovna sredstva
Merjenje pri pripoznavanju
Opredmetena osnovna sredstva vključujejo
nepremičnine, naprave in opremo ter so
izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani
za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano
izgubo zaradi oslabitve (glej računovodsko
usmeritev »Oslabitev sredstev«).
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem
pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti, ki jo
sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive
nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče
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neposredno pripisati usposobitvi sredstva
za nameravano uporabo. Nabavno vrednost
sestavljajo tudi stroški izposojanja (obresti) v zvezi
z gradnjo nepremičnin do njihove usposobitve za
uporabo.
Dodatna oziroma dogovorjena vlaganja v
sredstva in izboljšave sredstev, ki jih ima družba
v finančnem ali poslovnem najemu, se izkazujejo
med nepremičninami, napravami in opremo
oziroma deli teh sredstev.
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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 razpoložljiva 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 stavbe 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
letu 2015 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.

16. 3. 4 Neopredmetena sredstva
Kot neopredmetena sredstva se pripoznavajo
nedenarna sredstva brez fizičnega obstoja, kot so
nakupi blagovne znamke in programske opreme
ter dolgoročno pridobljeni patenti in licence.
Stroški raziskovanja in razvijanja, nastali
v družbi, kolofoni, seznami odjemalcev in
vsebinsko podobne postavke se ne pripoznajo
kot neopredmeteno sredstvo, temveč se takoj

obravnavajo kot stroški oziroma poslovni odhodki
v obdobju, v katerem nastanejo.
Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni
vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve (glej
računovodsko usmeritev »Oslabitev sredstev«).

Amortizacija
Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po
metodi enakomernega časovnega amortiziranja
ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih
sredstev, razen če te dobe niso določene.
Amortizacija neopredmetenih sredstev se začne,
ko je sredstvo dano na razpolago za uporabo.
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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 je 5 let, za licence in druge pravice pa 2 leti.
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Amortizacijske metode, dobe koristnosti in
preostale vrednosti se preverijo na koncu vsakega
poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. V letu

2013 je poslovodstvo sprejelo sklep, da se s 1. 1.
2013 doba koristnosti poveča na 5 let (prej 2 leti).

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.

16. 3. 5 Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki jih
družba nameni za to, da bi prinašale najemnino
ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe ali pa

oboje. Doba koristnosti za naložbeno nepremičnino
je 50 let oz. 2-odstotna amortizacijska stopnja.

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. Takšni stroški vključujejo izdatke za
pravne storitve, davke od prenosa nepremičnine
in druge stroške posla.

Kadar 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 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.

16. 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.
Letno poročilo 2015 | Računovodsko poročilo

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev
so lahko naslednji: dolžnikova neizpolnitev ali
kršitev; restrukturiranje zneska, ki so ga drugi
dolžni družbi, v kolikor se slednja strinja; znaki,
da bo dolžnik šel v stečaj; poslabšanje plačilne
zmožnosti posojilojemalcev.
Pri oceni skupne oslabitve družba uporablja
pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas
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povrnitev in znesek nastale izgube, ki je popravljen
za oceno uprave o tem, ali so dejanske izgube
zaradi tekočih gospodarskih in kreditnih pogojev
lahko večje ali manjše od izgub, kot jih predvideva
pretekli razvoj.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim
sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se
izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo
sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi

tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni
meri. Izgube se pripoznajo v poslovnem izidu in
izkažejo na kontu popravka vrednosti terjatev.
Tako se delež oslabljenega sredstva še nadalje
pripoznava v razreševanju diskonta. Ko se
zaradi kasnejših dogodkov znesek izgube zaradi
oslabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi
oslabitve odpravi skozi poslovni izid.

Oslabitev poslovnih terjatev
Če je prišlo do objektivnih dokazov o oslabitvi
terjatev, se izguba izmeri kot razlika med
knjigovodsko vrednostjo terjatve in pričakovano
udenarljivo vrednostjo ter se pripozna v
poslovnem izidu.
Terjatve, o katerih se domneva, da ne bodo
poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem
znesku, je treba šteti za dvomljive, če 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 EUR), ki niso v sodnih
postopkih, vendar obstaja dvom o poplačilu.
Uporabljeno metodologijo in s tem ustreznost
ocene tveganja ter izračune mogočih izgub v
primeru, ko kupec ne poravna plačila, družba izvaja
sproti, izračun mogočih izgub pa dvakrat na leto.
Za dokončne odpise terjatev so potrebne ustrezne
dokazne listine: zavrnitev potrditve stanj terjatev,
sodna odločba, sklep prisilne poravnave, sklep
stečajnega postopka in druge ustrezne listine.

Nefinančna sredstva
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri
preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih
sredstev družbe, razen odloženih terjatev za
davke, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve.
Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva
vrednost sredstva. Zaloge niso predmet slabitve
po MRS 36.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar
ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali
poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje,
in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti
sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni
tokovi diskontirajo na njihovo zdajšnjo vrednost
z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki
odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti
denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za
preizkus oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče
preizkusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno
skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz
nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisna od
prejemkov preostalih sredstev ali skupin sredstev
(denar ustvarjajoča enota).

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.

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote
se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska
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16. 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 neposredno pripisati
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 v obdobju, 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 višjimi zneski,
kot je pričakovana vrednost ob njihovi prodaji ali
uporabi. Znesek vsakega delnega odpisa zalog
čiste iztržljive vrednosti in vseh izgub pri zalogah

se pripozna kot odhodek v obdobju, ko se delni
odpis ali izguba pojavi.
Odpisi in delni odpisi poškodovanih, pretečenih
in neuporabnih zalog se opravljajo redno med
letom ali ob inventuri po posameznih postavkah.
Konec leta se čista iztržljiva vrednost zalog
preverja po sorodnih vrstah blaga. Opravijo se
pavšalni popravki zalog v razponu od 10 % do
50 % knjigovodske vrednosti zalog. Kriterija za
znižanje vrednosti sta starost zaloge in koeficient
obračanja zaloge.

16. 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.

16. 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, kjer se nanaša na
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postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu,
in se zato izkazuje med kapitalom.
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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.

16. 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 pripoznajo v
izkazu poslovnega izida, ko je storitev opravljena.

Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki so prihodki, ki se pojavljajo
ob odtujitvi nepremičnin, naprav, opreme kot
presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo
knjigovodsko vrednostjo. Predstavljajo tudi

prihodke od unovčenih terjatev, vključno z odpravo
oslabitve terjatev, in od odpisov obveznosti.

Finančni prihodki
Finančni prihodki obsegajo prihodke iz obresti od
naložb in poslovnih terjatev, prihodke od tečajnih
razlik 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.

