


zelíšče -a s (í) rastlina z neolesenelim steblom, pri kateri nadzemni del ob koncu rasti navadno 
odmre: ta zelišča uporabljajo kot začimbe; dišeče, razraslo zelišče / travniška zelišča // taka 
rastlina z določenimi posebnimi lastnostmi: aromatična, strupena, zdravilna zelišča; dišavna 

zelišča dišavnice / nabirati, sušiti zelišča / čaj iz zelišč / zeliščni pilling za telo / zelišča za dobro 
počutje / zeliščno mazilo / zeliščni mošnjiček za sprostitev / vzglavnik z naravnim polnilom in 
dišavnimi zelišči / čar zelišč turistični programi / cimetovi keksi / sivkino mazilo / pehtranovo 

pecivo / lazanja s baziliko / kopalna sol rožmarin / ...

Zelišča bogatijo naš vsakdan. 
Pri hrani, zdravju, negi in dobremu počutju.  

Rastemo...
Življenje se razvija.

Bogatimo ga.
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Spoštovani lastniki…
…v letu 2014 smo v družbi naredili nekaj pomembnih korakov k nadaljnjemu uspešnemu razvoju poslovanja. Pri 
tem imam v mislih predvsem optimizacijo proizvodnih asortimentov v obratih živilskega  programa ter razvoj novih 
proizvodov, tako na tako imenovanem živilskem kot tudi na neživilskem programu. Seveda je k dobrim rezultatom 
poslovanja pripomoglo tudi dejstvo, da smo nadaljevali z ukrepi za stroškovno racionalizacijo poslovanja ter z 
ukrepi za zvišanje produktivnosti in zmanjšanje absentizma. Pri tem se zavedamo dejstva, da je tudi zaradi specifike 
naše organizacije, ki se kaže v dokaj razvejani organizacijski strukturi, eden pomembnejših deležnikov zaposlenec. 
Še posebno skrb posvečamo prilagoditvi delovnih mest zaposlenih invalidov ter na ta način skrbimo za dobre 
delovne pogoje. Ob tem pa seveda skrbimo tudi za njihovo strokovno rast in posledično delovno uspešnost. Ne 
glede na vse, pa…

..ni bilo lahko.
Ugodna makroekonomska gibanja, rast BDP je v letu 2014 znašala 2,6%, se še niso odrazila tudi v rasti trgovine 
na drobno. Leto 2014 se je namreč v trgovini na drobno končalo z za 0,1 % nižjim realnim prihodkom od prodaje 
kot leto 2013. Prihodek od prodaje živil pa se je zmanjšal celo za 1,7 %. Na prvi pogled podatki, ki predvsem 
proizvajalcu živilskih proizvodov ter pomembnemu partnerju lastnika – največjega  trgovca v državi, ne nudijo 
dovolj optimizma, da je moč v takšnem okolju bistveno izboljšati rezultate.

Kljub vsemu, pa nam je uspelo…
…,prihodke smo namreč v primerjavi z letom poprej sicer zmanjšali za 2,3% in so znašali dobrih 11,7 mio EUR, 
a smo presegli načrtovane prihodke za 3,2 %. Pri načrtovanju prihodkov za leto 2014 smo namreč upoštevali 
dejstvo, da bomo zaradi ukinitve dejavnosti enote Pakirnica sadja in zelenjave realizirali manj prihodkov od prodaje 
blaga, materiala in proizvodov, kot v letu 2013. Rast prihodkov na stalnih enotah je tako znašala skoraj 4%. To se 
je odrazilo tudi v poslovnem izidu pred obdavčitvijo, ki se je povečal za skoraj  55% in je znašal dobrih 1,17 mio 
EUR. Kosmati denarni tok je znašal dobrega 1,47 mio EUR in je bil od leta prej večji za 33,3%, pri tem pa je EBITDA 
marža narasla na 12,5%. 

Seveda pa vseh teh rezultatov ne bi dosegli, če ne bi vsak izmed 391 zaposlenih v družbi dodal svoj kamenček 
v ta mozaik. Stopnja zunanje fluktuacije se je sicer povečala in je v letu 2014 znaša 9,13 %, v enakem obdobju 
preteklega leta je znašala 6,07 %. Med vsemi zaposlenimi v družbi na dan 31.12.2014 je imelo 210 sodelavk in 
sodelavcev status invalida, kar predstavlja 50,24%. Stopnja absentizma je bila v letu 2014 enaka kot v letu poprej, 
to je 8,45%. Torej smo na kadrovskem področju, ki je tudi zaradi posebnega statusa, ki ga ima družba, opravili 
pomembne začrtane naloge, 

…čeprav nas precej dela še čaka. 
V prihajajočem letu bodo naše najpomembnejše aktivnosti usmerjene predvsem v iskanje sinergij z našim največjim 
partnerjem – lastnikom ter povezanimi družbami, optimizacijo proizvodnih asortimentov v vseh proizvodnih obratih, 
razvojem nove kozmetične linije ter iskanjem kupcev na novih trgih. Verjamem, da nam bo, tako kot v preteklih 
letih, s skupnimi močmi tudi uspelo,

Vladimir Kukavica
direktor družbe Mercator IP, d.o.o.

 

Nagovor
direktorja družbe
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Nadzorni svet je v letu 2014 deloval v tri članski 
sestavi. Člani nadzornega sveta so bili Milena Štular 
kot predsednica nadzornega sveta, Igor Maroša kot 
namestnik predsednice nadzornega sveta in Drago 
Kavšek kot član. Vsi člani so bili predstavniki edinega 
družbenika družbe Mercator IP, d.o.o., družbe 
Mercator, d.d.

V letu 2014 je nadzorni svet družbe Mercator IP, d.o.o., 
na treh rednih in treh korespondenčnih sejah spremljal 
in skrbno nadzoroval poslovanje družbe. Upravo družbe 
je predstavljal direktor družbe Vladimir Kukavica.

Člani nadzornega sveta so v letu 2014 redno spremljali 
vodenje in poslovanje družbe in tekoče obravnavali 
njeno poslovno uspešnost ter premoženjsko stanje, 
zaradi globalne gospodarske in finančne krize v skladu 
z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju, so še posebej 
preverjali njeno likvidnost, solventnost in kapitalsko 
ustreznost. Pri svojem delu so imeli na razpolago vse 
potrebne podatke, poročila in informacije. Člani so 
se sej redno udeleževali oziroma so ažurno spremljali 
korespondenčne seje.

V trinajstih točkah dnevnega reda je nadzorni svet v 
letu 2014 obravnaval preteklo poslovanje, načrt dela za 
leto 2014, sprejemali so odločitve o naložbah, o pogojih 
finančnih pogodb ter obravnavali letno poročilo za leto 
2013.

Letno poročilo
Nadzorni svet je v okviru zakonskega roka pregledal 
poročilo družbe za leto 2013 ter obravnaval revizorjevo 
poročilo, v katerem je revizijska hiša Deloitte Revizija 
d.o.o., ugotovila, da računovodski izkazi, ki so del 
letnega poročila, izkazujejo resničen in pošten prikaz 
premoženja, obveznosti, finančnega položaja in 
poslovnega izida družbe. Na delo in poročilo revizorja 
ni imel pripomb. Soglašal je s tem, da je letno poročilo 
sestavljeno jasno in pregledno ter izkazuje pošten prikaz 
razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.

Medletni rezultati
Obravnaval je četrtletno, polletno in devetmesečno 
poročilo o poslovanju družbe Mercator IP, d.o.o.

Kratkoročni načrt poslovanja
Družba Mercator IP, d.o.o., vsako leto pripravi načrt 
poslovanja družbe. Z načrtom redno seznanja nadzorni 
svet, ki daje komentarje oziroma priporočila, ki jih 
vodstvo družbe upošteva v največji možni meri.

Delitev bilančnega dobička
Družba mora skladno z zakonom o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov namensko 
porabiti najmanj 80% dobička poslovnega leta. Zato 
nadzorni svet vsako leto obravnava in da soglasje k 
delitvi bilančnega dobička. V letu 2014 je obravnaval 
in potrdil delitev bilančnega dobička za leto 2013. 
Bilančni dobiček za leto 2013 je znašal 849.188,56 EUR 
in nadzorni svet je potrdil, da se del bilančnega dobička 
v znesku 583.417,68 EUR uporabi za povečanje 
zakonskih rezerv, preostanek bilančnega dobička v 
znesku 265.770,88 EUR ostane nerazporejen.

Naložbe
Nadzorni svet je odločal o vseh naložbah, višjih od 
10.000 EUR. Tako je obravnaval in potrdil investicijo 
za Oblikovalski studio in za aranžersko delavnico. 
Obravnaval in potrdil je tudi odkup opreme v proizvodnih 
obratih družbe Mercator IP, d.o.o., ki je v lasti družbe 
Mercator, d.d.

Tveganja
Obravnaval in potrdil je sveženj posojilnih pogodb, 
aneksov k pogodbam z bankami in pogodbo med 
upniki. Seznanil se je s tožbenim postopkom in 
pooblastil direktorja družbe, da je sklenil izvensodno 
poravnavo.

To poročilo je Nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 
514. člena Zakona o gospodarskih družbah. 

 Milena Štular
 predsednica nadzornega sveta

Ljubljana, 11. 2. 2015 

Poročilo predsednice 
nadzornega sveta
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Ključni dosežki družbe v letu 2014

Število zaposlenih na dan 31.12.

Število zaposlenih iz ur
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Izkaz poslovnega izida (v EUR)

Denarni tokovi (v EUR)

Izkaz finančnega položaja (v EUR)

Naložbene aktivnosti (v EUR)

Zaposleni Kapital na dan 31. 12.

26,5%

3.855.914

3.048.887

Kosmati denarni tok iz poslovanja

2014 1.473.161 59,7%

2013 922.402

Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami

2014 2.081.014 35,1%

2013 1.540.084

Naložbe v nakup nepremičnin, naprav in opreme

2014 127.058 318,3%

2013 30.372

Naložbe v neopredmetena sredstva

2014 5.560 -60,9%

2013 14.205

Št. zaposlenih na dan 31. 12.

2014 391 -6,5%

2013 418

Št. zaposlenih iz ur

2014 336 -5,5%

2013 356

Finančne obveznosti na dan 31.12.

2014 0 -100%

2013 2.013

Bilančna vsota na dan 31.12.

2014 6.494.590 17,8%

2013 5.514.473
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Predstavitev in organiziranost družbe
Naše poslovne enote družbe Mercator IP, d.o.o., so 
razpršene po celotnem območju Slovenije, kar je odraz 
naših aktivnosti v zvezi s tem, da delovno mesto čim bolj 
približamo posamezniku. Tudi v bodoče bomo nadaljevali 
z iskanjem novih tržnih priložnosti, ki bodo hkrati 
usklajene z zastavljeno vizijo razvoja in visokim zahtevam 
na področju zaposlovanja. Iskali bomo nove zaposlitvene 
možnosti, omogočali bomo raznoliko dela s poudarkom 

na ergonomiji, omogočali bomo dislocirano opravljanje 
dejavnosti. Stremeli bomo za tem, da bo delovno mesto 
v čim večji možni meri ustrezalo potrebam zaposlenih ter 
tako omogočalo njihovo večjo zaposljivost.

Dejavnosti družbe Mercator IP, d.o.o., vsebinsko delimo 
na proizvodne in storitvene dejavnosti.

Specifičnost organizacije družbe Mercator IP, d.o.o., se odraža v 
dokaj razvejani organizacijski strukturi. Z raznovrstnimi dejavnostmi 
zaposlenim ponujamo različne priložnosti njihovega umeščanja v 
ekonomiko poslovanja družbe. Zavedamo se, da je eden odločilnih 
dejavnikov našega uspeha človek, zato še posebno skrb posvečamo 
prilagoditvi delovnih mest zaposlenim invalidom ter na ta način 
skrbimo za dobre delovne pogoje. Hkrati seveda skrbimo za njihovo 
strokovno rast in posledično delovno uspešnost.

Ljubljana

Naklo

Celje

Slovenjske
Konjice

Koper

Mislinja

Sedež Mercator IP, d.o.o.

Maloprodaja

Marketing, nabava in prodaja

Človeški viri

Varna hrana in interna kontrola

Varstvo pri delu in požarna varnost

Varovanje

Servisna delavnica

Oblikovalski oddelek

Aranžerstvo

Arhiv

Proizvodnja delikatesnih izdelkov

Priprava jedi

Kranjski kolaček

Murska
Sobota

Maribor

Ptuj

Slovenj
Gradec

Velenje

Novo MestoRibnica

Kamnik

Domžale
Kranj

Škofja Loka

Postojna

Nova Gorica

Jesenice

Naročniški oddelek

Predelava polenovke

Proizvodnja kozmetike Dvorec Trebnik

Proizvodnja tekstila Dvorec Trebnik

Sušilnica sadja in zelenjave

Proizvodnja sveč

Grosuplje

Krško

Delež zaposlenih invalidov in neinvalidov po obratih Mercator IP, d.o.o.

delež neinvalidov

delež invalidov

Ljubljana

Naklo

Celje

Slovenjske
Konjice

Koper

Mislinja

Murska
Sobota

Maribor

Ptuj

Slovenj
Gradec

Velenje

Novo MestoRibnica

Kamnik

Domžale
Kranj

Škofja Loka

Postojna

Nova Gorica

Jesenice

Grosuplje

Krško

Delež zaposlenih po sektorjih Mercator IP, d.o.o.

IP vodstvo družbe

Trženje

Proizvodnja

Človeški viri

Storitve

Ljubljana

Naklo

Celje

Slovenjske
Konjice

Koper

Mislinja

Murska
Sobota

Maribor

Ptuj

Slovenj
Gradec

Velenje

Novo MestoRibnica

Kamnik

Domžale
Kranj

Škofja Loka

Postojna

Nova Gorica

Jesenice

Grosuplje

Krško

% zaposlenih invalidov

1312



Mercator IP, d.o.o.

Vodstvo

Trženje

Storitve

Proizvodnja

Človeški viri
Kadri
in organizacija

IntegracijaUsposabljanje
in razvoj

Slaščičarska delavnica
Kranjski kolaček

Proizvodnja
delikatesnih jedi

Proizvodnja
gotovih jedi

Proizvodnja in predelava
polenovke

Sušilnica sadja
in zelenjave

Proizvodnja kozmetike
Dvorec Trebnik

Proizvodnja
tekstilnih izdelkov

Proizvodnja
sveč

Aranžerstvo

Varna hrana
in interna kontrola

Varovanje
in varnost

Oblikovalski
studio

Nabava

USB
in marketing Pospeševalci

Naročniška
služba

Maloprodaja

V Mercator IP, d.o.o., je bilo na dan 
31.12.2014 zaposlenih 391 delavcev, od 
tega 199 delavcev s priznano kategorijo 
invalidnosti. V primerjavi z enakim 
obdobjem preteklega leta se je število 
zaposlenih v družbi zmanjšalo za 6,5 %.

Vodstvo
Mercator IP

Trženje Proizvodnja StoritveČloveški viri

6668

103 108

109
33

16

5

število neinvalidov

število invalidov

Proizvodne dejavnosti družbe
SLAŠČIČARSKA DELAVNICA 
KRANJSKI KOLAČEK

V slaščičarskem obratu v Naklem nadaljujemo s 
proizvodnjo tradicionalnih slovenskih slaščic in piškotov. 
Visoka kakovost, tradicionalne recepture, ročna izdelava, 
kakovostne surovine, brez dodanih konzervansov in 
izbrani okusi s slovenskega področja, so značilnosti naši 
proizvodov. Slaščičarski mojstri, ki stalno obnavljajo svoje 
znanje, ostajajo zvesti tradicionalnim postopkom priprave 
izdelkov in tako z veliko mero skrbnosti pripravljajo:

  izdelke iz biskvitnega testa,

  izdelke iz kvašenega testa,

  izdelke iz listnatega testa,

  drobno slaščičarsko pecivo,

  sezonske torte in

  domače kekse.

V obratu izdelujemo 19 vrst pakiranih in 27 vrst nepakiranih 
svežih slaščic ter 5 vrst pakiranih in 12 vrst nepakiranih 
piškotov. Večino izdelkov imamo v stalni ponudbi, 20% 
pa je sezonskih. Z lastno proizvodnjo slaščic se hitro 
prilagajamo zahtevam potrošnikov in zagotavljamo stalno 
kakovost izdelkov, kar je naša velika prednost. Našo 

ponudbo smo popestrili s sezonskimi izdelki. Kupci tako 
najdejo v velikonočnem času med piškoti pehtranove 
kupčke, z jogurtovo rezino in jogurtovo torto pa se 
osvežijo v poletni vročini.

V letu 2014 smo proizvedli 373 ton slaščic in 311 ton 
piškotov, kar je za 7 % več kot v letu 2013.

PROIZVODNJA DELIKATESNIH IZDELKOV

Kupci čedalje bolj posegajo po pripravljenih jedeh in na 
ta način prihranijo čas zase, za družino in za prijatelje. 
Tak način življenja pomagamo uresničevati v obratu, kjer 
pripravljamo dnevno sveže solate, malice, enolončnice, 
priloge. V letu 2014 nadaljujemo z asortimentom 46 
različnih delikatesnih izdelkov. V temu obratu poleg 
delikatesnih solat proizvajamo tudi enolončnice kot 
sta pasulj in ričet ter priloge jedem kot so gratinirane 
palačinke, krompir po dofineško, sirovi in ajdovi štruklji, 
pa kislo zelje in repo ter drugo.

Značilnost naše proizvodnje je usmerjenost k 
tradicionalnim recepturam in postopkom priprave ter 
uporabi svežih surovin slovenskega porekla. Zato so 
izdelki namenjeni vsem, ki želijo v svoji kuhinji vonjati 
domačnost in čutiti popoln ter svež okus. Izdelkom 
v procesu proizvodnje in priprave ne dodajamo 
konzervansov. Izdelki so namenjeni postrežnemu načinu 

prodaje, na policah pa jih kupci lahko najdejo tudi v 
prijaznih, manjših embalažnih enotah. 

Proizvodnja delikatesnih izdelkov je v letu 2014 narasla 
za 12 % glede na preteklo leto.

Pehtran

Zelene poganjke pehtrana in njegove lističe nabiramo 

vso sezono. Uporaben je pri neješčnosti, lajša 

prebavo in učinkuje protivnetno. Uporaba pehtrana v 

slovenski kulinariki je posebnost naše kuhinje, 

saj ga poznamo v nadevih za močnate jedi, 

kot so potice, štruklji in narastki.

Bazilika

Zelišče bazilike vzbuja tek, pospešuje prebavo, 

lajša bolečine in krče v želodcu, rahlo razkužuje 

ter blago pomirja. Varuje srce pred stresom, znižuje 

krvni tlak in raven holesterola. Dobro se ujema 

s paradižnikovimi jedmi. Pri kuhi jo dodamo  

ob koncu, sicer izgubi značilno aromo. 
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Užij      
trenutek.

Doživi okuse.



PREDELAVA POLENOVKE

Glavna dejavnost obrata v Kopru je proizvodnja izdelkov 
iz kakovostne norveške polenovke. Polenovka je zelo 
cenjena riba, ki so jo ljudje najprej uživali le svežo, kasneje 
pa so razvili različne oblike shranjevanja kot so soljenje in 
sušenje. Pri nas je najbolj poznana polenovka »na belo«, ki 
ji rečemo tudi bakalar. V omenjenem proizvodnem obratu 
poteka celoten postopek priprave namaza iz polenovke, 
za katerega je značilno, da vsebuje veliko hranljivih snovi, 
ugodnih za dobro počutje in zdravje. Gurmani našo 
polenovko dobro poznajo, saj jo od ostalih konkurentov 
ločuje prepoznavna snežno bela barva in izrazit, ravno 
prav pikanten okus po polenovki. 

Proizvodnja polenovke je v letu 2014 narasla za več kot 
7 % glede na leto 2013.

PRIPRAVA GOTOVIH JEDI

V obratu za pripravo gotovih jedi v Naklem pripravljamo 
naslednje skupine izdelkov:

  pripravljene mesne jedi kot so panirani zrezki, 
panirane ribe, kaneloni in drugo;

  pripravljene gotove jedi kot so golaž, vampi, 
sarme in drugo;

 tatarski biftek in različni namazi.

Enako kot pri izdelkih ostalih obratov velja posebna 
skrb kakovosti, svežini, usmerjenost k tradicionalnim 
recepturam in postopkom priprave, proizvodnja brez 
dodanih konzervansov, uporaba slovenskih surovin in 
prijazno pakiranje tudi v manjše embalažne enote. Kupcu 
želimo ponuditi »domače« izdelke, zato imajo naše jedi 
poln in svež okus kot bi bile pripravljene v domačih 
kuhinjah naših mam.

V obratu smo v letu 2014 proizvajali 35 izdelkov, 
namenjenih postrežnemu in samopostrežnemu načinu 

prodaje. V tem letu smo razvili posebno linijo 5 izdelkov, s 
katerimi si kupci postrežejo za malico. Gre za kombinacijo 
dveh izdelkov; delikatesne solate in mesnega ali ribjega 
obroka. Obrat je v letu 2014 dosegel rast proizvodnih 
količin za več kot 38% glede na leto poprej.

KOZMETIKA

Začetke poslovanja naše družbe zaznamuje prav 
kozmetična dejavnost. V Slovenskih Konjicah v Dvorcu 
Trebnik že sedmo leto proizvajamo naravne kozmetične 
izdelke, ki temeljijo na tradicionalnih recepturah ter ročni 
izdelavi. Združuje jih linija »Dvorec Trebnik«, pod katero 
tržimo poleg proizvodov kozmetične linije še darilni in 
tekstilni program.

V okviru kozmetične linije »Dvorec Trebnik« kupcem 
nudimo:
  izdelke za nego telesa,
  izdelke za nego las,
  različna mazila.

Zgodovina same blagovne znamke »Dvorec Trebnik«, 
sega daleč nazaj v čas, ko so v Dvorcu Trebnik 
pričeli z izdelavo prvih proizvodov, katerih rdeča nit 

ostajajo zelišča. Izdelki združujejo starodavna znanja o 
človekovem sožitju z naravo in sodobna dognanja o moči 
zdravilnih zelišč.

Naši izdelki iz »Naravne linije« nosijo slovenski certifikat 
»Naravna in ekološka kozmetika«, ki ga certificira Inštitut 
za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru. Leta 2014 
smo imeli 24 certificiranih izdelkov naravne kozmetike 
blagovne znamke »Dvorec Trebnik«. Visoko kakovost 
izdelkov odlikuje vrsta pomembnih lastnosti proizvedeni 
so iz najmanj 95 % naravnih sestavin in ne vsebujejo 
sintetičnih arom, dišav in eteričnih olj, so brez sintetičnih 
barvil, brez parabenov, so brez etoksiliranih sestavin, so 
brez gensko spremenjenih organizmov, so brez sestavin 
živalskega izvora in brez petrokemijskih katalizatorjev.

S certificiranjem izdelkov nadaljujemo v letu 2015 in 
načrtujemo, da bomo do konca leta certificirali še vse 
preostale izdelke iz »Naravne linije«.

V letu 2014 smo v okviru »Naravne linije« razvili osem 
novih izdelkov z rakitovcem in jih ponudili na trgu. 
Ponudbo naravnih izdelkov želimo dopolniti še z izdelki 
obrazne nege. Osredotočili smo se na šest izdelkov z 
vonjem vrtnice. Na ta način se želimo še bolj približati 

kupcem in razširiti ciljno skupino.

Pripravljamo novo linijo naravnih kozmetičnih izdelkov, 
namenjeno mladim, zato bo tudi videz te linije  svež, 
mladosten in privlačen na pogled.

V letu 2014 smo  našo naravno kozmetiko začeli prodajati 
na ukrajinskem in hrvaškem trgu.

TEKSTIL

Proizvodni obrat, kjer izdelujemo tekstilne izdelke, se 
nahaja v Slovenskih Konjicah. Tam nastajajo tekstilni 
izdelki iz naravnih materialov ter izdelki z dodatkom zelišč, 
ki jih tržimo pod blagovno znamko »Dvorec Trebnik«. 
V okviru tekstilnega programa izdelujemo raznovrstne 
vzglavnike, polnjene s pirinimi ali ajdinimi luščinami, 
vratne blazine, valje, copate z različnimi vonji kot so 
vrtnica, meta, sivka, rožmarin, kamilica, sivka in ognjič 
ter copate iz merino volne za otroke ter odrasle. Program 
je usmerjen v proizvodnjo visoko kakovostnih izdelkov, 
ki temeljijo na ročni izdelavi in poslikavi, kar se odraža 
v višji dodani vrednosti za kupca. Izdelki predstavljajo 
dopolnilni asortiment k naravni kozmetiki.

V letu 2015 načrtujemo prestrukturiranje tekstilnega 
programa. Zaradi nerentabilnosti bomo prenehali z lastno 
proizvodnjo in namesto slednje vpeljali dokupni program.

SUŠENJE IN PAKIRANJE SADJA IN ZELENJAVE

V proizvodnem obratu Sušilnice Mislinja, kjer smo 
leta 2009 vzpostavili eno največjih sušilnic in pakirnic 
suhega sadja in zelenjave v Sloveniji, nadaljujemo s 
sušenjem in pakiranjem suhega sadja. V letu 2014 smo 
se v obratu ukvarjali predvsem s sušenjem jabolčnega 
čipsa in jabolčnih krhljev, pri čemer smo uporabljali 
izključno jabolka slovenskega porekla. Poleg slednjega v 
okviru tega proizvodnega obrata pakiramo tudi različne 
mešanice oreščkov, semen in sušenega sadja pod 
blagovno znamko »Dvorec Trebnik«.

