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Ničesar ni človek tako potreben kakor 
mrvice veselja: lahko je pust in grenek 
vsakdanji kruh, mrvico veselja pomaži 
nanj, pa bo dišal kakor potica!
Fran Miličinski (1867-1932)
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Orehova potica
Slovenska specialiteta, ki sladka prav vsak praznik.

Priprava testa
Zamesimo ne premehko 
testo, ki mora biti gladko.
Testo pokrijemo in 
pustimo, da vzhaja. 

Priprava nadeva
Zmlete orehe polijemo z 
vročim mlekom, dodamo 
sladkor, dišave, rumenjak, 
stepen sneg 
in rahlo premešamo. Če 
je nadev preredek ga 
posujemo s suhimi orehi.

Peka
Vse skupaj zvijemo. 
Potico damo v model 
in vzhajamo; nato  
premažemo z mlekom, 
ter damo v segreto pečico. 
Potico pečemo približno 
eno uro – odvisno od teže.



Uvod
Nagovor direktorja 
družbe

Spoštovani lastniki,

v letu 2015 nam je v družbi  Mercator IP d.o.o. uspelo 
nadaljevati  z uspešnim poslovanjem ter dobre poslovne 
rezultate iz predhodnega leta še nadgraditi. Bistveno smo 
povečali poslovni izid iz poslovanja ter EBITDA maržo, 
zato lahko upravičeno zapišemo, da je bilo leto 2015 
najuspešnejše poslovno leto do sedaj.

Makroekonomske razmere je zaznamovala rast  BDP, ki se je 
v zadnjem četrtletju 2015 povečal za 3,3 %, v letu 2015 pa za 
2,9 %. K njegovi rasti je pripomogla tudi zasebna potrošnja, 
saj se je trošenje trajnih dobrin  povečalo za 8,1 %, trošenje 
drugih dobrin pa za 1,8 %. Leto 2015 je zaznamovala 
deflacija (-0,5 %), ki je bila predvsem posledica nižjih cen 
naftnih derivatov. Domača inflacija še ne kaže pozitivnega 
ekonomskega zasuka. Letna rast cen, merjena z indeksom 
HICP, je bila v letu 2015  -0,6 %. 

V družbi smo v letu 2015 ustvarili 12.033.686 EUR čistih 
prihodkov iz prodaje, kar je za 2,2 % več kot leto prej. 
Načrtovane vrednosti, ki so bile zaradi opustitve programa 
Sveče nekoliko nižje, smo presegli za 5,7 %.  K takšni 
rasti prihodkov iz prodaje so nedvomno najbolj pripomogli 
proizvodni obrati: Kranjski kolaček, kjer je rast prihodkov 
znašala slabe 4%, Delikatesa,  kjer smo uspeli z usmerjenimi 
marketinškimi aktivnostmi ter razvojem novih konkurenčnih 

izdelkov rast povečati celo za dobrih 21% ter Polenovka, kjer 
je rast znašala dobrih 8%. Na področju storitvenih dejavnosti 
je k rasti prihodkov najbolj pripomogel Oblikovalski studio, 
kjer smo prihodke glede na leto poprej uspeli povečati za 
27%. Seveda pa vse organizacijske enote niso poslovale 
tako uspešno, posebej bi izpostavil program kozmetike 
Dvorec Trebnik, kjer so bili prihodki od leta 2014 manjši kar 
za 35% ter program Sušenega sadja, kjer je padec prihodkov 
znašal kar 59%. Če smo bili na programu kozmetike precej 
nemočni, saj nam tudi zaradi ukrajinske krize ter depreciacije 
ruskega rublja ni uspelo doseči načrtovanih prihodkov, pa 
bi lahko verjetno več naredili na programu sušenega sadja, 
kjer nam izgube prihodkov zaradi ukinitve linije Active life pri 
našem največjem kupcu ni uspelo nadomestiti.   

Kljub rasti čistih prihodkov iz prodaje pa so bili stroški 
prodaje v letu 2015 za 1,9 % nižji kot leto prej. Materialni 
stroški in stroški storitev so za rastjo prihodkov zaostajali 
za 1,4 indeksne točke. Z odkupom proizvodne opreme v 
začetku leta 2015 v največjem obratu v Naklem, pa smo 
uspeli tudi bistveno  zmanjšali stroške najemnin. Prav tako 
nam je uspelo pomembno znižati največje stroške, t.j. 
stroške dela, ki so bili v primerjavi z letom 2014 nižji za 2,2 
odstotni točki ter so za 4,4 odstotne točke zaostajali za rastjo 
prihodkov. Zaradi vsega tega je bila produktivnost merjena 
na zaposlenega iz ur za 3,4 odstotne točke višja kot v letu 
2014 in je znašala 37.636 EUR. 

Rast prihodkov na eni  ter padanje celotnih stroškov poslo-
vanja na drugi strani sta pripomogla k temu, da smo ustvari-
li  za 32,3%  višji poslovni izid obračunskega obdobja, ki je 
znašal  1.551.742 EUR.  Kosmati denarni tok iz poslovanja 
pred najemninami  je v letu 2015 znašal  2.844.031 EUR, kar 
je za 763.017 EUR,  oziroma za 36,7 odstotnih točk več kot 
leta 2014. Še višji je bil porast kosmatega denarnega toka 
iz poslovanja, ki je znašal 2.285.457 EUR in je bil za 55,1% 
višji od predhodnega obdobja.  EBITDA marža je dosegla 
14,4%

V družbi Mercator IP, d.o.o., je bilo na dan 31.12.2015 
zaposlenih 399 delavcev, od tega 209 delavcev s priznano 
kategorijo invalidnosti, kar predstavlja 52,4 % vseh 
zaposlenih. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta 
se je število zaposlenih v družbi povečalo za 8 zaposlenih, 
oziroma za 2,0 %.

Med pomembnejše poslovne dogodke preteklega leta lahko 
nedvomno označim začetek prodaje nove kozmetične linije 
Dvorec Trebnik – Young s 33 novimi proizvodi, s katero 
ciljamo predvsem na mlajše ekološko bolj zavedne kupce, 
začetek proizvodnega obrata Proizvodnja in izdelava 
sendvičev na Parmovi v Ljubljani, kjer smo zaposlili 17 novih 
sodelavcev, od tega kar 15 invalidov ter lansiranje lastne 
blagovne znamke namazov Danilo & Marija, ki je osvojila 
nemalo novih kupcev.   

Glede na dejstvo, da smo organizirani kot invalidsko podjetje,  
dajemo še posebej velik poudarek družbeno odgovornemu 
delovanju. V družbi se vsi zaposleni zavedamo odgovornosti 
do soljudi in do okolja. Ne nazadnje to potrjuje tudi kozmetika 
Dvorec Trebnik, ki je plod lastnega znanja in razvoja in ki 
je kot prva v Sloveniji prejela certifikat ‘Naravna in ekološka 
kozmetika’  inštituta IKC Univerze v Mariboru.  

Spoštovani lastnik, rezultati, ki smo jih dosegli v preteklem 
letu pred nas postavljajo visoke cilje tudi v letu 2016. Da 
pa bomo lahko dosegli, oziroma presegli lanske rezultate, 
bomo morali več pozornosti nameniti trženjskim aktivnostim 
predvsem na programu kozmetike Dvorec Trebnik, kjer veliko 
upov polagamo tudi v novo kolekcijo za obrazno nego, ki bo 
pot na trgovske police našla v začetku drugega četrtletja. 
Prav tako nas precej izzivov čaka v proizvodnih obratih v 
Naklem, t.j. v slaščičarski delavnici Kranjski kolaček ter obratu 
Delikatesa, kjer so proizvodnje zmogljivosti blizu maksimalne 
izkoriščenosti. Nedvomno je nekaj neizdobav izdelkov iz teh 
dveh proizvodnih obratov v preteklem letu močan signal ne 
samo vodstvu družbe, temveč predvsem lastnikom, da bo 
potrebno resno razmisliti o razširitvi proizvodnih zmogljivosti.

Kljub vsemu pa verjamem, da nam bo s skupnimi močmi 
uspelo doseči zastavljene cilje ter, da bo družba Mercator 
IP, d.o.o., še naprej tržno uspešna ter prilagodljiva družba, 
ki se bo sposobna odzivati in slediti vsem spremembam v 
poslovnem in življenjskem okolju.

 Vladimir Kukavica
 direktor družbe
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Poročilo predsednika 
nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2015 deloval v tri članski sestavi. 
Člani nadzornega sveta so bili Igor Maroša kot predsednik 
nadzornega sveta, Katja Bajc kot namestnica predsednika 
nadzornega sveta in Jernej Rozina kot član. Vsi člani so bili 
predstavniki edinega družbenika družbe Mercator IP, d.o.o., 
družbe Mercator, d.d.

V letu 2015 je nadzorni svet družbe Mercator IP, d.o.o., na 
treh rednih in eni korespondenčni seji spremljal in skrbno 
nadzoroval poslovanje družbe. Upravo družbe je predstavljal 
direktor družbe Vladimir Kukavica.

Člani nadzornega sveta so v letu 2015 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 sedmih točkah dnevnega reda je nadzorni svet v letu 2015 
obravnaval preteklo poslovanje, načrt dela za leto 2015, 
sprejemali so odločitve o naložbah ter obravnavali letno 
poročilo za leto 2014.

Letno poročilo
Nadzorni svet je v okviru zakonskega roka pregledal 
poročilo družbe za leto 2014 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. Nadzorni svet se je seznanil z 
odločitvijo kolegija uprave Skupine Mercator, ki je na 11. 
Korespondenčni seji dne 3.8.2015 sprejel sklep o delitvi 
bilančnega dobička. Bilančni dobiček je 31. decembra 2014 
znašal 1.072.798,22 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 
938.043,55 EUR se uporabi za povečanje zakonskih rezerv, 
del bilančnega dobička v znesku 99.756,55 EUR se uporabi 
za pokrivanje prenesenega poslovnega izida, preostanek 
bilančnega dobička v znesku 134.754,40 EUR pa se izplača 
kot izplačilo deleža dobička edinemu lastniku in družbeniku 
Mercator, d.d.

Naložbe
Nadzorni svet je odločal o vseh naložbah, višjih od 10.000 
EUR. Tako je obravnaval in potrdil investicijo za obrat 
Kranjski kolaček.

Tveganja
V letu 2015 nadzorni svet ni imel v obravnavi nobene točke 
v zvezi s tveganji.

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

 Igor Maroša
 predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, 4. 3. 2016  
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Potica 
s suhim sadjem
Prve slovenske potice so bile sadne, z nadevom
iz stolčenega suhega sadja.

Priprava testa
Testo dobro pregnetemo, 
da postane lepo gladko, 
nato ga pustimo vzhajati 
približno 1 uro.

Priprava nadeva
V posodi zmešamo 
narezane suhe fige in rozine.
Dodamo sesekljane orehe, 
mandlje, rum, limonino 
lupinico, sladkor in cimet.
Maso dobro premešamo in 
pustimo počivati.

Peka
Vzhajano testo razvaljamo, 
namažemo z nadevom, 
zvijemo v zvitek in položimo 
v pekač. Dobro vzhajano 
potico premažemo z 
žvrkljanimi jajci ali le beljaki 
in pečemo pri cca. 190o C 
približno eno uro.
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Izkaz poslovnega izida (v EUR)
Izkaz finančnega položaja (v EUR)

Denarni tokovi (v EUR)

Naložbene aktivnosti (v EUR)

Zaposleni (v EUR)

Čisti prihodki iz prodaje

2015             12.033.686   

2014             11.773.894      

Poslovni izzid iz poslovanja

2015             1.463.172 

2014             1.084.367     

Poslovni izzid obračunskega obdobja

2015             1.551.742

2014             1.172.555     

Število zaposlenih na dan 31.12.     

31,5
Finančne obveznosti na dan 31.12.

2015                     0                    -               

2014                     0    

30,7
Bilančna vsota na dan 31.12.

2015                     8.490.771                              

2014                     6.494.590    

Kapital na dan 31.12.

2015                     5.069.905                              

2014                     3.855.914    

2,2

34,9

32,3

Kosmati denarni tok iz poslovanja

2015             2.285.457

2014             1.473.162     55,1
Kosmati denarni tok iz poslovanja
pred najemninami

2015             2.844.031

2014             2.081.014     36,7
513,4

Naložba v nakup nepremičnin, naprav in opreme

2015                     779.420                              

2014                     127.058    

526,2
Naložbe v neopredmetena sredstva

2015                     34.818                              

2014                       5.560    

2015                     399                              

2014                     391

2,0

4,9
Število zaposlenih iz ur 31.12.     
2015                     320                              

2014                     336

2015
2014

Ključni dosežki 
družbe 
v letu 2015
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LEGENDA:
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
Naročniški oddelek
Predelava polenovke
Proizvodnja kozmetike Dvorec Trebnik
Proizvodnja tekstila Dvorec Trebnik
Sušilnica sadja in zelenjave
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NAROČNIŠKI
ODDELEK

MALOPRODAJA

OBLIKOVALSKI
STUDIO

ARANŽERSTVO

Mercator IP, d.o.o.

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 s tem tudi na delovno 
uspešnost.

V Mercator IP, d.o.o., je bilo na dan 31.12.2015 
zaposlenih 399 delavcev, od tega 209 delavcev 
s priznano kategorijo invalidnosti, kar predstavlja 
52,4 % vseh zaposlenih. V primerjavi z enakim 
obdobjem preteklega leta se je število zaposlenih v 
družbi povečalo za 8 zaposlenih oziroma za 2,0 %.

Število zaposlenih po področjih - invalidi in neinvalidi 19



Priprava testa
Ugnetemo voljno testo, 
ki naj pokrito vzhaja na 
dvojni volumen.

Priprava nadeva
Grobo zmleta bučna 
semena zmešamo z drobno 
nasekljanimi suhimi figami in 
dodamo mešanico začimb.

Peka
Razvaljano testo 
premažemo z nadevom. 
V z maslom namazanim 
in pomokanem pekaču 
pustimo, da dobro vzhaja. 
Postavimo v hladno pečico in 
pečemo 60 minut na 190o C.