16. 3. 11 Odhodki
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki se po namenu (funkciji)
razvrščajo na nabavno vrednost prodanih količin,
stroške prodajanja, stroške splošnih dejavnosti
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(uprave in nabave) in druge poslovne odhodke, ki
niso stroški.
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Nabavna vrednost prodanih količin
Pri razknjiževanju porabe zalog trgovskega
blaga za prodane količine se uporablja metoda
zaporednih cen (FIFO). Nabavna vrednost prodanih
količin blaga se neposredno zmanjša za pozneje

prejete rabate in superrabate dobaviteljev. Rabati
so delno vračunani v nabavno vrednost zalog.

Stroški prodajanja (z amortizacijo)
Stroški prodajanja (z amortizacijo) obsegajo vse
nastale stroške, povezane s prodajo poslovnih
učinkov. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah,

se v celoti pripoznajo med odhodki poslovanja v
istem obračunskem obdobju, ko nastanejo.

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
obsegajo vse nastale stroške, povezane z nabavno
funkcijo in upravo s pomožnimi dejavnostmi.
Tudi ti stroški se v celoti pripoznajo med odhodki

poslovanja v istem obračunskem obdobju, ko
nastanejo.

Stroški po naravnih vrstah
Stroške materiala in storitev predstavljajo zneski,
navedeni v računih dobaviteljev in drugih listinah,
zmanjšani za popuste, odobrene ob prodaji ali
pozneje.
Amortizacija se obračunava posamično po
stopnjah, upoštevaje najkrajšo dobo koristnosti
posameznega opredmetenega osnovnega ali
neopredmetenega sredstva.
Stroški dela predstavljajo bruto zneske plač
zaposlencev, obračunanih v skladu s kolektivno

pogodbo in individualnimi pogodbami o zaposlitvi,
prispevke in davke, ki neposredno bremenijo
delodajalca, prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje in druge stroške dela (regres, prevoz
na delo in z dela, prehrano med delom idr.).
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z
oslabitvijo vrednosti ali odpisom sredstev ter pri
odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme zaradi
izgube pri prodaji.

Finančni odhodki
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja
in izgube zaradi oslabitve vrednosti in odpisov
finančnih sredstev, ki se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu
poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih

obresti. Dobički in izgube iz tečajnih razlik se
izkažejo v čistem znesku. Finančni odhodki se
pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so
povezana z njimi.

Drugi odhodki
Drugi odhodki se nanašajo na postavke, ki so
rezultat izrednih, to je enkratnih dogodkov in niso
povezani z rednim poslovanjem družbe.
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16. 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 najem
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 najem
Pri poslovnem najemu se najemnina pripozna kot
odhodek po enakomerni časovni metodi v celotni
dobi najema.

16. 4 Obvladovanje finančnega tveganja
Pri upravljanju in obvladovanju finančnih tveganj
družba 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 so navedeni
v poslovnem poročilu pod točko Upravljanje s
tveganji.

Računovodske usmeritve za upravljanje s
tveganji so oblikovane z namenom opredelitve
in analize tveganj, ki grozijo družbi, 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.

16. 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 še zgodovino
poslovanja z nami ter aktivnosti ustanoviteljev,
lastnikov in zastopnikov teh subjektov v povezavi z
njihovo vpletenostjo v kritične postopke. Prav tako
pogodbeno sodelujemo s kreditno zavarovalnico,
pri kateri zavarujemo terjatve do svojih kupcev.
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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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Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Finančne naložbe v odvisna podjetja

0

536

Dana posojila

1

580

5.938

10.041

709

886

6.647

12.043

Terjatve do kupcev
Druge terjatve
Skupaj

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

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Finančne naložbe v odvisna podjetja

0

3.509

Dana posojila

1

103

4.818

7.977

709

2.345

5.528

13.934

Terjatve do kupcev
Druge terjatve
Skupaj

Izpostavljenost kreditnemu tveganju za postavke, ki so zapadle in niso slabljene
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Terjatve do kupcev

1.119

3.002

Skupaj

1.119

3.002

Starostna struktura zapadlih terjatev do kupcev, ki niso bile slabljene
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

1.051

2.232

Zapadle 31–180 dni

52

516

Zapadle 181–365 dni

12

246

4

8

1.119

3.002

Zapadle 0–30 dni

Več kot eno leto
Skupaj
V družbi so vse postavke slabljene individualno.
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Izpostavljenost terjatev do kupcev kreditnemu tveganju po geografskih regijah
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

5.387

8.102

310

471

5

99

236

534

5.938

9.206

Domače
Države evro območja
Države nekdanje Jugoslavije
Druge države
Skupaj

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

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Zavarovane terjatve

1.300

1.305

Nezavarovane terjatve

6.521

9.193

Skupaj

7.821

10.498

Terjatve do kupcev imamo zavarovane pri
tuji zavarovalnici. Druge postavke kreditne
izpostavljenosti niso zavarovane.

16. 4. 2 Tržno tveganje
Tveganje spremembe obrestne mere
Družba je imela v letu 2015 kratkoročno revolving
posojilo, ki je vezano na spremenljivo obrestno
mero EURIBOR, zato je poslovanje izpostavljeno
obrestnemu tveganju.
V letu 2015 je bil opazen trend zniževanja
vrednosti EURIBOR. Napovedi za leto 2016 kažejo
trend nadaljnjega zniževanja vrednosti EURIBOR

oziroma rasti ni pričakovati zaradi napovedanega
kvantitativnega sproščanja s strani ECB. Glede na
dejstvo, da bo imela družba v letu 2016 predvidoma
samo kratkoročna posojila, bo izpostavljenost
obrestnemu tveganju nizka. Zaradi navedenih
dejstev vodstvo ocenjuje, da je izpostavljenost
obrestnemu tveganju v letu 2015 in 2016 nizka.

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.

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 5 tisoč EUR. Analiza
predpostavlja, da vse druge spremenljivke
ostanejo nespremenjene. Enaka sprememba bi v
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letu 2014 povečala (zmanjšala) kapital in poslovni
izid za 30 tisoč EUR.
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Poštena vrednost
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Finančne naložbe v odvisna podjetja

-

-

536

536

Dana posojila

1

1

582

582

Poslovne terjatve in druga sredstva

5.938

5.938

10.041

10.041

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

1.553

1.553

302

302

-

-

–3.033

–3.033

–500

–500

-

-

-

-

-

-

–17.239

–17.239

–20.211

–20.211

–10.249

–10.249

–11.783

–11.783

Postavka

Bančna posojila s spremenljivo obrestno mero
Bančna posojila s fiksno obrestno mero
Obveznosti iz finančnega najema
Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti
Skupaj

Pri finančnih sredstvih in finančnih obveznostih
poštena vrednost ne odstopa bistveno od
knjigovodske vrednosti.
Sredstva in obveznosti glede na izračun njihove
poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni:
• 1. raven – sredstva po tržni ceni;

KnjigoPoštena
vodska
vrednost
vrednost

•

2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo
v 1. raven, njihova vrednost pa je
določena neposredno ali posredno na
podlagi primerljivih tržnih podatkov;

•

3. raven – sredstva, katerih vrednosti ni
mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.