Sivka

S čajem blažimo glavobole in umirjamo živce.

Čisto eterično olje je razkužilo, blago pomirjevalo, 

lajša pa tudi bolečine - zlasti pri pikih žuželk ter 

manjših opeklinah. Osvežilni tonik iz cvetov 

pospešuje obnavljanje celic v občutljivi koži 

in deluje antiseptično zoper akne.

Rožmarin

Najpogosteje uporabljamo sveže ali posušene lističe, 

v kulinariki tudi cvetove. V majhnih količinah ga 

uporabljamo za ribe, svinjino in jagnjetino, 

v omakah in marinadah. Poživlja krvni obtok, 

omili izčrpanost in lajša glavobole.

SVEČE

Konec septembra 2014 smo v obratu v Celju prenehali 
s testno proizvodnjo elektronskih sveč pod blagovno 
znamko »Kresnička« ter parafinskih sveč. Zaposlenim 
na tem obratu smo v največji meri zagotovili delo v enoti 
proizvodnje kozmetike Dvorec Trebnik.

Poprova meta

Poprova meta ima visoko vsebnost mentola, ki se 

pogosto uporablja za odišavljanje čajev, sladic, žvečilk, 

zobnih past ... Uporablja se tudi v pripravkih za 

na kožo, saj daje občutek hlajenja. Pripravki 

iz poprove mete naj bi pri uporabi na koži 

ali po vdihovanju umirili mišičje.

Črni poper

Črni poper je v uporabi kot poper v prahu 

ali v celem zrnu. Seveda je boljši v celem zrnu. 

Ob vsakem obratu mlinčka za poper se bo sprostila 

izjemna dišava, ki je skoraj sama že zdravilo. 

Tudi pikantnost poprovega zrna je bolje ohranjena, 

če je zrno celo, kar vedo povedati vsi ljubitelji 

pekočega grižljaja.
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Storitvene dejavnosti družbe

STORITVE ARANŽIRANJA

Za celostno podobo poslovalnic naročnika, kamor sodi 
tako notranji kot zunanji izgled, vsakodnevno skrbijo 
aranžerji. V aranžerskih delavnicah dnevno tiskajo in v 
enota naročnika nato nameščajo vizualne komunikacije 
za naročnikove aktualne marketinške aktivnosti. Na ta 
način skrbijo, da je ponudba označena na način, ki kupcu 
omogoča hitro prepoznavanje ugodnosti, konkurenčnih 
prednosti, novosti ... Aranžerske delavnice smo opremili 
s sodobnimi računalniki, tiskalniki in risalniki, s pomočjo 
katerih aranžerji izpeljejo celovite rešitve marketinških 
zamisli, ki vključujejo zelo različne formate in materiale. 
S pomočjo rezalnih strojev marketinški material dobi 
končno obliko. V aranžerskih delavnicah pripravljajo 
aranžerji različne vrste nalepk, obvestil, plakatov, 

transparentov, reklamnih tabel in drugih marketinških 
materialov, ki nagovarjajo kupce k vstopu v trgovino in 
k nakupu.

Med storitve aranžerjev sodijo tudi:
  priprava in nameščanje sezonske dekoracije (sezone 

in prazniki);
   vzdrževanje oglasnih površin v prodajalni in izven 

prodajalne;
   priprava oglasov za prireditve;
   priprava, kontrola in zamenjava zunanjega in 

notranjega označevanja objektov (logotipi, delovni časi, 
nalepke, blagajniški napisi, obvestila HACCP… );
   ostale aranžerske storitve po željah naročnika.

STORITVE VARNOSTI IN VAROVANJA

Storitve varnosti in varovanja so široko zastavljene in 
pokrivajo več področij, v okviru katerih nudimo naročniku 
naslednje storitve:
  varstvo pri delu in požarna varnost;
  servisiranje gasilnikov, nadzor hidrantnega omrežja, 

nadzor pitnikov, storitve brušenja;
  varnost in varovanje;
  arhiviranje.

Področje varnosti pri delu in požarne varnosti zajema 
storitve varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred 
požarom. V okviru slednjega pripravljamo in izdelujemo 
elaborate za požarne rede, izvajamo programe 
usposabljanja za varnost in zdravje pri delu ter požarno 
varnost, zagotavljamo podlage za varno delo ter 

pripravljamo analize in poročila z omenjenega področja. 
V letu 2011 smo v službi uvedli nov, sodobnejši in okolju 
prijaznejši sistem prikazovanja in simulacije gašenja 
požarov.

Storitev varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred 
požarom se tudi v prihodnje usmerja v dosledno 
in kakovostno izpolnjevanje zahtev, ki jih narekuje 
zakonodaja ter podajanje kakovostnih poročil o njihovem 
izvajanju in nadzoru.

Servisiranja gasilnikov in nadzor hidrantnega omrežja 
obsega skrb za vso opremo s področja protipožarne 
zaščite v skladu z zakonskimi predpisi. Tako oprema kot 
tudi vzdrževanje in pogostost vzdrževanja so opredeljeni 
z zakonsko določenimi predpisi. Poleg servisa gasilnih 
aparatov opravljamo redni tehnični nadzor hidrantnih 
omrežij, pooblaščeni pa smo tudi za preizkus hidrantnih 
omrežij in izdajanje potrdil o njihovem brezhibnem 
delovanju.

Naš nadzor nad pitniki  je usmerjen predvsem na njihovo 
brezhibno delovanje. V prostorih naših naročnikov 
nadzorujemo delovanje pitnikov. Redno servisirani pitniki 
zagotavljajo pitje kakovostne in filtrirane vode neposredno 
iz lokalnega vodovodnega omrežja.

Storitev brušenja je relativno nova dejavnost družbe, ki 
nam omogoča aktivno zaposlovanje invalidov. Izvajamo 
brušenje najrazličnejših nožev in rezil, ki se uporabljajo 
v maloprodajnih enotah naročnika. Dejavnost še ni 
vzpostavljena v celoti in tako še niso bili v celoti realizirani 
prihranki, ki so bili predvideni s poslovnim načrtom.

Med storitve varnosti in varovanja smo konec leta 
2012 vključili storitve recepcij in videonadzora. Glavne 
aktivnosti v okviru tega področja so:
  storitev varovanja objektov;
  zagotavljanje varnosti nepremičnin in premičnin;
  vzdrževanje vzpostavljenega sistema varovanja;
  videonadzor v nakupovalnih centrih;
  delo na recepcijah.

Storitve arhiva, ki jih opravljamo za našega naročnika med 
drugim obsegajo aktivnosti kot so arhiviranje poslovne 
dokumentacije v skladu z zakonskimi predpisi, uničenje 
zastarane dokumentacije in vodenje registra celotne 
arhivirane dokumentacije.

STORITVE VARNE HRANE IN INTERNE 
KONTROLE

V okviru družbe deluje služba varne hrane in interne 
kontrole, ki tako za nas, kot tudi za našega naročnika 
kontrolira in skrbi, da delujemo v skladu z obstoječo 
zakonodajo, HACCP standardi in smernicami varne 
hrane. Za vse živilske proizvodne enote imamo izdelan 
HACCP sistem procesov in proizvodov, ki omogoča 
prepoznavanje kritičnih točk v procesu in prepozna oz. 
predpiše vse situacije, s katerimi se tem kritičnim točkam 

izognemo. Zapise stalno nadgrajujemo, saj globalizacija 
in s tem prihod novih živil in materialov na naš trg  
zahtevata nenehno spremljanje in obvladovanje možnih 
tveganj. Posebno pozornost posvečamo področju varne 
hrane, predvsem zagotavljanje ustrezne kakovosti in 
varnosti izdelkov, ki jih prodajamo pod lastno blagovno 
znamko oziroma blagovno znamko našega lastnika.

STORITVE OBLIKOVANJA

Najpomembnejša storitev našega oblikovalskega studia je 
oblikovanje letakov, katalogov in drugega promocijskega 
materiala. Pripravljamo pa tudi celostne grafične podobe 
naročnikovih maloprodajnih enot, oblikujemo plakate, 
označevalce, pasice, napise za spletne strani. Oblikujemo 
embalažo, izvajamo enostavnejša fotografiranja in druge 
storitve povezane z oblikovanjem.

Z ustvarjenimi sinergijami med oblikovalskim studiom 
in aranžersko službo ter naročnikovim marketingom, 
smo dosegli odlično in učinkovito pokritost vseh vidikov 
komunikacije, ki kupca nagovarja k obisku in nakupu v 
naročnikovih enotah.

Melisa

Če liste zmečkamo, oddajajo značilen vonj, 

ki spominja na limone. Melisa zelo privlači čebele 

in je dobra medonosna rastlina. Uporablja se 

predvsem kot blago pomirilo pri nespečnosti, 

proti tesnobi in nemirnosti.

Kopriva

Kopriva nastopa v številnih ljudskih vražah. 

Zelo pogosto se je primerjala z ljubezensko 

strastjo, ki včasih prav tako žge 

s poživljajočim ognjem v srcu. Spada med 

najboljša čistila za kri.

Žajbelj

Vsestranska začimba, ki jo odlikuje močan okus. 

Rimljani so bili prepričani, da podaljšuje življenje 

in omogoča človeku, ki ga goji na svojem vrtu, 

večno mladost. Pripravki iz žajblja, 

ki jih grgramo, so idealno sredstvo proti 

vsem vrstam vnetja žrela.
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Osebna izkaznica

Družba Mercator IP, d.o.o., na dan 31.12.2014 ni imela podružnic.

Organi in upravljanje družbe

Ime podjetja    Mercator IP, invalidsko podjetje d.o.o.

Skrajšano ime podjetja    Mercator IP, d.o.o.

Sedež družbe    Dunajska cesta 110, Ljubljana

Tel. št.    (01) 234-36-45; fax: (01) 234-36-90

Spletna stran    www.mercator-ip.si 

E-mail    info@mercator-ip.si

Matična številka    2054485

Davčna številka    SI15965660

Številka in datum vpisa v sodni register    Srg 200402050; 15.3.2005

Osnovni kapital    1.999.725,82 EUR

Dejavnosti družbe
   Proizvodna dejavnost
   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih dejavnostih
   Storitve z vzdrževanjem povezanih dejavnosti

Šifra glavne dejavnosti    46.900 Nespecializirana trgovina na debelo 

Nadzorni svet družbe
   Predsednica: Milena Štular, 
   člana: Drago Kavšek in Igor Maroša 

VODSTVO DRUŽBE

Družbo Mercator IP, d.o.o., vodi direktor Vladimir Kukavica, ki mu je nadzorni 
svet družbe Mercator IP, d.o.o., podelil mandat direktorja družbe do 1. 6. 2017.

USTANOVITELJ

Ustanovitelj samostojno odloča o vseh vprašanjih upravljanja družbe. Funkcijo 
ustanovitelja uresničuje Uprava Poslovnega sistema Mercator, d.d. 

UPRAVLJANJE DRUŽBE

Mercator IP, d.o.o., je gospodarska združba, organizirana kot družba 
z omejeno odgovornostjo, in je odvisna družba Poslovnega sistema Mercator, 

d.d., ki je hkrati tudi njen edini družbenik. Upravljanje družbe Mercator 
IP, d.o.o., temelji na zakonskih določilih, internih aktih in pravilnikih, ki so 

pripravljeni v skladu s standardi ISO.

NADZOR DRUŽBE

V začetku leta 2013 je ustanovitelj na svoji seji uprave imenoval nadzorni svet 
v sestavi: Milena Štular, predsednica ter Drago Kavšek in Igor Maroša, 

člana nadzornega sveta.
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Poslovno poročilo



Strategija poslovanja
Vizija
Doseganje odličnosti poslovanja z zagotavljanjem 
kakovostnih izdelkov in storitev ter z odgovornim 
odnosom do okolja in zaposlenih.

Poslanstvo
Družba Mercator IP, d.o.o., se zavezuje k trajnostni 
družbeni odgovornosti in k spoštovanju moralnih 
in etičnih vrednot zaposlenih. V družbi poskušamo 
z iskanjem novih kreativnih rešitev, z razvijanjem 
ustreznih vodstvenih veščin ter s sposobnostjo rabe 
različnih vzpodbud, ki jih zagotavlja sodobna družba, 
gospodarno izrabiti delovne in ustvarjalne zmožnosti 
naših zaposlenih. Z razpršitvijo dejavnosti ponujamo 
zaposlenim nove priložnosti pri njihovem umeščanju 
v poslovne aktivnosti družbe, z modifikacijo delovnih 
procesov, ustreznim usposabljanjem in uvajanjem ter 
prilagoditvijo delovnih mest uspešno integriramo invalide 
v delovno okolje. Verjamemo v ustvarjalne delovne 
zmožnosti in sposobnosti zaposlenih, ki nam zagotavljajo 
uspešno trženje našega blaga in storitev in s tem skupno 
prihodnost.

V družbi Mercator IP, d.o.o., želimo zaposlenim z iskanjem 
novih dejavnosti in z njihovo razpršitvijo ponuditi nove 
priložnosti njihovega umeščanja v ekonomiko poslovanja 
družbe. Zavedamo se, da je eden odločilnih dejavnikov 
našega uspeha človek, zato še posebno skrb posvečamo 
prilagoditvi delovnih mest zaposlenim ter posledično 
njihovim dobrim delovnim pogojem, strokovni rasti ter 
delovni uspešnosti.

Strateške usmeritve
Krepiti konkurenčne prednosti družbe 
z ustreznim usposabljanjem, modifikacijo 
delovnih procesov in prilagoditvijo delovnih 
mest.

Razvijati in zagotavljati raznovrstno in cenovno 
primerno ponudbo kakovostnih, naravnih 
in ekoloških izdelkov s področja živilske, 
tekstilne in kozmetične dejavnosti.

Izboljšati stroškovno učinkovitost na vseh 
nivojih poslovanja družbe za doseganje 
poslovne uspešnosti in najvišje možne 
učinkovitosti poslovanja družbe.

Analiza prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti družbe
Prednosti
+ možnost prodaje izdelkov 
v maloprodajnih enotah lastnika
Največji naročnik storitev in kupec izdelkov družbe je 
hkrati tudi lastnik, ki ima razvejano maloprodajno mrežo 
po celotni Sloveniji in na drugih trgih. S sodelovanjem z 
lastnikom pri razvoju novih izdelkov in pri usklajevanju 
prodajnega asortimenta, pri izbiri prodajnih kanalov ter 
pravilnem umeščanju izdelkov na njegove prodajne 
police, je možno bistveno povečanje prodaje našega 
blaga.

+ kakovostna in konkurenčna 
ponudba izdelkov
Družba s svojim širokim asortimentom izdelkov za dnevno 
potrošnjo, s stalnim izpopolnjevanjem ponudbenega 
spleta in z ugodnimi cenami nenehno povečuje 
zadovoljstvo svojih kupcev.

+ uveljavljene blagovne znamke
Družba ima na domačem trgu že uveljavljene nekatere 
blagovne znamke, s katerimi gradi svojo cenovno 
konkurenčnost in omogoča raznovrstno ter kakovostno 

ponudbo izdelkov. Razvijamo linije izdelkov lastnih 
blagovnih znamk, ki vključujejo cenovno ugodne, 
kakovostne izdelke, ki sodijo v košarico z blagom dnevne 
potrošnje.

+ domače znanje pri razvoju svojih 
izdelkov
Imamo strokovno znanje in izkušnje pri pripravi izdelkov, 
ki jih proizvajamo. Razvoj izdelkov poteka v smeri skrbne 
izbire kakovostnih sestavin, domiselnosti in drugačnosti 
ponudbe, kar se odraža predvsem pri sezonskih 
izdelkih. To dosegamo s poznavanjem okusa kupcev 
in fleksibilnostjo, ki jo omogoča relativna majhnost 
družbe. Kakovost proizvodov zagotavljamo s strokovno 
izobraženimi tehnologi, ki stalno obnavljajo svoje znanje.

+ izboljševanje poslovne učinkovitosti 
in uspešnosti 
Družba povečuje poslovno učinkovitost in uspešnost 
predvsem z izkoriščanjem ekonomije obsega in 
povezanostjo v skupini, s poenotenjem poslovnih 
procesov in standardov, z racionalizacijo stroškov, s 
povečevanjem intelektualnega kapitala in z drugimi 
integracijskimi procesi.

1.

2.

3.

Ustvarjati nova delovna mesta 
z vzpostavljanjem novih dejavnosti v družbi.

Razvijati in vzpodbujati inovativnost.

Utrjevati ugled družbe in ohranjati družbeno 
odgovorno držo s spoštovanjem moralnih 
in etičnih vrednot zaposlenih ter s skrbjo 
za okolje.

Krepiti obstoječe prodajne kanale spletne 
in kataloške prodaje.

4.

5.
6.

7.

Slabosti
 majhna fleksibilnost in visoka stopnja 

bolniškega staleža zaposlenih
Skušamo se čim bolj približati željam zaposlenih in jim 
omogočamo delo čim bližje naslovu stalnega prebivališča 
ter s tem ohranjati ugled delodajalca, pri katerem so ljudje 
na prvem mestu. A slednje hkrati pomeni, da se soočamo 
z manj »prožno« delovno silo, kar lahko na kratek rok vodi 
do manjše poslovne učinkovitosti. Ob tem se soočamo 
tudi z visokim bolniškim staležem zaposlenih, kar ima 
za posledico najemanje zunanje delovne sile in s tem 
dodatno obremenitev poslovne uspešnosti družbe. 
Zaradi tega je cilj družbe upravljati s človeškimi viri tako, 
da bodo ob zagotavljanju dolgoročne socialne varnosti in 
s primernimi mehanizmi nagrajevanja ter spodbujevalnim 

načinom vodenja stalno povečevali svojo delovno 
uspešnost in učinkovitost ter na ta način pripomogli k 
dolgoročnemu uresničevanju strateških ciljev družbe.

 velika diverzifikacija dejavnosti
Družba v svoji strukturi vključuje tudi nekaj manjših 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti, zato obstaja 
nevarnost prevelikega drobljenja dejavnosti in manjšega 
izkoristka sinergijskih učinkov ter ekonomije obsega.

 velika navezanost na lastnika
Lastnik družbe hkrati predstavlja našega največjega 
kupca, kar je sicer z vidika kreditnega tveganja slabost, a 
hkrati predstavlja tudi priložnost za povečanje proizvodnje 
in prodaje izdelkov družbe.
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Priložnosti

+ izkoriščanje sinergij in povečevanje 
poslovne učinkovitosti
Ob upoštevanju trenutnih predpostavk o razvoju 
dejavnikov gospodarskega okolja v Sloveniji je potrebno 
neprestano skrbeti za racionalizacijo in poenotenje 
notranjega okolja družbe:
  s poenotenjem poslovnih procesov in standardov,
  z racionalizacijo stroškov,
  z integracijo informacijskih sistemov na področju 

proizvodne dejavnosti z namenom enovite podpore in 
nadzora. 

+ povečevanje tržnega deleža 
na domačem 
trgu in širjenje na trge, kjer deluje lastnik. Družba ima 
možnost in priložnost, da poveča proizvodnjo in razširi 
prodajo svojih izdelkov in storitev na slovenskem trgu; 

prav tako pa išče priložnost prodaje svojih izdelkov 
na trgih, kjer deluje njen lastnik. Na tak način lahko 
dodatno izkoristi svoje proizvodne zmogljivosti in princip 
ekonomije obsega. 

+ širitev prodaje po spletu 

Z vzpostavitvijo spletnih strani www.mercator-ip.si in 
www.trebnik.com smo svojim kupcem ponudili možnost 
nakupovanja izdelkov preko spleta. V prihodnjih letih 
nameravamo prodajo prek spleta postopoma širiti v 
skladu z željami kupcev, predvsem pa vanjo vključiti tudi 
izdelke iz drugih naših prodajnih programov.

Nevarnosti
  močna konkurenca, tudi z uvoženim 

blagom
Velikokrat je tuje blago, kljub enaki kakovosti, v očeh 
slovenskih kupcev bolj zaželeno od domačega. Družba 
deluje na področju izdelkov za dnevno potrošnjo, kjer se 
sooča z močno konkurenco, kar pomeni stalni pritisk na 
prodajne cene ob čim višji kakovosti izdelkov.

  zmanjšanje realne kupne moči 
Ker je družba delovno intenzivna družba, naša proizvodnja 
pa temelji na ročni izdelavi, mora proizvajati izdelke s čim 
višjo dodano vrednostjo. Zaradi še vedno neugodnih 
gospodarskih razmer kupci posegajo po enakih, vendar 
cenejših in manj kakovostnih izdelkih, kar lahko precej 
poslabša poslovanje družbe zaradi znižanega obsega 
prodaje.

  rast absentizma zaposlenih 

Družba je v konec leta 2014 zaposlovala 199 delavcev 
s priznano kategorijo invalidnosti. Zaradi visoke stopnje 
zaposlovanja invalidov in s tem tudi večjega števila 
zaposlenih, ki so z vidika zdravstvene problematike 
pogosteje v bolniški odsotnosti, se lahko družba v 
prihodnosti sooča z višjimi relativnimi stroški dela od 
drugih primerljivih družb in posledično z večjim izpadom 
prihodka.

PREGLED POMEMBNIH DOGODKOV 
V LETU 2014
januar  Pričeli smo z optimizacijo proizvodnega asortimenta v Slaščičarski delavnici Kranjski kolaček.
Nadaljevali smo vzpostavljanje proizvodnje sveč.

februar  Posodabljali smo krovne HACCP dokumente in s tem povezane postopke in procese.
Zaposlili smo specialista za razvoj slaščičarskih izdelkov.
V sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenske Konjice smo izvedli delavnico »Vzpodbude pri zaposlovanju 
invalidov – Izziv ali nepremostljive ovire«. Delavnica je bila namenjena vsem delodajalcem, ki zaposlujejo 
ali nameravajo zaposliti invalida oziroma se srečujejo z invalidsko problematiko.

marec  Prenehali smo pakirati izdelke linije Active life.

maj  Prenehali smo proizvajati tekoča mila My body.
Liniji naravne kozmetike Dvorec Trebnik smo dodali nove izdelke z rakitovcem.

junij  Pričeli smo s testno proizvodnjo parafinskih in elektronskih sveč na lokaciji Celje.
Pričeli smo s pripravo nove linije naravnih kozmetičnih izdelkov.

julij  Izvedli smo prvo dobavo kozmetike Dvorec Trebnik v Srbijo..
Odprli smo novo prodajalno Dvorec Trebnik na Mestnem trgu 6 v Ljubljani.

avgust  Postavili smo 93 novih stojal kozmetike Dvorec Trebnik v sosedskih prodajalnah družbe 
Mercator, d.d.

september  Zaključili smo s testno proizvodnjo parafinskih in elektronskih sveč.
Prenovili smo izdelke linije »Minute«.

oktober  Obnovili smo certifikat za naravno kozmetiko.
Izvajali smo ukrepe, ki jih narekuje uveljavitev EU uredbe 1169-2011 (označevanje živil).
Uspešno smo črpali pridobljena sredstva javnega razpisa UIZ 2014 in s tem omogočili izobraževanje 
39 sodelavkam in sodelavcem s kategorijo invalidnosti.

november  Dogradili smo hlajenje in prezračevanje v Slaščičarski delavnici Kranjski kolaček.
Pripravili smo kataloge z asortimentom vseh programov.
V sodelovanju s koncesionarji zaposlitvene rehabilitacije smo izvajali storitve N.
Pripravili smo 4 e-izobraževalne vsebine:
•  Urejeno delovno okolje (s primerom ergonomsko urejene pisarne),
•  Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
•  Ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu ter
•  Medgeneracijsko vodenje.

Na podlagi izraženih potreb naših sodelavcev na področju prodaje in pospeševanja prodaje smo zanje 
pripravili in izvedli delavnico Psihologija pospeševanja prodaje.

december  Sodelavci iz režije smo priskočili na pomoč sodelavcem v proizvodnih enotah.
Delovanje družbe Mercator IP, d.o.o., smo predstavili na konferenci o potencialih socialne ekonomije, 
ki se je odvijala v Slovenskih Konjicah.

3534



Leta 2014 smo v družbi Mercator IP, d.o.o., realizirali 
za 132.618 EUR naložb v osnovna sredstva, od tega 
127.058 EUR naložb v opremo in naprave, 
5.560 EUR pa v nakup neopredmetenih osnovnih 
sredstev. Zaradi negotovih gospodarskih in finančnih 
razmer je bila naložbena politika nižja od načrtovane. 
Naložbe v opremo in naprave so se v večji meri 
nanašale na obnovo in posodobitve obstoječe opreme 
v proizvodnih enotah. Nekaj sredstev pa smo namenili 
obnovi in posodobitvam računalniške opreme, predvsem 
zamenjavi zastarelih računalnikov z novimi. Speljali smo 

naložbo v nove računalnike za Oblikovalski studio. Kupili 
smo nekaj novih tiskalnikov in nov zmogljiv risalnik za 
aranžersko delavnico ter nekaj druge opreme. Naložbe 
v neopredmetena osnovna sredstva pa se nanašajo na 
nakup računalniških programov in licenc.

Pomembnejši dogodki po zaključku leta 2014

Po zaključku leta 2014 je prišlo do spremembe v članstvu 
nadzornega sveta. Novi člani nadzornega sveta so: Igor 
Maroša, Katja Bajc in Jernej Rozina.