Bučna potica
S potico je ljubljanskega vinskega trgovca razvajala 
njegova gospodinja.



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 55 vrst svežih slaščic ter 20 vrst keksov. 
Večina izdelkov je v stalni ponudbi, 20 % pa je sezonskih. 
Kupci so v velikonočnem času dobro sprejeli našo novo 
Premium Potico s suhim sadjem in oreščki, ki smo jo pripravili 
v sodelovanju z dr. Janezom Bogatajem, v novoletnem času 
pa Premium Torto Rdeči žamet (Red Velvet). Oba izdelka sta 
višjega kakovostnega in cenovnega razreda in zato vključena 
v Mercator Premium Linijo. 

V novoletnem času smo želeli svoje izdelke pobližje predstaviti 
potrošnikom, zato smo sodelovali v projektu Mercatorjeva 
Pekarnica. V priročnih pekarnah, v večjih nakupovalnih 
centrih smo v posebej za ta projekt postavljenih mini 
pekarnicah pekli in predstavljali naše kekse. Poleg keksov, 
ki so vključeni v Mercator znamko, smo prvič ponudili tudi tri 
nove vrste pakiranih keksov: cimetove zvezdice, ingverjeve 
rožice in koruzne zlatnike. Ponudili smo jih v večjem in 
posebnem pakiranju pod blagovno znamko Kranjski kolaček.

V letu 2015 smo proizvedli 686 ton slaščic in piškotov, kar je 
za 0,3 % več kot v letu 2014.

Proizvodnja gotovih jedi in 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 s pripravo gotovih jedi in 
delikatesnih izdelkov v Naklem. V naši kuhinji posvečamo 
posebno skrb kakovosti in svežini. Usmerjeni smo k 
tradicionalnim recepturam in postopkom priprave, kuhamo 
in pripravljamo jedi brez dodanih konzervansov, z uporabo 
slovenskih surovin. Izdelke prijazno zapakiramo 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 naši ponudbi 

so gotove jedi kot so panirani zrezki, panirane ribe, kaneloni, 
golaž, vampi, sarme ter tatarski biftek in različni namazi. 
Poleg tega pripravljamo še dnevno sveže delikatesne solate, 
malice, enolončnice kot so pasulj in ričet ter priloge jedem 
kot so gratinirane palačinke, krompir po dofineško, sirovi in 
ajdovi štruklji, pa kislo zelje in repa ter drugo.

V letu 2015 se lahko pohvalimo s širokim asortimentom 96 
različnih izdelkov, od katerih je 17 sezonskih, vsi ostali pa 
so v stalni ponudbi. Ponudba izdelkov je namenjena tako 
postrežnemu kot tudi samopostrežnemu načinu prodaje, 
vendar lahko v letošnjem letu največji porast pripišemo 
posledici razvoja v prvi polovici leta; in sicer kar 12 novih 
izdelkov, ki so namenjeni predvsem za postrežni način 
prodaje, v gastro pakiranjih. 

Poleg asortimenta, ki ga proizvajamo pod trgovsko znamko 
Minute, smo v tem letu smo razvili lastno, visokokakovostno 
blagovno znamko Danilo & Marija, vključili dva nova izdelka 
iz tega obrata: tatarski biftek - »tatarc« in namaz iz čičerike 
– »humus«.

V letu 2015 smo pripravili za 88 ton več različnih jedi oziroma 
za 23 % več kot leto poprej.

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. V letu 2015 
smo kupcem pod našo blagovno znamko Danilo & Marija 
ponudili bakalar – »morske sanje«.

Proizvodnja polenovke je v letu 2015 narasla za skoraj 10 % 
glede na leto 2014.

Kozmetika
Začetke poslovanja naše družbe zaznamuje prav kozmetična 
dejavnost. V Slovenskih Konjicah v Dvorcu Trebnik že osmo 
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 2015 smo 
imeli 28 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.

V letu 2015 smo se odločili popolnoma prenoviti »belo linijo«. 
Recepture smo prenovili tako, da osnovni izdelki vsebujejo 
naravne sestavine, brez silikonov, parabenov, mineralnih olj 
in sintetičnih barvil, dodali pa smo jim atraktivne, trendovske 
esence kot so na primer pomaranča, kokos, aloa in mint. 
Izdelke smo na prodajnih mestih v začetku septembra 
predstavili s popolnoma prenovljenim izgledom embalaže in 
logotipom »dt«. Linija je sestavljena iz 33 izdelkov, različnih 
vonjev: geli za tuširanje, šamponi, losjoni za telo, geli za roke, 
kopalna sol, krema z noge, balzami za ustnice, …

Največji delež (82 %) v strukturi prodaje v letu 2015 še vedno 
predstavlja certificirana naravna linija.

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 2015 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«.

V letu 2015 smo v enoti posušili precej manj jabolk in spakirali 
precej manj različnih mešanic oreščkov, semen in sušenega 
sadja kot smo jih lani in tudi za 20 % manj kot smo načrtovali.
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Storitvene dejavnosti družbe

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.

V letu 2015 smo začeli izvajati storitve, povezane s sistemi 
za aktivno požarno zaščito. Koordiniramo aktivnosti, 
povezane s funkcionalnim preizkušanjem sistemov aktivne 
požarne zaščite, ki jih za našega naročnika izvajajo zunanji 
pogodbeni izvajalci. Koordiniramo redno servisiranje oziroma 
vzdrževanje teh sistemov ter aktivnosti, potrebne za odpravo 
morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri predpisanih 
periodičnih pregledih ali inšpekcijskih pregledih teh sistemov.

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.

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 požarne varnosti;
•  servisiranja gasilnikov, nadzora hidrantnega omrežja,   

nadzora pitnikov, storitve brušenja;
•  varnosti in varovanja;
•  arhiviranje;
•  aktivna požarna zaščita.

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 
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Osebna izkaznica 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
Predsednik: Igor Maroša, člana: Katja Bajc in Jernej Rozina

VODSTVO DRUŽBE

Družbo Mercator IP, d.o.o., vodi direktor Vladimir Kukavica, ki mu je Uprava Poslovnega 
sistema Mercator, d.d., v funkciji edinega družbenika družbe Mercator IP, d.o.o., 

podelila 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 2015 je ustanovitelj na svoji seji uprave imenoval nadzorni svet v sestavi: 
Igor Maroša, predsednik ter Katja Bajc in Jernej Rozina, člana nadzornega sveta.

 

Družba Mercator IP, d.o.o., na dan 31.12.2015 ni imela podružnic.
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Priprava testa
Pripravimo dobro 
ugneteno in vzhajano 
kvašeno testo, ter 
navadno in čokoladno 
biskvitno testo.

Priprava nadeva
Za potratno potico 
pripravimo dve vrsti 
nadevov: orehovega, 
kateremu dodamo 
še malce ruma in 
skutinega, ki ga 
pripravimo iz skute, 
kisle smetane 
sladkorja, jajca 

in soli.

Priprava in peka
Kvašeno testo 
razvaljamo za 
dvakratno velikost 
pekača in ga s polovico 
testa obložimo.
Namažemo polovico 
orehovega nadeva, 
pokrijemo s 
čokoladnim biskvitom, 
namažemo s skutnim 
nadevom, pokrijemo 
z navadnim biskvitom, 

nato premažemo 
z drugo polovico 
orehovega nadeva in 
vse skupaj prekrijemo 
z ostalim delom 
kvašenega testa. 
Potico prebodemo, 
premažemo z 
razžvrkljanim jajcem 
in pustimo na toplem 
vzhajati. V pečici 
pečemo pri 170o C 
eno uro. 

Potratna potica
Dobra je tista potica od katere imaš sladke in mastne prste.
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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

1.
Krepiti konkurenčne prednosti družbe z ustreznim usposabljanjem, modifikacijo 

delovnih procesov in prilagoditvijo delovnih mest.

2.
Razvijati in zagotavljati raznovrstno in cenovno primerno ponudbo kakovostnih, 

naravnih in ekoloških izdelkov s področja živilske, tekstilne in kozmetične 
dejavnosti.

3.
Izboljšati stroškovno učinkovitost na vseh nivojih poslovanja družbe za 

doseganje poslovne uspešnosti in najvišje možne učinkovitosti poslovanja 
družbe.

4.
Ustvarjati nova delovna mesta z vzpostavljanjem novih dejavnosti v družbi.

5. 
Razvijati in vzpodbujati inovativnost.

6.
Utrjevati ugled družbe in ohranjati družbeno odgovorno držo s spoštovanjem 

moralnih in etičnih vrednot zaposlenih ter s skrbjo za okolje.

7. 
Krepiti obstoječe prodajne kanale spletne 

in kataloške prodaje.
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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.

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 programov 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.

Priložnosti

Nevarnosti

+ 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.

- 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 z dela 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.
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Pregled pomembnih dogodkov v letu 2015

januar
•  Pričeli smo z izvajanjem aktivnosti, vezanih na novo zakonodajo na področju alergenov vsebovanih v živilih.

februar
•  Začeli smo z razvojem nove kozmetične naravne linije dt.

•  V obratu za predelavo polenovke smo investirali v novo hladilno komoro.
•  Od Mercator, d. d., smo odkupili proizvodno opremo, ki jo uporabljamo v obratih v Naklem in v Kopru.

•  Poskusno smo dobavljali 8 naših izdelkov v Konzum Pula.
•  Sistematično smo pristopili k pospeševanju prodaje.

marec
•  Pričeli smo s proizvodnjo suhih ribanih jabolk v obratu v Mislinji za obrat Kranjski kolaček.

•  Pripravili smo izdelke za linijo Chef Grill na programu gotovih in delikatesnih jedi.
•  Za program gotovih jedi smo nabavili novo plinsko prekucno ponev.

•  Izvedli smo delavnico »Peka potic za veliko noč«.
•  V sodelovanju s prof. dr. Janezom Bogatajem smo za veliko noč pripravili nov izdelek, praznično potico s suhim sadjem.

•  Predstavili smo našo proizvodnjo v Naklem širšemu vodstvu maloprodaje iz Mercator, d.d.

april
•  Pričeli smo s proizvodnjo svežih ribanih jabolk v obratu v Mislinji za obrat Kranjski kolaček.

•  Poenotili smo embalažo pri vseh izdelkih iz programa gotovih in delikatesnih jedi.
•  Za velikonočne praznike smo spekli in prodali rekordno število potic.

maj
•  Požar v DC Zalog, ki je prizadel Mercator, d.d., je vplival na vsa področja v okviru sektorja Storitev. Sodelovali smo pri 

reševanju zalog hrane in pri vzpostavitvi nove lokacije DC Sežana.
•  Našo kozmetiko odslej ponujamo tudi v nekaterih Intersportovih trgovinah v Ljubljani.

•  Spekli in dostavili smo 100 tort »Radi delamo dobro«, spekli in dostavili smo 650 kg keksov za aktivnost »Živijo sosed«. 
Obe aktivnosti je izvajal Mercator, d.d.

junij
•  Služba za varno hrano in interno kontrolo je začela z izvajanjem aktivnosti, vezanih na novo zakonodajo na področju 

kemikalij.
•  Našo kozmetiko odslej ponujamo tudi v nekaterih Beautique trgovinah po Sloveniji.

•  Sodelovali smo pri izvedbi javnomnenjske raziskave o ustreznosti linije dt.

julij
•  Izdelali smo nov klasifikacijski načrt za arhiv družbe Mercator, d.d.

•  V asortiment programa gotovih in delikatesnih jedi smo uvrstili 13 novih izdelkov.
•  V hipermarketu Šiška smo pripravili novo izpostavitev naravne kozmetike Dvorec Trebnik.

avgust
•  Na tržišče smo postavili novo kozmetično linijo dt s 33 izdelki.

•  Pripravili smo praznovanje prvega rojstnega dne trgovine na Mestnem trgu 6 v Ljubljani.

september
•  Tržišču smo predstavili novo linijo Danilo & Marija z dvema izdelkoma: Bakalar in Tatarc.

•  Prevetrili smo asortiment na sladkem programu.
•  V imenu Skupine Mercator smo prevzeli posebno priložnostno nagrado REHA 2015 za prispevek k temu, da se 

zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela ne zmanjšuje.
•  Po izboru Gazela 2015 smo se uvrstili med sto najhitreje rastočih podjetij v osrednji Sloveniji.

oktober
•  Prevzeli smo novo dejavnosti – koordinacijo sistemov aktivne požarne zaščite (APZ).

•  Širili smo obrat za predelavo polenovke.
•  Obnovili smo certifikat za izdelke naravne linije Kozmetika Dvorec Trebnik.

•  Sanirali smo tla v objektu v Naklem. Obrat Kranjski kolaček in delno obrat Delikatesa. Obrate smo zaradi sanacijskih del 
zaustavili za tri dni.

•  Vključili smo se v organizacijo čarovniškega festivala v Dvorcu Trebnik.
•  Kot družbeno odgovorno podjetje aktivno sodelujemo s šestimi različnimi centri za zaposlitveno rehabilitacijo in 

omogočamo osebam z invalidnostjo oz. posebnimi potrebami usposabljanje na delovnem mestu, kar jim omogoča boljšo 
nadaljnjo zaposljivost. Omogočili smo usposabljanje 8-im  osebam

november
•  Spekli smo 6 ton keksov za novoletna darila.

•  V Slovenskih Konjicah smo pakirali novoletna darila za zaposlene.
•  Pripravili smo totalno razprodajo bele linije in copat.

•  Sodelovali smo na sejmu Narava zdravje.
•  Po izboru časnika Finance smo dobili nagrado za najboljše letno poročilo med srednjimi in malimi podjetji za leto 2014.

december
•  S peko piškotov smo sodelovali v Mercatorjevih pekarnicah na petih prodajnih mestih.

•  V novo linijo Danilo & Marija smo uvrstili tretji izdelek, Humus.
•  Prevzeli smo delavnost in delavce proizvodnega obrata za pripravo sendvičev v Ljubljani.