Ravni poštene vrednosti sredstev
v tisoč EUR

31. 12. 2015
Postavka

1.
raven

2.
raven

31. 12. 2014

3.
Skupaj
raven

1.
raven

2.
raven

3.
Skupaj
raven

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti
Skupaj sredstva, merjena
po pošteni vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita
Finančne naložbe v
odvisna podjetja

0

0

0

0

0

0

536

536

Dana posojila

0

0

1

1

0

0

582

582

Poslovne terjatve in
druga sredstva

0

0

5.938

5.938

0

0 10.041 10.041

Denarna sredstva in
njihovi ustrezniki

0

0

1.553

1.553

0

0

Skupaj sredstva, za katera je
poštena vrednost razkrita

0

0

7.491

7.491

0

0 11.461 11.461

Skupaj

0

0

7.491

7.491

0

0 11.461 11.461
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Ravni poštene vrednosti obveznosti
v tisoč EUR

31. 12. 2015
Postavka

1.
raven

2.
raven

31. 12. 2014

3.
Skupaj
raven

1.
raven

2.
raven

3.
raven

Skupaj

Obveznosti, merjena po pošteni vrednosti
Skupaj obveznosti, merjena
po pošteni vrednosti

0

0

0

0

0

0

0

0

Obveznosti, za katera je poštena vrednost razkrita
Bančna posojila z variabilno
obrestno mero

0

0

0

0

0

0

3.033

3.033

Bančna posojila s fiksno
obrestno mero

0

0

500

500

0

0

0

0

Obveznosti iz
finančnega najema

0

0

0

0

0

0

0

0

Obveznosti do dobaviteljev
in druge obveznosti

0

0

17.239 17.239

0

0

20.211

20.211

Skupaj obveznosti, za katera
je poštena vrednost razkrita

0

0 17.739 17.739

0

0 23.244 23.244

Skupaj

0

0 17.739 17.739

0

0 23.244 23.244

16. 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.

16. 4. 4 Inflacijsko tveganje
Vodstvo
ocenjuje,
da
je
inflacijskemu tveganju nizka.

izpostavljenost

16. 4. 5 Plačilnosposobnostno tveganje
Plačilnosposobnostno tveganje je tveganje, da bo
družba naletela na težave pri zbiranju finančnih
sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih
obveznosti.

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

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.

V nadaljevanju so predstavljeni pogodbeni roki
zapadlosti finančnih obveznosti, vključno z
ocenjenimi plačili obresti in brez vpliva dogovorov
o pobotu.
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Pogodbeni roki zapadlosti neizvedenih finančnih obveznosti v letu 2015
v tisoč EUR

Knjigovodska
vrednost

Pogodbeni
denarni tokovi

6 mesecev
ali manj

6–12
mesecev

1–2
leti

1

1

1

0

0

5.938

5.938

5.921

12

4

709

709

709

0

0

6.647

6.647

6.631

12

4

–500

–500

–500

0

0

0

0

0

0

0

–14.563

–14.563

–14.563

0

0

Obveznosti do drugih

–2.677

–2.677

–2.677

0

0

Neizvedene finančne
obveznosti skupaj

–17.740

–17.740

–17.740

0

0

Neto na dan 31. 12. 2015

–11.092

–11.092

–11.109

12

4

Postavka
Neizvedena finančna sredstva
Dana posojila
Terjatve do kupcev
Terjatve do drugih
Neizvedena finančna sredstva skupaj

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

Pogodbeni roki zapadlosti neizvedenih finančnih obveznosti v letu 2014
v tisoč EUR

Postavka

Knjigovodska
vrednost

Pogodbeni denarni tokovi

6 mesecev
ali manj

6–12 me1–2 leti
secev

2–5
let

582

582

0

582

0

10.041

10.041

8.961

261

819

886

886

0

0

0

0

11.509

11.509

8.961

843

819

0

Neizvedena finančna sredstva
Dana posojila
Terjatve do kupcev
Terjatve do drugih
Neizvedena finančna sredstva skupaj

0

Neizvedene finančne obveznosti
Zavarovana posojila
Obveznosti iz finančnega najema

0
0

0

0

0

0

0

–20.211

–20.211

0

0

0

0

Obveznosti do drugih

–3.033

0

0

0

0

0

Neizvedene
finančne obveznosti
skupaj

–23.244

–20.211

0

0

0

0

–11.735

–8.702

8.961

843

819

0

Obveznosti do
dobaviteljev

Neto na dan
31. 12. 2014
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16. 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.

16. 5. 1 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Neopredmetena sredstva

321

444

Premoženjske pravice
(blagovne znamke, pravice in licence)

321

444

-

-

Neopredmetena sredstva v pridobivanju

Neopredmetena sredstva so se v letu 2015
zmanjšala za 28 %. Razlog zmanjšanja je v manjših
pridobitvah programske opreme v primerjavi z
amortizacijo. Družba je v letu 2015 investirala

predvsem v dodelavo blagovno-blagajniškega
informacijskega sistema, spletne trgovine ter
logističnega programa.

16. 5. 2 Opredmetena osnovna sredstva
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Opredmetena osnovna sredstva

2.977

3.715

Zemljišča in stavbe

2.505

2.995

471

720

Naprave, stroji in oprema

V letu 2015 je družba zmanjšala opredmetena
osnovna sredstva v višini 738 tisoč EUR.
Obračunana amortizacija, vključena v stroške

poslovanja, je v letu 2014 znašala 1.099 tisoč EUR,
v letu 2015 pa 1.007 tisoč EUR.
Družba nima hipotek na lastnih nepremičninah in
premičninah.

Knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih s finančnim najemom
v tisoč EUR

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Oprema

10

28

Skupaj

10

28

Postavka

V letu 2015 družba ni pridobila nove opreme s
finančnim najemom.
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16. 5. 3 Naložbene nepremičnine
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Naložbene nepremičnine

242

251

Naložbene nepremičnine

242

251

Naložbene nepremičnine predstavljajo stavbo, ki je
namenjena nadaljnji prodaji oz. trženju najemnine.