Makroekonomske razmere
Težka gospodarska situacija se v letu 2014 umirja. 
Gospodarska rast v Sloveniji je bila v prvih treh četrtletjih 
2014 celo precej hitrejša od povprečja v evrskem območju 
predvsem na račun rasti izvoza. Odrazila se je tudi na 
trgu dela, kjer je zaznati povečanje zaposlenosti. Ob 
rasti zaposlenosti se postopno povišuje tudi povprečna 
plača, a njena rast zaostaja za rastjo produktivnosti dela. 
S padcem inflacije proti ničelnim stopnjam se je zlasti v 
tretjem četrtletju povečala tudi realna masa plač, z njo pa 
kupna moč prebivalstva.

Zaupanje potrošnikov v Sloveniji se je po podatkih 
državnega statističnega urada v letu 2014 izboljšalo glede 
na leto poprej. Na večje zaupanje so vplivale predvsem 
optimistične napovedi potrošnikov glede gospodarskega 
stanja v Sloveniji, ravni brezposelnosti, finančnega stanja 
v gospodinjstvu in možnosti za varčevanje v prihodnjih 
12 mesecih. V letu 2014 so bile napovedane ugodnejše 

gospodarske razmere, BDP naj bi rasel za 2,5 %, 
stopnja brezposelnosti naj se ne bi povečevala. Zasebna 
potrošnja na bi se po letu 2011 v letu 2014 spet začela 
krepiti, z napovedano rastjo 0,7 %.

Domača inflacija še ne kaže pozitivnega ekonomskega 
zasuka. Povprečna inflacija, merjena z indeksom HICP) 
je v zadnjem četrtletju 2014 znašala 0 % zaradi močnega 
vpliva padajočih cen surovin. Povprečna inflacija za leto 
2014 pa je znašala 0,4 %. 6 mesečni Euribor je v letu 
2014 še vedno padal. Povprečna vrednost v letu 2013 
je znašala 0,336 %, v letu 2014 pa 0,307 %. Ob koncu 
leta 2014 je Euribor dosegel najnižjo vrednost v letu 2014, 
zato je pričakovati, da se bo trend padanja vrednosti 
nadaljeval tudi v začetku leta 2015.1 

  1 Makroekonomske razmere so komentirane na podlagi naslednjih virih podatkov: UMAR, (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize 
in razvoj), SURS (Statistični urad Republike Slovenije), ECB (European central bank), EBRD (Evropska banka za obnovo in razvoj), IMF (Mednarodni 
denarni skladi).

Razvojne aktivnosti
Pri svojem poslovanju se še soočamo z recesijo, 
zasičenostjo trga z izdelki, močno konkurenco in z 
veliko preudarnostjo kupcev, zato bomo z razvojnimi 
aktivnostmi v letu 2015 nadaljevali na vseh področjih, na 
katerih delujemo.

Proizvodnja neživilskega programa

Nadaljevali bomo z razvojem in certificiranjem naravne 
kozmetične linije »Dvorec Trebnik«.

Pripravljamo novo linijo naravnih kozmetičnih izdelkov. Z 
njo bomo nagovorili mlajše kupce.

Izvajali bomo marketinške aktivnosti na področju 
kozmetičnega programa. Oglaševali bomo v medijih, 
sodelovali bomo na sejmih, pripravljali in distribuirali 
bomo letake, izvajali bomo promocije …

Proizvodnja živilskega programa

Na področju slaščičarskega programa načrtujemo 

Upravljanje s tveganji
Vse večja dinamičnost, kompleksnost in heterogenost 
poslovnega okolja predstavlja za družbe tudi vse 
večjo izpostavljenost tveganjem, ki lahko vplivajo na 
sposobnost družb, da dosegajo začrtane operativne in 
strateške poslovne cilje. Področje obvladovanja tveganj 
zato v zadnjem času pridobiva na pomembnosti. Izidi 
bodočih poslovnih dogodkov so namreč vedno do 
določene mere negotovi in se temu ne more izogniti prav 
nobena družba.

Tveganja, ki so jim družbe pri svojem delovanju 
izpostavljene, lahko na splošno razdelimo v tri sklope:

  poslovna tveganja, ki so povezana s sposobnostjo 
ustvarjanja prihodkov, sposobnostjo obvladovanja 
stroškov ter s sposobnostjo ohranjanja vrednosti 
poslovnih sredstev;

  finančna tveganja, ki so povezana s sposobnostjo 
ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih 
odhodkov ter ohranjanja vrednosti finančnega premoženja 
ter vključujejo tveganja neizterjave poslovnih terjatev 
(kreditna tveganja), tveganja spremembe dejavnikov 

finančnih trgov (obrestna, valutna, inflacijska in druga 
tveganja) ter plačilno-sposobnostna tveganja;

  tveganja delovanja, ki so povezana z zasnovo, izvajanjem 
in nadziranjem poslovnih procesov in aktivnosti v družbi.

V družbi Mercator IP, d.o.o., neprestano spremljamo 
posamezne vrste ključnih tveganj, ki smo jim izpostavljeni. 
Pri vpeljavi procesa upravljanja s tveganji smo identificirali 
vsa tveganja, ki jim je po naši oceni izpostavljena družba 
tako v kratkoročnem kot tudi v dolgoročnem obdobju ter 
jih ocenili glede na stopnjo tveganja ter oceno škode v 
primeru, da pride do določenih dogodkov. V nadaljevanju 
tako opredeljujemo le tveganja, kjer bi bila ocenjena škoda 
višja od 5 % EBITDA družbe, v kolikor bi se posamezno 
tveganje uresničilo. Na podlagi ocene se nato v skladu 
z opredeljeno politiko pripravijo konkretni predlogi za 
upravljanje s posameznimi tveganji, ki so implementirani v 
izvajanje vseh nalog in aktivnosti, potrebnih za učinkovito 
obvladovanje tveganj ter za zmanjšanje verjetnosti 
nedoseganja začrtanih poslovnih rezultatov. 

razširitev modernih maloprodajnih pakiranj slaščičarskih 
proizvodov ter proizvodnjo novih tržno zanimivih slaščic. 
Sem štejemo predvsem slaščice, proizvedene iz visoko 
kakovostnih surovin z dodatki sadja, polnili na podlagi 
živalskih maščob in brez dodanih konzervansov. Naše 
glavno vodilo ostaja ročna in tradicionalna proizvodnja 
kakovostnih slaščic.

Na področju proizvodnje piškotov pripravljamo vrsto 
novosti in novih pakiranj v skladu s potrebami in željami 
kupcev.

Na delikatesnem programu pripravljamo spremenjeno 
podobo pakiranih solat in razvijamo novo linijo 
kombiniranih izdelkov (kombinacije solat in mesa).
Na področju pripravljenih jedi in proizvodnje bakalarja 
pripravljamo novo podobo pakiranj z željo izboljšanja 
podobe naših izdelkov in s tem povečanja prodaje 
končnim kupcem.

Storitve
Na področju storitev bomo tudi v letu 2015 usmerjeni 
v kakovostno izvedbo storitev. Kakovost, poslovnost, 
kreativnost, točnost in hitrost bodo naše osnovne 
smernice, na katerih bomo gradili celotno storitveno 
dejavnost naše družbe.

V okviru aranžerske dejavnosti se bomo še naprej trudili 
za čim boljšo umestitev marketinških sporočil v prodajni 
prostor naročnika, izkazali bomo maksimalno podporo 
pri prenovah posameznih oddelkov znotraj njegovih enot 
ter drugih njegovih marketinških aktivnostih.

Na področju varstva pri delu in požarne varnosti je 
naš cilj izobraziti naše zaposlene in zaposlene našega 
naročnika tako, da bo nesreč pri delu čim manj in tudi v 
prihodnje skrbeti za reden in celovit servis gasilnikov in 
nadzor hidrantnega omrežja upoštevajoč vse zakonske 
predpise s tega področja. Na področju videonadzora in 
recepcij imamo še priložnost širitve in načrtujemo v celoti 
pokriti to storitev z lastnimi resursi, enako velja za storitev 
brušenja.

V oblikovalskem studiu je naša stalna naloga izboljševanje 
kakovost storitev kljub vedno večjem obsegu dela.

Sodelavci iz strokovne službe varne hrane in interne 
kontrole bodo sodelovali z naročnikom pri projektu 
implementacije zahtev uredbe CLP 1272/2008, s 
sodelovanjem bodo nadaljevali pri urejanju kataloga 
alergenov. Poleg tega bomo seveda še naprej izvajali 
nadzor nad kakovostjo izdelkov na policah naročnika, 
izvajali redne in po naročilu izredne interne kontrole ter 
spremljali zakonodajo, vezano na področje stroke.
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Poslovna tveganja
Poslovna tveganja delimo na poslovna tveganja na 
področju maloprodaje, veleprodaje in storitev. Poslovna 
tveganja so tista, ki lahko negativno vplivajo na proces 

gibanja tržnega deleža in prodaje, na proces investiranja, 
nabave ali realizacije razlike v ceni.

Ključno tveganjeje Analiza Obvladovanje
Ocenjeni obseg 
izpostavljenosti 
v letu 2014/2013

Tveganje zagotavljanja 
konkurenčnosti 
trženjskega spleta 
v veleprodaji

Sledenje visokim zahtevam 
veleprodajnega kupca 
po zanesljivosti oskrbe, 
spremljanje cenovne 
konkurenčnosti izdelkov 
in stalno preučevanje 
ustreznosti asortimenta.

Prožna organiziranost 
proizvodnih procesov 
s hitrimi prilagoditvami 
na spremembe 
povpraševanja.
Stalno iskanje cenejših 
nabavnih virov za surovine, 
material in embalažo pri 
proizvodnji naših izdelkov.

Tveganje zagotavljanja 
konkurenčnosti 
trženjskega spleta
v maloprodaji

Ažurno, redno in natančno 
spremljanje cen primerljivih 
proizvodov konkurence 
in stalno preučevanje us-
treznosti asortimenta.

Razvoj dolgoročnih in 
kratkoročnih projektov 
pospeševanja prodaje. 
Prilagajanje novim 
tržnim razmeram z 
gradnjo percepcije pri 
kupcih, da proizvajamo 
cenovno konkurenčne in 
kakovostne proizvode.

Tveganje 
zagotavljanja 
kakovostnih 
proizvodov

Zaradi pritiska na prodajne 
cene obstaja tendenca 
proizvodnje izdelkov po 
nižjih cenah, pri čemer 
obstaja tveganje, da 
ti izdelki ne bodo več 
kakovostni.

Vzpostavljen je mehanizem 
celovitega nadzora, da 
zaradi pritiska na prodajne 
cene ne bo trpela kakovost 
izdelkov.

Tveganje zagotavljanja 
konkurenčnih storitev

Sledenje in analiziranje 
specifičnih zahtev ključnih 
uporabnikov naših storitev

Osredotočenost na 
opravljanje kakovostnih in 
cenovno ugodnih storitev.

Tveganje 
nezadovoljstva 
kupcev

Ugotavljanje percepcije 
kupcev glede naših 
izdelkov v okviru 
direktnega pospeševanja 
prodaje, z anketami ter 
v okviru socialnih omrežij 
na spletu.

Sledenje trendom, ki 
se pojavljajo na trgu, 
predvsem pa potrebam, 
željam in pričakovanjem 
kupcev na trgu.

Legenda:

          načrtovano povečanje obsega izpostavljenosti v letu 2014 glede na leto 2013
          načrtovan enak obseg izpostavljenosti v letu 2014 kot v letu 2013
          načrtovano zmanjšanje obsega izpostavljenosti v letu 2014 glede na leto 2013

Finančna tveganja
Finančna tveganja so povezana s sposobnostjo 
ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih 
odhodkov ter ohranjanja vrednosti finančnega premoženja 
ter vključujejo tveganja neizterjave poslovnih terjatev 
(kreditna tveganja), tveganja spremembe dejavnikov 
finančnih trgov (obrestna, valutna, inflacijska in druga 
tveganja) ter tveganja, da družba v določenem trenutku ne 
bo imela dovolj likvidnih sredstev za poravnavanje svojih 
tekočih obveznosti (plačilno-sposobnostna tveganja).

Družba Mercator IP, d.o.o, deluje le na slovenskem 
trgu, zato valutnih tveganj ni. Prav tako smatramo, 
da inflacijskim in drugim tveganjem v okviru tveganj 
spremembe dejavnikov finančnih trgov, družba ni 
izpostavljena v tolikšni meri, da bi jih bilo potrebno 
obvladovati.

Ključno tveganjeje Analiza Obvladovanje
Ocenjeni obseg 
izpostavljenosti 
v letu 2014/2013

Kreditno tveganje

Tekoče spremljanje 
gibanja terjatev do 
veleprodajnih in 
maloprodajnih kupcev.

Stalni nadzor in omejitev 
kreditnega poslovanja s 
tveganimi kupci.

Obrestno tveganje

Družba ima med svojimi 
obveznostmi obveznosti, 
ki so odvisne od gibanja 
variabilne obrestne mere 
EURIBOR. Povprečni 6m 
EURIBOR je v letu 2013 
znašal 0,336 %, v letu 
2014 pa 0,307%.

Zaradi nizke zadolžitve 
družbe načini 
obvladovanja pred 
tem tveganjem niso 
vzpostavljeni.

Plačilno-sposobnostno 
tveganje

Finančnih obveznosti na 
31.12. 2014 ni bilo.

Po potrebi sklenitev in 
obnavljanje kratkoročnega 
posojila za likvidnostne 
potrebe z našim lastnikom.

Legenda:

          načrtovano povečanje obsega izpostavljenosti v letu 2014 glede na leto 2013
          načrtovan enak obseg izpostavljenosti v letu 2014 kot v letu 2013
          načrtovano zmanjšanje obsega izpostavljenosti v letu 2014 glede na leto 2013
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Tveganja delovanja
Tveganja delovanja se nanašajo na tveganja povezana z 
zasnovo, izvajanjem in nadziranjem poslovnih procesov 
in aktivnosti. V družbi Mercator IP, d.o.o., jih delimo na 
tveganja delovanja operativne dejavnosti (tveganje okvar 
proizvodnih strojev in naprav), informacijska tveganja 

delovanja (tveganje nedelovanja centralnih informacijskih 
sistemov oz. izpad delovanja le–teh), ter kadrovska 
tveganja (tveganje pomanjkanja ustreznega kadra in 
tveganje povezano z zdravjem zaposlenih).

Ključno tveganjeje Analiza Obvladovanje
Ocenjeni obseg 
izpostavljenosti 
v letu 2014/2013

Tveganja delovanja 
operativne dejavnosti

Kot največja tveganja 
so ocenjena tveganja 
okvare nekaterih zastarelih 
proizvodnih strojev in 
naprav v proizvodnih 
enotah in tiskalnikov 
večjega formata v 
aranžerski delavnici.

Deloma se je tveganje 
znižalo s selitvijo dveh 
proizvodnih obratov s 
1.3.2011 na novo lokacijo 
in s tem tudi  posodobitvi-
jo proizvodnih strojev. Tve-
ganje v aranžerski delavni-
ci se je znižalo z nakupom 
novega risalnika.

Informacijska
tveganja delovanja

Do izpada lahko pride 
zaradi nepravilnega 
delovanja sistemske ali 
aplikativne programske 
opreme.

Vzpostavitev poslovnega 
okolja za hitro ponovno 
vzpostavitev izpadlih 
elementov sistema.

Kadrovska tveganja

Zaradi zaposlovanja 
predvsem invalidov se 
soočamo z visoko stopnjo 
bolniške odsotnosti, ki je v 
letu 2014 znašala 8,45 %. 
Deficit določenih poklicev 
(npr. slaščičar, kuhar).

Okrepitev dolgoročnega 
sodelovanja z ZZZS 
in osebnimi zdravniki. 
Učinkovito širjenje 
in delovanje interne 
trenerske mreže, uporaba 
celostnega pristopa k 
obravnavi invalidnega 
delavca.

Sprememba 
zakonodaje

Sprotno spremljanje 
zakonodaje na področ-
ju delovanja invalidskih 
podjetij.

Stalna pripravljenost na 
proaktivno delovanje ob 
morebitni spremembi 
zakonodaje.

Legenda:

          načrtovano povečanje obsega izpostavljenosti v letu 2014 glede na leto 2013
          načrtovan enak obseg izpostavljenosti v letu 2014 kot v letu 2013
          načrtovano zmanjšanje obsega izpostavljenosti v letu 2014 glede na leto 2013

Ocena izpostavljenosti tveganjem
Vodstvo družbe Mercator IP, d.o.o., ocenjuje, da je na 
dan 31.12.2014 ob upoštevanju trenutnih predpostavk 
o razvoju dejavnikov gospodarskega okolja v letu 2014 

celovita izpostavljenost družbe Mercator IP, d.o.o., 
poslovnim, finančnim in tveganjem delovanja na zmerni 
ravni.

Analiza uspešnosti poslovanja
V letu 2014 smo se v družbi Mercator IP, d.o.o., posvetili 
optimizaciji na področju proizvodnih dejavnosti. Z 
optimizacijo smo zabeležili rast obsega poslovanja na 
svežih slaščicah in piškotih, delikatesnih solatah ter na 
pripravljenih jedeh tako glede na lansko leto kot glede na 
načrtovane vrednosti in količine.

Prihodki iz prodaje in produktivnost

V družbi Mercator IP, d.o.o., smo v letu 2014 ustvarili 
11.773.894 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 
2,3 % manj kot lani, a smo presegli načrtovane prihodke 
za 3,2 %. Pri načrtovanju prihodkov za leto 2014 smo 

upoštevali dejstvo, da bomo zaradi ukinitve dejavnosti 
enote Pakirnica sadja in zelenjave realizirali manj 
prihodkov od prodaje blaga, materiala in proizvodov 
kot v letu 2013. Vseeno pa smo presegli načrtovane 
vrednosti. Prihodki od prodaje storitev znašajo v letu 
2014 4.833.251 EUR in predstavljajo 41,05 % čistih 
prihodkov iz prodaje, prihodki od prodaje blaga, materiala 
in proizvodov pa znašajo v letu 2014 6.940.643 EUR in 
predstavljajo 58,95% čistih prihodkov iz prodaje. Delež 
prihodkov od prodaje storitev se je glede na leto 2013 
malenkost povečal in sicer za 0,33 odstotne točke.

Čisti prihodki iz prodaje
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Čisti prihodki iz prodaje /

število zaposlenih iz ur

Prihodki in produktivnost družbe Mercator IP, d.o.o.

Produktivnost družbe je v letu 2014 znašala 35.006 EUR 
na zaposlenega iz ur in je višja od dosežene v letu 2013 
za 3,4 odstotne točke ter višja od načrtovane kar za 11,3 
odstotne točke. Uspelo nam je namreč poiskati primerno 
zaposlitev za sodelavce, ki so delali v enoti Pakirnica 
sadja in zelenjave do njene ukinitve.

Dobra misel

Cvetovi imajo značilno škrlatno do rdeče 

vijolično barvo z različnimi prehodi. 

Je zdravilna rastlina z blagim učinkom, 

krepi delovanje notranjih organov in živčevja, 

pospeši potenje, ter pomirja močen, 

krčevit kašelj.
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Stroški prodaje

Stroški prodaje družbe Mercator IP, d.o.o., ki vključujejo 
proizvajalne stroške prodanih proizvodov in storitev, 
stroške prodanega blaga, prejete cassasconte, druge 
poslovne odhodke ter stroške prodajanja znašajo v letu 
2014 11.260.813 EUR. Stroški so v letu 2014 nižji kot 
leto pred tem in sicer za 6,61 % in tudi za 4,74 % nižji 
od načrtovanih. Stroške smo uspeli znižati z ukinitvijo 
nerentabilne enote Pakirnica sadja in zelenjave ter z 
optimizacijo proizvodnje in z optimizacijo asortimenta 
izdelkov, ki jih proizvajamo v naših proizvodnih enotah.

Poslovni izid iz poslovanja 

V letu 2014 smo realizirali 1.086.963 EUR poslovnega 
izida iz poslovanja, kar je za 408.829 EUR več kot v 
letu 2013 in za 625.819 EUR več od načrtovanega 
poslovnega izida iz poslovanja. Povečanje poslovnega 

izida tako v primerjavi z letom poprej kot v primerjavi z 
načrtovanim poslovnim izidom pripisujemo predvsem 
uspešni optimizaciji asortimentov ter širitvi ponudbe in 
povečanemu obsegu dela na področju storitev.

Poslovni izid obračunskega obdobja 

Družba Mercator IP, d.o.o., je v letu 2014 realizirala 
1.172.555 EUR čistega poslovnega izida, kar je za 
415.505 EUR več kot v letu 2013 in za 653.435 EUR več 
od načrtovane vrednosti.

Kosmati denarni tok iz poslovanja pred  
najemninami

Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami 
znaša v letu 2014 2.081.014 EUR, kar je za 540.930 EUR  
oziroma za 20,8 odstotnih točk več kot leta 2013.

Čisti prihodki iz prodaje
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Ustvarjanje denarnih tokov družbe Mercator IP, d.o.o.

Delež kosmatega denarnega toka iz poslovanja pred 
najemninami v čistih prihodkih iz prodaje kaže na rast 
za 3,4 odstotne točke in je posledica uvedbe novih 
storitvenih dejavnosti ter stroškovne racionalizacije 
poslovanja.

Struktura sredstev 

Bilančna vsota družbe Mercator IP, d.o.o., znaša na 
dan 31.12.2014 6.494.590 EUR, kar je za 17,8 % več 
kot je znašalo stanje konec leta 2013. Nižja vrednost 
dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014 glede na stanje 
na dan 31.12.2013 je predvsem posledica amortizacije. 
Višja vrednost kratkoročnih sredstev se na dan 
31.12.2014 glede na stanje 31.12.2013 nanaša predvsem 
na povečanje poslovnih in drugih terjatev.

Kapital in obveznosti do virov sredstev

Kapital družbe Mercator IP, d.o.o., je konec leta 2014 
znašal 3.855.914 EUR in se je glede na stanje konec leta 
2013 povečal za 26,5 %. Neto povečanje se nanaša na 
povečanje iz naslova realiziranega čistega poslovnega 
izida v letu 2013.

Poslovne in druge obveznosti so se v primerjavi z 
začetkom leta 2014 znižale za 36.430 EUR.

Družba v letu 2014 nima finančnih obveznosti. 

Pregled pomembnejših finančnih kazalnikov

2013 2014
Indeks 

2014/2013

Kazalniki dobičkonosnosti

Čista dobičkonosnost kapitala 28,4% 35,9% 126,5

Čista dobičkonosnost prihodkov 6,3% 10,0% 158,5

Bruto dobiček / čisti prihodki 0,0% 4,1% -

Kazalniki finančne strukture

Finančne obveznosti / lastniški kapital 0,00 0,00 0,0

Delež kapitala in dolgoročnih rezervacij v pasivi 64,6% 70,2% 108,6

Delež finančnih obveznosti v pasivi 0,0% 0,0% 0,0

Delež poslovnih obveznosti v pasivi 35,4% 29,8% 84,3

Kazalniki produktivnosti in sposobnosti 
ustvarjanja denarnih tokov

Stroški dela na zaposlenega iz ur (v EUR) 19.106 19.943 104,4

Čisti prihodki / stroški dela 1,8 1,8 99,1

Prihodki na zaposlenega iz ur (v EUR) 33.854 35.006 103,4

Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 22.211 24.323 109,5

Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami 
v čistih prihodkih iz prodaje

14,3% 17,7% 123,6

Kosmati denarni tok iz poslovanja v čistih prihodkih 
iz prodaje

9,2% 12,5% 136,4
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Trženje
Trženjska dejavnost v družbi je usmerjena k razvoju in 
zagotavljanju raznovrstne in cenovno primerne ponudbe 
izdelkov iz področja živilske, tekstilne in kozmetične 
dejavnosti, ki se odlikujejo po kakovosti, naravnih 
sestavinah, inovativnosti in privlačnem pakiranju. 
Zasledujemo želje kupca, optimiziramo asortimente ter 
iščemo priložnosti za rast.

Naše glavne usmeritve pri razvoju in trženju izdelkov 
ostajajo:

  visoka kakovost naših izdelkov;
  dodana vrednost izdelkov (ročno delo, naravne 
surovine, tradicionalni recepti …);

  slovensko poreklo (velik delež slovenskih surovin);
  družbena in okoljska odgovornost;
  prepoznavnost naših izdelkov;
  rast prodaje.

Prodaja
Preteklo poslovno leto je bilo za družbo Mercator IP, d.o.o., 
še zahtevno. Kupci so previdni in realnega porasta mase 
plač večinoma niso prenesli v svojo končno potrošnjo. 
Kljub vsemu naštetemu pa z vidika doseženih rezultatov 
lahko poslovno leto za našo družbo ocenjujemo kot zelo 
uspešno.

Celotni prihodki družbe, tako od prodaje proizvodov kot 
storitev, so v letu 2014 znašali nekaj več kot 11,7 mio EUR 
in so glede na predhodno leto padli za 2,3 %, a so višji od 
načrtovanih za 3,2 %.

Na prodaji storitev smo prihodke glede na leto 2013 
zmanjšali za 1,27 %. Zmanjšanje je bilo pričakovano, ker 
smo zaradi ukinitve enote Pakirnica sadja in zelenjave 
načrtovali nižje prihodke od prodaje proizvodov, v manjši 
meri pa tudi nižje prihodke od prodaje storitev, ki smo 
jih sicer beležili na tej enoti. A glede na gospodarski 
načrt izkazujemo višje prihodke od prodaje storitev za 

2,4 %. V okviru storitev varne hrane in interne kontrole 
smo vzpostavili kuhinjo, v kateri testiramo senzorične 
lastnosti artiklov mercatorjevih blagovnih znamk. Povečal 
se nam je obseg dela v oblikovalskem studiu ter v servisni 
delavnici. Razširili smo tudi storitve videonadzora in 
recepcij.