Leta 2015 smo v družbi Mercator IP, d.o.o., realizirali za 814.237 EUR naložb v osnovna sredstva, od tega 779.420 EUR 
naložb v opremo in naprave, 34.818 EUR pa v nakup neopredmetenih osnovnih sredstev. Najpomembnejša naložba v 

opremo in naprave je bil odkup opreme v proizvodnih obratih. Nekaj sredstev pa smo namenili obnovi in posodobitvam 
računalniške opreme, predvsem zamenjavi zastarelih računalnikov z novimi. Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva 

pa se nanašajo na nakup računalniških programov in licenc.

Pomembnejši dogodki po zaključku leta 2015
Po zaključku leta 2015 je prišlo do spremembe v članstvu nadzornega sveta. Novi člani nadzornega sveta 

so: Igor Maroša, Jernej Rozina in Jernej Štekar.

3736



Priprava testa
Dobro pregneteno kvašeno 
testo vzhajamo pokrito na 
toplem, kjer mora precej 
narasti.

Priprava nadeva
Izkoščičene slive namakamo 
v vodi vsaj eno uro. Nato jih 
odcedimo, grobo zmeljemo 
in pristavimo na štedilnik, 
da masa zavre. Po potrebi 
dodamo še vodo, začinimo 
s cimetom in rumom.

Peka
Vzhajano testo razvaljamo, 
namažemo z ohlajenim 
nadevom, tesno zvijemo, 
položimo v pekač, postavimo 
na toplo in pustimo da dobro 
vzhaja. Pečemo v ogreti 
pečici dobro uro na okoli 
180o C. Pred peko potico 
dobro prebodemo.

Slivova potica
....kajti ni babice, ki ne ve, da potica ne vzhaja, če v testo 
ni zmešano dovolj ljubezni, pa naj bo recept še tako izviren.... 
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Makroekonomske razmere
Okrevanje gospodarstva v evropski Uniji in območju evra 
vstopa v tretje leto. Po napovedih Evropske komisije se bo 
okrevanje nadaljevalo, čeprav skromno, a zato stabilno. 
V Sloveniji je glavni dejavni okrevanja gospodarstva izvoz 
blaga. Skupni prihodek v trgovini na drobno se v zadnjih 
mesecih ohranja na podobni ravni kot v se je izkazoval 
v mesecih poprej. Izkazuje se rast v trgovini z neživili, kar 
nakazuje na okrevanje zasebne potrošnje v segmentu 
trajnih dobrin. Okrevanje se odraža tudi na trgu dela, kjer 
se je število registriranih brezposelnih po daljšem obdobju 
zmanjševalo ob koncu leta 2015.

Zaupanje potrošnikov v Sloveniji je po podatkih državnega 
statističnega urada v letu 2015 naraščalo 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 2015 
so bile napovedane ugodnejše gospodarske razmere, BDP 

naj bi rasel, stopnja brezposelnosti naj se ne bi povečevala.

BDP se je v zadnjem četrtletju 2015 povečal za 3,3 %, v letu 
2015 pa za 2,9 %. Zasebna potrošnja nadalje ugodno vpliva 
na gospodarsko aktivnost V Sloveniji. Trošenje trajnih dobrin 
se je povečalo za 8,1 %, trošenje drugih dobrin pa za 1,8 
%. Leto 2015 je zaznamovala deflacija (-0,5 %), ki je bila 
predvsem posledica nižjih cen naftnih derivatov. Domača 
inflacija še ne kaže pozitivnega ekonomskega zasuka. Letna 
rast cen, merjena z indeksom HICP, je bila v letu 2015  -0,6 
%. Najbolj se je pocenilo blago dnevne porabe. Cene storitev 
so se v povprečju zvišale za 0,9 %. 6 mesečni Euribor je v 
letu 2015 še vedno padal. Povprečna vrednost v letu 2014 
je znašala 0,323 %, v letu 2015 pa 0,058 %. Ob koncu leta 
2014 je Euribor dosegel najnižjo vrednost v letu 2015, zato je 
pričakovati, da se bo trend padanja vrednosti nadaljeval tudi 
v začetku leta 2016.1 

Razvojne aktivnosti
Pri svojem poslovanju se na trgu Slovenije in Hrvaške še 
vedno soočamo z nižjo potrošnjo, ki je postala že kar stalnica, 
zasičenostjo trga z izdelki, vedno močnejšo konkurenco in z 
veliko preudarnostjo kupcev, zato bomo razvojne aktivnosti v 
letu 2016 še pospešili, predvsem na naših glavnih področjih 
poslovanja.

Proizvodnja neživilskega programa
Nadaljevali bomo z razvojem in certificiranjem naravne 
kozmetične linije »Dvorec Trebnik«, asortiment bomo 
prenovili s komunikacijo, prijaznejšo potrošniku. Pokrili 
bomo nekaj nišnih skupin na področju moške kozmetike, 
deodorantov in izdelkov za posebno nego.

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

Proizvodnja živilskega programa
Na področju slaščičarskega programa in keksov načrtujemo 
razširitev asortimenta sezonskih izdelkov v manjših, modernih 
maloprodajnih pakiranjih. Naše glavno vodilo ostaja ročna in 
tradicionalna priprava kakovostnih gotovih in delikatesnih 
jedi ter slaščic.

Del proizvodnje enostavnih keksov bomo oddvojili in na 
ta način povečali kapacitete. Obnovili bomo embalažo 
vseh izdelkov trgovske znamke. Kekse bomo ponudili na 
hrvaškem trgu.

Na delikatesnem programu pripravljamo spremenjeno 
novo ponudbo izdelkov »to go«; predvsem na področju 
pripravljenih malic, solat in namazov. Prenovili bomo ovoje 
vseh izdelkov trgovske znamke Minute. Nadaljevali bomo 
z razvojem novih izdelkov v naši liniji Danilo & Marija in se 
potegovali za nagrade za kakovostne izdelke.

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) in EC 
(Evropska komisija).

Storitve
Na področju storitev bomo tudi v letu 2016 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 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 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.

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. Skupina Mercator 
se aktivno ukvarja z upravljanjem tveganj. Vse družbe 
Skupine Mercator sledijo cilju pravočasnega prepoznavanja 
in odzivanja na potencialne nevarnosti s pripravo ustreznih 
ukrepov za zavarovanje pred identificiranimi tveganji oziroma 
za znižanje izpostavljenosti.

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 nato v skladu z opredeljeno 
politiko pripravimo konkretne predloge za upravljanje s 
posameznimi tveganji, ki jih implementiramo v izvajanje vseh 
nalog in aktivnosti, potrebnih za učinkovito obvladovanje 
tveganj ter za zmanjšanje verjetnosti nedoseganja začrtanih 
poslovnih rezultatov. 
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Poslovna tveganja
Poslovna tveganja delimo na poslovna tveganja na področju 
maloprodaje, veleprodaje, proizvodnje 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 tveganje 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 
ustreznosti 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 2015 glede na leto 2014
          načrtovan enak obseg izpostavljenosti v letu 2015 kot v letu 2014
          načrtovano zmanjšanje obsega izpostavljenosti v letu 2015 glede na leto 2014

Finanča 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 tveganje 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. 6m EURIBOR 
je v konec leta 2014 znašal 
0,172 %, konec leta 2015 
pa - 0,042 %.

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

Plačilno-
sposobnostno 
tveganje

Finančnih obveznosti na 
31.12. 2015 ni bilo.

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

        Legenda:
          načrtovano povečanje obsega izpostavljenosti v letu 2015 glede na leto 2014
          načrtovan enak obseg izpostavljenosti v letu 2015 kot v letu 2014
          načrtovano zmanjšanje obsega izpostavljenosti v letu 2015 glede na leto 2014
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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), kadrovska tveganja (tveganje pomanjkanja 
ustreznega kadra in tveganje povezano z zdravjem 
zaposlenih) ter tveganja povezana s spremembo zakonodaje, 
ki predpisuje način delovanja invalidskega podjetja.

Ključno tveganje 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 
posodobitvijo proizvodnih 
strojev. Tveganje znižujemo 
tudi z izbiranjem zanesljivih 
ponudnikov za vzdrževanje 
opreme in naprav ter z 
izobraževanjem novozaposlenih 
za delo z opremo in napravami.

Informacijska
tveganja 
delovanja

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

Vzpostavljeno je redno 
arhiviranje podatkov, podatki 
so ustrezno varovani. Nahajajo 
v sklopu informacijskega 
sistema Skupine Mercator, ker 
je vzpostavljeno okolje za hitro 
ponovno vzpostavitev izpadlih 
elementov sistema.

Kadrovska 
tveganja

Zaradi zaposlovanja 
predvsem invalidov se 
soočamo z visoko stopnjo 
bolniške odsotnosti, ki je v 
letu 2015 znašala 10,2 %. 
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 področju 
delovanja invalidskih 
podjetij.

Stalna pripravljenost na 
proaktivno delovanje ob 
morebitni spremembi 
zakonodaje.

        Legenda:
          načrtovano povečanje obsega izpostavljenosti v letu 2015 glede na leto 2014
          načrtovan enak obseg izpostavljenosti v letu 2015 kot v letu 2014
          načrtovano zmanjšanje obsega izpostavljenosti v letu 2015 glede na leto 2014

Ocena izpostavljenosti tveganjem 
Vodstvo družbe Mercator IP, d.o.o., ocenjuje, da je na dan 
31.12.2015 ob upoštevanju trenutnih predpostavk o razvoju 
dejavnikov gospodarskega okolja v letu 2015 celovita 

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

Analiza uspešnosti poslovanja
V letu 2015 smo se v družbi Mercator IP, d.o.o., posvetili 
optimizaciji na področju proizvodnih dejavnosti. Posvetili 
smo se pregledu obstoječih asortimentov in razvoju novih 
izdelkov. Izločili smo slabše prodajane artikle in jih nadomestili 
z novimi izdelki, ki smo jih razvijali v skladu z željami našega 
največjega kupca, dodali pa smo tudi nekaj svojih idej. 
Z optimizacijo asortimentov 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. Izkazali smo se 
tudi z dobrim in kakovostnim delom v Oblikovalskem studiu 
ter v letu 2015 pridobili več naročil kot leto poprej in tako 
presegli načrtovane vrednosti prihodkov od prodaje storitev. 
Ob tem smo ves čas dobro nadzorovali stroške. Materialni 

stroški, ki so tesno povezani s proizvodnimi dejavnostmi, 
so rastli v enakem tempu kot so rastli prihodki od prodaje 
blaga, materiala in proizvodov. Stroški storitev so rastli 
bistveno počasneje kot prihodki. Več smo sicer investirali 
v marketinške aktivnosti oziroma v pospeševanje prodaje 
naših izdelkov, zaradi povečanega obsega proizvodnje smo 
več vložili tudi v sprotno vzdrževanje proizvodne opreme, a 
smo po drugi strani z boljšim upravljanjem z delovnim časom 
zmanjšali stroške, povezane z zaposlenimi in zunanjimi 
sodelavci. Z odkupom proizvodne opreme, ki smo ga izvedli 
v začetku leta 2015, smo zmanjšali stroške najema opreme. 
Na ta račun se nam je nekoliko povečala amortizacija 
proizvodne opreme. V splošnem so vsi stroški skupaj rastli 
bistveno počasneje kot so rastli čisti prihodki podjetja.

Prihodki iz prodaje in produktivnost 

V družbi Mercator IP, d.o.o., smo v letu 2015 ustvarili 
12.033.686 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 2,2 
% več kot lani. Pri načrtovanju prihodkov iz prodaje za leto 
2015 smo upoštevali obstoječe asortimente in obstoječe 
pogodbe z dobavitelji. Načrtovane vrednosti smo presegli 
za 5,7 %. Prihodki od prodaje storitev znašajo v letu 2015 
4.952.919 EUR in predstavljajo 41,2 % čistih prihodkov iz 
prodaje, prihodki od prodaje blaga, materiala in proizvodov 
pa znašajo v letu 2015 7.080.767 EUR in predstavljajo 58,8 
% čistih prihodkov iz prodaje. Delež prihodkov od prodaje 
storitev se je glede na leto 2014 malenkost povečal in sicer 
za 0,1 odstotne točke. Načrtovane prihodke od prodaje 
blaga, materiala in proizvodov smo presegli s čiščenjem 
asortimentov in z razvojem novih izdelkov predvsem na 
sladkem programu ter na programu gotovih in delikatesnih 
jedi ter z usmerjenimi marketinškimi aktivnostmi, ki so še bolj 
približale naše izdelke našim končnim kupcem. Načrtovane 
prihodke od prodaje storitev pa presegamo predvsem zaradi 
povečanih naročil našemu Oblikovalskemu studiu.

Prihodki in produktivnost družbe Mercator IP, d.o.o.
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Produktivnost družbe je v letu 2015 znašala 37.636 EUR 
na zaposlenega iz ur in je višja od dosežene v letu 2014 
za 7,5 odstotne točke. Od načrtovane produktivnosti pa je 
višja celo za 16,2 odstotni točki. Z usklajenim delovanjem 
sektorja Trženje in sektorja Proizvodnja smo bolje upravljali s 

procesi v proizvodnji. Tržne aktivnosti smo ves čas prilagajali 
proizvodnim kapacitetam in na ta način smo bolje upravljali 
tudi z delovnim časom zaposlenih.

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 2015 
11.046.124 EUR. Stroški so v letu 2015 nižji kot leto pred 
tem in sicer za 1,9 % in tudi za 3,5 % nižji od načrtovanih. 
Materialni stroški, neposredno povezani s proizvodnjo so 
sicer rastli, a  za rastjo prihodkov so zaostajali za 1,7 indeksne 
točke, stroške marketinških aktivnosti smo povečali skladno 
z odločitvijo o aktivnem pristopu h kupcem na prodajnih 

mestih. Z odkupom proizvodne opreme v začetku leta 2015 
zmanjšali stroške najema, zaradi česar so se nam nekoliko 
povečali stroški amortizacije. Zaradi optimizacije proizvodnje, 
optimizacije asortimenta izdelkov in optimizacije dostave 
smo ostale stroške uspeli zadržati na podobni ravni kot 
lansko leto oziroma smo jih uspeli celo nekoliko znižati. Vsi 
stroški skupaj so rastli počasneje kot so rastli prihodki kar za 
8,5 indeksne točke glede na načrtovane vrednosti.