V zvezi z naložbeno nepremičnino so bile v izkazu
poslovnega izida pripoznane naslednje vrednosti:
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Prihodki od najemnin

25

25

Neposredni stroški, ki izvirajo iz naložbenih
nepremičnin in ustvarjajo prihodke od najemnin

–9

–17

Skupaj

16

8
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66
0
0

Krepitve

Slabitve

3.118
2.996

Stanje 31. 12. 2013

Stanje 31. 12. 2014

0

122

Stanje 31. 12. 2014

Neodpisana vrednost

518

0

641

5.657

0

Povečanja

Zmanjšanja

Amortizacija tekočega leta

Stanje 31. 12. 2013

Popravek vrednosti

8.775

0

Zmanjšanja - izločitve

Stanje 31. 12. 2014

0

8.775

Zgradbe

Povečanja - nove nabave

Stanje 31. 12. 2013

Nabavna vrednost

Postavka

718

1.031

0

314

213

355

455

3.930

0

4.961

0

0

0

0

4.961

Oprema

2

4

0

2

1

2

3

41

0

45

0

0

0

0

45

Drobni
inventar

3.715

4.153

0

438

733

357

1.099

9.628

0

13.781

0

0

0

0

13.781

SKUPAJ
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

444

517

0

72

153

0

225

3.726

0

4.243

0

0

0

0

4.243

444

517

72

153

0

225

3.726

4.243

0

0

0

0

4.243

251

260

0

9

0

0

9

177

0

437

0

0

0

0

437

SKUPAJ
NEOPREDNeopredNaložbene
METENA
metena OS
nepremičnine
DOLGOROČNA
SREDSTVA

v tisoč EUR

Gibanje neopredmetenih sredstev, opredmetenih sredstev ter naložbenih nepremičnin v letu 2014
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Slabitve
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2.996
2.505

Stanje 31. 12. 2015

0

Stanje 31. 12. 2014

Neodpisana vrednost

626

0

Povečanja

Stanje 31. 12. 2015

0

626

6.298

0

Zmanjšanja

Amortizacija tekočega leta

Stanje 31. 12. 2014

Popravek vrednosti

9.430

0

Krepitve

Stanje 31. 12. 2015

0

136

9.293

Zgradbe

Zmanjšanja - izločitve

Povečanja - nove nabave

Stanje 31. 12. 2014

Nabavna vrednost

Postavka

470

718

0

-183

0

-562

378

4.114

0

4.401

0

0

576

145

4.831

Oprema

1

2

0

-5

0

-7

2

40

0

36

0

0

7

1

42

Drobni
inventar

2.977

3.715

0

438

0

-569

1.007

10.452

0

13.866

0

0

583

282

14.167

SKUPAJ
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

321

444

0

177

0

0

177

3.951

0

4.449

0

0

0

53

4.396

Neopredmetena OS

321

444

177

0

0

177

3.951

4.449

0

0

0

53

4.396

242

251

0

9

0

0

9

186

0

437

0

0

0

0

437

SKUPAJ NEOPREDMENaložbene
TENA DOLnepremičnine
GOROČNA
SREDSTVA

v tisoč EUR

Gibanje neopredmetenih sredstev, opredmetenih sredstev ter naložbenih nepremičnin v letu 2015
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16. 5. 4 Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja

0

536

Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja

0

536

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo
naložbe v hčerinsko podjetje Big Bang, d. o. o.,
Beograd. Zaradi začetka stečaja hčerinskega
podjetja smo morali pripoznati slabitev finančne
naložbe v kapital v višini v 536 tisoč EUR in jo
vrednotiti na vrednost 0. S tem smo pripoznali
prevrednotovalne finančne odhodke v višini
536 tisoč EUR. Slabitev finančne naložbe nima

negativnega vpliva na denarni tok družbe, saj
bremeni le čisti poslovni izid družbe, ne pa tudi
denarnega toka. Prav tako tudi ne vpliva na tekoče
poslovanje družbe.
Družba dolgoročne
zastavljene.

finančne

naložbe

nima

16. 5. 5 Dolgoročna in kratkoročna posojila
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

0

3

1.973

1.973

–1.973

–1.973

Nekratkoročno dana posojila drugim

0

3

Kratkoročno dana posojila

1

580

570

570

–570

0

1

10

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

Kratkoročno dana posojila podjetjem
Popravek vrednosti kratkoročnih danih posojil podjetjem
Kratkoročno dana posojila drugim

Dana posojila drugim se nanašajo na posojila, dana
zaposlenim, in se obrestujejo po letni obrestni
meri, ki je enaka priznani obrestni meri, ki je veljala
v času sklenitve pogodbe. Obrestna mera se je v
letu 2015 gibala od 1,3 % do 2,0 %. Ročnost posojil
je največ 2 leti. Med kratkoročno danimi posojili
drugim je kratkoročni del dolgoročno danih posojil
zaposlenim.
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Med kratkoročno danimi posojili podjetjem je
posojilo hčerinski družbi Big Bang, d. o. o., Beograd;
zaradi uvedbe stečaja je bil v celoti oblikovan
popravek vrednosti.
Med dolgoročno danimi posojili podjetjem je
posojilo podjetju Jezapo Holdings Ltd. (1.400 tisoč
EUR), HTC DVA, d. o. o., (573 tisoč EUR). Za vsa ta
posojila so v celoti oblikovani popravki vrednosti.
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Gibanje danih posojil
v tisoč EUR

Kratkoročno
dana posojila

Dolgoročno dana
posojila

102

2

0

0

102

2

Začetna knjigovodska vrednost

102

2

Dana posojila

486

17

0

0

–8

–16

580

3

580

2

0

0

580

2

580

2

Dana posojila

0

0

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih posojil

1

–1

–570

0

–10

–1

1

0

Postavka
Stanje 1. 1. 2014
Kosmata vrednost
Popravek vrednosti
Knjigovodska vrednost
Leto 2014

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih posojil
Odplačila
Končna knjigovodska vrednost
Stanje 31. 12. 2014
Kosmata vrednost
Popravek vrednosti
Knjigovodska vrednost
Leto 2015
Začetna knjigovodska vrednost

Popravek vrednosti
Odplačila
Končna knjigovodska vrednost

Kratkoročna posojila se v letu 2015 niso povečala,
odplačila pa so znašala 10 tisoč EUR.

Dolgoročno dana posojila se v letu 2015 niso
povečala, odplačila pa so znašala 1 tisoč EUR.

Zavarovanje danih posojil
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Dolgoročno dana posojila

0

3

Brez zavarovanja

0

3

Kratkoročno dana posojila

1

580

Brez zavarovanja

1

580
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16. 5. 6 Odložene terjatve za davek
Dolgoročne odložene terjatve za davek so
izračunane na osnovi začasnih razlik po metodi
obveznosti po bilanci stanja. Davčna stopnja je 17 %.

Gibanje začasnih razlik med računovodskim in davčnim dobičkom v letu 2015
v tisoč EUR

Postavka

Stanje na začetku obdobja Pripoznano v IPI Saldo na koncu obdobja

Zaloge

–1

1

0

Osnovna sredstva

0

–21

–21

Terjatve

0

–169

–169

–52

0

–52

Davčna izguba

–185

–59

–244

Skupaj

–238

–248

–486

Rezervacije

Družba je v davčnem obračunu za leto 2015
uporabila oblikovane terjatve za odloženi davek
iz naslova rezervacij v višini 2 tisoč EUR. Terjatve
za odloženi davek iz naslova slabitve zalog je
uporabila v višini 1 tisoč EUR.
Poleg tega je družba na novo pripoznala začasne
razlike za odloženi davek iz rezervacij v vrednosti
2 tisoč EUR, iz naslova neizkoriščene olajšave za
naložbenje v višini 21 tisoč EUR, iz naslova slabitev
terjatev v višini 169 tisoč EUR ter iz naslova davčnih
izgub v višini 59 tisoč EUR. Tako je na dan 31. 12.