Aranžerska služba je v letošnjem letu zmanjšala svoj 
doprinos k skupnim prihodkom od prodaje storitev. 
Zmanjšal se je tudi obseg storitev s področja varnosti 
pri delu in požarne varnosti. Izpad prihodkov smo 
nadomeščali z razširitvijo storitev varne hrane in 

interne kontrole ter video nadzora in recepcij v okviru 
področja varovanja. Povečal se nam je tudi obseg dela 
v oblikovalskem studiu. Ostali sklopi storitev ohranjajo 
enak delež v skupni masi kot so ga izkazovali v preteklem 
letu.

Čisti prihodki iz prodaje
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Varna hrana
in interna
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studio Varovanje
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Prihodki od prodaje storitev

prodaja storitev

prodaja izdelkov

2013 2014načrtovani
prihodki

12.000.000

6.000.000

Struktura prodaje storitev 2014

Varna hrana in interna kontrola

Aranžerstvo

Oblikovalski studio

Varovanje

Servisna delavnica

Varstvo pri delu in požarna varnost

Arhiv

43%

14%

11%

16%

6%
6%

4%

Struktura prodaje storitev 2014
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Prihodki od prodaje izdelkov so glede na lani padli za 3,01 
%, kar pa predstavlja manjši padec od načrtovanega. 
Načrtovane prihodke od prodaje izdelkov smo namreč 
presegli za 3,85 %. Padec prihodkov smo načrtovali 
zaradi načrtovane ukinitve enote Pakirnica sadja in 
zelenjave, ki se s svojim poslovanjem ni več izkazovala 
kot rentabilna. Višje prihodke od načrtovanih pa so nam 
prinesli slaščičarski izdelki in piškoti, kjer je prodaja 
višja od načrtovane za 10,9 %, delikatesne solate s 4,3 
% povečanjem, gotove jedi, kjer smo povečali prodajo 

kar za 28,4 % glede na načrtovane številke ter priprava 
bakalarja, ki smo ga prodali za 7,9 % več kot smo 
načrtovali. Slabše od načrtovanih številk smo prodajali 
kozmetiko. Prodaja je slabša predvsem na »Beli liniji«, 
zamaknil pa se je tudi dogovorjeni posel z ruskim kupcem. 
Slabše smo prodajali še parafinske sveče, zaradi česar 
smo se v septembru dogovorili, da proizvodnjo ukinemo. 
Nekoliko slabše smo delali tudi na sušenem sadju.

Na slaščičarskih izdelkih in piškotih smo glede na lani 
še povečali delež v skupni prodaji izdelkov. Ravno tako 
smo povečali delež prihodkov od prodaje gotovih jedi in 
malenkostno se nam je povečal delež prodanih tekstilnih 

izdelkov. Delikatesne solate in bakalar ohranjajo delež 
v skupni prodaji izdelkov, ostali izdelki so svoj delež v 
skupni vsoti zmanjšali.

2013

načrtovani prihodki

2014

Kranjski
kolaček

Delikatesni
izdelki Gotove jedi Bakalar

Kozmetika
Dvorec  Trebnik

Tekstil
Dvorec Trebnik Sveče

3.000.000

Sušilnica sadja
in zelenjave

Prihodki od prodaje izdelkov

Blagovne znamke
Kupci previdno izbirajo artikle, s katerimi polnijo košarico 
dnevne potrošnje. Povprašujejo po izdelkih trgovske 
znamke, ker so cenejši, a kljub temu zahtevajo kakovost. 
Višjo ceno so pripravljeni plačati le v primeru, ko mu 
izdelek ponuja dodano vrednost, kot je v našem primeru 
naravna kozmetika »Dvorec Trebnik«.

Kozmetični izdelki
V okviru kozmetičnih izdelkov proizvajamo linije izdelkov, 
ki smo jih razvili sami:

  linijo naravnih kozmetičnih izdelkov pod blagovno 
znamko »Dvorec Trebnik«, imenovano tudi »Naravna 
linija«;

  linijo modernih kozmetičnih izdelkov pod blagovno 
znamko »Dvorec Trebnik«, imenovano tudi »Bela 
linija«;

  linijo komercialnih kozmetičnih izdelkov pod trgovsko 
znamko »MyBody«.

Proizvajamo več kot 120 različnih kozmetičnih izdelkov.

V letu 2014 smo se odločili popolnoma prenoviti »Belo 
linijo«, kar v strukturi prodaje v letu 2014 še ni bilo 
opazno. Ta linija je ohranila enak delež kot ga je imela 
leto poprej. V začetku leta 2014 smo prenehali izdelovati 
tekoča mila mercatorjeve trgovske znamke »My body«, 
kar se odrazi tudi v strukturi prodaje, delež je padel za 
27 odstotnih točk. Največji delež v strukturi prodaje je 
že v letu 2013 imela »Naravna linija« in ga je v letu 2014 
le še povečala.

Leta 2014 smo zabeležili 24 certificiranih izdelkov naravne 
kozmetike blagovne znamke »Dvorec Trebnik«. V letu 
2015 bomo s certificiranjem izdelkov nadaljevali in 
bomo do konca leta certificirali še preostale izdelke te 
linije. Poleg obstoječih izdelkov smo v okviru te linije v 
letu 2014 razvili dodatni osem izdelkov z rakitovcem. 
Ponudbo naravnih izdelkov želimo dopolniti z izdelki 
obrazne nege. Osredotočili smo se na 6 izdelkov z 
vonjem vrtnice. Tako se  bomo še bolj približali kupcem 
in razširili ciljno skupino.

Lotili smo se priprave nove linije »Young«.Videz nove 
linije naravnih kozmetičnih izdelkov bo svež, mladosten 
in na pogled privlačen.

Odločili smo se, da v letu 2014 prenehamo s proizvodnjo 
trgovske znamke Mercatorja, »MyBody«, katere 
prednost je bila predvsem nizka cena, in se usmerimo v 
proizvodnjo naravne kozmetike, kjer je potencial vsako 
leto večji, hkrati pa nam omogoča doseganje primerne 
razlike v ceni.

Tekstilni izdelki
V okviru tekstilnih izdelkov proizvajamo in tržimo 
naslednje linije izdelkov:

  naravni in darilni program tekstilnih izdelkov 
»Dvorec Trebnik«;

  copate in druge tekstilne izdelke pod osrednjo 
trgovsko znamko »Mercator«;

  usnjeni copati za otroke pod trgovsko znamko 
»Lumpi«.

Tekstilni izdelki, ki jih proizvajamo in tržimo v naši družbi, 
se odlikujejo po naravnih materialih, uporabi naravnih 
polnil (pira, ajda, bombaž, lan…) ter unikatnosti. V letu 
2014 se deloma umikamo iz te dejavnosti, proizvajali 
bomo le še naravne tekstilne izdelke pod blagovno 

znamko »Dvorec Trebnik«. Tako smo v našem 
asortimentu ohranili le 35 različnih izdelkov iz naravnih 
materialov in naravnih polnil.

Kamilica

Kamilica je ena najbolj priljubljenih zelišč 

v slovenskem ljudskem zdravilstvu. Pomirja, lajša 

težave z jezo, razdražljivostjo, notranjim nemirom, 

nespečnostjo in utrujenostjo. A velja opozorilo: 

vsakodnevno dolgotrajno pitje kamiličnega čaja 

povzroča nevrozo.

Ognjič

Ognjič se ponaša s številnimi zdravilnimi 

sestavinami, zato ima širok spekter delovanja. 

Kot krema, olje, ali tinktura blaži težave z vneto 

ali suho kožo, drgnine, blažje opekline, suhe ekceme, 

vnetja bradavic pri doječih materah 

in pomaga pri celjenju ran.

Kranjski kolaček

Delikatesne jedi

Gotove jedi

Bakalar

Kozmetika Dvorec Trebnik

Tekstil Dvorec Trebnik

Sveče

Sušilnica sadja in zelenjave

48%

3%

13%

20%
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Ustvarjanje odnosov s kupci in pospeševanje prodaje
Kupčeve potrebe in želje so osnova, iz katerega izhaja 
razvoj in proizvodnja naših izdelkov. Kupec je vedno bolj 
zahteven, preudaren in osveščen. Ta situacija zahteva 
od nas, da svoje proizvodne zmogljivosti še nadalje 
optimiziramo ter na ta način kupcu ponudimo najboljše 
izdelke po ugodni, sprejemljivi ceni. V letu 2014 smo 
pridobivali nove kupce in ohranjali zvestobo obstoječih 
na različne načine:

  naše izdelke smo predstavili v različnih medijih: 
v revijah, na spletnih straneh, na zdravstvenih in 
kozmetičnih forumih ter na sejmih, stojnicah;

  izdajali smo kataloge za podjetja;

  sodelovali smo v promociji naših izdelkov z dr. 
Bogatajem in Valentino Smej Novak;

  vključevali smo se v različne aktivnosti za kupce, 
pripravljali smo akcijska pakiranja, darila ob nakupih;

  izvajali smo promocije in degustacije naših izdelkov 
ter vpeljali tudi osebno svetovanje našim kupcem, 

predvsem pri nakupih kozmetičnih izdelkov;

  pripravili smo atraktivno ponudbo izdelkov v naši 
spletni trgovini;

  izdali smo nov katalog kozmetičnih izdelkov »Dvorec 
Trebnik«;

  izdali smo nov katalog tekstilnih izdelkov »Dvorec 
Trebnik«;

  kupce smo obveščali o novostih na področju našega 
kozmetičnega programa preko facebook profila in 
internetne trgovine.

Slaščičarski izdelki
V letu 2014 smo racionalizirali proizvodnjo. Analizirali smo 
obstoječi asortiment in ohranili v njem izdelke, po katerih 
kupci najraje posegajo. Razvili smo nove izdelke; piškote, 
sezonske lahke torte ter izboljšali recepture obstoječih. 
Ponudbo smo stalno prilagajali željam in potrebam 
kupcev. V sodelovanju s sodelavci iz matične družbe in 
dr. Bogatajem smo v maloprodajni mreži matične družbe 
promovirali našo okroglo tradicionalno potico. V letu 
2015 bomo nadaljevali z razvojem novih tržno zanimivih 
izdelkov ter z novimi promocijami in tako na trgu postali 
še bolj prepoznavni.

Pakirano in sušeno sadje in zelenjava  
V proizvodnem obratu Sušilnice Mislinja, kjer smo leta 
2009 vzpostavili največjo sušilnico in pakirnico suhega 
sadja in zelenjave v Sloveniji, nadaljujemo s sušenjem in 
pakiranjem suhega sadja. V letu 2014 smo v tem obratu 
v glavnem sušili jabolčni čips in jabolčne krhlje. In za 
naše izdelke uporabljamo izključno jabolka slovenskega 
porekla. Poleg sušenja smo v tem proizvodnem obratu 
pakirali še različne mešanice oreščkov, semen in 
sušenega sadja pod blagovno znamko »Dvorec Trebnik«, 
a smo se v letu 2014 odločili dejavnost pakiranja opustiti, 
saj zaradi ročnega dela ne moremo konkurirati ostalim 
ponudnikom, ki to počnejo avtomatizirano.

Kakav

Najbolj razširjena oblika uživanja kakava je gotovo 

čokolada. Študije so pokazale dvakrat večjo vsebnost 

antioksidantov v kakavovem prahu, kot v rdečem 

vinu in trikrat večji delež, kot v zelenem čaju. 

Prav tako so pokazale, da hrana, bogata s kakavom, 

zniža krvni pritisk, medtem ko pitje 

zelenega in črnega čaja 

ne povzroča takega učinka.

Cimet

Cimet uporabljamo v glavnem za sladke jedi. 

Začimbo pridobivajo iz dveh vrst cimetovega drevesa, 

iz cejlonskega in kitajskega. Uporablja se posušena 

tanka notranja plast skorje, delno kot zvite paličice, 

delno kot prah. Tradicionalno cimet uporabljamo kot 

aromatik, za blaženje različnih prebavnih motenj 

ter za krepitev telesne odpornosti.

Delikatesni izdelki in pripravljene 
gotove jedi
Na področju pripravljenih delikatesnih izdelkov in gotovih 
jedi smo nadaljevali z razvojem in predstavljanjem 
trgovske znamke »Minute« na policah trgovin matične 
družbe, tako v postrežni prodaji na delikatesi in toploteki 
kot v samopostrežnem delu v okviru svežega programa.
V mesecu maju smo vključili v prodajo kombinirane 
izdelke. Pet različnih malic in gratinirane palačinke, v 
avgustu nove jedi za toploteke kot so ričet in pasulj s 
klobaso in pasulj brez klobase, v decembru pa smo 
ponovno vključili v prodajo ajdove štruklje z orehi.

V poletnem času smo oblekli v novi ovitek s pasico 
najprej paradnega konja tega programa - tatarski biftek, v 
jesenskem času pa smo v ovitke dodali delikatesne solate 
in pripravljene jedi. V letu 2015 bomo izdelke opremili z 
ovoji še pri ostalih jedeh. Pripravljamo večja pakiranja 
delikatesnih solat in ostalih jedi za toploteko. 

Trend na tržišču zahteva nenehen razvoj, zato bomo tudi 
v letu 2015 nadaljevali z razvojem izdelkov namenjenih 
za toploteke: puranjo rižoto, musako, razne narastke od 

navadnega riževega in narastkov s sadjem - z višnjami, 
z jabolki, pa do zelenjavnih narastkov s cvetačo, z 
brokolijem. Pripravljali bomo zelenjavni riž in slane zavitke; 
zavitke s piščančjim mesom in porom ter delikatesne 
izdelke kot so francoska solata z jogurtom, solata s 
čičeriko in solata z lečo. Obenem pa bomo nadaljevali 
z racionalizacijo proizvodnje. Spremljali bomo navade 
kupca in prirejali naš asortiment njegovim željam.

Majaron

Majaron uporabljamo za blaženje napetosti, 

tesnobe, krčev in zniževanje visokega krvnega 

pritiska. Dodajamo ga različnim jedem, 

enolončnicam, golažu, juham in mesnim izdelkom, 

kot so klobase. Še posebej dobro se dopolnjuje s 

timijanom, zato je kombinacija teh dveh 

začimbnic prava izbira v vsaki kuhinji.

Marketinške aktivnosti in oglaševanje
V letu 2014 smo bili marketinško aktivni predvsem v prvi 
polovici leta, ko smo pripravljali nove izdelke z rakitovcem 
za kozmetično linijo »Naravna linija«. V februarju smo se 
v sodelovanju z oddajo Bleščica dvakrat pojavili na RTV 
Slovenija. Od marca do julija smo se petkrat pojavili v reviji 
in na spletnem portalu Bodi eko, največji eko skupnosti v 
Sloveniji. V obeh medijih smo se predstavljali z »Naravno 
linijo«, od maja dalje predvsem z izdelki z rakitovcem. 
V juliju smo odprli trgovino na Mestnem trgu, ki smo 
jo oglaševali v dveh revijah: Ljubljana In Your Pocket 
in Shopping vodiču, ki je dodatna publikacija revije 
Ljubljana In Your Pocket. Obe publikaciji sta v angleščini 
in s tem smo vabili turiste, ki obiščejo Ljubljano, da 
obiščejo tudi našo trgovino. Oglaševali smo v publikacijah 
Mladinske knjige, v revijah: Pil, Pogledi in Readers 
Digest. V decembru smo v trgovini na Mestnem trgu ob 
treh knjižnih čajankah gostili znane slovenske obraze. 
Dogodke smo oglaševali na facebook profilu, na spletni 
strani Dvorca Trebnik, o njih smo preko elektronske pošte 
obveščali registrirane uporabnike spletne strani Dvorec 
Trebnik, matična družba pa je vabilo na dogodke poslala 
po elektronski pošti vsem imetnikom Pika kartice.

Dnevno objavljamo novičke na facebook profilu. Poleg 
tega smo v letu 2014 poslali 24 različnih obvestil vsem 
kupcem, ki so se registrirali na spletni strani Dvorca 
Trebnik.

Aktivni smo bili tudi na prodajnih mestih v maloprodajni 
mreži matične družbe. Predvsem v pomladanskem času 
in pred lansiranjem novih izdelkov iz »Naravne linije« smo 
organizirali promocije po večjih trgovskih centrih.

Kot vsako leto doslej smo se tudi v letu 2014 udeležili 
sejma MOS v Celju v septembru, ter sejma Narava-
zdravje v Ljubljani, ki se je odvijal novembra. Oktobra 
smo bili v sodelovanju z ruskim predstavnikom za Dvorec 
Trebnik prisotni na moskovskem sejmu Intercharm.

Dejavnost Dvorca Trebnik pa ni samo razvoj kozmetike, 
ampak tudi turistični programi oz. programi izobraževalne 
narave. Po predhodnem dogovoru jih pripravimo za 
šolske in vrtčevske skupine, pa tudi za skupine odraslih. 
Novembra smo poslali vsem slovenskim vrtcem, šolam 
in turistično-informacijskim centrom ponudbo z našimi 
izobraževalnimi programi.
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Nabava
Nabavno področje je eno ključnih poslovnih procesov 
proizvodnje in končne prodaje izdelkov. Na  tem področju 
smo tudi v letu 2014 nadaljevali iskanje najbolj kakovostne 
ponudbe surovin in materiala po primerni ceni, nadaljevali 
smo s centralizacijo in optimizacijo procesa nabave, delali 
smo na izboljševanju nabavnih pogojev z dobavitelji.

Gospodarska kriza se je v letu 2014 umirjala, a kljub temu 
smo se neprestano soočali z različnimi izzivi, predvsem 
z zahtevo po še večji učinkovitosti nabavnih procesov in 
nadaljnjem zniževanju stroškov. Racionalizacijo skušamo 
doseči s skupnim nastopom z matično družbo na 
pogajanjih s ponudniki strateških surovin.

Večina surovin ter embalaže za živilske proizvode 
prihaja iz lokalnega okolja, medtem ko večino surovin 
za neživilske proizvode kupujemo od tujih dobaviteljev, 
predvsem iz področja EU. Struktura nabave surovin in 
embalaže glede na izvor je v letu 2014 ostala enaka kot 
leto poprej.

V letu 2014 smo predvsem na področju živilskega 
programa dosegli stabilnost cen skozi vse leto, spreminjale 
so se le cene sveže zelenjave medtem ko so surovine na 
segmentu kozmetike nihale od nabave do nabave. Glede 
na leto 2013 smo zmanjšali delež nabavljenih surovin za 

Logistika
Logistiko kot del proizvodnih in storitvenih procesov 
izvajamo na različne načine:

  z najemom in plačilom izvedbe distribucije 
logističnemu podizvajalcu; na tovrsten način opravljamo 
distribucijo svežih živilskih proizvodov;

  preko lastne pospeševalne službe (kozmetični 
in tekstilni izdelki), s katero direktno oskrbujemo 
posamezne prodajalne z našimi izdelki;

  na področju spletne trgovine preko izvajalcev hitre 
dostave,

  na področju storitev aranžiranja uporabljamo 28 
lastnih vozil,

  na področju varstva pri delu, servisiranja gasilnikov in 
pitnikov, opravljamo storitve s šestimi lastnimi vozili.

Od desetih najetih vozil jih več kot polovica dosega 90% 
izkoriščenost volumna vozil. Doseganje in preseganje te 
meje tudi v bodoče ostaja primarni cilj pri upravljanju s 
transportnimi kapacitetami.

Na živilskih programih že od leta 2012 uporabljamo 
»Steco« embalažo namesto nevračljive in drage kartonske 
embalaže. Ta zamenjava predstavlja za družbo prihranek 
tako pri logistiki kot tudi pri strošku odvoza odpadkov.

Smo del velikega okolju prijaznega sistema »IFCO«, ki 
nudi sodobnemu podjetniku prijazen in primeren način 
uporabe distribucijske embalaže različnih dimenzij, 
prilagojenih sodobni euro paleti.

Embalaža, ki jo uporabljamo je okolju prijazna, namenjena 
večkratni uporabi in se v veliko primerih pojavlja tudi 
kot prodajna embalaža za izdelke. S tem se izognemo 
naknadnim poškodbam izdelkov in ohranjamo njihovo 
kakovost.

Glavni cilj na tem področju za leto 2014 je bilo optimiziranje 
stroškov.

Prodajni formati
Naše izdelke in storitve v večji meri tržimo našemu 
lastniku, a tudi ostalim veleprodajnim kupcem - raznim 
hotelom, gostinskim lokalom in drugim. Naše izdelke 
ponujamo kupcem v dveh maloprodajnih enotah: v 
Galeriji Dvorca Trebnik v Slovenskih Konjicah in v trgovini 
Dvorec Trebnik na Mestnem trgu v Ljubljani ter preko 
spletne prodaje. Za veleprodajne kupce smo pripravili 
predstavitvene kataloge.

Galerija Dvorca Trebnik sicer že desetletja slovi po odlični 
ponudbi naravnega darilnega kot tudi kulinaričnega izbora 
slovenskih izdelkov. V okviru Galerije organiziramo tudi 
turistični program ter delavnice za različne populacije od 
predšolskih in šolskih otrok do odraslih. Obiskovalcem 
v okviru strokovno vodenega ogleda nudimo celoten 
zgodovinski pregled dogajanja na dvorcu ter obilo 
koristnih informacij in nasvetov s področja gojenja zelišč 
ter njihovega načina uporabe.

Julija 2014 smo v stari Ljubljani odprli novo prodajno 
galerijo Dvorca Trebnik. Na skoraj 80 m2 je na voljo celotni 
nabor izdelkov blagovne znamke »Dvorec Trebnik«: 
celoten nabor kozmetičnih izdelkov, tekstilnih izdelkov, 
čajev, oreščkov. Kot dodatno ponudbo smo kupcem 

ponudili še piškote Kranjskega kolačka, pakirane v lične 
steklene kozarce. Prepoznavnost trgovine povečujemo 
z različnimi prodajnimi aktivnostmi: s popusti, vabili na 
čaj, z oglaševanjem v medijih in z maskoto – dvornim 
škratom, ki deli piškote in vabil na čaj v trgovino. Prodajni 
prostor predstavlja pravo časovno popotovanje in nudi 
razvajanje za vse čute.

Tudi spletna prodaja je prodajni kanal, na katerem 
gradimo svojo prihodnost. Z vzpostavitvijo spletne 
trgovine www.trebnik.com kupcem nudimo možnost 
nakupovanja izdelkov preko spleta. Spletna trgovina 
je namenjena prodaji izdelkov pod blagovno znamko 
»Dvorec Trebnik«. Letno izdamo elektronsko in tiskano 
verzijo darilnega kataloga. V prihodnjih letih nameravamo 
prodajo prek spleta postopoma širiti v skladu z željami 
kupcev. Izziv za prihodnost je doseči še bolj intenzivno in 
učinkovito spletno oglaševanje.

Na področju kataloške prodaje smo aktivni že od pričetka 
delovanja družbe. Kataloge v spletni verziji pripravljamo 
vsaj enkrat letno.
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kozmetiko in povečali delež nabavljenih surovin za živila. 
Sprememba deležev je predvsem odraz spremenjene 
strukture prodaje. V letu 2014 smo bolje kot smo 
načrtovali prodajali živila in nekoliko slabše smo prodajali 
kozmetiko.

V letu 2014 smo si zadali cilj zagotoviti optimalno nabavo 
surovin v proizvodnji ter zagotoviti optimalne zaloge 
embalaže. Te podatke smo na vseh proizvodnih področjih 
mesečno zasledovali.

Kljub intenzivnim pogajanjem o cenah surovin in embalaže 
menimo, da je glede na rastoče proizvodne in prodajne 
aktivnosti naših izdelkov pri obstoječih dobaviteljih še 
precej možnosti za dosego še boljših nabavnih pogojev, 
intenzivno pa se bomo osredotočili še na nadaljnje 
iskanje novih nabavnih kanalov v okviru celotne Evropske 
Unije. V letu 2015 načrtujemo sistematizacijo celotnega 
procesa nabave, uvajanje fleksibilnejše komunikacije 
v sektorju trženja in aktivno sodelovanje s strateškimi 
dobavitelji na področju razvoja novih izdelkov.
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Družbena odgovornost
Naša družba je invalidsko podjetje in zato dajemo še 
posebej velik poudarek družbeno odgovornem delovanju. 
V družbi se vsi zaposleni zavedamo odgovornosti do 
soljudi in do okolja.

V družbi skrbimo za zdravo in varno prihodnost ljudi in 
okolja. Zaposlovanje invalidov v našo družbo in iskanje 
primernih del in nalog zanje je naše glavno poslanstvo ter 
družbeno odgovorno delo naše družbe. Zavedamo se, da 
bomo v prihodnje le z družbeno odgovornim ravnanjem 
dosegli višjo poslovno uspešnost, konkurenčnost 
in produktivnost družbe ter tako sledili strateškim 
smernicam trajnostnega delovanja:

  odgovornost do okolja: razvijamo izdelke z minimalno 
embalažo;

  odgovornost do zaposlenih: vzpostavljamo dejavnosti 
za zaposlovanje invalidov;

  usmerjenost v kakovost: naši izdelki so kakovostni, 
ročno izdelani, certificirani;

  odgovornost do poslovnih partnerjev: partnerji niso 
samo naši kupci in dobavitelji, temveč so podjetja, 
ki rastejo skupaj z nami;

  odgovornost do kupcev: kupci so naš motiv, 
vodilo in vsakdanji izziv.