Poslovni izid iz poslovanja

V letu 2015 smo realizirali 1.463.172 EUR poslovnega izida 
iz poslovanja, kar je za 378.805 EUR več kot v letu 2014 in 
kar za 902.782 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. To so razlogi, zaradi katerih nam je uspelo povečati 
prihodke, a hkrati obvladovati stroške.

Poslovni izid obračunskega obdobja

Družba Mercator IP, d.o.o., je v letu 2015 realizirala 1.551.742 
EUR čistega poslovnega izida, kar je za 379.187 EUR več kot 
v letu 2014 in za 881.824 EUR več od načrtovane vrednosti.

Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami

Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami znaša v 
letu 2015 2.844.031 EUR, kar je za 763.017 EUR  oziroma za 
36,7 odstotnih točk več kot leta 2014.

Delež kosmatega denarnega toka iz poslovanja pred 
najemninami v čistih prihodkih iz prodaje kaže na rast za 
2,9 odstotne točke in je posledica uvedbe novih storitvenih 
dejavnosti ter stroškovne racionalizacije poslovanja.

Struktura sredstev

Bilančna vsota družbe Mercator IP, d.o.o., je znašala na 
dan 31.12.2015 8.366.084 EUR, kar je za 28,8 % več kot 
je znašalo stanje konec leta 2014. Bistveno višja vrednost 
dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2015 glede na stanje na 

dan 31.12.2014 je posledica odkupa opreme v proizvodnih 
obratih in prenosa depozita, ki ga ima Mercator IP, d.o.o., 
pri Mercator, d.d., iz kratkoročnih sredstev na dolgoročna 
sredstva.

Kapital in obveznosti do virov sredstev

Kapital družbe Mercator IP, d.o.o., je konec leta 2015 znašal 
5.069.905 EUR in se je glede na stanje konec leta 2014 
povečal za 31,5 %. Neto povečanje se nanaša na povečanje 
realiziranega čistega poslovnega izida v letu 2014.

Poslovne in druge obveznosti so se v primerjavi z začetkom 
leta 2015 povečale za 54.698 EUR.

Družba v letu 2014 nima finančnih obveznosti. 
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Pregled pomembnejših finančnih kazalnikov

2014 2015
Indeks 

2014/2013

Kazalniki dobičkonosnosti

Čista dobičkonosnost kapitala 35,9% 36,1% 100,8

Čista dobičkonosnost prihodkov 10,0% 12,9% 129,5

Bruto dobiček / čisti prihodki 4,3% 8,2% 189,3

Kazalniki finančne strukture

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

Delež kapitala in dolgoročnih rezervacij v pasivi 70,2% 75,0% 106,9

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

Delež poslovnih obveznosti v pasivi 29,8% 24,8% 83,2

Kazalniki produktivnosti in sposobnosti 
ustvarjanja denarnih tokov

Stroški dela na zaposlenega iz ur (v EUR) 19.943 20.515 102,9

Čisti prihodki / stroški dela 1,8 1,8 104,5

Prihodki na zaposlenega iz ur (v EUR) 35.006 37.636 107,5

Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 24.323 27.663 113,7

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

16,1% 23,6% 146,6

Kosmati denarni tok iz poslovanja v čistih prihodkih 
iz prodaje

12,5% 19,0% 151,8

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
Kupci so bili v preteklem letu še previdni in realnega porasta 
mase plač večinoma niso prenesli v svojo končno potrošnjo 
oziroma so se odločali predvsem za nakupe dobrin trajnega 
značaja. Kljub temu lahko z vidika doseženih rezultatov 
poslovno leto za našo družbo ocenjujemo kot zelo uspešno.

Čisti prihodki iz prodaje

Celotni prihodki družbe, tako od prodaje proizvodov kot 
storitev, so v letu 2015 znašali nekaj več kot 12 mio EUR in 
so glede na predhodno leto porastli za 2,2 % in so glede na 
načrtovane prihodke od prodaje višji za 5,7 %.

Struktura čistih prihodkov iz prodaje
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Na prodaji storitev smo prihodke glede na leto 2014 povečali 
za 2,5 %. Povečali pa smo jih tudi glede na gospodarski 
načrt, in sicer za 3,9 %. Levji delež je k povečanju prispeval 

Oblikovalski studio, ki pridobiva vse več naročil, dodatna 
naročila izven dogovorjenih okvirov dela, je prevzemala tudi 
aranžerska služba.

Prihodki od prodaje storitev

Storitvene dejavnosti smo v letošnjem letu opravljali 
v skladu z načrtovanimi prihodki ali celo bolje. Izjema 
je bilo le Varovanje, ki je zmanjšalo svoj doprinos k 
skupnim prihodkom od prodaje storitev. Z razširitvijo 
storitev v službi Varna hrana in interna kontrola se je 
tudi njen prispevek k skupnim prihodkom povečal 
za 1 % glede na lani. Služba Aranžersvo je sicer 
nekoliko povečala svoje prihodke, a so se le-ti v 
glede na ostale službe v deležu nekoliko zmanjšali. 
Precej se je povečal obseg dela v oblikovalskem 
studiu, kar se pozna tudi v deležu te službe. Povečal 
se je za 3 %. Zmanjšal se je delež službe Varovanje, 
ki je izgubila del prihodkov zaradi požara v skladišču 
Zalog družbe Mercator, d.d., kjer je opravljala storitve 
varovanja. Servisna delavnica je v letu 2015 opravila 
več pregledov in menjav gasilnih aparatov kot je bilo 
v načrtu, zato je svoj delež v skupnih prihodkih glede 
na lani povečala za 1 %. Služba Varnost pri delu in 
požarna varnost ter služba Arhiv ohranjata enak delež 
v skupni masi kot so ga izkazovali v preteklem letu.

Struktura prodaje storitev
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Prihodki od prodaje izdelkov so glede na lani zrastli za 2,2 %. 
Načrtovane prihodke od prodaje izdelkov smo namreč 
presegli za 5,7 %. Načrtovali smo nekoliko nižje prihodke 
kot v letu 2014. Predpostavili smo, da bo Sušilnica sadja in 
zelenjave imela manj dela, ker se je umaknil kupec iz tujine, 
na kozmetičnem programu smo načrtovali porast, ker smo 
pripravljali novo linijo, ki bi jo po prvotnih načrtih predstavili 
na tržišču takoj v začetku leta 2015, pri ostalih obratih smo 
načrtovali malenkost nižje prihodke, ker smo v letu 2014 
izvajali nekaj večjih aktivnosti na prodaji, za leto 2015 pa teh 
aktivnosti nismo načrtovali. Višje prihodke od načrtovanih so 
nam prinesli slaščičarski izdelki in piškoti, kjer je prodaja višja 

od načrtovane za 3,8 %, delikatesne solate in gotove jedi z 
21,3 % povečanjem ter priprava bakalarja, ki smo ga prodali 
za 8,2 % več kot smo načrtovali. Slabše od načrtovanih 
številk smo prodajali kozmetiko. Razvoj kozmetične linije, 
ki smo jo imeli namen predstaviti na tržišču v začetku leta, 
smo podaljšali in poskrbeli, da odgovarja napovedanim 
spremembam standardov, ki bodo v letu 2016 veljali na 
področju kozmetike. To se je seveda poznalo na prodaji 
oziroma ne doseganju načrtovanih prihodkov. Nekoliko 
slabše od načrtovanega smo delali tudi na programu 
sušenega sadja, ker smo izgubili kupca iz tujine.

Prihodki od prodaje izdelkov

Na slaščičarskih izdelkih in piškotih smo glede na lani 
obdržali delež v skupni prodaji izdelkov, precej pa smo povečali 
delež na programu delikatesnih in gotovih jedi. Delež je kar za 
5 % večji deleža v letu 2014. Jedi, pripravljene iz polenovke, 
ohranjajo delež v skupni prodaji izdelkov, kozmetični program 
in program sušenega sadja in zelenjave pa sta v primerjavi z 
letom poprej delež zmanjšala.
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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 prednost, 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 mladostnih kozmetičnih izdelkov, imenovano »dt«.
Proizvajamo skoraj 100 različnih kozmetičnih izdelkov.

V letu 2015 smo že drugič prenovili »belo linijo«. Tokrat smo 
prenovili tudi recepture, izločili slabše prodajane izdelke in 
jih nadomestili z novejšimi, bolj trendovskimi. Izdelki so brez 
parabenov, silikonov, mineralnih olj in sintetičnih barvil. Poleg 
samih receptur smo prenovili tudi dizajn in logotip »dt«. Linijo 
smo prvič postavili konec avgusta na police hipermarketa 

Mercator Šmartinska, septembra pa smo jih predstavili še 
preostali Sloveniji. Izdelkov je 33: geli za tuširanje, šamponi, 
losjoni za telo, geli za roke, kopalna sol, krema z noge, 
balzami za ustnice … Največji delež, kar 82 %, v strukturi 
prodaje je v letu 2015 še vedno dosegala naravna linija, v letu 
2016 pa pričakujemo, da se bo delež naravne linije zmanjšal 
na račun dt linije, ki je zaživela šele v zadnji četrtini leta 2015.

Leta 2015 smo zabeležili 28 certificiranih izdelkov naravne 
kozmetike blagovne znamke Dvorec Trebnik. V letu 2016 
bomo osvežili naravno linijo. V marcu 2016 bomo na 
maloprodajnih policah naravno linijo dopolnili z 8 izdelki 
obrazne nege. Z razširitvijo naravne linije z izdelki za 
obrazno nego se bomo še bolj približali kupcem in razširili 
ciljno skupino. Izdelki bodo naravni, s certifikatom »naravna 
kozmetika«. Ukinili bomo tudi nekaj obstoječih izdelkov ter 
jih nadomestili s prenovljenimi izdelki.

Načrtujemo nadaljnje širjenje ciljne skupine kupcev naše 
kozmetike. V drugi polovici leta bomo pričeli z razvojem 
izdelkov za moško linijo.

Kranjski kolaček

Obrat za predelavo polenovke

Sušilnica sadja in zelenjave

Kozmetika

Delikatesa

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 2015 smo 
proizvajali le še naravne tekstilne izdelke pod blagovno 
znamko »Dvorec Trebnik«. V naši ponudbi smo ohranili skoraj 
40 različnih izdelkov iz naravnih materialov in naravnih polnil.

Slaščičarski izdelki
V letu 2015 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, inovativno potico s suhim sadjem in 
oreščki ter izboljšali recepture obstoječih. Ponudbo smo 
stalno prilagajali željam in potrebam kupcev. V sodelovanju 
s sodelavci iz matične družbe smo v maloprodajni mreži 
matične družbe konec leta promovirali naše piškote. V letu 
2016 bomo nadaljevali z razvojem novih tržno zanimivih 
izdelkov ter z novimi promocijami in tako na trgu postali še 
bolj prepoznavni. Naše piškote pa bomo prestavili tudi na 
hrvaškem trgu.

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 aprilu 2015 smo vključili v prodajo 12 novih 
pripravljenih jedi, primernih za ponudbo v toplotekah in obratih 
pripravljene hrane. 

V pomladanskem času smo prenovili embalažo vseh 
postrežnih izdelkov in jih ponudlili v elegantnih črni embalaži. 
V letu 2016 bomo prenovili izgled ovojev in opremili z ovoji še 
tiste izdelke, ki do sedaj le-tega niso imeli.

Tržišču smo na inovativen način, v embalaži opremljeni s 
QR kodo, predstavili nove izdelke pod blagovno znamko 
Danilo & Marija.

Trend na tržišču zahteva nenehen razvoj, zato bomo tudi 
v letu 2016 nadaljevali z razvojem izdelkov. Spremljamo 
navade kupcev in prirejamo naš asortiment njihovim željam. 
Pripravljamo novo ponudbo solat, delikatesnih namazov in 
malic, saj je povpraševanje po že pripravljenih jedeh (»to go«), 
ki pa so obenem zdrave in brez konzervansov, vedno večje. 
Obenem bomo nadaljevali z racionalizacijo proizvodnje.

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.

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 2015 smo pridobivali nove kupce in 
ohranjali zvestobo obstoječih na različne načine:

•  naše izdelke smo predstavili v različnih medijih: v revijah, 
na spletnih straneh, na sejmih, stojnicah;

•  okrepili smo vezi s slovenskimi lepotnimi blogerkami, ki 
pišejo in promovirajo naše kozmetične izdelke;

•  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;

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

Struktura prodaje izdelkov
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Marketinške aktivnosti in oglaševanje

V  letu 2015 smo se z marketinškimi aktivnostmi fokusirali 
predvsem na pet večjih dogodkov:

•  V času pred praznikom Velika noč smo v sodelovanju 
z dr. Bogatajem  razvili in na prodajnih mestih Mercatorja 
predstavili novo Premium potico s suhim sadjem. Za 
promocijo smo predvideli nagradno žrebanje v sodelovanju 

z Adria media, Lisa Čarovnija okusa; in sicer smo izžrebali 
10 bralk/bralcev in 10 blogerjev ki so se udeležili dveh 
brezplačnih delavnic peke potice v našem pekarskem obratu 
Kranjski Kolaček v Naklem. Delavnico je vodil dr. Bogataj.

foto: Lisa

•  V mesecu avgustu smo na trgu prvič predstavili izdelke 
svoje lastne blagovne znamke Danilo & Marija. Pod tem 
imenom, ki skriva imeni vodij proizvodnih obratov kjer 
se izdelki pripravljajo, smo na police postavili tri visoko 
kakovostne delikatesne namaze. Vrhunske izdelke spremlja 
nagajiv design etiket na embalaži ( Bakalar – Morske sanje, 
Tatarc – Resna delikatesa. Humus – 1000 in ena moč), na 

vsaki izmed teh pa se pojavlja tudi QR koda, s katero si lahko 
vsak uporabnik aplikacije na pametnih telefonih ogleda več o 
izdelku na spletni strani. Izdelke smo predstavili na spletnih 
straneh, z oglasom v Mercatorjevem letaku in v reviji  Instore.