2015 stanje terjatev za odloženi davek znašalo
486 tisoč EUR. S tem je družba v poslovnem izidu
pripoznala 248 tisoč EUR začasnih razlik v dobro
poslovnega rezultata.
Nepokrita davčna izguba na dan 31. 12. 2015 znaša
1.435 tisoč EUR in se nanaša na ugotovljeno in
nepokrito davčno izgubo iz let 2010, 2013 in 2015.
Družba bo davčno izgubo pokrivala v prihodnjih
letih.

16. 5. 7 Zaloge
v tisoč EUR

Postavka
Zaloge
Material
Izdelki in trgovsko blago
- blago v skladiščih
- blago v prodajalnah
Popravek vrednosti zalog

31. 12. 2015

31. 12. 2014

14.065

14.136

161

76

14.042

14.161

3.659

3.209

10.382

10.952

–138

–101

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 2015 za 0,5 % nižje kot konec leta 2014.
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Gibanje popravkov vrednosti zalog
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Stanje 1. Januarja

101

79

Dokončen odpis

-99

-74

Oblikovanje
popravkov vrednosti v letu

136

96

0

0

138

101

Odprava oslabitve
Stanje 31. decembra
Popravek vrednosti zalog je na dan 31. 12. 2015
znašal 138 tisoč EUR in na dan 31. 12. 2014 101 tisoč
EUR. Družba je v letu 2015 oblikovala popravek
vrednosti zalog v višini 136 tisoč EUR in dokončno
odpisala za 99 tisoč EUR zalog.

Družba nima zastavljenih zalog blaga.
Med letom ugotovljeni inventurni viški in
primanjkljaji zalog se knjižijo v dobro oziroma
breme nabavne vrednosti blaga. Pri inventurah je
bilo ugotovljeno 19 tisoč EUR primanjkljaja zalog.

16. 5. 8 Terjatve za odmerjeni davek
Družba je na dan 31. 12. 2015 pripoznala terjatve za
odmerjeni davek v višini 236 tisoč EUR iz naslova

vplačanih akontacij za davek od dohodka pravnih
oseb za poslovno leto 2015.

16. 5. 9 Kratkoročne poslovne terjatve
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

6.639

10.927

6

31

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3.526

6.603

Kratkoročne poslovne terjatve do odvisnih podjetij

2.404

2.571

703

1.722

Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva
Predujmi za zaloge

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih in AČR

Na dan 31. 12. 2015 je imela družba v sredstvih
za 6.639 tisoč EUR poslovnih terjatev, ki so se v
primerjavi z letom 2014 zmanjšale za 39 %.
Družba ima zavarovanih 21 % terjatev do kupcev.
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Staranje terjatev do kupcev
V tisoč EUR

Bruto vrednost
31. 12. 2015

Oslabitev
31. 12. 2015

Bruto vrednost
31. 12. 2014

Oslabitev
31. 12. 2014

Še niso zapadle

4.818

0

6.203

29

Zapadle 0–30 dni

1.049

0

2.232

55

1

526

10

383

370

261

14

Več kot eno leto

1.516

1.512

819

811

Skupaj

7.821

1.883

10.041

864

Postavka

Zapadle 31–180 dni
Zapadle 181–365 dni

Gibanje popravkov vrednosti zaradi oslabitve terjatev do kupcev
v tisoč EUR
Postavka
Stanje 1. januarja
Dokončen odpis
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Odprava oslabitve
Stanje 31. decembra
Popravek vrednosti terjatev je na dan 31. 12.
2015 znašal 1.884 tisoč EUR in na dan 31. 12. 2014
836 tisoč EUR. Družba je v letu 2015 oblikovala

31. 12. 2015

31. 12. 2014

836

856

–17

–72

1.091

71

–26

–20

1.884

836

popravek vrednosti terjatev v višini 1.091 tisoč
EUR, dokončno je odpisala za 17 tisoč EUR terjatev
in odpravila oslabitev v višini 26 tisoč EUR.

16. 5. 10 Denarna sredstva
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Denar in denarni ustrezniki

1.553

302

Denarna sredstva v blagajni

20

20

1.533

282

Denarna sredstva na računih

Stanje denarnih sredstev je bilo konec leta 2015
za 414 % višje od stanja konec leta 2014.
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16. 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 2015 ni spremenil. Na dan 31. 12. 2015
je 100-odstotni lastnik kapitala Merkur, d. d. – v
stečaju, Naklo.

začetku postopka prisilne poravnave, ki vsebuje
ponudbo za prestrukturiranje zavarovanih
terjatev, ločitveni upnik brez soglasja sodišča prek
zunajsodne prodaje ne more uveljaviti zastavne
pravice na poslovnem deležu. Do tega ni prišlo.

Na 55-odstotnem poslovnem deležu družbe
Big Bang, d. o. o., je vpisana zastavna pravica za
zavarovanje denarne terjatve do družbe Merkur,
d. d., v višini 9.775.000,00 EUR v korist zastavnega
upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d., na
45-odstotnem poslovnem deležu pa je vpisana
zastavna pravica za zavarovanje denarne terjatve
do družbe Merkur, d. d., v višini 1.842.702,80 EUR v
korist zastavnega upnika Banka Koper, d. d.

Uprava obvladujoče družbe Merkur, d. d., je dne 27.
decembra 2013 vložila predlog za ponovno prisilno
poravnavo v skladu z 221.o členom ZFPPIPP, ki
se je uradno začela 9. januarja 2014. V okviru
ponovne prisilne poravnave s prestrukturiranjem
z izčlenitvijo je bila med drugim predlagana
izčlenitev samo tistega premoženja dolžnika, ki
je potrebno za opravljanje osnovne dejavnosti
oziroma za opravljanje podjema novih družb, ki
bosta nastali v okviru tega procesa. Družba Big
Bang trgovina in storitve, d. o. o., v okviru načrta
ponovne prisilne poravnave ni bila predvidena za
izčlenitev oziroma prenos na katero od obeh novih
družb in je posledično namenjena prodaji.

Banka Koper, d. d., je imela v zavarovanje svojih
terjatev zastavno pravico na 45-odstotnem
poslovnem deležu v družbi Big Bang, d. o. o.,
Ljubljana. 30. decembra 2013 je banka odpoklicala
kredite in zahtevala predčasno vračilo. V vlogi
zastavnega upnika je za 30. december 2013 na
podlagi zakonskih določil objavila javno dražbo
za prodajo poslovnega deleža po izklicni ceni
2,2 mio EUR in jo tudi izvedla. Izvedena javna
dražba poslovnega deleža sama po sebi še ne
povzroči prenosa poslovnega deleža na kupca in
do odsvojitve 45-odstotnega poslovnega deleža
družbe Merkur, d. d., v družbi Big Bang, d. o. o., do 9.
januarja 2014 ni prišlo.
9. januarja 2014 se je nad družbo Merkur, d.
d., namreč začel postopek ponovne prisilne
poravnave. Po pravilih ZFPPIPP velja, da po

Dne 14. 11. 2014 se je prestrukturiranje skupine
Merkur formalno zaključilo, ko je družba Merkur
– trgovina in storitve, d. d., objavila stečaj. Iz tega
je bil oddeljen del podjetja z ustanovitvijo dveh
novih družb (Merkur trgovina, d. d., in Merkur
Nepremičnine, d. o. o.). Družba Merkur trgovina,
d. d., je univerzalni pravni naslednik poslovnih
razmerij družbe Merkur, d. d., kar pomeni, da se
poslovno razmerje ne spremeni in da vse pogodbe
ostanejo veljavne, vse pravice in obveznosti, ki
izhajajo iz njih, pa nespremenjene.