Odgovornost do okolja
Okoljevarstveno delovanje družbe je povezano z 
izvajanjem okoljskih ciljev iz prejšnjih let ter tekočih ciljev 
v letu 2014. Cilji so bili naravnani v smeri zniževanja 
obremenitve okolja z odpadki in embalažo.

Med aktivnostmi zmanjšanja porabe surovin in energije 
smo v letu 2014 izvajali naslednje aktivnosti:

  uporabljamo distribucijsko transportno embalažo 
»IFCO«;

  uporabljamo razgradljivo embalažo za naše piškote;

  skrbimo za racionalno rabo energije v vseh naših 
obratih (optimizacija razsvetljave, ogrevanja, hlajenja, 
ipd.) in znižujemo stroške energije;

  v sodelovanju s podjetjem Biotera skrbimo za ločeno 
zbiranje bioloških odpadkov, ki so naknadno uporabljeni 
za proizvodnjo električne energije v bioplinarni;

  v sodelovanju s podjetjem ZEOS skrbimo za okolju 
prijazno ravnanje z elektronsko opremo (sveče);

  ločeno zbiramo odpadni pisarniški papir ter izrabljene 
kartuše;

  pri pridobivanju praktičnega znanja o uporabi sredstev 
za gašenje začetnih požarov, kar je v skladu z zakonom 
obvezno za vse zaposlene, uporabljamo simulator; 

  sistemsko obvladujemo vplive na okolje v skladu s 
standardom ISO 14001, katerega lastnik je matična 
družba;

  z dobavitelji podpisujemo izjave o varnosti, kakovosti 
izdelkov ter skladnosti živil in materialov;

  utrjujemo ugled družbe in lastnih blagovnih znamk, 
osredotočamo se na določene humanitarne, kulturne in 
športne projekte nacionalnega pomena;

  skrbimo za varno hrano: vzpostavljeno imamo 
strokovno skupino za nadzor kakovosti in varnosti lastne 
blagovne znamke, izobražujemo zaposlene na področju 
varne hrane;

  certificiramo izdelke naravne kozmetike: Naravna 
in ekološka kozmetika s certifikatom Inštituta za kontrolo 
in certifikacijo Univerze Maribor.

Kot predelovalec hrane se zavedamo pomena okolja. 
Zato si prizadevamo naše zaposlene osveščati o skrbi 
za okolje. Slednje poskušamo prenesti tudi na naše 
dobavitelje in poslovne partnerje. 

Odgovornost do kupcev
Osrednje vodilo pri naši dejavnosti je zadovoljen 
kupec. Želimo si, da nas naš kupec prepozna po 
kakovosti, izvirnosti in na področju živilskega programa 
po domačem, pristnem okusu. Skozi različne faze 
proizvodnega procesa dnevno kontroliramo naše 
izdelke. Skrbimo, da so proizvedeni in deklarirani v 
skladu z predpisanimi pravilniki in normami. Da se 
izognemo tveganjem, imamo pripravljene HACCP študije 
za vse pomembne proizvodne faze tveganih živilskih 
izdelkov. Takšne izdelke tudi nekajkrat letno predložimo 
v mikrobiološko kontrolo.

Tudi na področju kozmetičnih izdelkov sledimo in 
izpolnjujemo vse predpisane standarde iz področja 
kozmetike. A kupcu želimo ponuditi še več. V ponudbi 
imamo 24 izdelkov, ki so že certificirani kot naravni izdelki 
brez parabenov in silikonov. Pri pripravi naših izdelkov 
izbiramo ekološko pridelane surovine, ki so opremljene s 
certifikati, ki to potrjujejo.

V letu 2014 smo večino delikatesnih izdelkov opremili 
z dodatnimi označbami, ki poudarjajo slovensko 
poreklo, ročno izdelavo, svežo pripravo brez dodatkov 
konzervansov ali aditivov …

Odgovornost do zaposlenih
Strategija na področju usposabljanja in razvoja 
kadrov
Delovanje invalidskega podjetja je izraz družbeno 
odgovornega ravnanja – udejanjanje socialnega 
podjetništva v praksi. Predstavlja priložnost in možnost, 
da ob primernem programu usposabljanja in s 
prerazporeditvijo zaposlenih invalidov s področij, ki so 
za njih manj ustrezna, na bolj primerna področja dela, 
ustvari novo dodano vrednost in išče sinergije med tržno 
usmerjenostjo in dobrobitjo zaposlenih.

Z uresničevanjem kadrovske strategije smo v letu 2014 
nadaljevali na naslednjih področjih:

Odnos do notranje in zunanjih javnosti
Delovanje družbe Mercator IP, d.o.o., temelji na izkušnjah, 
dobrih praksah ter na sodelovanju z drugimi invalidskimi 
podjetji in organizacijami ter vlado. Prizadevamo si še 
naprej ostati ugleden delodajalec in primer dobre prakse 
pri zaposlovanju invalidov in neinvalidov. Našo prakso 
predstavljamo na okroglih mizah, predstavitvah v javnosti 
in v okviru sodelovanja z različnimi posameznimi podjetji 
in institucijami.

Odnos s socialnimi partnerji gradimo na zaupanju in 
kulturi dialoga.

Naše dejavnosti so razpršene po vsej Sloveniji, zato si 
na različne načine prizadevamo spodbujati interni dialog 
in prenos informacij med vsemi zaposlenimi. Mesečno 
obiskujemo vse proizvodne enote in spodbujamo 
neposredno komunikacijo z in med zaposlenimi, iščemo 
in odpravljamo dejavnike, ki vplivajo na morebitne težave 
in nezadovoljstvo na delovnem mestu in hkrati iščemo 

skupne točke, ki nas vodijo k izboljšavam. Izkušnje 
kažejo, da so zaposleni pozitivno sprejeli mesečne 
obiske kadrovske službe. To se odraža v visoki udeležbi 
zaposlenih na teh srečanjih in v zmanjševanju števila 
izpostavljenih problemov, ki jih z ustrezno koordinacijo 
kadrovske službe uspešno rešujemo.

V sodelovanju z zunanjimi institucijami – zavodi in centri 
za rehabilitacijo, omogočamo brezposelnim invalidom, 
da v naši družbi pridobijo ustrezne kompetence, ki jih 
potrebujejo pri soočanju z novimi izzivi in povečujemo 
njihovo zaposljivost.

Izobraževanje in usposabljanje

Zavedamo se, da je eden odločilnih dejavnikov našega 
uspeha človek, zato posebno skrb posvečamo ustreznim 
delovnim pogojem zaposlenih delavcev in njihovi osebni 
in strokovni rasti. Uresničevanje strategije ravnanja z 
invalidi pri delu temelji na zavedanju, da delavce invalide 
pri zaposlovanju ustrezno izobrazimo in usposobimo 
za delo in s tem zagotovimo, da bodo s svojim delom 
pomembno pripomogli k razvoju družbe.

Preko sistema mentorstva in s pomočjo več kot 24 
mentorjev smo skrbeli za učinkovito uvajanje in prenos 
znanja na novo zaposlene delavce, tako invalide kot tudi 
neinvalide. Pripravljali in izvajali smo interne delavnice 
posvečene pridobivanju mehkih veščin. Gradivo smo 
objavili na intranetu v sklopu E-učilnice.

Varnost in zdravje pri delu

V letu 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi projekta 
»Promocija zdravja«, ki smo jih zasnovali in jih izvajamo 
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v sodelovanju z matično družbo. Pozornost smo 
posvečali obvladovanju psihosocialnih tveganj. V družbi 
skozi različne aktivnosti ozaveščamo zaposlene o 
pomembnosti zdravju prijaznih navad kot dolgoročne 
življenjske naložbe, za katero smo odgovorni predvsem 
mi sami. Zaposlene smo na primeren način seznanjali 
z vsebinami, ki so vodilo pri ohranjanju in izboljševanju 
zdravja ter splošnega dobrega počutja.

Skupina za prilagoditev delovnih mest, ki deluje od leta 
2010, je s svojim delom na začrtanih projektih nadaljevala 
tudi v letu 2014. Izdelala je tri načrte za individualno, 
dodatno prilagoditev delovnih mest za delavce s priznano 
kategorijo invalidnosti. Enega od načrtov smo tudi že 
realizirali.

Zaradi sprememb delovnih procesov ali zaradi 
poslabšanja zdravja delavcev z invalidnostjo, smo  v 
sodelovanju s koncesionarji zaposlitvene rehabilitacije v 
preteklem letu pristopili k izvedbi ocenjevanja doseganja 
delovnih rezultatov invalidov, ki temelji na primerjavi 
doseganja delovnih rezultatov zaposlenih na običajnih 
delovnih mestih. Z navedenimi aktivnostmi nadaljujemo 
tudi v letu 2015. 

Menimo, da bomo z navedenim imeli tudi več možnosti za 
prave odločitve pri zagotavljanju ugodnejšega delovnega 
okolja ter delovnih sredstev v smislu iskanja enakih 
možnosti za nudenje zaposlitve invalidom, ki zaradi 
posledic bolezni ali okvar ne dosegajo pričakovanih 
delovnih učinkov.

Kadri in razvoj kadrovske funkcije

Pri kadrovanju smo največ pozornosti posvečali 
prerazporeditvam kadrov v smislu pridobitve boljših 
možnosti na drugih področjih dela glede na znanja, 
sposobnosti in ostale kompetence posameznika ter 
zaposlovanju delavcev iz matične družbe na ustrezna 
delovna mesta v naši družbi z uporabo celostnega 
pristopa pri obravnavi invalidnega delavca.

Spremljali smo razpise domačih in tujih institucij in se 
prijavljali na javne razpise Zavoda za zaposlovanje in 
Sklada za razvoj kadrov. Prav tako smo spremljali ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja, ki jo pripravlja Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri vsem tem nismo pozabili na ravnovesje med delom in 
družino. Družba Mercator IP, d.o.o., je od decembra leta 
2010 imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje. 
Veljavnost certifikata smo skladno z pozitivnim mnenjem 
zunanjega revizorja leta 2013 podaljšali za obdobje 4 let. 
Izvajali smo ukrepe, ki nam jih nalaga certifikat:

  Obveščali in osveščali smo zaposlene o možnostih 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja prek 
vseh kanalov internega komuniciranja.

  Obveščali in opozarjali smo na aktualno družinsko 
problematiko.

  V odnosih z javnostmi smo poudarjali vrednote družini 
prijaznega podjetja.

  Pri načrtovanju izmenskega dela smo upoštevali 
potrebe zaposlenih s predšolskimi otroki.

  Kot člani projektne skupine, ki deluje v okviru matične 
družbe pri projektu »Promocija zdravja« smo skrbeli za 
strokovno podporo ter za promoviranje zdravega načina 
življenja.

  Oblikovali smo postopke za lažje vključevanje 
sodelavk in sodelavcev, ki se vračajo na delovno mesto 
po dolgi odsotnosti zaradi porodniškega in starševskega 
dopusta.

  Starši otrok, ki gredo v 1. razred osnovne šole, 
imajo pravico do dodatnega dne izrednega plačanega 
dopusta.

  Starši otrok, ki gredo prvič v vrtec, imajo od 1.9.2011 
dalje možnost koriščenja dodatnega dne izrednega 
dopusta.

  Športno-kulturno društvo Mercator spodbuja aktivno 
preživljanje prostega časa zaposlenih in njihovih 
družinskih članov.

  Pripravili in izvedli smo izobraževanje vodij o ukrepih, 
ki izhajajo iz certifikata Družini prijazno podjetje.

  Razvijali smo socialne veščine vodilnih.

Pozornost smo posvetili tudi mlajšim generacijam, 
predvsem srednješolcem in jim dali možnost, da pridobijo 
praktične izkušnje v naših proizvodnih obratih in na 
področju storitvenih dejavnosti.

Motivacija in izobraževanje zaposlenih

Svoje sodelavce smo motivirali na različne načine. Kot v 
preteklih letih smo tudi v letu 2014 nudili ugodnejše pogoje 
za sklenitev prostovoljnega kolektivnega nezgodnega 
zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za potovanje v 
tujino in zavarovanja osebnih vozil. Imeli smo možnost 
uporabe počitniških kapacitet matične družbe na različnih 
turističnih lokacijah po Sloveniji in v tujini. Skrbeli smo 
tudi za tiste, ki so se znašli v finančni stiski in jim ponudili 
možnost premostitve s pomočjo Humanitarne fundacije 
Mercator.

Gradimo na znanju in izkušnjah in sledimo korporacijskim 
vrednotam matične družbe. Pripravljali in sodelovali smo 
na internih delavnicah ter se udeleževali e-izobraževanj. 
Izpopolnjevali smo se v mehki veščinah vodenja, 
spoznavali značilnosti delovnih skupin in iskali skupne 
točke, na osnovi katerih smo delovanje skupin izboljševali. 
Osveževali in poglabljali smo specifična strokovna znanja.

V letu 2014 smo za 279 udeležencev izvedli različna 
izobraževanja. Izvajali smo strokovna, zakonska 
izobraževanja, izobraževanja za vodenje in osebni 
razvoj, izobraževanja za novo zaposlene. Izobraževali 
smo se predvsem na področju razvoja kadrov v družbi. 
Menimo namreč, da so mehke veščine zelo pomembne 

pri izboljšanju komunikacije in odnosov ter pri krepitvi 
organizacijske klime na delovnem mestu. Seveda pri 
tem nismo zanemarili strokovnih področji, saj so to 
zelo potrebna znanja na samem delovnem mestu. In 
izobraževali smo se tudi na področjih, ki so pomembna 
pri obvladovanju zakonskih določil. Pripravili smo pet 
e-gradiv, od katerih so bile tri vsebine že objavljene v 
sklopu e-učilnice na intranetu, dve e-izobraževanji pa 
bosta objavljeni v letu 2015. S pomočjo pridobljenih 
sredstev Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, smo 
izvedli tri delavnice. Vsebine smo namenili zaposlenim 
s kategorijo invalidnosti, saj predstavljajo pomembno, a 
ranljivo skupino. Osredotočili smo se na izobraževanje 
s področja pozitivne psihologije. Strokovni sodelavci 
smo se tudi v letu 2014 izobraževali o tem, kako ravnati 
z invalidi. Zunanje podjetje je izvedlo delavnico na temo 
stresnih situacij in tehnikah sproščanja. Vsa izobraževanja 
pa so poleg osnovnega namena po poklicnem in osebnem 
razvoju služila tudi ohranjanju oziroma dvigu motivacije 
za uspešnejše in učinkovitejše delo.

V letu 2014 smo skupaj opravili 2.857 ur usposabljanj 
in izobraževanj, kar v povprečju predstavlja 7,31 
izobraževalnih ur na zaposlenega.

Število ur funkcionalnega izobraževanja v letu 2013 in 2014

2014

2013 1.572

2.857

polni  cert if ikat

Število ur funkcionalnega izobraževanja v letu 2013 in 2014

Struktura zaposlenih

Mercator IP, d.o.o., je družba, ki omogoča zaposlovanje 
zlasti invalidnih oseb. Z razpršitvijo dejavnosti, 
prilagajanjem delovnih mest in izobraževanjem, v družbi 
iščemo nove priložnosti za integracijo ranljivejših skupin. 
Na dan 31.12.2014 smo v družbi prešteli 391 delavcev, 
zaposlenih za nedoločen čas. Od tega smo zaposlovali 
199 delavcev s priznano kategorijo invalidnosti, kar 
predstavlja 50,9 % vseh zaposlenih. Od vseh zaposlenih 
invalidov je bilo 54 oziroma 27,1 % moških in 145 oziroma 
72,9 % žensk.

Gibanje števila zaposlenih

Od konca leta 2009 do 2014 se je število zaposlenih v 
družbi Mercator IP, d.o.o., podvojilo. Možnost tolikšnega 
dodatnega števila zaposlitev je družba, ki je sicer 
zavezana zakonodaji in lahko v tekočem letu poveča 
oziroma zmanjša število zaposlenih le za 20, pridobila na 
podlagi soglasja pristojnega ministrstva.
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V Mercator IP, d.o.o., je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 391 
delavcev, kar je za osem zaposlenih manj kot smo načrtovali za 
leto 2014. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta se je 
število zaposlenih v družbi zmanjšalo za 6,5 %.

Demografska struktura zaposlenih

V družbi so zaposlene pretežno ženske. Zaposlenih je 
kar 288 delavk, kar predstavlja 73,7 % vseh zaposlenih. 
Povprečna starost vseh zaposlenih je 46,7 let. Povprečna 
starost v obdobju od 2009 do 2014 se je na ravni družbe 
precej zvišala, kar je posledica dodatnega zaposlovanja 
predvsem starejših delavcev.

Vrsta delovnega razmerja in delovna obveznost

V družbi je bilo na zadnji dan leta 2014 zaposlenih 2,3 % 
delavcev za določen čas oziroma 97,7 % delavcev za 
nedoločen čas.

Na nivoju družbe je na zadnji dan obravnavanega obdobja 
288 oziroma 73,7 % vseh zaposlenih delalo s polno 
delovno obveznostjo in 103 oziroma 26,3 % zaposlenih 
s krajšo delovno obveznostjo od polne.

Visok delež zaposlitev v obdobju od 2009 do 2014 za 

nedoločen čas je posledica zaposlitev iz delavcev iz 
družb Skupine Mercator. Zaposlovanje za določen čas 
je sorazmerno s potrebami kadrov s specifičnimi znanji. 
V povprečju smo v obdobju šestih let zaposlili 5,4 % 
delavcev za določen čas.

št. vseh 
zaposlenih št. žensk št. moških % žensk povprečna 

starost
Na dan 31.12.2009 200 151 49 75,5% 43,9

Na dan 31.12.2010 295 242 53 82,0% 44,7

Na dan 31.12.2011 399 95 104 73,9% 45,5

Na dan 31.12.2012 419 306 113 73,0% 46,0

Na dan 31.12.2013 418 305 113 73,0% 46,4

Na dan 31.12.2014 391 288 103 73,7% 46,7

Št. vseh 
zaposlenih

št. zaposlenih 
za NDČ

št. zaposlenih 
za DČ

% zaposlenih 
za NDČ

% zaposlenih 
za DČ

Na dan 31.12.2009 200 189 11 94,5% 5,5%

Na dan 31.12.2010 295 275 20 93,2% 6,8%

Na dan 31.12.2011 399 366 33 91,7% 8,3%

Na dan 31.12.2012 419 393 26 93,8% 6,2%

Na dan 31.12.2013 418 405 13 96,9% 3,1%

Na dan 31.12.2014 391 382 9 97,7% 2,3%

Fluktuacija

V družbi smo v obdobju od januarja do decembra v 
letu 2014 na novo zaposlili 23 posameznikov, delovno 
razmerje v družbi je v letu 2014 prenehalo 38 zaposlenim.
Stopnja zunanje fluktuacije je glede na posamezna leta 

največja v letu 2009. V tem letu smo pričeli z novimi 
dejavnostmi, v okviru katerih smo zaposlovali predvsem 
kadre s specifičnimi znanji. Stopnja zunanje fluktuacije v 
obravnavanem obdobju znaša 9,13 %, v enakem obdobju 
preteklega leta je znašala 6,07 %.

Mercator IP, d.o.o. leto 2014 leto 2013 leto 2012 leto 2011 leto 2010 leto 2009

Fluktuacija

Stopnja zunanje fluktuacije (v %) 9,13% 6,07% 6,30% 7,3% 7,1% 13,9%

Število zaposlenih
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Izobrazbena struktura
Na dan 31.12. 2014 smo zaposlovali največ delavcev s IV. 
in V. stopnjo izobrazbe (71,6 %), pretežno na operativnih 
delovnih mestih. S III. ali nižjo stopnjo izobrazbe je bilo 
zaposlenih 11,8 % delavcev, 16,6 % zaposlenih pa je 
imelo dokončano VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe.

Zavezani k trajnostnemu razvoju se zavedamo 
pomembnosti usposobljenih kadrov in prizadevamo si, 
da je njihov delež v družbi čim višji.

št. vseh 
zaposlenih

stopnja izobrazbe
I - III IV V VI VII VIII-IX

Na dan 31.12.2009 200 24 84 64 3 25 0

Na dan 31.12.2010 295 36 138 72 10 39 0

Na dan 31.12.2011 399 70 159 113 14 36 7

Na dan 31.12.2012 419 67 164 128 15 36 9

Na dan 31.12.2013 418 61 158 134 18 40 7

Na dan 31.12.2014 391 46 153 127 20 37 8

Absentizem

V družbi Mercator IP, d.o.o., je v obdobju od 1.1.2014 do 
31.12.2014 celotna stopnja bolniške odsotnosti znašala 
8,45 %. Bolniška odsotnost v breme družbe predstavlja 
57 % bolniške odsotnosti, 43 % pa v breme Zavodov. 
V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta se je 
absentizem zvišal iz 8,43 % na 8,45 %.

V družbi si prizadevamo znižati skupni zdravstveni 
absentizem kot tudi absentizem v breme družbe. Podatki 
za leto 2014 kažejo, da se je absentizem v breme družbe 
v primerjavi z letom 2013 znižal iz 5,14 % na 4,84 %.

Poškodbe pri delu
V družbi smo imeli v obravnavanem obdobju 10 poškodb 
pri delu, zaradi katerih je bilo izgubljenih 191 delovnih dni 
oz. 1275 delovnih ur. 

Seveda želimo takšnih poškodb čim manj, zato 
izobražujemo zaposlene o varni uporabi ustrezne delovne 
opreme upoštevajoč tehnološki proces, v katerega so 
zaposleni vpeti, nadzorujemo ustreznost in urejenost 
delovnega okolja, opozarjamo zaposlene na njihove 
omejitve in o nujnosti upoštevanja teh omejitev ter 
uporabi pripomočkov za njihovo premoščanje.

Skrb za zdravje

Pojavnost bolniškega staleža je odvisna predvsem od 
spleta treh dejavnikov: razmer pri delu, potreb delavca in 
odločitve zdravnika.

Zdravstveni absentizem obravnavamo na sodoben način, 
pri čemer upoštevamo in uporabljamo različne pristope: 
individualnega, socialno-psihološkega in ekonomskega. 
Ohranjanje zdravja in sprememba življenjskega sloga sta 
dolgoročna procesa, zato smo tudi v letu 2014 nadaljevali 

s promocijo zdravega načina življenja, pri čemer smo 
upoštevali pomembnost sistematičnega pristopa, s 
katerim prepoznamo vzroke, še preden postanejo 
posledice predrage. Z dejavno podporo vodstva družbe 
smo uvajali ustrezne rešitve. Zaposlene smo seznanjali 
z aktivnostmi reševanja vzrokov absentizma v družbi 
in obveščali vodstvo družbe o uspešnosti njihovega 
izvajanja.

Delavci z invalidnostjo

Na dan 31.12.2014 smo v družbi zaposlovali 199 delavcev 
s priznano kategorijo invalidnosti, kar predstavlja 50,9 % 
vseh zaposlenih. Od vseh zaposlenih invalidov je bilo 54 
(27,1 %) moških in 145 (72,9 %) žensk. Na zadnji dan leta 
2013 smo zaposlovali 210 delavcev s priznano kategorijo 
invalidnosti, kar predstavlja 11 invalidov oz. 5,5 % več 
invalidov kot na dan 31.12.2014.

Število nesreč pri delu

2014

2013 9

10

Število nesreč pri delu

Odstotek invalidov glede na število vseh zaposlenih (%)
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Glede na število vseh zaposlenih v družbi, je dobro 
četrtino (26,3 %) vseh delavcev s kategorijo invalidnosti 
zaposlenih v sektorju storitev, kjer je tudi največ 
primernih delovnih mest zanje. Nekaj več kot 17 % delež 
vseh delavcev s kategorijo invalidnosti pa zaposlujemo v 
proizvodnji.

Od vseh zaposlenih delavcev z invalidnostjo v preteklem 
letu smo zaposlovali  50,8% delavcev s polno delovno 
obveznostjo in 49,2 % za krajši delovni čas.

Povprečna starost delavcev z invalidnostjo je bila v 2014 
49,9 let, kar je za 3,2 let več kot znaša povprečna starost 
vseh posameznikov v družbi.

Rakitovec

Iz semen pridobivajo posebna olja za nego kože. Uporabljajo 

se tudi pri zdravljenju srčnih obolenj. 

Olje rakitovca kožo ščiti, preprečuje izgubo vlage 

in jo intenzivno obnavlja. Na svojih nalogah so ga 

uporabljali tudi ruski kozmonavti za zaščito pred 

opeklinami zaradi sevanja. Jagode rakitovca 

vsebujejo vitamin C, B in A. Prav tako vsebuje 

še jabolčno in vinsko kislino.

% zaposleni PDČ (40 ur)

% zaposleni SDČ (30 ur)

% zaposleni SDČ (20 ur)

50,8%

45,2%

4%

Delež invalidov glede na delovno obveznost na dan 31. 12. 2014
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Izjava o odgovornosti uprave

Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Mercator IP, 
d.o.o., za leto, končano na dan 31. decembra 2014, na 
straneh od 68 do 73 in prilogo k računovodskim izkazom 
na straneh od 74 do 101 ter uporabljene računovodske 
usmeritve na straneh od 75 do 82.