Slastni praznični namazi, 
narejeni v Sloveniji.

Okusne namaze najdete v vseh bolje založenih trgovinah. 
Obiščite www.danilo-marija.si.

novo

Za prste obliznit!

Slastni
prazniki

www.danilo-marija.si

Oglas_Danilo&Marija_330x297mm.indd   1 11. 12. 15   14.29
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•  Na področju kozmetičnega programa smo bili marketinško 
aktivni predvsem v drugi polovici leta, ko smo trgu predstavili 
novo linijo dt. Kot splet aktivnosti ob launchingu smo pripravili 
napovednike v revijah Ona in Instore ter oglaševanje v vseh 
Mercatorjevih letakih, namenjenih kozmetiki. Izdelke linije »dt« 
smo na prodajne police Mercatorja in lastnih trgovin umestili 
v septembru, z oglaševalsko akcijo pa smo pričeli oktobra. 
Odločili smo se, da bomo glede na to, da je novo razvita 
kozmetika namenjena predvsem ciljni skupini mladostnic, 
targetirali našo komunikacijo predvsem na internet (aktivna 
promocija preko lepotnih blogerk) in tiskane medije z mlajšimi 
bralkami (aktivna promocija s sodelovanjem v tekmovanju). 
Tako smo bili v oktobru eden izmed podpornikov 1. lepotne 
blogerske konference. Navezali smo stike s 30 blogerkami, 
ki testirajo kozmetične izdelke in o njih pišejo v svojih blogih 

ter jim v oceno ponudili naše nove izdelke. Dobili smo 23 
pozitivnih ocen in čez 40 objav v različnih oblikah (socialni 
mediji, blogi, diskusije). Za oglaševanje v tiskanih medijih 
smo uporabili taktiko sponzorstva nad dogodkom, ki zahteva 
aktivno udeležbo bralk - v sodelovanju z Adria medijo v 
Cosmpolitanu smo podprli 3 mesečno akcijo izbor Cosmo 
dekleta. Našo novo linijo smo promovirali preko oglasev, kjer 
smo posebej poudarili, da so izdelki brez silikonov, parabenov 
in mineralnih olj, dvakrat pa smo tudi izvedli sampling v reviji. 
Decembra smo izkoristili ugodne oglaševalske ponudbe in 
se pojavili z oglasom še v City magazine, Elle in ceneje.si. 
Dnevno objavljamo novičke na facebook profilu, poleg tega 
smo v letu 2015 poslali 24 različnih obvestil vsem kupcem, ki 
so se registrirali na spletni strani Dvorca Trebnik.

Izdelke Dvorca Trebnik najdete v spletni trgovini www.trebnik.com, v zeliščni galeriji na Grajski c. 4 
v Slovenskih Konjicah, v prodajni galeriji na Mestnem trgu 6 v Stari Ljubljani, v večjih prodajalnah 
Mercator po Sloveniji in v prodajalnah Intersport v Ljubljani. Poišči nas na    .
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•  Kot vsako leto doslej smo se tudi v letu 2015 udeležili 
sejma Narava-zdravje v Ljubljani, ki se je odvijal novembra in 
predstavili tako našo certificirano naravno kozmetiko Dvorec 
Trebnik, kot tudi novo kozmetično linijo »dt«. Razstavni 
prostor je bil ocenjen kot najlepši na sejmišču v okviru 
omenjenega sejma.

•  V decembru smo v sodelovanju z Mercatorjem postavili 
5 mini »pekarnic«v avlah večjih nakupovalnih centrov. V 
pekarnicah smo predvsem zaradi vabljivega, omamnega 
vonja pekli ingverjeve kekse in jih ponujali v pokušino 

mimoidočim. Poleg ingverjevih rožic smo kupcem ponudili 
še cimetove zvezdice in koruzne zlatnike v večjih, posebnih 
pakiranjih pod lastno blagovno znamko Kranjski kolaček.
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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.

V letu 2015 smo razširili prodajne police. Sedaj se pojavljamo 
tudi v Beautique prodajalnah v Kranju, Portorožu in Mariboru 
ter v treh Intersportovih trgovinah, ki se nahajajo v BTC, v 
Šiški in na Rudniku v Ljubljani. 

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«.

Nabava
Nabavno področje je eno ključnih poslovnih procesov 
proizvodnje in končne prodaje izdelkov. Na  tem področju 
smo tudi v letu 2015 nadaljevali iskanje najbolj kakovostne 
ponudbe surovin in materiala po primerni ceni in zboljševanju 
nabavnih pogojev z dobavitelji. V letu 2015 smo uvedli 
sistematizacijo celotnega nabavnega procesa, saj smo za 
področje nabave pripravili delovno navodilo, ki ureja vse 
nabavne procese in velja za vse proizvodne obrate.

Gospodarska kriza se je v letu 2015 umirjala, a kljub temu 
smo se soočali z različnimi izzivi, predvsem z zahtevo po 
še večji učinkovitosti nabavnih procesov in nadaljnjem 
zniževanju stroškov. Racionalizacijo skušamo doseči s skup-
nim nastopom z matično družbo na pogajanjih s ponudniki 
strateških surovin.

V letu 2015 smo večji del surovin in embalaže za vse obrate 
živilskega progama kupovali od slovenskih dobaviteljev in 
proizvajalcev, za neživilske programe pa surovine kupujemo 
od tujih dobaviteljev. V letu 2015 se je delež nabave surovin 
in embalaže iz tujine povečal za 4 odstotne točke glede na 
leto 2014.

Struktura nabave surovin in embalaže po izvoru

Slovenija

tujina

V letu 2015 smo pri tako na področju živilskega programa 
kot tudi na področju neživilskega nadaljevali s trendom 
zniževanju cen nabave surovin in embalaže. Nihanje cen 
se je odražalo le na blagovni skupini sveža zelenjava, ki jo 
kupujemo od matične družbe in se cene spreminjajo tako 
rekoč dnevno.

Skozi vse leto se je nadaljeval trend zmanjševanja nabave 
surovin in embalaže za neživila, povečal pa se je delež 
nabavljenih surovin za živila. Za malenkost se je zmanjšal 
delež nabave embalaže za živila. Trend se bo nadaljeval tudi 
v letu 2016, saj imamo v letošnjem letu še en proizvodni 
obrat na področju živil več. 

Delež nabave embalaže in surovin v proizvodnem sektorju

Največ surovin in embalaže smo v letu 2015 kupili za obrat 
Kranjski kolaček, najmanj pa za obrat Mislinjo, kar nakazuje 
spodnji grafikon. Ta trend se bo nadaljeval tudi v letu 2016, 
saj bomo v prodajni asortiman vključili največ izdelkov prav 
iz živilskega programa.

Nabava surovin in embalaže po obratih v letu 2015 v deležu skupne nabave
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V letu 2015 smo z neprestanim procesom pogajanj skozi 
leto dosegli za nas optimalne cene surovin in embalaže. 
Za dosego boljših nabavnih pogojev bomo v letu 2016 
nadaljevali s tem procesom, obenem pa bomo nadaljevali 
z iskanjem novih nabavnih poti še pri ostalih dobaviteljev 
doma in v tujini. S pomočjo dobaviteljev bomo pristopili k 

aktivnem sodelovanju na področju razvoja novih izdelkov, 
saj menimo, da premalo izkoristimo razvojne potenciale, 
ki jih ponujajo dobavitelji. V letu 2016 bomo nadaljevali s 
centralizacijo funkcije nabave tudi za ostala področja, ki jih 
pokrivamo v podjetju.

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, 
predelanimi v potujoče delavnice.

Od desetih najeih 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.

V letu 2015 smo oskrbovali 599 strank. Zanje smo prevozili 
717.398 km in jim dostavili 1.158 ton naših izdelkov.

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 2015 je bilo optimiziranje 
stroškov. Poseben izziv nam je predstavljal izpad dostave 
nekaterih naših izdelkov na skladišče Zalog potem, ko 
je skladišče zajel požar. Te izdelke sedaj dostavljamo 
neposredno enotam našega kupca.

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;

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

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

•  odgovornost do zaposlenih: vzpostavljamo dejavnosti za 
zaposlovanje invalidov.

Odgovornost do okolja
Okoljevarstveno delovanje družbe je povezano z izvajanjem 
okoljskih ciljev iz prejšnjih let ter tekočih ciljev v letu 2015. 
Cilji so bili naravnani v smeri zniževanja obremenitve okolja z 
odpadki in embalažo.

Med aktivnostmi zmanjšanja porabe surovin in energije smo 
v letu 2015 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;

• 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;

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. 

Usmerjenost v kakovost
Verjamemo v to, kar delamo in dobro opravljamo svoje 
delo. Naše storitve so na visoki strokovni ravni in naši 
izdelki so ročno pripravljeni, po tradicionalnih recepturah, 
brez dodanih konzervansov. Kakovost redno nadziramo. 
Naši tehnologi, ki skrbijo za področje proizvodnje živil in 
proizvodnje kozmetike, redno nadgrajujejo svoja znanja. 
Izdelke naravne kozmetike certificiramo. Naša naravna in 
ekološka kozmetika nosi certifikat Inštituta za kontrolo in 

certifikacijo Univerze Maribor Strokovni sodelavci servisnih 
služb se redno izobražujejo in osvežujejo licence, ki jih 
potrebujejo pri svojem delu. Skrbimo za kakovostno in varno 
hrano pri našem naročniku. Vzpostavljeno imamo strokovno 
skupino za nadzor kakovosti in varnosti blagovne znamke 
našega naročnika in zaposleni se redno izobražujejo na 
področju varne hrane.

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 pripravljeni 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 28 izdelkov, ki so 
že certificirani kot naravni izdelki brez parabenov, silikonov, 
mineralnih olj in sintetičnih barvil. Pri pripravi naših izdelkov 
izbiramo ekološko pridelane surovine, ki so opremljene s 
certifikati, ki to potrjujejo.

V letu 2015 smo večino delikatesnih izdelkov opremili z 
dodatnimi označbami, ki poudarjajo slovensko poreklo, 
ročno izdelavo, svežo pripravo brez dodatkov konzervansov 
ali aditivov. Analize in certifikate, ki potrjujejo neoporečnost 
surovin, ki jih uporabimo, pridobimo od dobaviteljev oziroma 
od laboratorijev in inštitutov, kjer testirajo naše izdelke.
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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 2015 
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.
Kadrovski sektor sodeluje s sodelavci na vseh ravneh in na 
vseh področjih, ki se posredno ali neposredno nanašajo na 
upravljanje s človeškimi viri – na primer načrtovanje in razvoj 
kariere, notranja napredovanja in prerazporeditve, priprava 
strokovnih podlag za lažje poslovno odločanje, svetovanje 
na področju komuniciranja z zaposlenimi, svetovanje v 
težavnih situacijah, in podobno.

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 18 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 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 2015. 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. 

V letu 2015 smo N storitev izvedli za 27 sodelavcev s 
priznano kategorijo invalidnosti. Na osnovi tako pridobljenih 
ocen doseganja delovnih rezultatov smo v letu 2015 prejeli 
subvencije plač v višini 76.635 EUR.

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. V okviru programa »Usposabljanje 
brezposelnih oseb« smo brezposelnim osebam nudili 
možnost usposabljanja v našem podjetju. Po uspešno 
zaključenem usposabljanju smo tri brezposelne osebe tudi 
zaposlili. 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 smo in sodelovali 
na internih delavnicah, udeleževali smo se 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 2015 smo za 271 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 
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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 znanja, ki jih najbolj 
potrebujemo na delovnem mestu. In izobraževali smo se 
tudi na področjih znanj, 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. 

Skladno s potrebo po obnovi in nadgradnji znanja na področju 
varovanja in varnosti smo pripravili interno delavnico za 
ciljno skupino receptorjev. Tekom leta smo pripravljali tudi 
ostale izobraževalne vsebine s področja mehkih veščin, ki jih 
načrtujemo realizirati v prihodnjem letu.

Osredotočili smo se na izobraževanje s področja pozitivne 
psihologije. Strokovni sodelavci smo se tudi v letu 2015 
izobraževali o tem, kako ravnati z invalidi. Zunanje podjetje 
je izvedlo delavnico na temo zavzetosti zaposlenih. Vsa 
izobraževanja pa so poleg osnovnega namena po poklicnem 
in osebnem razvoju služila tudi ohranjanju oziroma dvigu 
motivacije za uspešnejše in učinkovitejše delo.

Poleg internih delavnic naši notranji učitelji skrbijo za prenos 
tudi drugih vrst strokovnega znanja znotraj Skupine Mercator. 
V primerjavi s preteklim letom se je število notranjih učiteljev 
povečalo iz 15 na 18 predavateljev. V letu 2015 smo skupaj 
opravili 1.711 ur usposabljanj in izobraževanj, kar v povprečju 
predstavlja 6,31 izobraževalnih ur na zaposlenega.

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 
31.12.2015 smo v družbi prešteli 399 delavcev, zaposlenih 
za nedoločen čas. Od tega smo zaposlovali 209 delavcev s 
priznano kategorijo invalidnosti, kar predstavlja 52,4 % vseh 
zaposlenih. Od vseh zaposlenih invalidov je bilo 58 (oz. 27,7 
% vseh invalidov) moških in 151 (oz. 72,3  % vseh invalidov) 
žensk.

Gibanje števila zaposlenih
Od konca leta 2009 do 2015 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.

V Mercator IP, d.o.o., je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 
399 delavcev, kar je za dva zaposlena manj kot smo načrtovali 
za leto 2015. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta 
se je število zaposlenih v družbi zmanjšalo za 8 delavcev, 
oziroma za 2,5 %.

Demografska struktura zaposlenih
V družbi so zaposlene pretežno ženske. Zaposlenih je kar 294 
delavk, kar predstavlja 73,7 % vseh zaposlenih. Povprečna 
starost vseh zaposlenih je 46,8 let. Povprečna starost v 
obdobju od 2009 do 2015 se je na ravni družbe občutno 
zvišala, k čemer je v veliki meri pripomoglo zaposlovanje 
predvsem starejših delavcev.