Rezerve
Rezerve družbe sestavljajo kapitalske rezerve
(naknadna vplačila kapitala) in zakonske rezerve.
V skladu z ZGD-1 so to vezane rezerve.
Kapitalske rezerve so 31. 12. 2015 znašale 2.705
tisoč EUR. V letu 2015 se 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. 2015 znašal
1.116 tisoč EUR, kar se nanaša na čisti dobiček
poslovnega leta 2014 in poslovnega leta 2015.
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16. 5. 12 Finančne obveznosti
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

500

3.033

Dolgoročne finančne obveznosti

0

0

Bančna posojila

0

0

Finančni najem

0

0

Kratkoročne finančne obveznosti

500

3.033

Kratkoročni del bančnih posojil

500

2.315

Kratkoročni del finančnega najema

0

0

Revolving posojilo

0

0

Finančne obveznosti do faktoringa

0

718

Koriščenje limita na bančnem računu

0

0

Finančne obveznosti

Finančne obveznosti se nanašajo na kratkoročne
obveznosti do bank in faktoringa, ki zapadejo v
plačilo v naslednjem letu. Pri kratkoročnih posojilih
so obrestne mere vezane na 1-mesečni EURIBOR,

ki je na zadnji dan v letu znašal 3,73 %, ter na stalno
nominalno obrestno mero, ki se giblje med 3 % in
4,5 %.

Gibanje prejetih posojil v letu 2014
tisoč EUR

Stanje 31. 12. 2013

Najeta posojila
(povečanja)

Odplačila posojil
(zmanjšanja)

Stanje 31. 12. 2014

3.012

3.441

3.420

3.033

Gibanje prejetih posojil v letu 2015
tisoč EUR

Stanje 31. 12. 2014

Najeta posojila
(povečanja)

Odplačila posojil
(zmanjšanja)

Stanje 31. 12. 2015

3.033

4.972

7.505

500

Ročnost finančnih obveznosti
tisoč EUR

Bančna posojila zapadejo v plačilo
v največ letu dni
v več kot letu dni in v ne več kot petih letih
Skupaj
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31. 12. 2015

31. 12. 2014

500

3.033

0

0

500

3.033
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16. 5. 13 Rezervacije
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Rezervacije

310

325

Rezervacije za jubilejne nagrade

132

133

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi

178

191

Gibanje rezervacij
v tisoč EUR

Rezervacije za
jubilejne nagrade

Rezervacije
za odpravnine
ob upokojitvi

Skupaj

122

205

327

Stroški obresti

3

4

7

Stroški preteklega in tekočega službovanja

8

12

20

Aktuarski dobički/izgube preko
izkaza poslovnega izida

8

0

8

Aktuarski dobički/izgube preko bilance stanja

0

–24

–24

–8

–6

–14

Stanje na dan 31. 12. 2014

133

191

325

Stanje na dan 1. 1. 2015

133

191

325

Stroški obresti

3

4

7

Stroški preteklega in tekočega službovanja

8

11

18

Aktuarski dobički/izgube preko
izkaza poslovnega izida

0

0

0

Aktuarski dobički/izgube preko bilance stanja

0

0

0

Izplačila zaslužkov

–12

–28

–40

Stanje na dan 31. 12. 2015

132

178

310

Postavka
Stanje na dan 1. 1. 2014

Izplačila zaslužkov

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
so oblikovane za ocenjene obveznosti izplačila
odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad na
dan bilance stanja, diskontiranih 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 1,6 %,
•

•

dejanska fluktuacija zaposlenih
po starostnih razredih,

•

tablice umrljivosti prebivalstva
Slovenije 2005–2007,

•

1,50-odstotna rast plač.

trenutno veljavne višine odpravnin
in jubilejnih nagrad, določene v
internih aktih družbe oziroma
kot jih opredeljujejo predpisi,
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16. 5. 14 Kratkoročne poslovne obveznosti
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

17.240

20.211

Kratkoročne poslovne obveznosti
na podlagi predujmov

267

43

Kratkoročne poslovne obveznosti
do dobaviteljev

14.274

17.152

Kratkoročne poslovne obveznosti
do povezanih podjetij

22

45

2.677

2.971

569

666

2

141

1.691

1.418

415

746

Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih
- obveznosti za neizplačane plače
- obveznosti za obresti
- obveznosti do državnih institucij
- preostale obveznosti

Na dan 31. 12. 2015 so bile kratkoročne poslovne
obveznosti v primerjavi s predhodnim letom nižje
za 15 %, pri čemer obveznosti do dobaviteljev
predstavljajo 83 %, obveznosti do povezanih
podjetij pa le 0,13 % vseh kratkoročnih poslovnih
obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do drugih zajemajo
obveznosti za neizplačane plače, obresti,
obveznosti do državnih institucij in preostale
obveznosti. Med kratkoročne poslovne obveznosti
do državnih institucij je vključena tudi obveznost
za DDV, ki je v letu 2014 znašala 953 tisoč EUR, v
letu 2015 pa 1.485 tisoč EUR.

16. 5. 15 Obveznosti za odmerjeni davek
Predpisana davčna stopnja obračuna davka od
dohodka pravnih oseb za leto 2015 je 17 %. Družba
na dan 31. 12. 2015 ni pripoznala obveznosti za

odmerjeni davek, saj je realizirala davčno izgubo.
Podrobnejša pojasnila se nahajajo v pojasnilu 6.6.

16. 5. 16 Pogojne obveznosti in sredstva
Pogojne obveznosti
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Pogojne obveznosti

2.019

1.519

Dane garancije, od tega

2.019

1.519

1.219

1.319

800

200

- podjetja v skupini
- druga podjetja

Pogojne obveznosti družbe se nanašajo na dana
poroštva bankam za posojila matične družbe
v višini 1.219 tisoč EUR, carinsko garancijo v
višini 200 tisoč EUR ter dano garancijo tujemu
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dobavitelju za pravočasno poravnavo obveznosti
v višini 600 tisoč EUR.
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Dana poroštva bankam za posojila matične družbe
v tisoč EUR

Prejemnik poroštva

Glavnica 31. 12. 2015

Najvišja pogojna
obveznost 31. 12. 2015

1.219

1.219

0

0

1.219

1.219

NLB
NKBM
SKUPAJ

Pogojne obveznosti na dan 31. 12. 2015 znašajo
1.219 tisoč EUR.