Uprava 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 
računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega 
poslovanja za leto 2014.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje 
računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, 
da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, izdelani na 
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe 
ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela 
Evropska unija.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v petih letih po poteku leta, 
v katerem je treba davek odmeriti, preverijo poslovanje 
družbe, kar lahko povzroči nastanek dodatne obveznosti 
plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka 
od dohodkov pravnih oseb ali drugih davkov in dajatev. 
Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko 
povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega 
naslova.

Vladimir Kukavica,
direktor družbe

Ljubljana, 24.2.2015 
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Bilanca stanja

v EUR Pojasnilo 31.12.2014 31.12.2013

SREDSTVA   

Dolgoročna sredstva  

Nepremičnine, naprave in oprema 12 598.847 655.402 

Neopredmetena sredstva 13 36.507 55.659 

Odložene terjatve za davek 14 70.097 73.286 

 705.451 784.347 

Kratkoročna sredstva  

Zaloge 15 392.829 492.749 

Terjatve do kupcev  in druge terjatve 16 2.272.137 2.271.299 

Dana posojila in depoziti 17 3.118.390 1.962.429 

Denar in denarni ustrezniki 18 5.783 3.649 

 5.789.139 4.730.126 

Skupaj sredstva  6.494.590 5.514.473 

KAPITAL 19

Osnovni kapital  1.999.726 1.999.726 

Kapitalske rezerve  11 11 

Rezerve iz dobička  783.379 199.962 

Preneseni čisti poslovni izid  (99.757) 114.361 

Čisti poslovni izid poslovnega leta  1.172.555 734.827 

 3.855.914 3.048.887 

OBVEZNOSTI  

Dolgoročne obveznosti  

Finančne obveznosti 20 - - 

Dolgoročne rezervacije 21 702.850 513.993 

 702.850 513.993 

Kratkoročne obveznosti  

Poslovne in druge obveznosti 22 1.913.150 1.949.580 

Obveznosti za odmerjeni davek 22.676 

Finančne obveznosti 20 - 2.013 

 1.935.826 1.951.593 

Skupaj obveznosti  2.638.676 2.465.586 

Skupaj kapital in obveznosti  6.494.590 5.514.473 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz poslovnega izida

v EUR Pojasnilo 2014 2013

Prihodki iz prodaje 6 11.773.894 12.051.859 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev,
stroški prodanega blaga ter stroški prodajanja

8 (11.260.813) (12.057.195)

Stroški splošnih dejavnosti 8 (1.071.285) (1.113.601)

Drugi poslovni prihodki 7 1.645.167 1.797.070 

Poslovni izid iz poslovanja 1.086.963 678.133 

Finančni prihodki 10 114.280 75.397 

Finančni odhodki 10 (2.823) (2.294)

Neto finančni odhodki 111.457 73.103 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.198.420 751.236 

Davek 11 (25.865) 5.813 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.172.555 757.049 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz vseobsegajočega donosa

v EUR 2014 2013

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.172.555 757.049 

Drugi vseobsegajoči donos

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene 
v poslovni izid

(99.757) (126.717)

Izgube ob oblikovanju rezervacij za odpravnine (99.757) - 

Izgube ob oblikovanju obveznosti za neizkoriščene dopuste - (126.717)

Drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (99.757) (126.717)

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 1.072.798 630.332 
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

v EUR Pojasnilo Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Preneseni 
čisti poslovni 

izid

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta

Skupaj

Stanje 1. 
januarja 2013

1.999.726 11 70.489 212.478 135.851 2.418.555 

Celotni vseobsegajoči donos 
poslovnega leta

Poslovni izid 
poslovnega leta

- - - - 757.049 757.049 

Drugi 
vseobsegajoči 
donos

- - - (126.717) - (126.717)

Celotni 
vseobsegajoči 
donos 
poslovnega 
leta

- - - (126.717) 757.049 630.332 

Razporeditev 
dobička v skladu 
z ZGD

19 - - 22.222 - (22.222) - 

Prenos čistega 
poslovnega 
izida preteklega 
leta v preneseni 
poslovni izid

19 - - - 135.851 (135.851) - 

Razporeditev 
dobička po 
sklepu skupščine

19 - - 107.251 (107.251) - 

Stanje 31. 
decembra 
2013

1.999.726 11 199.962 114.361 734.827 3.048.887 

v EUR Pojasnilo Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Preneseni 
čisti 

poslovni izid

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta

Skupaj

Stanje 1. 
januarja 2014

1.999.726 11 199.962 114.361 734.827 3.048.887 

Celotni vseobsegajoči donos 
poslovnega leta

Poslovni izid 
poslovnega leta

- - - - 1.172.555 1.172.555 

Drugi 
vseobsegajoči 
donos

- - - (99.757) - (99.757)

Celotni 
vseobsegajoči 
donos 
poslovnega leta

- - - (99.757) 1.172.555 1.072.798 

Prenos čistega 
poslovnega izida 
preteklega leta v 
preneseni poslovni 
izid

19 - -  - 734.827 (734.827) - 

Izplačilo dobička 19 - -  - (265.771) - (265.771)

Razporeditev 
dobička po sklepu 
skupščine

19 - -  583.417 (583.417) - - 

Stanje 31. 
decembra 2014

1.999.726 11  783.379 (99.757) 1.172.555 3.855.914 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Predlog uporabe bilančnega dobička

Ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31.12.2014 sestoji 
iz naslednjih elementov:

Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 
2014 znašal 1.072.798,22 EUR, je naslednji:

•  del bilančnega dobička v znesku 938.043,82 EUR se 
uporabi za povečanje zakonskih rezerv,

•  del bilančnega dobička v znesku 99.756,55 EUR 
se uporabi za pokrivanje negativnega prenesenega 
poslovnega izida,

•  preostanek bilančnega dobička v znesku 134.754,40 
EUR se razdeli družbeniku.

Družba mora skladno z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov namensko porabiti najmanj 80% 
dobička poslovnega leta. 

v EUR 2014 2013

Čisti poslovni izid leta 1.172.554,77 757.049,27

Preneseni čisti poslovni izid  749.432,01  114.361,03 

Izplačilo dobička  (265.770,88)  - 

Razporeditev dobička po sklepu skupščine na rezerve 
iz dobička

 (583.417,68)  - 

Oblikovanje zakonskih rezerv v skladu z ZGD  -  (22.221,74)

Bilančni dobiček poslovnega leta 1.072.798,22 849.188,56

Izkaz denarnih tokov

v EUR Pojasnilo 31.12.2014 31.12.2013

Denarni tokovi pri poslovanju  

Poslovni izid obračunskega obdobja  1.198.420 751.236 

Prilagoditve:  

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 8 181.132 199.793 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 8 24.712 39.015 

Izguba (dobiček) pri odtujitvi nepremičnin, naprav 
in opreme ter neopredmetenih sredstev

12 1.643 6.226 

Sprememba rezervacij in drugih razmejitev 21 89.101 92.745 

Prihodki iz obresti 10 (112.988) (75.397)

Stroški za obresti 10 (17) 1.529 

 1.382.002 1.015.147 

Sprememba zalog 15 99.920 11.413 

Sprememba poslovnih in drugih terjatev 16 (838) (10.422)

Sprememba poslovnih in drugih obveznosti (36.430) 129.873 

Izdatki za obresti 10 17 (1.529)

Denar ustvarjen pri poslovanju  1.444.671 1.144.482 

Denarni tokovi pri naložbenju  

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme 12 (127.058) (30.372)

Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev 13 (5.560) (14.205)

Izdatki od danih posojil (10.417.298) (7.480.874)

Prejemki pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme 12 838 11.041 

Prejemki iz obresti 12 112.988 75.397

Prejemki od danih posojil 9.261.336 6.302.195 

Denar, uporabljen pri naložbenju  (1.174.753) (1.136.818)

Denarni tokovi pri financiranju  

Prejemki (izdatki) pri prejetih posojilih (2.013) (18.058)

Izdatki za izplačilo dobička družbeniku 19 (265.771) - 

Denar, ustvarjen pri financiranju (267.784) (18.058)

Neto povečanja (zmanjšanje) povečanje denarja 
in denarnih ustreznikov

 2.134 (10.394)

Denar in denarni ustrezniki na začetku leta  3.649 14.043 

Denar in denarni ustrezniki na koncu leta 18 5.783 3.649 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Pojasnila k računovodskim izkazom
1.  Poročajoča družba
Mercator IP, d.o.o., je družba s sedežem v Sloveniji. 
Naslov registriranega sedeža je: Ljubljana, Dunajska 
cesta 110.

Računovodski izkazi poročajoče družbe se konsolidirajo 
v računovodske izkaze Skupine Mercator. Skupina 
Mercator se naprej konsolidira v Skupino Agrokor. 
Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Agrokor so 
dosegljivi na sedežu Agrokor, d.d., Trg Dražena Petrovića 
3, Zagreb, Hrvaška.

2.  Podlaga za sestavitev
Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi družbe Mercator IP, d.o.o., 
so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela 
EU, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih 
družbah. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila 
dne 24.2.2015.

Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju 
izvirne vrednosti. 

Funkcijska in predstavitvena valuta
Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej 
v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije, 
predstavljene v EUR, so zaokrožene na en evro natančno 
in brez decimalnih mest. 

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 navedene predpostavke se stalno pregledujejo. 
Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v 
katerem se ocene popravijo, ter za vsa prihodnja leta, na 
katera popravek vpliva.

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih 
presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu 
izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najbolj vplivajo na 
zneske v računovodskih izkazih, so opisani v nadaljevanju.

Nepremičnine, naprave in oprema

Ocenjene dobe koristnosti so 5 let za vlaganja v tuja 
osnovna sredstva ter 4 do 18 let za naprave in opremo.

Obračunavanje stroškov izposojanja

V primeru sredstev v pripravi, družba stroške izposojanja 
na podlagi MRS 23 Stroški izposojanja (2007) pripiše 
neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva 
v pripravi kot del nabavne vrednosti takega sredstva. 
Usredstvenje obresti se izvaja pri pomembnih investicijah, 
katerih izgradnja oziroma priprava za uporabo traja več 
kot 6 mesecev. V letu 2014 nobena investicija ne izpolnjuje 
navedenih meril za usredstvenje stroškov izposojanja.

Poslovne in druge terjatve

Popravki vrednosti terjatev so oblikovani na podlagi 
uvedenih sodnih postopkov in izkušenj iz preteklih 
let. Ocena temelji na predpostavki, da bodo terjatve 
poplačane v izkazani višini.

Iz izračuna popravka vrednosti se izvzamejo terjatve, ki so 
kakovostno zavarovane. Popravki kratkoročnih terjatev 
do kupcev se oblikujejo glede na starost terjatev. Tako 
se kratkoročne poslovne terjatve do kupcev in zamudne 
obresti iz tega naslova popravijo za 50 %, če je od roka 
zapadlosti za plačilo poteklo od 61 do 74 dni, 75 %, če 
je od roka zapadlosti za plačilo poteklo od 75 do 89 dni, 
100 %, če je od roka zapadlosti za plačilo preteklo več 
kot vključno 90 dni. 

Sporne terjatve (tožba, stečaj, prisilna poravnava) se 
popravijo za 100 %. 

Popravki vrednosti ostalih terjatev se oblikujejo 
individualno.

Zaloge

Knjigovodske vrednosti zalog v materialno pomembnih 
zneskih ustrezajo njihovi iztržljivi vrednosti. Oslabitve 
zalog so izvedene na podlagi primerjave knjigovodske 
vrednosti zalog s čisto iztržljivo vrednostjo. Družba 
v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi 
pomembno vplivali na oceno vrednosti.  

Rezervacije

Knjigovodske vrednosti rezervacij odražajo sedanjo 
vrednost izdatkov, ki bodo potrebni za poravnavo obvez. 
Ocene so podali strokovnjaki oz. vrednosti izhajajo iz 
izvirne dokumentacije. Družba v prihodnjem obdobju ne 

pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so 
oblikovane za ocenjene obveznosti izplačil odpravnin ob 
upokojitvi in jubilejnih nagrad kot rezultat dolgoletnega 
službovanja zaposlenih, na dan bilance stanja, 
diskontirano na sedanjo vrednost. Obveznosti so 
bile oblikovane za pričakovana izplačila. Pri izračunu 
obveznosti je bila upoštevana pričakovana rast plač od 
dneva izračuna do upokojitve posameznega zaposlenega 
ter fluktuacija zaposlenih. Rast plač je sestavljena iz 
kariernega napredovanja in s tem povečane plačne 
inflacije. Za izračun sedanje vrednosti obveznosti je 
bila uporabljena diskontna obrestna mera, ki je enaka 
tržni donosnosti na podjetniške obveznice izdajateljev z 
visoko boniteto, izdane v evrih (glej pojasnilo 3 – Zaslužki 
zaposlenih). Družba v prihodnjem obdobju ne pričakuje 
dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno vrednosti.

Odloženi davki

Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik 
po metodi obveznosti po bilanci stanja z uporabo davčne 
stopnje, ki bo veljala v naslednjem obračunskem obdobju. 
Ob spremembi davčne stopnje se ustrezno spremenijo 
tudi terjatve in obveznosti iz naslova odloženih davkov. 

Družba pripozna odložene terjatve za davek za prenos 
neizrabljenih davčnih izgub in neizrabljenih davčnih 
dobropisov v naslednje obdobje le v primerih, ko je 
verjetno, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, 
v breme katerega bo mogoče uporabiti neizrabljene 
davčne izgube in neizrabljene davčne dobropise. Podlaga 
za oceno je srednjeročni gospodarski načrt družbe.

3.  Pomembne računovodske 
usmeritve
Računovodske politike, ki so opredeljene v nadaljevanju, 
je družba dosledno uporabila za vsa obdobja, ki so 
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.

Tuja valuta

Posli v tuji valuti

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v EUR po 
menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in 
obveznosti, izražena v tuji valuti na dan bilance stanja, 
se preračunajo v EUR po takrat veljavnem menjalnem 
tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike 
med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku 
obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil 

med obdobjem, kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti, 
preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. 
Nedenarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti 
in izmerjene po pošteni vrednosti, se pretvorijo v EUR 
po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina 
poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo 
pri preračunu kapitalskih inštrumentov, razvrščenih kot 
na razpolago za prodajo, za nefinančne obveznosti, ki 
so določene kot varovanje pred tveganjem (v kolikor je 
zavarovanje učinkovito), ali za denarno tokovna varovanje 
pred tveganji, ki se pripoznajo neposredno v kapitalu.

Finančni inštrumenti

Neizpeljani finančni inštrumenti

Neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo poslovne in 
druge terjatve, prejeta in dana posojila ter poslovne in 
druge obveznosti.

Družba na začetku pripozna posojila in terjatve in vloge 
oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala finančna 
sredstva so na začetku pripoznana na datum menjave 
oz. ko družba postane stranka v pogodbenih določilih 
inštrumenta.

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. Kakršni koli delež v prenesenem 
finančnem sredstvu, ki ga družba ustvari ali prenese se 
pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost.

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek 
pa se prikaže v bilanci stanja če in le če ima družba 
pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti 
sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost. 

Dana posojila in terjatve 

Dana posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi 
ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. 
Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni 
vrednosti povečani za  neposredne stroške posla. Po 
začetnem pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo 
po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti, ter 
zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Posojila in terjatve 
zajemajo denarna sredstva in njihovi ustreznike, dana 
posojila podjetjem in depozite bankam poslovne in druge 
terjatve.
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Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v 
blagajni in vloge na vpogled. Prekoračitve na tekočem 
računu pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv in 
so sestavni del vodenja denarnih sredstev v družbi, so v 
izkazu finančnega izida vključene med sestavine denarnih 
sredstev in njihovih ustreznikov.

Neizpeljane finančne obveznosti

Družba na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne 
papirje in podrejene obveznosti na dan njihovega 
nastanka. Vse ostale finančne obveznosti so na začetku 
pripoznane na datum trgovanja, ko družba postane 
pogodbena stranka v zvezi z inštrumentom. 

Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti če so 
obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali 
zastarane. 

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, znesek pa 
se izkaže v bilanci stanja če in le če ima družba uradno 
izvršljivo pravico pobotati pripoznane zneske in namerava 
bodisi poravnati čisti znesek bodisi je pravno upravičena 
do pobota zneskov in ima namen poravnati čisti znesek 
ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost. 

Družba izkazuje neizpeljane finančne obveznosti kot 
druge finančne obveznosti. Takšne finančne obveznosti 
se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti povečani za 
stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem 
pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni 
vrednosti po metodi efektivnih obresti.

Druge finančne obveznosti zajemajo posojila ter poslovne 
in druge obveznosti.

Osnovni kapital

Osnovni kapital predstavlja kapitalski delež edinega 
lastnika, ki je v celoti vplačan in vpisan v registrskem 
sodišču. 

Nepremičnine, naprave in oprema

Izkazovanje in merjenje

Nepremičnine, naprave in oprema so vrednotene po 
modelu nabavne vrednosti. Izkazane so po svoji nabavni 
vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti  
in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno 
pripisujejo nabavi sredstev. Stroški izposojanja v zvezi 
z nabavo ali izgradnjo zadevnih sredstev se usredstvijo, 

če so povezani z nabavo pomembnega sredstva in 
izgradnja oziroma priprava za uporabo zadevnih sredstev 
traja nad 6 mesecev. V letu 2014 družba ni izvedla 
investicij, ki bi izpolnjevale opisana merila. Stroški v 
lastnem okvirju izdelanega sredstva zajemajo stroške 
materiala, neposredne stroške dela, in ostale stroške, ki 
jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za 
nameravano uporabo, ter stroške razgradnje in odstranitve 
opredmetenih osnovnih sredstev ter obnovitev mesta, na 
katerem se je to sredstvo nahajalo, kot tudi usredstvene 
stroške izposojanja.

Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega 
osnovnega sredstva, se določi na podlagi primerjave 
prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega 
osnovnega sredstva ter pripoznane čiste vrednosti v 
okviru ostalih prihodkov/odhodkov poslovnega izida. Ko 
se prevrednotena sredstva prodajo, se ustrezen znesek, 
ki je vključen v rezervo za pošteno vrednost, prenese v 
zadržan čisti dobiček.

Presoja življenjskih dob nepremičnin in opreme

V družbi Mercator IP, d.o.o. se osnovna sredstva 
amortizirajo po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja z uporabo amortizacijskih stopenj, ki 
odražajo ocene dob koristnosti različnih sredstev v 
družbi. Življenjske dobe in preostanek vrednosti opreme 
se letno presojajo s strani interne komisije strokovnjakov 
na osnovi dogodkov, ki kažejo na potrebo po ponovnem 
ovrednotenju določenega sredstva.

Kasnejši stroški

Stroški zamenjave nekega dela naprav in opreme se 
pripoznajo po knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je 
verjetno, da bo imela družba bodoče gospodarske koristi, 
povezane z delom tega sredstva in je pošteno vrednost 
mogoče zanesljivo izmeriti. Pripoznanje knjigovodske 
vrednosti zamenjanega dela se odpravi. Vsi ostali stroški 
(kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem 
izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

Amortizacija

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 
vsakega posameznega opredmetenega sredstva. Najeta 
sredstva v obliki finančnega najema se amortizirajo ob 
upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti, razen če 
je precej gotovo, da bo družba do konca trajanja najema 
postala lastnica najetega sredstva. 

Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo 
obdobje so naslednje:

Ocenjene dobe koristnosti 2014 2013

Zgradbe (vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva) 5 let 5 let

Naprave in oprema 4-18 let 4-18 let

Dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja.

Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva družbe Mercator IP, d.o.o., 
katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

Kasnejši stroški

Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi 
so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče 
gospodarski koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero 
se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani v 
poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

Amortizacija

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 
neopredmetenih sredstev. Obračunavati se začne, ko 
je sredstvo na razpolago za uporabo. Ocenjene dobe 
koristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje:

Ocenjene dobe koristnosti 2014 2013

Licence in računalniški programi 5 let 5 let

Najeta sredstva

Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne 
oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom 
sredstva, se obravnava kot finančni najem. Po začetnem 
pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je 
enak pošteni vrednosti, ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti 
najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju 
se sredstvo obračunava v skladu z računovodskimi 
usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva.

Drugi najemi se obravnavajo kot poslovni najemi. Najeta 
sredstva se ne pripoznajo v bilanci stanja družbe. 

Zaloge

Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi 
vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. 

Metode merjenja vrednosti zalog:
•  metoda maloprodajnih cen z vključeno razliko v ceni 

in DDV-jem v maloprodaji,

•  metoda proizvajalnih stroškov oz. nedokončane 
proizvodnje,

•  metoda nabavnih cen za material in surovine.

1. Metode obračunavanja nabavne vrednosti in stroškov: 
metoda FIFO za trgovsko blago,

2. metoda tehtanih povprečnih nabavnih cen za surovine 
in embalažo; stroški zalog vsebujejo nabavno vrednost, 
stroške izdelave in pretvarjanja in druge stroške, ki se 
pojavljajo pri spravljanju zalog na njihovo sedanje mesto 
in v njihovo sedanje stanje; pri dokončanih proizvodih in 
nedokončani proizvodnji stroški vsebujejo tudi ustrezen 
delež posrednih proizvajalnih stroškov ob normalni 
uporabi proizvajalnih sredstev.

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, 
dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene 
stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje.
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Ocena iztržljive vrednosti zalog se opravi najmanj 
enkrat letno, in sicer po stanju na dan izdelave letnih 
računovodskih izkazov družbe.

Odpisi in delni odpisi poškodovanih, pretečenih, 
neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom po 
posameznih postavkah.

Oslabitev sredstev
Neizpeljana 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 
dajo zanesljivo izmeriti.

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so 
lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; 
restrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, 
v kolikor se slednja strinja; znaki, da bo dolžnik šel v 
stečaj, poslabšanje plačilne zmožnosti posojilojemalcev 
ter gospodarske razmere, ki sovpadajo z izginotjem 
delujočega trga za tovrstno vrednostnico.
Posojila in terjatve 

Družba oceni dokaze o oslabitvi posojil in terjatev, 
posamično in skupno. Vse pomembne terjatve se 
izmerijo posamično za namen oslabitve. V kolikor se 
ugotovi, da posamezna pomembna posojila in terjatve 
niso oslabljeni, se oceni njihova skupna oslabljenost, 
do katere je že prišlo, ni pa še opredeljena. Oslabljenost 
posojil in terjatev, ki niso sama zase pomembna, se oceni 
skupno in sicer tako, da se posojila in terjatve vključijo v 
skupine s podobnimi značilnostmi tveganja.

Pri oceni skupne oslabitve družba uporablja pretekli 
razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitev in znesek 
nastale izgube, ki je popravljen za oceno uprave o tem, 
ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in 
kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, kot jih 
predvideva pretekli razvoj.

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, 
izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika 
med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi 
bodočimi denarnimi tokovi, ki vključujejo pričakovane 
denarne pritoke iz naslova zavarovanj, razobrestenimi 
po izvirni efektivni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v 
poslovnem izidu in izkažejo v kontu popravka vrednosti 
posojil in terjatev. Tako se obresti od oslabljenega 

sredstva še nadalje pripoznavajo. Ko se zaradi kasnejših 
dogodkov (npr. poplačilo dolga s strani dolžnika) znesek 
izgube zaradi oslabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube 
zaradi oslabitve odpravi skozi poslovni izid.

Nefinančna sredstva

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo 
knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev družbe 
razen zalog in odloženih terjatev za davke z namenom, 
da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki 
obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. 
Ocena oslabitve neopredmetenih sredstev z nedoločeno 
dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, se izvede 
vsakič na datum poročanja. Oslabitev denar ustvarjajoče 
enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska 
vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče 
enote je njena vrednost pri uporabi in poštena vrednost, 
zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri 
določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani 
prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo 
vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki 
odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in 
tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa 
oslabitve, se sredstva, ki jih ni mogoče preskusiti 
posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, 
ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki 
so pretežno neodvisni od prejemkov ostalih sredstev ali 
skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota). 

Skupna sredstva družbe ne ustvarjajo ločenih denarnih 
pritokov in se uporabljajo pri več različnih denar 
ustvarjajočih enotah. Sredstva se utemeljeno in dosledno 
razporedijo na posamezne denar ustvarjajoče enote. 
Preizkus njihove oslabitve se izvede v sklopu preizkušanja 
oslabitve tiste denar ustvarjajoče enote, h kateri skupno 
sredstvo spada.

Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki 
se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, 
se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska 
vrednost dobrega imena, razporejenega na denar 
ustvarjajočo enoto (ali skupine denar ustvarjajočih 
enot), nato pa na druga sredstva denar ustvarjajoče 
enote (skupine denar ustvarjajočih enot) sorazmerno s 
knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

V zvezi z drugimi sredstvi družba izgube zaradi oslabitve 
v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja 
ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja 
izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve 
se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi 

katerih družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. 
Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, 
do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne 
preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena 
po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu 
v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi 
oslabitve.

Zaslužki zaposlenih

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlenih – rezervacije za 
odpravnine in jubilejne nagrade

Družba je v bilanci stanja pripoznala rezervacije iz naslova 
bodočih obveznosti do zaposlenih za jubilejne nagrade, ki 
so izračunane v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti, 
in zakonsko določene odpravnine ob upokojevanju 
zaposlenih. Spremembe v rezervacijah za odpravnine in 
jubilejne nagrade se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 
Podlaga za oblikovanje rezervacij so aktuarski izračuni, 
ki se preverjajo letno. Aktuarski dobički oz. izgube so 
posledica učinkov sprememb dejstev, ki vplivajo na 
aktuarski izračun (npr. sprememba zakonodaje) ali pa  
sprememb aktuarskih predpostavk.