Vrsta delovnega razmerja in delovna obveznost
V družbi je bilo na zadnji dan leta 2015 zaposlenih 20 delavcev 
za določen čas, kar predstavlja 5 % vseh zaposlenih, 95 % 
pa za nedoločen čas.
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Število zaposlenih po letih

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

Na dan 31.12.2015 399 294 105 73,7% 46,8

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%

Na dan 31.12.2015 399 379 20 95,0% 5,0%

Število ur funkcionalnega izobraževanja
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Na nivoju družbe je na zadnji dan obravnavanega obdobja 
281 oziroma 71,9 % vseh zaposlenih delalo s polno delovno 
obveznostjo in 110 oziroma 28,1 % zaposlenih s krajšo 
delovno obveznostjo od polne.

Visok delež zaposlitev v obdobju od 2009 do 2015 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 sedmih let zaposlili 5,3 % delavcev 
za določen čas.

Fluktuacija
V družbi smo v obdobju od januarja do decembra v letu 
2015 na novo zaposlili 47 posameznikov, delovno razmerje v 
družbi je v letu 2015 prenehalo 39 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 8,87 %, v enakem obdobju 
preteklega leta je znašala 9,13 %.

Stopnja zunanje fluktuacije (v %)

Izobrazbena struktura
Na dan 31.12. 2015 smo zaposlovali največ delavcev s IV. 
in V. stopnjo izobrazbe (69,2 %), pretežno na operativnih 
delovnih mestih. S III. ali nižjo stopnjo izobrazbe je bilo 
zaposlenih 12,3 % delavcev, 18,5 % 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.

Mercator IP, d.o.o. leto 2015 leto 2014 leto 2013 leto 2012 leto 2011 leto 2010 leto 2009

Fluktuacija

Stopnja zunanje fluktuacije (v %) 8,87% 9,13% 6,07% 6,30% 7,3% 7,1% 13,9%
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Absentizem
V družbi Mercator IP, d.o.o., je v obdobju od 1.1.2015 do 
31.12.2015 celotna stopnja bolniške odsotnosti znašala 
10,2 %. Bolniška odsotnost v breme družbe predstavlja 
50,1 % bolniške odsotnosti, 49,9 % pa v breme Zavodov. V 
primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta se je absentizem 
zvišal iz 8,5 % na 10,2 %.

V družbi si prizadevamo znižati zdravstveni absentizem 
kot tudi absentizem v breme družbe. Podatki za leto 2015 
kažejo, da se je absentizem v breme družbe v primerjavi z 
letom 2014 zvišal iz 4,8 % na 5,1 %, absentizem v breme 
zavodov pa kar iz 3,6 % v letu 2014 na 5,1 % v letu 2015, 
kar je za 40 odstotnih točk več. V primerjavi s preteklimi leti, 
ko smo beležili absentizem v breme družbe za več kot 1% 
višji od absentizma v breme zavodov, sta oba opazovana 
absentizma v letu 2015 na enaki ravni.

Stopnja absentizma v breme podjetja in zavoda (v%)

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

Na dan 31.12.2015 399 49 149 127 26 40 8

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Skupna stopnja
absentizma

Stopnja absentizma
v breme Zavodov (v %)

2014 2015

Stopnja absentizma
v breme podjetja (v %)

0,00
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Poškodbe pri delu
V družbi smo imeli v obravnavanem obdobju 15 poškodb 
pri delu, zaradi katerih je bilo izgubljenih 832 delovnih dni 
oziroma 4840 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 2015 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 31.12.2015 smo v družbi zaposlovali 209 delavcev s 
priznano kategorijo invalidnosti, kar predstavlja 52,4 % vseh 
zaposlenih. Od vseh zaposlenih invalidov je bilo 58 (27,7 %) 
moških in 151 (72,3 %) žensk. Na zadnji dan leta 2014 smo 
zaposlovali 199 delavcev s priznano kategorijo invalidnosti, 
kar predstavlja 10 invalidov oz. 4,8 % manj invalidov kot na 
dan 31.12.2015.

Glede na število vseh zaposlenih v družbi, je dobro petino 
(20,3 %) delavcev s kategorijo invalidnosti zaposlovalo 
področje proizvodnje  in  nekaj več kot 14 %  področje 
storitev. Na slednjih področjih je namreč tudi največje število 
primernih delovnih mest.

Od 209 invalidov je bilo 107 invalidov (oz. 51,2 %) zaposlenih 
za polni delovni čas in 102  oz. 48,8 % za krajši delovni čas 
od polnega.

Povprečna starost zaposlenih z invalidnostjo je 50,03 let, 
kar je za 3,21 leta več kot znaša povprečna starost vseh 
posameznikov v podjetju (46,82 leta).

Št. invalidov in delež invalidov 
glede na vse zaposlene

Delež invalidov glede na delovno obveznost 
na dan 31. 12. 2015

Odstotek invalidov glede na število
vseh zaposlenih (v %)
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Delež nesreč pri delu glede na število 
vseh zaposlenih pri delu
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Računovodsko 
poročilo



Izjava o odgovornosti uprave

Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Mercator IP, 
d.o.o., za leto, končano na dan 31. decembra 2015, na 
straneh od 66 do 70 in prilogo k računovodskim izkazom 
na straneh od 71 do 109 ter uporabljene računovodske 
usmeritve na straneh od 73 do 86.

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 2015.

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,
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Bilanca stanja

v EUR Pojasnilo 31.12.2015 31.12.2014

SREDSTVA   

Dolgoročna sredstva  

Nepremičnine, naprave in oprema 12 1.114.166 598.847 

Neopredmetena sredstva 13 47.066 36.507 

Odložene terjatve za davek 14 95.558 70.097 

Dana posojila in depoziti 17 3.895.884 - 

 5.152.674 705.451 

Kratkoročna sredstva  

Zaloge 15 602.952 392.829 

Terjatve do kupcev  in druge terjatve 16 2.595.797 2.272.137 

Dana posojila in depoziti 17 - 3.118.390 

Denar in denarni ustrezniki 18 14.661 5.783 

3.213.410 5.789.139 

Skupaj sredstva 8.366.084 6.494.590 

KAPITAL 19

Osnovni kapital 1.999.726 1.999.726 

Kapitalske rezerve 11 11 

Rezerve iz dobička 1.721.423 783.379 

Rezerva za pošteno vrednost (169.555) - 

Preneseni čisti poslovni izid (33.443) (99.757)

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.551.742 1.172.555 

5.069.904 3.855.914 

OBVEZNOSTI  

Dolgoročne obveznosti  

Finančne obveznosti 20 - - 

Odložene obveznosti za davek 14 14.600 - 

Dolgoročne rezervacije 21 1.299.425 702.850 

 1.314.025 702.850 

Kratkoročne obveznosti  

Poslovne in druge obveznosti 22 1.967.848 1.913.150 

Obveznosti za odmerjeni davek 14.307 22.676 

Finančne obveznosti 20 - - 

 1.982.155 1.935.826 

Skupaj obveznosti 3.296.180 2.638.676 

Skupaj kapital in obveznosti 8.366.084 6.494.590 

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

v EUR Pojasnilo 2015 2014

Prihodki iz prodaje 6 12.033.686 11.773.894 

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

8 (10.863.058) (11.260.813)

Stroški splošnih dejavnosti 8 (1.157.188) (1.071.285)

Drugi poslovni prihodki 7 1.449.732 1.645.167 

Poslovni izid iz poslovanja 1.463.172 1.086.963 

Finančni prihodki 10 151.411 114.280 

Finančni odhodki 10 (22.858) (2.823)

Neto finančni odhodki 128.553 111.457 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.591.725 1.198.420 

Davek 11 (39.983) (25.865)

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.551.742 1.172.555 

v EUR 2015 2014

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.551.742 1.172.555 

Drugi vseobsegajoči donos

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene 
v poslovni izid

(202.998) (99.757)

Izgube ob oblikovanju rezervacij za odpravnine (218.749) (99.757)

Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki 
pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

15.751 -

Drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (202.998) (99.757)

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 1.348.744 1.072.798 

Izkaz poslovnega izida

Izkaz vseobsegajočega donosa

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

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

v EUR Pojasnilo
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Rezerve iz 

dobička

Rezerva za 
pošteno 
vrednost

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 

Razporeditev 
dobička v skladu 
z ZGD

19 - -  -  - 734.827 (734.827) - 

Prenos čistega 
poslovnega 
izida preteklega 
leta v preneseni 
poslovni izid

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.

v EUR Pojasnilo
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Rezerve iz 

dobička

Rezerva za 
pošteno 
vrednost

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta

Skupaj

Stanje 1. 
januarja 2015

1.999.726 11 783.379  - (99.757) 1.172.555 3.855.914

Celotni vseobsegajoči donos 
poslovnega leta

Poslovni izid 
poslovnega leta

- -  - - - 1.551.742 1.551.742 

Drugi 
vseobsegajoči 
donos

- -  - (169.555) (33.443) - (202.998)

Celotni 
vseobsegajoči 
donos 
poslovnega 
leta

- -  - (169.555) (33.443) 1.551.742 1.348.744 

Razporeditev 
dobička v skladu 
z ZGD

19 - -  - - 1.172.555 (1.172.555) - 

Prenos čistega 
poslovnega 
izida preteklega 
leta v preneseni 
poslovni izid

19 - - - - (134.754) - (134.754)

Razporeditev 
dobička po 
sklepu skupščine

19 - -  938.044 - 99.757 (1.172.555) (134.754)

Stanje 31. 
decembra 2015

1.999.726 11  1.721.423 (169.555) (33.443) 1.551.742 5.069.904 

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 31.12.2015 sestoji iz 
naslednjih elementov:

Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 
2015 znašal 1.518.298,08 EUR, je naslednji:

•  del bilančnega dobička v znesku 1.241.393,23 EUR se 
uporabi za povečanje zakonskih rezerv,

•  del bilančnega dobička v znesku 33.443,46 EUR se uporabi 
za pokrivanje negativnega prenesenega poslovnega izida,

•  preostanek bilančnega dobička v znesku 243.461,39 EUR 
se razdeli družbeniku.

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

 

v EUR 2015 2014

Čisti poslovni izid leta 1.551.741,54 1.172.554,70

Preneseni čisti poslovni izid  1.039.354,76  749.432,08 

Izplačilo dobička  (134.754,40)  (265.770,88)

Razporeditev dobička po sklepu skupščine na rezerve 

iz dobička
 (938.043,82)  (583.417,68)

Bilančni dobiček poslovnega leta 1.518.298,08 1.072.798,22

Izkaz denarnih tokov

v EUR Pojasnilo 2015 2014

Denarni tokovi pri poslovanju  

Poslovni izid obračunskega obdobja  1.591.725 1.198.420 

Poslovni izid obračunskega obdobja   

Prilagoditve: 8 242.733 181.132 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 8 22.931 24.712 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 12 7.595 1.643 

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

neopredmetenih sredstev
10 (108.176) (112.988)

Prihodki iz obresti 10 193 (17)

Stroški za obresti 

 1.757.001 1.292.902 

Sprememba zalog 15 (210.122) 99.920 

Sprememba poslovnih in drugih terjatev 16 (323.660) 88.263 

Sprememba poslovnih in drugih obveznosti 403.369 (36.430)

Izdatki za obresti 10 (193) 17 

Izdatki za davke (14.307) - 

Denar ustvarjen pri poslovanju  1.612.088 1.444.672 

Denarni tokovi pri naložbenju  

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme 12 (779.420) (127.058)

Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev 13 (34.818) (5.560)

Izdatki od danih posojil (777.494) (10.417.298)

Prejemki pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme 12 15.100 838 

Prejemki iz obresti 10 108.176 112.988 

Prejemki od danih posojil - 9.261.336 

Denar, uporabljen pri naložbenju  (1.468.456) (1.174.754)

Denarni tokovi pri financiranju  

Prejemki (izdatki) pri prejetih posojilih - (2.013)

Izdatki za izplačilo dobička družbeniku 19 (134.754) (265.771)

Denar, ustvarjen pri financiranju (134.754) (267.784)

Neto povečanja (zmanjšanje) povečanje denarja 
in denarnih ustreznikov

 8.878 2.134 

Denar in denarni ustrezniki na začetku leta 5.783 3.649 

Denar in denarni ustrezniki na koncu leta 18 14.661 5.783 

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 22.2.2016.

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 
2015 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. 
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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.

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 2015 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:

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:

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.

Ocena iztržljive vrednosti zalog se opravi najmanj enkrat 
letno, in sicer po stanju na dan izdelave letnih računovodskih 
izkazov družbe.

Ocenjene dobe koristnosti 2015 2014

Zgradbe (vlaganja v tuja 

opredmetena osnovna sredstva)
5 let 5 let

Naprave in oprema 4-18 let 4-18 let

Ocenjene dobe koristnosti 2015 2014

licence in računalniški programi 5 let 5 let
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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. 
Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije 
so oblikovane v vrednosti ocenjenih prihodnjih izplačil za 
odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na datum 
poročanja. V izračunu so upoštevani stroški odpravnin ob 
upokojitvi in strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do 
upokojitve. Pri izračunu je uporabljena metoda predvidene 
pomembnosti enot. V izkazu poslovnega izida se pripoznajo 
stroški dela in stroški obresti, preračun pozaposlitvenih 
zaslužkov oziroma nerealiziranih aktuarskih dobičkov ali 
izgub pa v drugem vseobsegajočem donosu kapitala.

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.
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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 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) 

Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov 
in pojasnil, ki veljajo v tekočem računovodskem obdobju 

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

•  Spremembe različnih standardov ‘Izboljšave MSRP 
(obdobje 2011-2013)’, ki izhajajo iz letnega projekta za 
izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 13 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),

•  OPMSRP 21 ‘Dajatve’, ki ga je EU sprejela 13. junija 
2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija 2014 
ali pozneje).