Prejemnik oziroma upravičenec iz poroštva je bila
NLB, d.d., ki pa je slednje v okviru prenosa terjatev
do družbe Merkur, d.d. prenesla na Družbo za
upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB).

Pogojna sredstva
v tisoč EUR

Postavka

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Pogojna sredstva

17.722

17.722

Regresni zahtevki

17.722

17.722

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 načrtom

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

16. 6 Pojasnila in razkritja k izkazu poslovnega izida
16. 6. 1 Prihodki od prodaje
v tisoč EUR

Postavka

Slovenija

Tuji trg

Skupaj podjetje

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Prihodki od prodaje

95.964

98.097

8.507

4.135

104.471

102.232

Prihodki od prodaje blaga

94.644

96.961

7.945

3.461

102.589

100.422

1.320

1.136

563

674

1.882

1.810

Prihodki od prodaje storitev

16. 6. 2 Nabavna vrednost prodanega blaga
v tisoč EUR

Postavka
Nabavna vrednost prodanega blaga

2015

2014

83.471

80.183

Nabavna vrednost prodanega blaga se je v letu
2015 v primerjavi predhodnim povečala za 4,1 % in
se nanaša na prodano blago.
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16. 6. 3 Stroški po naravnih vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

19.829

21.038

769

824

9.848

10.343

Stroški dela

7.270

7.719

Stroški amortizacije

1.192

1.333

750

819

Stroški po naravnih vrstah
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev

Drugi poslovni stroški

Stroški so se v letu 2015 v primerjavi s predhodnim
letom znižali za 6 %, in sicer predvsem zaradi
znižanja stroškov storitev ter stroškov dela.

Stroški porabljenega materiala po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Stroški porabljenega materiala

769

824

Stroški električne energije

348

365

Stroški goriva

152

172

26

38

244

249

Stroški pisarniškega materiala
Ostali stroški materiala
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Stroški storitev po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

9.848

10.341

344

410

Reklama, propagande in udeležba na sejmih

1.806

1.813

Najemnine za sredstva

3.521

3.608

Stroški vzdrževanja

1.185

1.285

313

340

Stroški komunalnih storitev, vodarine in kanalizacije

62

71

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

91

81

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

735

749

Zavarovalne premije

129

133

Stroški reprezentance

25

14

Stroški izobraževanja

21

38

Stroški drugih storitev

1.616

1.798

Stroški storitev
Stroški prevozov kupcem in drugi stroški transporta

Stroški telekomunikacij in poštnih storitev

Stroški dela po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Stroški dela

7.270

7.719

Stroški plač

5.132

5.432

Stroški pokojninskih zavarovanj

539

573

Stroški drugih zavarovanj

377

396

Stroški regresa za letni dopust

294

308

Stroški povračil prevoza na delo

409

441

Stroški povračil prehrane med delom

387

397

Drugi stroški dela

132

171
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Stroški amortizacije po vrstah
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Stroški amortizacije

1.192

1.333

Amortizacija nepremičnin naprav in opreme

1.016

1.108

626

641

9

9

380

458

177

225

- amortizacija vlaganj v nepremičnine – stavbe
- amortizacija naložbenih nepremičnin
- amortizacija opreme in drobnega inventarja
Amortizacija neopredmetenih sredstev

Drugi poslovni stroški
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Drugi poslovni stroški

750

819

Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča

212

224

Okoljska dajatev zaradi odpadne EE opreme

484

523

54

72

Drugi poslovni stroški

16. 6. 4 Prevrednotovalni in drugi poslovni odhodki
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

1.236

167

2

1

136

96

1.098

69

Odpisi opredmetenih osnovnih sredstev
do nadomestljive vrednosti
Oslabitev in odpisi pri zalogah
Oslabitev in odpisi pri poslovnih terjatvah

Prevrednotovalni poslovni odhodki so se v
primerjavi z letom 2014 povečali za 642 % zaradi
višjih oslabitev in odpisov pri poslovnih terjatvah.

Oslabitev ali izguba pri poslovnih terjatvah v višini
1.098 tisoč EUR je posledica slabitve terjatev
zaradi dvoma o njihovi unovčljivosti.
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

4

62

Drugi poslovni odhodki

4

62

Drugi poslovni odhodki se nanašajo na odhodke za
donacije, dane odškodnine, solidarnostne pomoči
in izravnave.
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16. 6. 5 Drugi poslovni prihodki
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

91

77

Dobički od prodaje nepremičnin,
naprav in opreme

14

17

Prihodki od unovčenih terjatev

27

24

Prihodki od odprave rezervacij

28

0

Drugi poslovni prihodki

21

36

Drugi poslovni prihodki so se v primerjavi z enakim
obdobjem v letu 2014 povečali za 18 %. 23 %
vseh poslovnih prihodkov družbe predstavljajo

drugi poslovni prihodki. Drugi poslovni prihodki
predstavljajo prejete odškodnine.

16. 6. 6 Finančni prihodki in odhodki
Finančni prihodki
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Finančni prihodki

2.172

3.990

17

48

1

0

2.154

3.942

Prihodki od obresti
Prihodki iz tečajnih razlik
Drugi finančni prihodki

V letu 2015 so bili finančni prihodki družbe za
1.818 tisoč EUR nižji kot v letu 2014. Drugi finančni

prihodki predstavljajo odpis finančnih obveznosti
do bank iz naslova poroštev matični družbi.

Finančni odhodki
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Finančni odhodki

1.289

3.940

179

571

3

15

1.106

3.273

0

81

Odhodki za obresti
Odhodki iz tečajnih razlik
Slabitve finančnih sredstev
Drugi finančni odhodki
Finančni odhodki so bili v letu 2015 v primerjavi s
predhodnim letom nižji za 67 %.
Finančni odhodki za obresti v vrednosti 179
tisoč EUR se nanašajo na obresti, obračunane
po sklenjenih posojilnih pogodbah z bankami in
lizingodajalci ter na obresti za koriščenje limita in
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revolving posojila. Obrestne mere pri sklenjenih
kratkoročnih posojilnih pogodbah in limitu so se
gibale med 3,90 % in 4,50 %.
Odhodki iz tečajnih razlik v vrednosti 3 tisoč EUR se
nanašajo predvsem na negativne tečajne razlike v
odnosu do ameriškega dolarja.
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16. 6. 7 Davek od dohodka pravnih oseb
Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb
je ugotovljena na osnovi Zakona o davku od

dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki je začel
veljati s 1. 1. 2007.