Izračun se pripravi na ta način, da se za vsakega 
zaposlenega upošteva strošek odpravnine pri upokojitvi, 
ki mu pripada po kolektivni pogodbi o zaposlitvi ter strošek 
vseh pričakovanih jubilejnih nagrad za zaposlene za 
nedoločen čas po stanju na dan 31.12.2014. Pri izračunih 
so upoštevana aktualna zakonsko sprejeta določila glede 
pogojev upokojevanja, pričakovana stopnja rasti plač 
v panogi, ocenjena fluktuacija zaposlenih in ustrezna 
diskontna stopnja, ki omogoča opredelitev sedanje 
vrednosti veh bodočih pričakovanih izplačil iz naslova 
odpravnin in jubilejnih nagrad.  

Odpravnine

Odpravnine se pripoznajo kot odhodek, ko je družba 
očitno zavezana končati službovanje zaposlene osebe 
pred njihovo normalno upokojitvijo ali ponuditi izplačilo 
odpravnin, ki naj bi spodbudile prostovoljno zapustitev 
podjetja, in sicer kot posledica obstoječega podrobnega 
formalnega programa končanja službovanja in kadar 
je družba brez stvarne možnosti, da bi ga preklicala. 
Odpravnine za prostovoljno zapustitev delovnih mest se 
izkazujejo kot odhodek, če je družba podala ponudbo, 
ki naj bi spodbudile prostovoljno zapustitev podjetja, 
če je verjetno, da bo ponudba sprejeta in če je mogoče 
zanesljivo oceniti število sprejetih ponudb. Če se 
odpravnine izplačujejo dlje kot 12 mesecev po datumu 
poročanja, jih družba diskontira na sedanjo vrednost.

Kratkoročni zaslužki zaposlenih

Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo 
brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko je delo 
zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom 
opravljeno.

Obveznost se izkaže v višini, za katero se pričakuje plačilo 
v obliki prejemkov, izplačljivih v dvanajstih mesecih po 
preteku obdobja opravljanja dela, ali programa delitve 
dobička, če ima družba sedanjo pravno ali posredno 
obvezo za takšna plačila zaradi preteklega opravljanja 
dela zaposlene osebe in je obveznost mogoče zanesljivo 
izmeriti.

Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi 
preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki 
jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo 
pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki 
omogočajo gospodarske koristi. Družba Mercator IP, 
d.o.o., rezervacije določi z diskontiranjem pričakovanih 
prihodnjih denarnih tokov po meri pred obdavčitvijo, ki 
odraža obstoječe ocene časovne vrednosti denarja in po 
potrebi tudi tveganja, ki so značilna za obveznost.

Rezervacije za izboljšanje delovnih pogojev invalidov
Družba oblikuje rezervacije za izboljšanje delovnih 
pogojev invalidov iz naslova oprostitev plačila prispevkov 
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Družba 
lahko skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov odstopljena sredstva porabi za 
namene iz 41. in 42. člena Uredbe o splošnih skupinskih 
izjemah.

Prihodki

Prihodki iz prodaje blaga, proizvodov in materiala

Prihodki iz prodaje blaga, proizvodov in materiala 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 je kupec prevzel vse pomembne oblike 
tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, ko 
obstaja gotovost glede poplačljivosti kupnine in z njo 
povezanih stroškov ali možnosti vračila blaga, proizvodov 
in materiala, ko družba preneha z nadaljnjim odločanjem 
o prodanih količinah in ko je višino prihodkov mogoče 
zanesljivo izmeriti.

Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih 
določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji proizvodov 
na debelo se prenos praviloma izvede potem, ko so 
proizvodi prispeli v kupčevo skladišče, vendar pa pri 
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nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob 
naložitvi blaga na transportno sredstvo.

Prihodki iz opravljenih storitev

Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega 
izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla 
na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s 
pregledom opravljenega dela. 

Prihodki od najemnin

Prihodki od najemnin se pripoznajo med prihodki 
enakomerno med trajanjem najema. Dani popusti in 
bonitete v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del 
skupnih prihodkov od najemnin.

Najemi
Plačila iz naslova operativnega najema se pripoznavajo 
med odhodki enakomerno med trajanjem najema. Prejete 
vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni 
del skupnih odhodkov od najemnin.

Plačila iz naslova finančnega najema se pripoznavajo 
med odhodki enakomerno med trajanjem najema. Prejeti 
popusti in bonitete v zvezi z najemom se pripoznajo kot 
sestavni del skupnih odhodkov od najemnin.

Najmanjša vsota najemnin se razporedi med finančne 
odhodke in zmanjšanje neporavnanega dolga. Finančni 
odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem 
najema, da se dobi stalna obrestna mera za preostalo 
stanje dolga za vsako obdobje. 

Določanje, ali dogovor vsebuje najem

Ob nastanku dogovora družba določi, ali ta dogovor 
vsebuje najem. Za slednje gre, v kolikor sta izpolnjena 
naslednja kriterija:

•  posebno sredstvo je predmet najema, če je izpolnitev 
dogovora odvisna od uporabe tega sredstva; in 

•  če dogovor prenaša pravico do uporabe sredstva, če 
dogovor družbi prenaša pravico nadzorovati uporabo 
tega sredstva. 

Na začetku dogovora ali ob ponovni presoji dogovora 
družba loči plačila in druga povračila, ki jih zahteva 
dogovor, na plačila za najem in za druge sestavine na 
podlagi njihovih relativnih poštenih vrednosti. Če družba 
sklepa, da plačil ni mogoče zanesljivo ločevati, v primeru 
finančnega najema pripozna sredstvo in obveznost 
po znesku, ki je enak pošteni vrednosti sredstva, ki 
je opredeljeno kot predmet najema. Pozneje je treba 
obveznost zmanjšati, ko se opravijo plačila in pripoznajo 
presojeni finančni stroški obveznosti z uporabo s strani 

družbe predpostavljene obrestne mere za sposojanje.

Finančni prihodki in finančni odhodki

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

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

Dobički in izgube pri preračunu med valutami se 
izkazujejo po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki 
oziroma odhodki.

Davek iz dobička

Davek iz dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega 
odmerjeni in odloženi davek. Davek iz dobička se izkaže 
v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem 
se nanaša na postavke, ki se izkazujejo neposredno 
v vseobsegajočem donosu in se zato izkazuje med 
postavkami kapitala.

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, 
da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno 
leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v 
bistvu uveljavljenih na datum poročanja, in morebitne 
prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi 
poslovnimi leti.

Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po 
izkazu finančnega položaja, pri čemer se upoštevajo 
začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in 
obveznosti za potrebe finančnega poročanja in zneski za 
potrebe davčnega poročanja. 

Odložena obveznost za davek se izkaže v višini, v kateri 
se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi 
začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v 
bistvu uveljavljenih na datum poročanja.

Odložena terjatev za davek se pripozna 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.

Uporaba novih in prenovljenih 
mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (MSRP) 

Standardi in pojasnila, ki veljajo v tekočem obdobju

V tekočem obdobju veljajo naslednji standardi, 
spremembe obstoječih standardov in pojasnila, ki jih je 
izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde 
(OMRS) in sprejela EU:

•  MSRP 10 ‘Konsolidirani računovodski izkazi’, 
ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

•  MSRP 11 ‘Skupne ureditve’, ki ga je EU sprejela 
11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2014 ali pozneje),

•  MSRP 12 ‘Razkritje deležev v drugih družbah’, 
ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

•  MRS 27 (spremenjen leta 2011) ‘Ločeni 
računovodski izkazi’, ki ga je EU sprejela 11. 
decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. 
januarja 2014 ali pozneje),

•  MRS 28 (spremenjen leta 2011) ‘Naložbe v 
pridružena podjetja in skupne podvige’, ki ga je EU 
sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se 
pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
•  Spremembe MSRP 10 ‘Konsolidirani 
računovodski izkazi’, MSRP 11 ‘Skupne ureditve’ 
in MSRP 12 ‘Razkritje deležev v drugih družbah’ 
- Napotki za prehod, ki jih je EU sprejela 4. aprila 2013 
(veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 
ali pozneje), 

•  Spremembe MSRP 10 ‘Konsolidirani 
računovodski izkazi’, MSRP 12 ‘Razkritje deležev v 
drugih družbah’ in MRS 27 (spremenjen 2011) ‘Ločeni 
računovodski izkazi’ - Naložbena podjetja, ki jih je EU 
sprejela 20. novembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki 
se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),

•  Spremembe MRS 32 ‘Finančni instrumenti: 
Predstavitev’ – Pobotanje finančnih sredstev in 
finančnih obveznosti, ki jih je EU sprejela 13. Decembra 
2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2014 ali pozneje),

•  Spremembe MRS 36 ‘Oslabitev sredstev’ 
– Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna 
sredstva, ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo 
za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali 
pozneje),

•  Spremembe MRS 39 ‘Finančni instrumenti: 

Pripoznavanje in merjenje’ – Prenova izpeljanih 
finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja 
varovanja pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 19. 
decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 
1. januarja 2014 ali pozneje).

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo 
do nikakršnih sprememb v računovodskih usmeritvah 
podjetja.

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

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so 
naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov 
in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, bili izdani, 
vendar še niso stopili v veljavo:

•  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 2011-2013)’, ki izhajajo iz letnega 
projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 
13 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),

•  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 kasneje),

•  OPMSRP 21 ‘Dajatve’, ki ga je EU sprejela 13. junija 
2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija 2014 
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 Odbor za 
mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo 
naslednjih standardov, sprememb obstoječih standardov 
in pojasnil, ki na dan 31.12.2014 (spodaj navedeni datumi 
začetka veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili 
potrjeni za uporabo v EU: 

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

•  MSRP 15 ‘Prihodki iz pogodb s strankami’ (velja za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje),

•  Spremembe MSRP 10 ‘Konsolidirani računovodski 
izkazi’ in MRS 28 ‘Naložbe v pridružena podjetja in 
skupne podvige’ - Prodaja ali prispevanje sredstev med 
vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim 
podvigom (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2016 ali pozneje),

•  Spremembe MSRP 10 ‘Konsolidirani računovodski 
izkazi’, MSRP 12 ‘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),

•  Spremembe MSRP 11 ‘Skupne ureditve’ - 
Obračunavanje pridobitve deležev pri skupnem delovanju 
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali 
pozneje),

•  Spremembe MRS 1 ‘Predstavljanje računovodskih 
izkazov’ – Pobuda za razkritje  (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 (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 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 
januarja 2016 ali pozneje),Spremembe MRS 27 ‘Ločeni 
računovodski izkazi’ – Kapitalska metoda pri ločenih 
računovodskih izkazih (velja za letna obdobja, ki se 
pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),

•  Spremembe različnih standardov ‘Izboljšave 
MSRP (obdobje 2012-2014)’, ki izhajajo iz letnega 
projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MSRP 
19 in MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja 
neskladnosti in razlage besedila, (spremembe je treba 
uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 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 
računovodske izkaze družbe. 

4.  Določanje poštene vrednosti 
Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za 
potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila po 
metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna 
dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev 
poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k 
posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti 
družbe.

Nepremičnine, naprave in oprema

Poštena vrednost nepremičnin, naprav in opreme iz 
poslovnih združitev je njihova tržna vrednost, za katero naj 
bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala premoženje 
na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med 
nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem 
trženju, pri kateri sta stranki delovali seznanjeno, 
previdno in brez prisile. Opis določitve poštene vrednosti 
nepremičnin je vključen med pojasnilo 3 - Nepremičnine, 
naprave in oprema.

Poslovne in druge terjatve

Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev razen 
nedokončanih gradbenih del se v poslovnih združitvah 
izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, 
razobrestenih po tržni obrestni meri na datum poročanja.

Neizpeljane finančne obveznosti

Poštena vrednost obveznic se za potrebe poročanja 
izračuna na podlagi zadnje razpoložljive tržne vrednosti 
obveznic na borzi vrednostnih papirjev pred datumom 
poročanja. Poštene vrednosti ostalih neizpeljanih 
finančnih obveznosti se ne izračunava, saj je knjigovodska 
vrednost primeren približek poštene vrednosti.

5.  Davčna politika 
Davčni izkazi družbe Mercator IP d.o.o., so pripravljeni 
v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja in Zakonom o davku od dohodkov pravnih 
oseb.

Spremembe slovenske davčne 
zakonodaje v letu 2014
V letu 2014 ni bilo sprememb davčne zakonodaje, ki bi 
vplivale na obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
družbe za leto 2014.

Stopnja davka se je znižala na 17%.

Družba pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 
lahko upošteva naslednje davčne olajšave:

•  olajšavo za zaposlovanje invalidov v višini 50 % 
oziroma 70 % plač invalidov,

•  olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem 
izobraževanju, 

•  olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje,

•  olajšavo za donacije,

•  olajšavo za investiranje v opremo in neopredmetena 
sredstva v višini 40 %,

•  olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj,

•  olajšavo za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših 
od 26 in starejših od 55 let.

Odloženi davki

V letu 2014 je družba oblikovala in odpravljala odložene 
terjatve za davek iz naslednjih naslovov:

•  razlik med poslovno in davčno amortizacijo,

•  oblikovanih popravkov terjatev in

•  oblikovanih rezervacij.

Družba nima oblikovanih odloženih obveznosti za davek.

6.  Prihodki
Analiza prihodkov po kategorijah

v EUR 2014 2013

Prihodki od prodaje blaga 138.221 142.533 

Prihodki od prodaje storitev 4.799.969 4.862.333 

Prihodki od prodaje proizvodov 6.802.422 7.013.858 

Prihodki od najemnin 33.282 33.135 

Skupaj 11.773.894 12.051.859 

Prihodki družbe so se v letu 2014 v primerjavi z letom 
2013 zmanjšali za 2,3 %, predvsem zaradi znižanja 
prihodkov od prodaje.

7.  Drugi poslovni prihodki

v EUR 2014 2013

Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme 149 192 

Prihodki iz porabe odstopljenih prispevkov 1.609.452 1.694.793 

Ostali drugi poslovni prihodki 35.566 102.085 

Skupaj 1.645.167 1.797.070 

V letu 2014 so se prihodki iz porabe odstopljenih 
prispevkov zmanjšali in znašajo 1.609.452 EUR (2013: 

1.694.793 EUR). Razlog za njihovo zmanjšanje je manjše 
število zaposlenih v letu 2014. Zakon o zaposlitveni 
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8.  Stroški po naravnih vrstah

v EUR 2014 2013

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 181.132 199.793 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 24.712 39.015 

Stroški dela 6.707.702 6.801.745 

Stroški materiala 3.458.833 4.076.312 

Stroški storitev 1.833.103 1.974.935 

Drugi stroški 38.019 25.560 

Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme 1.792 6.418 

Sprememba vrednosti zalog (17.052) (89.877)

Drugi poslovni odhodki 25.868 42.906 

Nabavna vrednost prodanih proizvodov in materiala 77.989 93.989 

Skupaj stroški prodanih proizvodov, prodajanja 
in splošnih dejavnosti

12.332.098 13.170.796 

Družba je v letu 2014 zmanjšala stroške predvsem na 
račun manjših stroškov materiala, manjših stroškov 
storitev in manjših stroškov dela.

Proizvajalni stroški so v letu 2014 znašali 6.176.517 EUR 
(2013: 7.004.182 EUR), stroški prodajanja 5.084.296 EUR 
(2013: 5.053.013 EUR) ter stroški splošnih dejavnosti 
1.071.285 EUR (2013: 1.113.601 EUR).

Družba je v letu 2014 med odhodki pripoznala delni odpis 
zalog do čiste iztržljive vrednosti v višini 34.061 EUR 
(2013: 6.086 EUR).

Stroški storitev v letu 2014 se v največji meri nanašajo 
na stroške najemnin v višini 607.852 EUR (2013: 617.682 
EUR), na stroške prevoznih storitev v višini 462.260 

EUR (2013: 446.976 EUR), stroške storitev pri izdelavi 
proizvodov in opravljanju storitev v višini 208.308 EUR 
(2013: 168.295 EUR) ter na stroške intelektualnih in 
osebnih storitev v višini 142.099 EUR (2013: 129.455 
EUR).

Drugi poslovni odhodki v letu 2014 znašajo 25.868 EUR 
(2013: 42.906 EUR) in se v večji meri, t.j. 22.850 EUR 
nanašajo na oblikovanje obveznosti za neizkoriščene 
dopuste. V letu 2013 so se drugi poslovni odhodki v 
pretežni meri nanašali na odhodke za odškodnine.

Med stroški storitev družba izkazuje tudi stroške revizije 
v višini 4.000 EUR (2013: 4.000 EUR). Revizijska hiša v 
letu 2014 za družbo ni opravljala nobenih drugih storitev. 

9.  Stroški dela

v EUR 2014 2013

Plače 4.428.155 4.513.231 

Stroški pokojninskega zavarovanja 514.689 519.843 

Stroški zdravstvenega zavarovanja 325.576 327.953 

Drugi stroški dela 1.439.282 1.440.718 

Skupaj 6.707.702 6.801.745 

Število zaposlenih na dan 31.12. 391 418 

Med druge stroške dela, ki so v letu 2014 znašali 
1.439.282 EUR (2013: 1.440.718 EUR), družba uvršča 
povračila stroškov prehrane med delom v višini 340.425 
EUR (2013: 348.572 EUR), povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela v višini 608.545 EUR (2013: 615.563 
EUR), regres za letni dopust zaposlenih v višini 377.200 
EUR (2013: 343.053 EUR), stroški oblikovanih rezervacij 
za jubilejne nagrade v višini 48.033 EUR (2013: 121.475  

EUR)  in ostale stroške dela v skupnem znesku 65.079 
EUR (2013: 12.055 EUR).

Povprečno število zaposlenih v družbi Mercator IP, 
d.o.o., tekom leta, izračunano na podlagi realiziranih ur, 
znaša 336 (2013: 356). 

v EUR 2014 2013

Prihodki iz obresti iz naslova bančnih posojil 1 7 

Prihodki iz obresti iz naslova drugih posojil 112.988 75.390 

Drugi finančni prihodki 1.291 - 

Finančni prihodki 114.280 75.397 

Pobotane izgube pri deviznih poslih 

Odhodki iz obresti iz naslova finančnega najema (17) (825)

Odhodki iz obresti iz naslova poslovnih obveznosti (210) (704)

Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev (2.596) (765)

Finančni odhodki (2.823) (2.294)

Neto finančni odhodki pripoznani 
v izkazu poslovnega izida

111.457 73.103 

10.  Finančni prihodki in odhodki
Pripoznani v izkazu poslovnega izida

Finančni prihodki v vrednosti 114.280 EUR (2013: 75.397 
EUR) se v pretežni meri t.j. 112.988 EUR (2013: 75.390 
EUR) nanašajo na obresti iz kratkoročnih finančnih 
terjatev do Poslovnega sistema Mercator, d.d.

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) družbam 
v 74. členu omogoča oprostitev plačila prispevkov za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v primeru, 
ko delodajalci zaposlujejo invalide nad z zakonom 
predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica 
poškodbe pri delu ali posledica poklicne bolezni pri istem 
delodajalcu. Družba Mercator IP, d.o.o., je v letu 2014 
skladno z ZZRZI odstopljena sredstva, v višini 1.609.452 
EUR (2013: 1.694.793 EUR) uporabila za pokrivanje 
stroškov plač invalidov in  stroškov zaposlitve osebja za 

čas, ki ga porabijo za pomoč invalidom ter amortizacijo 
investicij za izboljšanje delovnih pogojev invalidov (glej 
pojasnilo št. 21). 

Drugi poslovni prihodki v letu 2014 znašajo 35.566 EUR 
(2013: 102.085 EUR) in se v glavnem nanašajo prihodke 
iz naslova povračil Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za usposabljanje novih zaposlenih in za 
prilagoditev delovnih mest za invalide ter za prihodke od 
prejetih odškodnin.
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11.  Davki

v EUR 2014 2013

Odmerjeni davek 22.676 - 

Odloženi davek (pojasnilo 14) 3.189 (5.813)

Davek 25.865 (5.813)

Družba ima za leto 2014 davčne obveznosti v višini 
22.676 EUR (2013: 0 EUR).

V skladu z MRS 12 se odmerjeni in odloženi davek 
pripozna kot prihodek ali odhodek ter se vključi v čisti 
poslovni izid. V kolikor se davek nanaša na postavke, 
knjižene v breme ali v dobro kapitala, se tudi odloženi 
davek knjiži neposredno v breme ali v dobro kapitala. 

Uskladitev odhodka za davek in zmnožka 
računovodskega dobička z ustrezno davčno stopnjo

v EUR 2014 2013

Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.198.420 751.236 

Davek 25.865 (5.813)

Davek obračunan po davčni stopnji v državi (teoretični davek) 203.731 127.710 

Davek od prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo 1.804 - 

Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo (328) (92)

Davek od davčno nepriznanih odhodkov 21.183 21.694 

Davek od davčnih olajšav (200.525) (155.125)

Davek 25.865 (5.813)

Efektivna davčna stopnja 2,2% -0,8%

12.  Nepremičnine, naprave in oprema

v EUR Zgradbe
Proizvajalna 

oprema
Pisarniška in 

druga oprema
OS v 

pridobivanju
Skupaj

Stanje 1. januarja 2013

Nabavna vrednost 260.161 441.550 771.562 - 1.473.273 

Popravek vrednosti (167.225) (125.110) (338.848) - (631.183)

Knjigovodska vrednost 92.936 316.440 432.714 - 842.090 

Leto, ki se je končalo 31. 
decembra 2013

Začetna knjigovodska vrednost 92.936 316.440 432.714 - 842.090 

Investicije - 7.444 22.928 - 30.372 

Odtujitve (5.940) (2) (11.325) - (17.267)

Amortizacija (49.310) (43.014) (107.469) - (199.793)

Končna knjigovodska vrednost 37.686 280.868 336.848 - 655.402 

Stanje 31. decembra 2013

Nabavna vrednost 245.081 448.975 771.047 - 1.465.103 

Popravek vrednosti (207.395) (168.107) (434.199)  (809.701)

Knjigovodska vrednost 37.686 280.868 336.848 - 655.402 

Leto, ki se je končalo 31. 
decembra 2014

Začetna knjigovodska vrednost 37.686 280.868 336.848 - 655.402 

Investicije - 58.641 68.417 127.058 

Prenosi 200 46.592 21.625 (68.417) - 

Odtujitve - (356) (2.125) - (2.481)

Amortizacija (26.963) (44.929) (109.240) - (181.132)

Končna knjigovodska vrednost 10.923 282.175 305.749 - 598.847 

Stanje 31. decembra 2014

Nabavna vrednost 245.281 494.727 837.263 - 1.577.271 

Popravek vrednosti (234.358) (212.552) (531.514) - (978.424)

Knjigovodska vrednost 10.923 282.175 305.749 - 598.847 

Investicije v višini 127.058 EUR (2013: 30.372 EUR) se 
nanašajo na vlaganja v opremo potrebno za nemoten 
potek opravljanja dejavnosti.

Odtujitve nepremičnin, naprav in opreme v višini 2.481 
EUR (2013: 17.267 EUR) se nanašajo na odprodajo 

poslovno nepotrebnega premoženja v višini 1.684 EUR 
(2013: 10.849 EUR) ter odpis neuporabnega premoženja 
v višini 797 EUR (2013: 6.418 EUR). Prejemki pri odtujitvi 
so znašali 838 EUR (2013: 11.041 EUR), dobički pri 
odtujitvi 149 EUR (2013: 192 EUR), izgube pa 995 EUR 
(2013: 0 EUR).
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Družba na dan 31.12.2014 nima nepremičnin, naprav in 
opreme v finančnem najemu (2013: 14.834 EUR). 

Družba nepremičnin, naprav in opreme nima zastavljenih 
kot jamstvo za dolgove, nima obveznosti za njihov nakup 
ter ni ugotovila znakov slabitve v zvezi nepremičninami, 
napravami in opremo.

13.  Neopredmetena sredstva

v EUR 
Materialne pravice 

in  licence
Skupaj

Stanje 1. januarja 2013

Nabavna vrednost 219.097 219.097 

Popravek vrednosti in oslabitev (138.628) (138.628)

Knjigovodska vrednost 80.469 80.469 

Leto, ki se je končalo 31. decembra 2013

Začetna knjigovodska vrednost 80.469 80.469 

Investicije 14.205 14.205 

Amortizacija (39.015) (39.015)

Končna knjigovodska vrednost 55.659 55.659 

Stanje 31. decembra 2013

Nabavna vrednost 233.302 233.302 

Popravek vrednosti in oslabitev (177.643) (177.643) 

Knjigovodska vrednost 55.659 55.659 

Leto, ki se je končalo 31. decembra 2014

Začetna knjigovodska vrednost 55.659 55.659 

Investicije 5.560 5.560 

Amortizacija (24.712) (24.712)

Končna knjigovodska vrednost 36.507 36.507 

Stanje 31. decembra 2014

Nabavna vrednost 238.862 238.862 

Popravek vrednosti in oslabitev (202.355) (202.355)

Knjigovodska vrednost 36.507 36.507 

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v 
letu 2014 povečala iz naslova investicij v skupni vrednosti 
5.560 EUR (2013: 14.205 EUR) predvsem zaradi investicij 
v nakup licenc.