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

Spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS 
in sprejela EU, ki še niso v veljavi

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so naslednje 
spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in 
sprejela EU, bile izdane, vendar še niso stopile v veljavo:

•  Spremembe MSRP 11 ‘Skupne ureditve’ - Obračunavanje 
pridobitve deležev pri skupnem delovanju, ki jih je EU 
sprejela 24. novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),

• Spremembe MRS 1 ‘Predstavljanje računovodskih 
izkazov’ – Pobuda za razkritje, ki jih je EU sprejela 18. 

decembra 2015  (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. 
januarja 2016 ali pozneje),

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

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

•  Spremembe MRS 19 ‘Zaslužki zaposlencev’ - Programi 
z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki jih je EU 
sprejela 17. decembra 2014 (velja za letna obdobja, ki se 
pričnejo 1. februarja 2015 ali kasneje),

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

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

•  Spremembe različnih standardov ‘Izboljšave MSRP 
(obdobje 2012-2014)’, ki izhajajo iz letnega projekta za 
izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MRS 19 in MRS 34), 
predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage 
besedila, ki jih je EU sprejela 15. decembra 2015 (spremembe 
je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2016 ali pozneje),

Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, 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 novih 
standardov in sprememb obstoječih standardov, ki na dan 
31.12.2015(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) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela 
postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo 
počakala na izdajo njegove končne verzije,

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

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

•  Spremembe MSRP 10 ‘Konsolidirani računovodski 
izkazi’, MSRP 12 ‘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 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, ter 
nadaljnje spremembe (datum pričetka veljavnosti je odložen 
za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta  v 
zvezi s kapitalsko metodo),

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

Podjetje predvideva, da bo uvedba MSRP 9, MSRP 15 
in MSRP 16 imela vpliv na računovodske izkaze družbe. 
Družba vpliva še ni ocenila. Uvedba ostalih novih standardov 
in sprememb obstoječih 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 2015

V letu 2015 so bile spremembe davčne zakonodaje, ki 
vplivajo na obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
družbe za leto 2015. Spremembe se nanašajo na priznavanje 
prihodkov in odhodkov iz naslova zneskov ponovnih meritev 
čistih obveznosti za pozaposlitvene zaslužke zaposlenih, ki 
se ne pripoznajo v izkazu poslovnega izida, temveč v izkazu 
drugega vseobsegajočega donosa.

Stopnja davka se je znižala na 17%.

Davčna osnova družbe je dobiček (izguba) kot presežek 
prihodkov (odhodkov) nad odhodki (prihodki) po Zakonu o 
davku od dohodkov pravnih oseb, pri čemer se kot osnova 
za pripoznavanje v davčnem obračunu še vedno priznavajo 
prihodki in odhodki, prikazani v izkazu poslovnega izida, 
ugotovljeni na podlagi zakona ali računovodskih standardov.

Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb lahko družba 
upošteva za zmanjšanje davčne osnove 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 2015 je družba oblikovala in odpravljala odložene 
davke iz naslednjih naslovov:

a) odložene terjatve za davek iz naslova:
•   razlik med poslovno in davčno amortizacijo,
•  oblikovanih popravkov terjatev,
•  oblikovanih rezervacij.

b) odložene obveznosti za davek iz naslova:
•  osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost ne presega 
500 EUR in imajo dobo koristnosti nad enim letom.

Družba mora zagotavljati dokumentacijo o transfernih cenah.

6.  Prihodki

Analiza prihodkov po kategorijah

Prihodki družbe so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 
povečali za 2,2 %, predvsem zaradi zvišanja prihodkov od 
prodaje storitev in proizvodov.

v EUR 2015 2014

Prihodki od prodaje blaga 106.711 138.221 

Prihodki od prodaje storitev 4.920.735 4.799.969 

Prihodki od prodaje proizvodov 6.974.056 6.802.422 

Prihodki od najemnin 32.184 33.282 

Skupaj 12.033.686 11.773.894 

7.  Drugi poslovni prihodki

v EUR 2015 2014

Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme 531 149 

Prihodki iz porabe odstopljenih prispevkov 1.365.861 1.609.452 

Ostali drugi poslovni prihodki 83.340 35.566 

Skupaj 1.449.732 1.645.167 
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V letu 2015 so se prihodki iz porabe odstopljenih prispevkov 
zmanjšali in znašajo 1.365.861 EUR (2014: 1.609.452 EUR). 
Razlog za zmanjšanje je v večji porabi odstopljenih sredstev 
za investicije za izboljšanje delovnih pogojev invalidov, ki 
se v dobro prihodkov prenašajo skladno z amortizacijo 
osnovnih sredstev. Družba Mercator IP, d.o.o., je v letu 2015 
skladno z Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov pripoznala 1.296.214 EUR (2014: 1.609.452 EUR) 
za pokrivanje stroškov plač invalidov in stroškov zaposlitve 

osebja za čas, ki ga porabijo za pomoč invalidom ter 69.647 
EUR za amortizacijo investicij za izboljšanje delovnih pogojev 
invalidov (glej pojasnilo št. 21). 
Drugi poslovni prihodki v letu 2015 znašajo 83.340 EUR (2014: 
35.566 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.

8.  Stroški po naravnih vrstah

v EUR 2015 2014

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 242.733 181.132 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 22.932 24.712 

Stroški dela 6.559.378 6.707.702 

Stroški materiala 3.410.908 3.458.833 

Stroški storitev 1.924.182 1.833.103 

Drugi stroški 33.100 38.019 

Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme 8.127 1.792 

Sprememba vrednosti zalog (231.707) (17.052)

Drugi poslovni odhodki 1.568 25.868 

Nabavna vrednost prodanih proizvodov in materiala 49.026 77.989 

Skupaj stroški prodanih proizvodov, prodajanja in splošnih dejavnosti 12.020.247 12.332.098 

Družba je v letu 2015 zmanjšala stroške predvsem na račun 
manjših stroškov materiala in manjših stroškov dela.

Proizvajalni stroški so v letu 2015 znašali 5.937.939 EUR 
(2014: 6.176.517 EUR), stroški prodajanja 4.925.120 EUR 
(2014: 5.084.296 EUR) ter stroški splošnih dejavnosti 
1.157.188 EUR (2014: 1.071.285 EUR).

Družba je v letu 2015 med odhodki pripoznala delni odpis 
zalog do čiste iztržljive vrednosti v višini 53.560 EUR (2014: 
34.061 EUR).

Stroški storitev v letu 2015 se v največji meri nanašajo na 
stroške najemnin v višini 558.573 EUR (2014: 607.852 EUR), 

na stroške prevoznih storitev v višini 445.446 EUR (2014: 
462.260 EUR), stroške storitev pri izdelavi proizvodov in 
opravljanju storitev v višini 204.789 EUR (2014: 208.308 
EUR) ter na stroške intelektualnih in osebnih storitev v višini 
196.277 EUR (2014: 142.099 EUR).

Drugi poslovni odhodki v letu 2015 znašajo 1.568 EUR (2014: 
25.868  EUR) in se v višini 821 EUR nanašajo na oblikovanje 
obveznosti za neizkoriščen letni dopust in v višini 500 EUR 
na odhodke za plačilo odškodnine.

Med stroški storitev družba izkazuje tudi stroške revizije v 
višini 4.000 EUR (2014: 4.000 EUR). Revizijska hiša v letu 
2015 za družbo ni opravljala nobenih drugih storitev. 

9.  Stroški dela

v EUR 2015 2014

Plače 4.248.743 4.428.155 

Stroški pokojninskega zavarovanja 497.684 514.689 

Stroški zdravstvenega zavarovanja 311.653 325.576 

Drugi stroški dela 1.501.298 1.439.282 

Skupaj 6.559.378 6.707.702 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 399 391 

Med druge stroške dela, ki so v letu 2015 znašali 1.501.298 
EUR (2014: 1.439.282 EUR), družba uvršča povračila 
stroškov prehrane med delom v višini 319.683  EUR (2014: 
340.425 EUR), povračila stroškov prevoza na delo in z dela 
v višini 569.829 EUR (2014: 608.545  EUR), regres za letni 
dopust zaposlenih v višini 355.887 EUR (2014: 377.200 
EUR), stroški oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade v 

višini 165.624  EUR (2014: 48.033 EUR), stroški oblikovanih 
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi v višini 55.348 EUR 
(2014: 0 EUR)  in ostale stroške dela v skupnem znesku 
34.927 EUR (2014: 65.079 EUR).

Povprečno število zaposlenih v družbi Mercator IP, d.o.o., 
tekom leta, izračunano na podlagi realiziranih ur, znaša 320 
(2014: 336).

10.  Finančni prihodki in odhodki

Pripoznani v izkazu poslovnega izida

v EUR 2015 2014

Prihodki iz obresti iz naslova bančnih posojil 375 1 

Prihodki iz obresti iz naslova drugih posojil 107.569 112.988 

Drugi finančni prihodki 43.467 1.291 

Finančni prihodki 151.411 114.280 

Pobotane izgube pri deviznih poslih 

Odhodki iz obresti iz naslova finančnega najema (22.664) (17)

Odhodki iz obresti iz naslova poslovnih obveznosti (193) (210)

Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev - (2.596)

Drugi finančni odhodki (1) - 

Finančni odhodki (22.858) (2.823)

Neto finančni odhodki pripoznani v izkazu poslovnega izida 128.553 111.457 

Finančni prihodki v vrednosti 151.411 EUR (2014: 114.280 
EUR) se v pretežni meri t.j. 107.569 EUR (2014: 112.988 
EUR) nanašajo na obresti iz kratkoročnih finančnih terjatev 

do Poslovnega sistema Mercator, d.d. ter  na prihodkov iz 
naslova finančnih provizij v višini 43.129 EUR (2014: 0 EUR).
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11.  Davki 

v EUR 2015 2014

Odmerjeni davek 35.093 22.676 

Odloženi davek (pojasnilo 14) 4.890 3.189 

Davek 39.983 25.865 

Družba ima za leto 2015 davčne obveznosti v višini 35.083 EUR 

(2014: 22.676  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 2015 2014

Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.591.725 1.198.420 

Davek 39.983 25.865 

Davek obračunan po davčni stopnji v državi (teoretični davek) 270.593 203.731 

Davek od prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo 207 1.804 

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

Davek od davčno nepriznanih odhodkov 4.832 21.183 

Davek od davčnih olajšav (235.649) (200.525)

Davek 39.983 25.865 

Efektivna davčna stopnja 2,5% 2,2%

12.  Nepremičnine, naprave in oprema

v EUR Zgradbe Proizvajalna 
oprema

Pisarniška 
in druga 
oprema

OS v 
pridobivanju Skupaj

Stanje 1. januarja 2014

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

Leto, ki se je končalo 
31. decembra 2015

Začetna knjigovodska vrednost 10.923 282.175 305.749 - 598.847 

Investicije - - - 779.420 779.420 

Prenosi - 441.933 326.495 (768.428) - 

Odtujitve - (1.992) (19.376) - (21.368)

Amortizacija (9.510) (98.708) (134.515) - (242.733)

Končna knjigovodska vrednost 1.413 623.408 478.353 10.992 1.114.166 

Stanje 31. decembra 2015

Nabavna vrednost 245.281 933.262 1.101.424 10.992 2.290.959 

Popravek vrednosti (243.868) (309.854) (623.071) - (1.176.793)

Knjigovodska vrednost 1.413 623.408 478.353 10.992 1.114.166 
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Investicije v višini 779.420 EUR (2014: 127.058 EUR) se 
nanašajo na vlaganja v opremo potrebno za nemoten potek 
opravljanja dejavnosti.

Odtujitve nepremičnin, naprav in opreme v višini 21.368 
EUR (2014: 2.481 EUR) se nanašajo na odprodajo poslovno 
nepotrebnega premoženja v višini 19.817 EUR (2014: 1.684 
EUR) ter odpis neuporabnega premoženja v višini 1.551 EUR 
(2014: 797 EUR). Prejemki pri odtujitvi so znašali 13.632 EUR 

(2013: 11.041 EUR), dobički pri odtujitvi 391 EUR (2014: 149 
EUR), izgube pa 6.576 EUR (2014: 995 EUR).

Družba na dan 31.12.2015 nima nepremičnin, naprav in 
opreme v finančnem najemu.

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 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 2013

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 2013

Nabavna vrednost 238.862 238.862 

Popravek vrednosti in oslabitev (202.355) (202.355)

Knjigovodska vrednost 36.507  36.507

Leto, ki se je končalo 31. decembra 2014

Začetna knjigovodska vrednost 36.507 36.507 

Investicije 34.818 34.818 

Odtujitve (1.327) (1.327)

Amortizacija (22.932) (22.932)

Končna knjigovodska vrednost 47.066 47.066 

Stanje 31. decembra 2014

Nabavna vrednost 271.525 271.525 

Popravek vrednosti in oslabitev (224.459) (224.459)

Knjigovodska vrednost 47.066 47.066 

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 
2015 povečala iz naslova investicij v skupni vrednosti 34.818 
EUR (2014: 5.560 EUR) predvsem zaradi investicij v nakup 
licenc.

Odtujitve neopredmetenih sredstev v višini 1.327 EUR (2014: 
0 EUR) se v celoti nanašajo na odprodajo poslovno nepo-

trebnega premoženja. Prejemki pri odtujitvi so znašali 1.468 
EUR, pri čemer je bil ustvarjeni dobiček v višini 141 EUR.

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 % (2014: 17 %).

Gibanje odloženih davkov je naslednje:

v EUR 2015 2014

Na začetku leta – neto odložene terjatve za davek 70.097 73.286 

Sprememba v izkazu poslovnega izida (4.890) (3.189)

Sprememba v kapitalu 15.751 - 

Na koncu leta – neto odložene terjatve za davek 80.958 70.097 

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 2015 34.703 317 35.077 70.097 

Sprememba v izkazu poslovnega izida 12.733 (208) (2.815) 9.710 

Sprememba v izkazu gibanja kapitala 15.751 - - 15.751 

Stanje 31. decembra 2015 63.187 109 32.262 95.558 

Odložene terjatve za davek se nanašajo na naslednje kategorije:
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15.  Zaloge

v EUR 2015 2014

Material 366.557 279.498 

Nedokončana proizvodnja - - 

Dokončani proizvodi 295.182 119.265 

Trgovsko blago 10.109 9.403 

Zmanjšanje: popravek vrednosti zalog (68.897) (15.337)

Skupaj 602.951 392.829 

Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive 
vrednosti. Družba na dan 31.12.2015 ni imela zalog 
zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.