Davek od dohodka pravnih oseb
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Odložena terjatev za davek

251

462

Odprava odloženih davkov

–3

–23

Odloženi odhodek/prihodek za davek

248

439

Odhodek za davek skupaj v
izkazu poslovnega izida

248

439

Prikaz efektivne davčne stopnje
v tisoč EUR

Postavka

2015

2014

Poslovni izid pred obdavčitvijo

656

908

Davčna stopnja

17 %

17 %

112

154

1.148

3.473

29

0

Povečanje odhodkov

2125

89

Davčna osnova I

–349

4.292

0

0

Pričakovani davek od dobička
Davčno nepriznani odhodki
Izvzem prihodkov

Sprememba davčne osnove
Davčna osnova II

4.292

Davčni dobiček

4.292

Davčna izguba

–349

-

Davčne olajšave

0

631

Pokrivanje davčne izgube

0

2.146

Davčna osnova III

0

1.515

Davek od dobička

0

258

Neizkoriščena davčna izguba na dan 31. 12. 2015
znaša 1.435 tisoč EUR in se nanaša na ugotovljeno
in neizkoriščeno davčno izgubo iz let 2010, 2013
in 2015. Davčno izgubo bo družba koristila v
prihodnjih letih.
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16. 7 Druga pojasnila
16. 7. 1 Posli s povezanimi osebami
Družba ima tri skupine povezanih oseb: vodstveno
osebje, matično družbo in odvisno družbo. V
vodstveno osebje sodi direktor.

Bruto prejemki poslovodstva in zaposlenih po individualnih pogodbah
v tisoč EUR

Prejemnik

Aleš Ponikvar

Število
članov

Fiksni del
prejemkov

Variabilni
del
prejemkov

Drugi
prejemki

Skupaj
bruto
prejemki

Skupaj
neto
prejemki

1

2

3

4

5=2 do 4

6

1

108

9

7

124

56

62 %

10 %

10 %

100 %

365

45

55

465

Struktura bruto
Zaposleni po individualnih pogodbah

4

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

154

Družba Big Bang, d. o. o., v letu 2015 ni odobrila
nobenih predujmov in posojil članom poslovodstva
in zaposlenim po individualnih pogodbah.

Delnice družbe Merkur, d. d., v lasti povezanih fizičnih oseb na dan 31. 12. 2015
Povezane fizične osebe na dan 31. 12. 2015 niso
imele v lasti nobenih delnic družbe Merkur, d. d.
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Posli družbe s povezanimi osebami v letu 2014
Izdana poroštva,
stanje na 31.
12. 2014

Dana posojila,
stanje 31.
12. 2014

Merkur, d. d.

7.827

35

6

387

-

-

17

-

-

Matična družba

7.827

35

6

387

-

-

17

-

-

Big Bang, d. o. o.,
Beograd

81

-

2

-

6

100

-

570

100

Mersteel, d. o. o.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.322

3

-

39

2.480

45

-

-

-

18

-

-

-

-

-

Skupaj odvisna
podjetja

1.403

3

2

57

6

13 2.580

45

570

100

Skupaj vse

9.230

38

8

444

6

13

45

570

1.319

Merkur
trgovina, d. d.
Merkur
nepremičnine, d. d.

Opravljanje
storitev

Nakupi blaga

Postavka

Nakup storitev

Obveznosti,
stanje 31.
12. 2014

Terjatve, stanje
31. 12. 2014

Plačane obresti

Zaračunane
obresti

Prodaja blaga

v tisoč EUR

13

-

2.597

1.219
1.219

Posli družbe s povezanimi osebami v letu 2015
Dana posojila
stanje 31.
12. 2015

Izdana
poroštva
stanje na 31.
12. 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

1.219

Matična
družba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

342

-

-

-

-

Merkur trgovina, d. d.

7.280

10

-

170

-

-

1.970

22

-

Skupaj odvisna podjetja

7.622

10

-

170

-

-

1.970

22

-

-

Skupaj vse

7.622

10

-

170

-

-

1.970

22

-

1.219

Skupaj odvisna podjetja

1.403

3

2

57

6

13

2.580

45

570

100

Skupaj vse

9.230

38

8

444

6

13

2.597

45

570

1.319

Big Bang, d. o.
o., Beograd
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Nakup storitve

Opravljanje
storitev

Nakupi blaga

Terjatve stanje
31. 12. 2015

-

Prejete obresti

Merkur, d. d.

Postavka

Prodaja blaga

Obveznosti
stanje 31.
12. 2015

Plačane obresti

v tisoč EUR
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16. 7. 2 Odvisna družba
Big Bang, d. o. o., Beograd
v tisoč EUR

Država

Lastniški
delež od leta

Lastniški
delež v %

Vrednost
naložbe
konec leta

Poslovni
izid družbe

Poslovni
izid družbe

2014

Srbija

2005

100 %

536

–812

-575

2015

Srbija

2005

100 %

0

v stečaju

-812

Postavka

Nad hčerinskim podjetjem Big Bang, d. o. o., Beograd
je bil 28. 9. 2015 uveden stečajni postopek.

16. 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 2015 je bila sklenjena
pogodba z družbo Deloitte revizija,

d. o. o., v vrednosti 15 tisoč EUR. Letno poročilo je
bilo potrjeno dne 8. 4. 2016.

16. 8 Pomembni poslovni dogodki po preteku poslovnega leta
Poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske
izkaze ali zahtevali dodatna razkritja v letnem
poročilu, ni bilo.

16. 9 IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze
družbe Big Bang, d. o. o., za leto, končano na dan
31. 12. 2015.

skupaj s pojasnili, v skladu z veljavno zakonodajo
in Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja, ki jih je sprejela EU.

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 2015.

Poslovodstvo je seznanjeno z vsebino sestavnih
delov letnega poročila družbe Big Bang, d. o. o., za
leto 2015 in s tem tudi s celotnim letnim poročilom
družbe Big Bang, d. o. o., za leto 2015. Z njim se
strinja in to potrjuje s svojim podpisom.

Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno
vodenje računovodstva, sprejem ustreznih
ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih
sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi,
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Ljubljana, 8. 4. 2016
Aleš Ponikvar
Direktor divizije
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17. REVIZORJEVO
POROČILO
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18. PREDSTAVITEV
DRUŽBE
Osebna izkaznica
Naziv družbe:
Skrajšani naziv:
Sedež:
Spletni naslov:

Big Bang, trgovina in storitve, d. o. o.
Big Bang, d. o. o.
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.bigbang.si

Telefon na sedežu družbe:

+386 (1) 309 3700

Faks na sedežu družbe:

+386 (1) 309 3760

Elektronska pošta:

uprava@bigbang.si

Identifikacijska številka:
Matična številka:
Glavna dejavnost družbe:
Vpis v sodni register:
Osnovni kapital:
Transakcijski računi:
Poslovni prostori v m2:
Lastnik:
Direktor družbe:
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SI18224326
5464943
G/47.430: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
Okrožno sodišče v Ljubljani,
štev. vložka 1/11417/00
4.204.400 EUR
NLB, d. d.: 02923-0254441325
Gorenjska banka, d. d.: 07000-0002608420
Nova KBM, d. d.: 04515-0001949141
Lastni: 402 m2
Najeti: 33.664 m2
100-odstotni lastnik kapitala družbe je Merkur,
d. d.-v stečaju, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Aleš Ponikvar
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