Družba neopredmetenih sredstev nima zastavljenih kot 
jamstvo za dolgove, nima obveznosti za njihov nakup 
ter ni ugotovila znakov slabitve v zvezi neopredmetenimi 
sredstvi.

14.  Odloženi davki

Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik 
po metodi obveznosti po bilanci stanja z uporabo davčne 
stopnje 17 % (2013: 17 %).

Gibanje odloženih davkov je naslednje:

v EUR 2014 2013

Na začetku leta – neto odložene terjatve za davek 73.286 67.473 

Sprememba v izkazu poslovnega izida (3.189) 5.813 

Na koncu leta – neto odložene terjatve za davek 70.097 73.286 

Odložene terjatve za davek se nanašajo na naslednje 
kategorije:

Odložene terjatve za davek

v EUR 

Rezervacije, ki 
niso priznane 

za davčne 
namene

Popravki 
vrednosti 
poslovnih 

terjatev

Razlika 
med davčno 
priznano in 

poslovno 
amortizacijo

Skupaj

Stanje 1. januarja 2014 38.458 328 34.500 73.286 

Sprememba v izkazu poslovnega izida (3.755) (11) 577 (3.189)

Stanje 31. decembra 2014 34.703 317 35.077 70.097 

Družba je v letu 2014 pripoznala samo odložene terjatve 
za davke.

15.  Zaloge

v EUR 2014 2013

Material 279.498 344.714 

Nedokončana proizvodnja - - 

Dokončani proizvodi 119.265 189.165 

Trgovsko blago 9.403 8.267 

Zmanjšanje: popravek vrednosti zalog (15.337) (49.397)

Skupaj 392.829 492.749 

Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive 
vrednosti. Družba na dan 31.12.2014 ni imela zalog 
zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.
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16.  Terjatve do kupcev in druge terjatve

v EUR 2014 2013

Terjatve do kupcev 2.162.624 2.131.207 

Terjatve do države, zaposlenih in druge terjatve 108.114 140.092 

Nezaračunani prihodki 1.399 - 

Skupaj terjatve do kupcev in druge terjatve 2.272.137 2.271.299 

Terjatve so se povečale za 838 EUR (2013: povečale 
14.370 EUR), kar je v večji meri posledica povečanja 
terjatev do kupcev, predvsem do povezanih oseb. 

Terjatve do države, zaposlenih in druge terjatve se 
nanašajo na terjatve za DDV v višini 43.547 EUR (2013: 
54.596 EUR), na terjatve do drugih državnih institucij v 
višini 40.006 EUR (2013: 56.053 EUR) ter ostale terjatve v 
višini 24.561 EUR (2013: 29.443 EUR)

Knjigovodske vrednosti vseh terjatev do kupcev in drugih 
terjatev v vseh pomembnih zneskih ustrezajo njihovi 
pošteni vrednosti. Terjatve so vrednotene po odplačni 
vrednosti in niso zastavljene. Višina zavarovanih terjatev 
je prikazana  v pojasnilu 23. Finančni inštrumenti.

Družba ima na dan 31.12.2014 oblikovanih popravka 
terjatev v višini 1.866 (2013: 0 EUR). Gibanje popravka 
poslovnih terjatev je prikazano v pojasnilu št. 23.

17.  Dana posojila in depoziti

v EUR 2014 2013

Dana posojila 3.118.390 1.962.429 

Skupaj dana posojila in depoziti 3.118.390 1.962.429 

Dana posojila so se povečala za 1.155.961 EUR, kar je 
posledica povečanja terjatev za dana posojila matični 
družbi. Ker so posojila niso dodatno zavarovana.

Efektivne obrestne mere na dan bilance stanja za dana 
posojila in depozite:

v EUR 2014 2013

Kratkoročna dana posojila 3,51% 6,70%

18.  Denar in denarni ustrezniki

v EUR 2014 2013

Denar v bankah in blagajnah 5.783 3.649 

Družba med denarna sredstva v višini 5.783 EUR (2013: 
3.649 EUR) uvršča denarna sredstva v bankah, denar 
na poti (dnevni iztržki maloprodajnih poslovnih enot) ter 
gotovino v blagajni.

19.  Kapital
Vpoklicani kapital 

Osnovni kapital družbe je registriran na sodišču. Osnovni 
kapital družbe na dan 31.12.2014 znaša 1.999.726 EUR 
(31.12.2013: 1.999.726 EUR). 

Lastni deleži
Družba na dan 31.12.2014 nima lastnih deležev. 

Rezerve
Kapitalske rezerve na dan 31.12.2014 znašajo 11 EUR. 
Celotni znesek predstavlja vplačani presežek kapitala. 
Rezerve iz dobička na dan 31.12.2014 znašajo 783.379 
EUR.

Ostale spremembe kapitala v obdobju 1-12 2014 se 
nanašajo na:

•  povečanje kapitala za dosežen čisti poslovni izid 
v obdobju 1-12 2014 v višini 1.172.555 EUR,

•  izplačilo dobička družbenikom višini 265.771EUR.

Lastniška struktura kapitala na dan 31.12.2014 je sledeča:

•  Poslovni sistem Mercator, d.d. 100,00 %

Direktor družbe nima lastniških deležev v družbi.

20.  Finančne obveznosti
Družba na dan 31.12.2014 nima finančnih obveznosti 
(2013: 2.013 EUR).

21.  Dolgoročne rezervacije

v EUR
Rezervacije za 
odpravnine in 

jubilejne nagrade

Rezervacije 
za izboljšanje 

delovnih pogojev 
invalidov

Drugi 
dolgoročno 

odloženi 
prihodki

Skupaj

Stanje 1. januarja 2014 452.446 61.547 - 513.993 

Oblikovanje 147.790 1.742.726 53.804 1.944.320 

Črpanje (92.207) (1.660.758) (2.498) (1.755.463)

Odprava - - - - 

Stanje 31. decembra 2014 508.029 143.515 51.306 702.850 
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Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 

Pri izračunu rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 
so bile upoštevane naslednje predpostavke:

•  v skladu z zahtevami standarda MRS (IAS) 19 se 
izračunavajo rezervacije samo za zaposlene za nedoločen 
čas;

•  kot pogoj za nastanek obveznosti se upošteva redno 
upokojitev, pri čemer se predpostavlja, da bodo zaposleni 
izkoristili pravico do starostne upokojitve, ko izpolnijo 
pogoj za njeno dosego;

•  pri izplačilu jubilejnih nagrad se predpostavlja, da 
obveznost nastopi ob preteku 10, 20, 30 oziroma 
40-letnega delovnega razmerja v družbi. Tisti, ki so se v 
družbi zaposlili npr. z letom 2014 so tako upravičeni do 
izplačila vseh jubilejnih nagrad v prihodnjem 40 letnem 
obdobju, vendar ob predpostavki, da prej ne dosežejo 
starosti ob kateri lahko izkoristijo pravico do starostne 
upokojitve. V tem primeru obveznost iz izplačila nagrad, 
ki bi bila po projekciji izplačana kasneje, ne nastopi;

•  kot povprečna mesečna bruto plača je upoštevana 
povprečna bruto plača v državi za zadnje tri mesece. 
Pri tem je za zaposlene v družbi, ki imajo plačo nižjo 
od povprečne bruto plače upoštevana povprečna bruto 
plača, za preostale zaposlene, ki imajo plačo višjo od 
povprečja panoge pa je upoštevana njihova povprečna 
bruto plača;

•  osnova za izplačilo jubilejnih nagrad je izhodiščna 
plača prvega tarifnega razreda po Kolektivni pogodbi za 
dejavnost trgovine Slovenije, ki znaša 460 EUR;

•  rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad 
iz Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 

drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, v 
višini 1% letno;

•  upoštevana je bila fluktuacija v višini 3,5 %

•  v izračunih uporabljena diskontna stopnja predstavlja 
ocenjeno netvegano mero donosa (obveznica Republike 
Slovenije).

Na dan 31.12.2014 je znašala vrednost rezervacij za 
odpravnine in jubilejne nagrade 508.029 EUR. Družba je 
v letu 2014 na novo oblikovala rezervacije za odpravnine 
in jubilejne nagrade v višini 147.790 EUR. Zaposlenim 
je izplačala jubilejne nagrade in odpravnine v skupnem 
znesku 92.207 EUR. 

Rezervacije za izboljšanje delovnih pogojev invalidov

Na dan 31.12.2014 je imela družba 143.515 EUR rezervacij 
za izboljšanje delovnih pogojev invalidov. Družba je v 
letu 2014 oblikovala rezervacije v višini 1.742.726 EUR. 
Črpanje rezervacije, v višini 1.660.758 EUR, se nanaša 
na pokrivanje stroškov dela invalidov, v višini 1.363.714 
EUR, stroškov zaposlitve osebja za pomoč invalidov v 
višini 24.240 EUR ter za investicije v osnovna sredstva za 
izboljšanje delovnih pogojev invalidov v višini 53.804 EUR. 
Družba je črpanje v višini 1.606.954 EUR evidentirana v 
prihodkih skozi izkaz poslovnega izida, 53.804 EUR pa 
kot dolgoročne odložene prihodke. 

Drugi dolgoročno odloženi prihodki
Drugi dolgoročno odloženi prihodki vključujejo investicije 
za izboljšanje delovnih pogojev invalidov za katere je 
družba uporabila odstopljena sredstva. Vrednost na dan 
31.12.2014 v višini 51.306 EUR predstavlja knjigovodsko 
vrednost teh sredstev.

22.  Poslovne in druge obveznosti

v EUR 2014 2013

Obveznosti do dobaviteljev 1.262.109 1.257.883 

Obveznosti do zaposlenih 360.205 384.374 

Obveznosti za davke in prispevke 156.771 144.477 

Druge obveznosti 5.028 4.979 

Vnaprej vračunani stroški 1.751 1.391 

Odloženi prihodki 127.286 156.476 

Skupaj 1.913.150 1.949.580 

Poslovne in druge obveznosti so se v letu 2014 glede na leto 2013 zmanjšale za 1,9 %.

Vnaprej vračunani stroški se nanašajo na obveznosti za 
neizkoriščene dopuste v višini 21.699 EUR (2013: 78.697 
EUR) ter za različne nezaračunane stroške za leto 2014 
v višini 105.587 (2013: 77.779 EUR), odloženi prihodki 
pa predvsem na odškodninske zahtevke do zavarovalnic 
zaradi nastalih škodnih dogodkov.

Družba na dan 31. decembra 2014 ne izkazuje poslovnih 
obveznosti do članov uprave in drugih zaposlenih. 
Izkazuje pa obveznosti iz naslova obračunanih še 
neizplačanih plač za mesec december 2014. 

23.  Finančni inštrumenti

Upravljanje s finančnimi tveganji

Družba spremlja različne vrste finančnih tveganj, katerim 
je pri svojem delovanju izpostavljena:

•  kreditno tveganje,

•  plačilno-sposobnostno tveganje (likvidnostno tveganje),

•  tržno tveganje.

Celotna dejavnost upravljanja s tveganji se v družbi 
osredotoča na nepredvidljivost finančnih trgov in skuša 
minimizirati potencialne negativne učinke na finančno 
uspešnost družbe. 

Politika upravljanja s tveganji

Aktivno upravljanje s tveganji v Skupini Mercator sledi cilju 
pravočasnega prepoznavanja in odzivanja na potencialne 
nevarnosti s pripravo ustreznih ukrepov za zavarovanje 
pred identificiranimi tveganji oz. znižanje izpostavljenosti 
tveganjem. Krovna družba za celotno Skupino centralno 
upravlja z obrestnimi, valutnimi in plačilnosposobnostnimi 
tveganji, odvisne družbe pa praviloma upravljajo s 
kreditnimi tveganji. Ukrepi za obvladovanje tveganj so 
vgrajeni v vsakodnevno poslovanje v vseh družbah 
Skupine Mercator.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo družba utrpela 
finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica vključena v 
pogodbo odloži plačilo in kasneje svojih obveznosti ne 
plača v celoti ali jih sploh ne poravna.

Izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju je po 
opravljenih analizah nizko. Ukrepi, ki jih izdajatelj 
predvideva ob morebitnem povečanju tveganj, so 
predvsem poostritev nadzora slabih plačnikov in 
aktivnejši postopki pri izterjavi terjatev. 

Knjigovodske vrednosti finančnih sredstev predstavljajo 
največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. Največja 
izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja:

v EUR 2014 2013

Terjatve do kupcev 2.162.624 2.131.207 

Terjatve do države, zaposlenih in druge terjatve 109.513 140.092 

Dana posojila podjetjem 3.118.390 1.962.429

Skupaj 5.390.527 4.233.728 
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Terjatve do kupcev izhajajo v glavnem iz veleprodaje 
proizvodov, materiala in storitev in le v manjši meri iz 
prodaje proizvodov fizičnim osebam, imetnikom kreditnih 
in plačilnih kartic. Zaenkrat je veleprodajni kupec v 
največji meri Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je hkrati 
edini deležnik družbe. Družba  izvaja  stalen nadzor nad 
slabimi plačniki in preverja boniteto vseh veleprodajnih in 
maloprodajnih kupcev. Ukrepi, ki jih družba predvideva 
ob morebitnem povečanju tveganj so poostritev nadzora 
slabih plačnikov in aktivnejši postopki pri izterjavi.

Knjigovodske vrednosti vseh poslovnih in drugih terjatev 
v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi 
odplačni vrednosti.

Največja izpostavljenost terjatev do kupcev in drugih 
terjatev ter danih posojil kreditnemu tveganju glede na 
vrsto kupcev na dan poročanja:

v EUR 2014 2013

Veleprodajni in ostali partnerji 5.390.208 4.233.630

Maloprodajni partnerji 319 98

Skupaj 5.390.527 4.233.728 

Družba je v razred veleprodajnih in ostalih partnerjev 
uvrstila terjatve iz naslova prodaje proizvodov, materiala 
in storitev do pravnih oseb, do zaposlenih in države ter 
iz naslova danih posojil, v razred maloprodajnih kupcev 
pa uvršča terjatve do fizičnih oseb iz naslova nakupov v 
dveh maloprodajnih enotah. 

Terjatve do kupcev in druge terjatve ter danih posojil 
glede na zavarovanje (v bruto znesku, brez popravkov 
terjatev):

v EUR 2014 2013

Zavarovane terjatve - - 

Nezavarovane terjatve 5.392.393 4.233.728 

Skupaj 5.392.393 4.233.728 

Popravki terjatev

Analiza starosti terjatev do kupcev in drugih terjatev ter 
danih posojil na dan poročanja:

v EUR 

Bruto vrednost Popravek Bruto vrednost Popravek

2014 2014 2013 2013

Nezapadle 5.389.688 - 4.215.623 - 

Zapadle 0-60 dni 839 - 16.689 - 

Zapadle 61-74 dni - - 39 - 

Zapadle 75-89 dni - - - - 

Zapadle več kot 90 dni 1.866 (1.866) 1.377 - 

Skupaj 5.392.393 (1.866) 4.233.728 - 

Gibanje popravka terjatev do kupcev in drugih terjatev:

v EUR 2014 2013

Stanje 1. januarja - 729 

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 2.596 841 

Dokončen odpis terjatev (730) (1.494)

Zmanjšanje oblikovanega popravka vrednosti v letu - (76)

Stanje 31. decembra 1.866 - 

Družba ocenjuje, da se kljub finančni krizi plačilna 
sposobnost in plačilne navade kupcev še niso tako 
spremenile, da bi to vplivalo na politiko oblikovanja 
popravkov terjatev. Družba redno tedensko spremlja 

stanje odprtih zapadlih terjatev in bo po potrebi spremenila 
ter prilagodila način izračuna zneska popravka terjatev 
razmeram na trgu.

Likvidnostno tveganje 
(plačilno - sposobnostno tveganje)

Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo družba pri 
poslovanju naletela na težave pri poravnavi svojih tekočih 
obveznosti, ki jih poravnava z denarnimi ali drugimi 
finančnimi sredstvi. Likvidnost družba zagotavlja tako, 
da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za poravnavanje 
svojih obveznosti v roku, in sicer tako v običajnih kot tudi 
zahtevnejših okoliščinah, ne da bi nastale nesprejemljive 
izgube ali bi družba tvegala upad svojega ugleda. 

Družba aktivno upravlja s plačilno-sposobnostnim 
tveganjem preko:

•  delovanja centraliziranega sistema upravljanja z 
denarnimi sredstvi;

•  statistično podprtega planiranja denarnih tokov;

•  dnevnega stika z največjimi veleprodajnimi kupci, kar 
poveča predvidljivost denarnih tokov;

•  delovanja centraliziranega sistema zbiranja denarnih 
sredstev (“cash-pooling”).

V nadaljevanju je prikazana zapadlost finančnih 
obveznosti:

31. december 2014
Knjigovodska vrednost Pogodbeni denarni tokovi do pol leta

v EUR

Neizpeljane finančne obveznosti

Poslovne in druge 
obveznosti

1.913.150 1.913.150 1.913.150 

Skupaj 1.913.150 1.913.150 1.913.150 

31. december 2013
Knjigovodska vrednost Pogodbeni denarni tokovi do pol leta

v EUR

Neizpeljane finančne obveznosti

Finančni najem 2.013 2.013 2.013 

Poslovne in druge 
obveznosti

1.949.580 1.949.580 1.949.580 

Skupaj 1.951.593 1.951.593 1.951.593 
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Tržna tveganja

Tržno tveganje je tveganje, ki je skupno za celoten razred 
sredstev in obveznosti. Pri tržnem tveganju obstaja 
verjetnost, da se vrednost naložb ali finančnih sredstev 
lahko zmanjša v določenem časovnem obdobju, zaradi 
gospodarskih sprememb ali drugih dogodkov, ki vplivajo 
na trg.

Obrestno tveganje

Izpostavljenost

Obrestno tveganje družbe izvira iz finančnih obveznosti. 
Finančne obveznosti izpostavljajo družbo obrestnemu 
tveganju denarnega toka. 

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere 
družbe je bila naslednja:

v EUR 2014 2013

Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri  

Finančna sredstva 3.118.390 1.962.429 

Finančne obveznosti - (2.013)

Skupaj 3.118.390 1.960.416 

Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri  

Finančne obveznosti - - 

Skupaj - - 

Analiza občutljivosti denarnega toka 

Družba nima finančnih instrumentov po variabilni obrestni 
meri, tako da sprememba obrestne mere ne bi vplivala na 
kapital in čisti poslovni izid.

Valutno tveganje

Izpostavljenost

Družba Mercator IP, d. o. o., ni izpostavljena  valutnemu 
tveganju, saj nima niti terjatev niti obveznosti, izraženih v 
tujih valutah. 

Obvladovanje kapitala

Politika družbe je usmerjena k doseganju ustreznega 
obsega kapitala, ki lahko zagotovi zaupanje investitorjev, 
upnikov in trga ter vzdržuje prihodnji razvoj dejavnosti. 
Družba zato tekoče spremlja donosnost kapitala in 
kapitalsko sestavo.

Poštene vrednosti
Poštene vrednosti finančnih sredstev ter obveznosti so 
približek njihovim knjigovodskim vrednostim, ter iz tega 
naslova niso bile posebej ocenjevane. Poštene vrednosti 
sredstev in obveznosti ter knjigovodske vrednosti 
prikazane v bilanci stanja:

v EUR 

2014 2013

knjigovodska 
vrednost

poštena 
vrednost

knjigovodska 
vrednost

poštena 
vrednost

Terjatve do kupcev in druge terjatve 2.272.137 2.272.137 2.271.299 2.271.299 

Dana posojila in depoziti 3.118.390 3.118.390 1.962.429 1.962.429 

Denar in denarni ustrezniki 5.783 5.783 3.649 3.649 

Finančni najem - - (2.013) (2.013)

Poslovne in druge obveznosti 
ter odmerjeni davek

(1.913.150) (1.913.150) (1.949.580) (1.949.580)

Lestvica poštenih vrednosti

Tabela prikazuje metodo vrednotenja finančnih sredstev, 
ki se evidentirajo po poštenih vrednostih. 

Nivoji so sledeči:

Nivo 1: borzna cena (neprilagojena) na aktivnem trgu 
za identična sredstva ali obveznosti

Nivo 2: podatki različni od borznih cen, te so vključene v 
nivoju 1, opazovani z namenom direktnega ali indirektnega 
vrednotenja sredstev ali obveznosti

Nivo 3: sredstva ali obveznosti, katerih vrednost 
ne temelji na osnovi aktivnega trga

2014

v EUR Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve - - 2.272.137 2.272.137 

Dana posojila in depoziti - - 3.118.390 3.118.390 

Poslovne obveznosti - - (1.913.150) (1.913.150)

2014

v EUR Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Terjatve do kupcev in druge terjatve - - 2.271.299 2.271.299 

Dana posojila in depoziti - - 1.962.429 1.962.429 

Poslovne obveznosti - - (1.949.580) (1.949.580)

Finančne obveznosti - - (2.013) (2.013)
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24.  Poslovni najem
Družba kot najemojemalec

Obveznosti v zvezi s poslovnim najemom (družba kot 
najemojemalec) – plačila najmanjše najemnine:

v EUR 2014 2013

Manj kot eno leto 371.240 440.057

Več kot eno leto in manj kot pet let 21.936 60.484

Več kot pet let - - 

Skupaj 393.176 500.541

Družba je imela v letu 2014 za 607.852 EUR (2013: 
617.682 EUR) stroškov najemnin iz naslova poslovnega 
najema.

25.  Obveze v zvezi z naložbami
Družba na dan 31.12.2014 ne izkazuje pogodbeno 
dogovorjenih naložb v opredmetena osnovna sredstva, ki 
na dan bilance stanja še niso pripoznane v računovodskih 
izkazih.

26.  Pogojne obveznosti
Družba na dan 31.12.2014 ne izkazuje pogojnih 
obveznosti.

27.  Posli s povezanimi osebami
Družba ima dve skupini povezanih oseb: vodstveno 
osebje in povezane družbe, kjer vključuje družbe Skupine 
Mercator in družbe Skupine Agrokor.

Bruto prejemniki uprave družbe

v EUR
2014 2013

znesek
število 

prejemnikov
znesek

število 
prejemnikov

Poslovodstvo družbe 154.998 2 168.606 2

- osnovna plača 132.684 2 128.931 2

- nagrada za uspešno delo v preteklem letu - - 15.305 2

- drugi prejemki iz delovnega razmerja 22.314 2 24.370 2

Člani nadzornega sveta - 3 - 3 

- sejnine - - - - 

- plačila k opravljeni funkciji - - - - 

Drugi delavci na podlagi individualnih pogodb - - - - 

Skupaj 154.998 2 168.606 2

Prodaja povezanim osebam

v EUR 2014 2013

Povezana podjetja:  

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 11.539.881 11.697.018 

Intersport ISI, d.o.o., Naklo 51.663 61.507 

M-Energija, d.o.o., Ljubljana 7.642 15.718 

Mercator - H, d.o.o., Zagreb 337 19.551 

Modiana, d.o.o., Ljubljana - 78.431 

Skupaj 11.599.523 11.872.225 

Nabava pri povezanih osebah

v EUR 2014 2013

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 1.595.243 1.987.132 

M-Energija, d.o.o., Ljubljana 64.626 72.013 

Zvijezda d.o.o., Ljubljana 29.663 - 

Mercator - Emba, d.o.o., Ljubljana - 97 

Skupaj 1.689.532 2.059.242 
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Odprte postavke iz prodaje/nabave pri povezanih osebah

Terjatve iz poslovanja do povezanih oseb

v EUR 2014 2013

Povezana podjetja:  

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 2.137.535 2.020.398 

Intersport ISI, d.o.o., Naklo 12.413 5.427 

M-Energija, d.o.o., Ljubljana 662 2.915 

Modiana, d.o.o., Ljubljana - 10.715 

Mercator - H, d.o.o., Zagreb - 19.551 

Skupaj 2.150.610 2.059.006 

Obveznosti iz poslovanja do povezanih oseb

v EUR 2014 2013

Povezana podjetja:   

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 209.632 214.497 

Zvijezda d.o.o., Ljubljana 32.480 - 

M-Energija, d.o.o., Ljubljana 3.970 8.196 

Skupaj 246.082 222.693 

Posojila, pridobljena od povezanih oseb
Družba ni imela posojili, ki bi jih prejela od povezanih oseb.

Posojila, dana povezanim osebam

v EUR 2014 2013

Povezana podjetja:  

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 3.118.390 1.962.429 

Skupaj 3.118.390 1.962.429 

28.  Poročilo o odnosih do povezanih družb

Družba Mercator IP, d.o.o., kot odvisna družba v letu 
2014 z matično družbo ni sklenila nobenega pravnega 
posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje odvisne  
družbe.

Posli med povezanimi družbami so razkriti v točki 27 
letnega poročila.

Prav tako med obvladujočo in odvisnimi družbami v tem 
obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila 
sklenjenega pravnega posla. 

Uprava družbe tako skladno z določili 545. in 546. člena 
Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da obvladujoča 
družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila 
odvisno družbo do tega, da bi zase opravila škodljiv 
pravni posel ali da bi nekaj storila v svojo škodo.

Vladimir Kukavica,
direktor podjetja

Ljubljana, 24.02.2015

29.  Dogodki po datumu bilance stanja
Od 1.1.2015 do dneva izdaje revizijskega mnenja k 
temu Letnemu poročilu ni bilo pomembnejših poslovnih 
dogodkov.
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Poročilo revizorja
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