16.  Terjatve do kupcev in druge terjatve

v EUR 2015 2014

Terjatve do kupcev 2.485.982 2.162.624 

Terjatve do države, zaposlenih in druge terjatve 109.815 108.114 

Nezaračunani prihodki - 1.399 

Skupaj terjatve do kupcev in druge terjatve 2.595.797 2.272.137 

Terjatve so se povečale za 323.660 EUR (2014: povečale 838 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 44.445 EUR (2014: 43.547 EUR), na terjatve 

do drugih državnih institucij v višini 41.855 EUR (2014: 40.006 EUR) 

ter ostale terjatve v višini 23.515 EUR (2014: 24.561 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 31.12.2015 oblikovanih popravka terjatev v 

višini 642 (2014: 1.866 EUR). Gibanje popravka poslovnih terjatev je 

prikazano v pojasnilu št. 23.

Odložene obveznosti za davek

v EUR 

Amortizacija 
nepremičnin naprav 
in opreme pod 500 

EUR

Skupaj

Stanje 1. januarja 2015 - - 

V breme/dobro izkaza poslovnega izida 14.600 14.600 

Stanje 31. decembra 2015 14.600 14.600 

Družba je v letu 2015 pripoznala odložene terjatve in obveznosti za davke. 

17.  Dana posojila in depoziti

v EUR 2015 2014

Dana posojila 3.895.884 3.118.390 

Skupaj dana posojila in depoziti 3.895.884 3.118.390 

Dana posojila so se povečala za 777.494 EUR, kar je posledica 

povečanja terjatev za dana posojila matični družbi. Dana posojila 

niso dodatno zavarovana.

Efektivne obrestne mere na dan bilance stanja za dana posojila in 

depozite:

v EUR 2015 2014

Kratkoročna dana posojila - 3,51%

Dolgoročna dana posojila 3,51% -

18.  Denar in denarni ustrezniki

v EUR 2015 2014

Denar v bankah in blagajnah 14.661 5.783 

Družba med denarna sredstva v višini 14.661 EUR (2014: 5.783 

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 31.12.2015 znaša 1.999.726 EUR 
(31.12.2014: 1.999.726 EUR). 

Lastni deleži
Družba na dan 31.12.2015 nima lastnih deležev. 

Rezerve
Kapitalske rezerve na dan 31.12.2015 znašajo 11 EUR. 
Celotni znesek predstavlja vplačani presežek kapitala.

Rezerve iz dobička na dan 31.12.2015 znašajo 1.551.868 
EUR in vključujejo 1.721.423 EUR zakonskih rezerv ter 
•  169.555 rezerve za pošteno vrednost.

Spremembe kapitala v letu 2015 se nanašajo na:

•  povečanje kapitala za dosežen čisti poslovni izid v obdobju 
1-12 2015 v višini 1.551.742 EUR,

•  zmanjšanje kapitala zaradi aktuarskih izgub ob oblikovanju 
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi v višini 218.749 EUR

•  povečanje kapitala zaradi vpliva odloženih davkov v višini 
15.751 tisoč EUR.

•  izplačilo dobička družbenikom višini 134.754 EUR.

Lastniška struktura kapitala na dan 31.12.2015 je sledeča:

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

Direktor družbe nima lastniških deležev v družbi.
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Drugi vseobsegajoči donos

v EUR 

Rezervo 
za pošteno 

vrednost 
rezervacije za 

odpravnine ob 
upokojitvi

Preneseni čisti 
poslovni izid

Skupaj drugi 
vseobsegajoči 

donos

2015  

Aktuarski dobički (izgube) ob oblikovanju rezervacij 

za odpravnine ob upokojitvi
 (185.306)  (33.443)  (218.749)

Odloženi davki  15.751  -  15.751 

Skupaj drugi vseobsegajoči donos  (169.555)  (33.443)  (202.998)

v EUR 2015

Rezervo za pošteno vrednost rezervacije za odpravnine ob upokojitvi (169.555)

Skupaj rezerva za pošteno vrednost (169.555)

20.  Finančne obveznosti

Družba na dan 31.12.2015 nima finančnih obveznosti.

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 2015 508.029 143.515 51.306 702.850

Oblikovanje 428.941 1.627.326 474.589 2.530.856

Črpanje (93.831) (1.770.803) (69.647) (1.934.281)

Odprava - - - - 

Stanje 31. decembra 2015 843.139 38 456.248 1.299.425

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 

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

•  Uporabljena je aktuarska metoda predvidene pomembnosti 
enot, kjer se upošteva enakomerno pripisovanje zaslužkov 
od zaposlitve v družbi;

•  upoštevane so aktuarske predpostavke glede umrljivosti 
(0,3 %) in fluktuacija (2,0%) ter povprečna starost zaposlenih 
46,7 let;

•  datum upokojitve je izračunan na podlagi podatkov o 
spolu, datumu rojstva in doseženi skupni delovni dobi na 
dan 31.12.2015;

•  v izračunih uporabljena diskontna stopnja  je 2,02 %

•  kot povprečna bruto plača je upoštevana povprečna bruto 
plača od oktobra 2014 do septembra 2015;

•  za leti 2016 in 2017 so upoštevane stopnje povečanja 
povprečnih plač v Republiki Sloveniji iz Jesenske napovedi 
gospodarskih gibanj. Od leta 2017 naprej je predvidena rast 
povprečna plače za 2 % in realna rast 0,5 %;

•  pri izplačilu jubilejnih nagrad se predpostavlja, da 
obveznost nastopi ob preteku 10, 20, 30 oziroma 40-letnega 
delovnega razmerja v družbi.

•  v primeru zaposlenih za krajši delovni čas, se upošteva tudi 
razlog za skrajšani delovni čas (starševstvo oz. invalidnost) 
in se ustrezno vračunava v primeru izračuna odpravnin ob 
upokojitvi.

Na dan 31.12.2015 je znašala vrednost rezervacij za 
odpravnine in jubilejne nagrade 843.139 EUR. V letu 2015 
so bile v breme oblikovanih rezervacij izplačane odpravnine 
in jubilejne nagrade v skupnem znesku 127.274 EUR, 
oblikovale pa so se rezervacije v višini 462.384 tisoč EUR 
(v breme stroškov in odhodkov 243.635 EUR ter v breme 
drugega vseobsegajočega donosa 218.749 EUR).

Rezervacije za izboljšanje delovnih pogojev invalidov

Na dan 31.12.2015 je imela družba 38 EUR rezervacij 
za izboljšanje delovnih pogojev invalidov. Družba je v 
letu 2015 oblikovala rezervacije v višini 1.627.326 EUR. 
Črpanje rezervacije, v višini 1.770.803 EUR, se nanaša na 
pokrivanje stroškov dela invalidov, v višini 1.296.214 EUR  
ter za investicije v osnovna sredstva za izboljšanje delovnih 
pogojev invalidov v višini 474.589 EUR. Družba je črpanje 
v višini 1.296.214 EUR evidentirana v prihodkih skozi izkaz 
poslovnega izida. 

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 31.12.2015 
v višini 456.248 EUR predstavlja knjigovodsko vrednost teh 
sredstev. V letu 2015 je družba oblikovala 474.589 EUR 
dolgoročno odloženih prihodkov ter jih skladno z amortizacijo 
osnovnih sredstev počrpala 69.647 EUR.

22.  Poslovne in druge obveznosti

v EUR 2015 2014

Obveznosti do dobaviteljev 1.332.257 1.262.109 

Obveznosti do zaposlenih 358.369 360.205 

Obveznosti za davke in prispevke 152.461 156.771 

Druge obveznosti 4.707 5.028 

Vnaprej vračunani stroški 732 1.751 

Odloženi prihodki 119.321 127.286 

Skupaj 1.967.847 1.913.150 

Poslovne in druge obveznosti so se v letu 2015 glede na 
leto 2014 povečale za 2,9 %.
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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 2015 2014

Terjatve do kupcev 2.485.982 2.162.624 

Terjatve do države, zaposlenih in druge terjatve 109.815 109.513 

Dana posojila podjetjem 3.895.884 3.118.390

Skupaj 6.491.681 5.390.527 

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 2015 2014

Veleprodajni in ostali partnerji 6.491.581 5.390.208 

Maloprodajni partnerji 100 319 

Skupaj 6.491.681 5.390.527 

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 2015 2014

Zavarovane terjatve - - 

Nezavarovane terjatve 6.492.323 5.392.393 

Skupaj 6.492.323 5.392.393 

Popravki terjatev

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

v EUR 
Bruto vrednost

2015
Popravek

2015
Bruto vrednost

2014
Popravek

2014

Nezapadle 6.459.129 5.389.688 - 

Zapadle 0-60 dni 32.380 839 - 

Zapadle 61-74 dni - - 

Zapadle 75-89 dni - - 

Zapadle več kot 90 dni 814 (642) 1.866 (1.866)

Skupaj 6.492.323 (642) 5.392.393 (1.866)

Gibanje popravka terjatev do kupcev in drugih terjatev

v EUR 2015 2014

Stanje 1. januarja 1.866 - 

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 2.596 

Dokončen odpis terjatev (90) (730)

Zmanjšanje oblikovanega popravka vrednosti v letu (1.134) - 

Stanje 31. decembra 642 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.
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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 2015

v EUR 
Knjigovodska 

vrednost
Pogodbeni 

denarni tokovi
do pol leta

Neizpeljane finančne obveznosti

Poslovne in druge obveznosti 1.967.847 1.967.849 1.967.849

Skupaj 1.967.847 1.967.847 1.967.849

31. december 2014

v EUR 
Knjigovodska 

vrednost
Pogodbeni 

denarni tokovi
do pol leta

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 

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.

v EUR 2015 2014

Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri  

Finančna sredstva 3.895.884 3.118.390 

Finančne obveznosti - 

Skupaj 3.895.884 3.118.390 

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:

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere družbe 
je bila naslednja:

v EUR 

2015 2014

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Terjatve do kupcev in druge terjatve 2.595.797 2.595.797 2.272.137 2.272.137 

Dana posojila in depoziti 3.895.884 3.895.884 3.118.390 3.118.390 

Denar in denarni ustrezniki 14.661 14.661 5.783 5.783 

Finančni najem - - - 

Poslovne in druge obveznosti ter odmerjeni davek (1.967.847) (1.967.847) (1.913.150) (1.913.150)
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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

2015
Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

v EUR

Terjatve do kupcev in druge terjatve - - 2.595.797 2.595.797

Dana posojila in depoziti - - 3.895.884 3.895.884

Poslovne obveznosti - - (1.967.847) (1.967.847)

2014
Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

v EUR

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)

24.  Poslovni najem

Družba kot najemojemalec

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

v EUR 2015 2014

Manj kot eno leto 318.690 371.240

Več kot eno leto in manj kot pet let 164.648 21.936

Več kot pet let - - 

Skupaj 483.338 393.176

Družba je imela v letu 2015 za 558.573 EUR (2014: 607.852 
EUR) stroškov najemnin iz naslova poslovnega najema.

25.  Obveze v zvezi z naložbami
Družba na dan 31.12.2015 ne izkazuje pogodbeno dogovorjenih 
naložb v opredmetena osnovna sredstva, ki na dan bilance 
stanja še niso pripoznane v računovodskih izkazih.

Bruto prejemniki uprave družbe

v EUR
2015 2014

znesek
število 

prejemnikov
znesek

število 
prejemnikov

Poslovodstvo družbe 89.495 154.998 2 

- osnovna plača 72.406 1 132.684 2 

- nagrada za uspešno delo v preteklem letu - - 

- drugi prejemki iz delovnega razmerja 17.089 1 22.314 2 

Člani nadzornega sveta - 3 

- sejnine - - 

- plačila k opravljeni funkciji - - 

Drugi delavci na podlagi individualnih pogodb 68.081 - - 

Skupaj 157.576 1 154.998 2

Prodaja povezanim osebam

v EUR 2015 2014

Povezana podjetja:  

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 11.850.834 11.539.881 

Intersport ISI, d.o.o., Naklo 44.979 51.663 

M-Energija, d.o.o., Ljubljana 7.308 7.642 

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

Modiana, d.o.o., Ljubljana - 

Skupaj 11.903.121 11.599.523 

26.  Pogojne obveznosti
Družba na dan 31.12.2015 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.
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Nabava pri povezanih osebah

v EUR 2015 2014

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 2.084.190 1.595.243 

M-Energija, d.o.o., Ljubljana 318 64.626 

Konzum 20.388

Ledo d.o.o. 48.854

Zvijezda d.o.o., Ljubljana 132.543 29.663 

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

Skupaj 2.286.293 1.689.532 

Odprte postavke iz prodaje/nabave pri povezanih osebah

Terjatve iz poslovanja do povezanih oseb

v EUR 2015 2014

Povezana podjetja:  

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 2.455.158 2.137.535 

Intersport ISI, d.o.o., Naklo 7.361 12.413 

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

Mercator - Emba, d.o.o., Ljubljana 229 - 

Mercator - H, d.o.o., Zagreb 5.500 - 

Skupaj 2.468.910 2.150.610 

Obveznosti iz poslovanja do povezanih oseb

v EUR 2015 2014

Povezana podjetja:   

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 222.293 209.632 

Zvijezda d.o.o., Ljubljana 54.914 32.480 

M-Energija, d.o.o., Ljubljana 6.815 3.970 

Ledo d.o.o. 12.758

Skupaj 296.780 246.082

Posojila, pridobljena od povezanih oseb

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

Posojila, dana povezanim osebam

v EUR 2015 2014

Povezana podjetja:  

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 3.895.884 3.118.390

Skupaj 3.895.884 3.118.390

Družba Mercator IP, d.o.o., kot odvisna družba v letu 2015 
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, 18. 3. 2016 

29.  Dogodki po datumu 
bilance stanja

Od 1.1.2016 do dneva izdaje revizijskega mnenja k temu 
letnemu poročilu ni bilo pomembnejših poslovnih dogodkov.

28.  Poročilo o odnosih 
do povezanih družb
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Poročilo revizorja
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