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UVOD 

 

NAGOVOR DIREKTORJA DRUŽBE 

 

Spoštovani lastnik, 

 

leto 2020 je bilo posebno leto, ne samo za našo družbo Mercator IP, d.o.o., ampak za vse ljudi.  V začetku 

marca so se začele napovedovati velike spremembe, na katere smo se odzvali tako, da smo si pripravili 

različne scenarije delovanja družbe, s katerimi bi blažili različne možne situacije, v katerih bi se znašla 

družba. 16. marca 2020 je vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo COVID-19 in izredne razmere.  

Prodaja naših izdelkov je na tedenskem primerljivem obdobju z lanskim padla za 60 %. Sledilo je zapiranje 

asortimenta naših svežih izdelkov in posledično zaprtje obrata na Parmovi ter selitev okrnjene proizvodnje 

v obrat v Slovenskih Konjicah. Zaradi padca naročil smo proizvodnjo reorganizirali na krajši delovni teden in 

temu primerno prilagodili dostavo v Mercatorjeve trgovine. Potrošnik je predvsem ob uveljaviti izrednih 

razmer precej spremenil nakupovalne navade in je skrbel predvsem za založenost z osnovnimi življenjskimi 

potrebščinami. Našo ponudbo smo v skladu s spremembami prilagajali, uvajali nove izdelke in prilagajali 

asortiment. Na storitvah, ki jih opravljamo, pa smo izrednih razmerah delovali tako, da smo obdržali celoten 

nabor aktivnosti, a smo te aktivnosti prilagodili novim okoliščinam. 

V povezavi s pandemijo  COVID-19 smo v družbi sprejeli in implementirali številne ukrepe za obvladovanje 

in preprečevanje širjenja okužb. V obdobju od marca do decembra 2020 smo z zaposlenimi aktivno 

komunicirali številne preventivne ukrepe ter protokol v primeru zaznane okužbe med zaposlenimi. V družbi 

nismo imeli večjega števila okužb in vedno smo zagotavljali delovanje vseh služb. V okviru režijskih služb 

smo v veliki meri uvedli delo od doma. Boj z boleznijo je postal del našega vsakdana. Hkrati smo sledili vsem 

zakonodajnim spremembam, ki so v pretežni meri vplivala na področje obračuna plač.  

 

V Sloveniji smo v letu 2020 beležili padec rasti BDP in sicer za 9,4 odstotne točke in je na letni ravni znašal -

6,6 %. Padec je bil beležen tudi pri letni inflaciji, ki je v letu 2020 znašala 0,0 %, kar pomeni zmanjšanje za 

1,8 odstotne točke. Negativen vpliv epidemije se vidi na stopnji brezposelnosti, ki je v primerjavi z letom 

2019 narasla za 1,0 odstotne točke in tako znaša 8,7 %. 

 

Zaradi zgoraj naštetih dejstev ocenjujem naše poslovanje v letu 2020 kot uspešno. V družbi Mercator IP, 

d.o.o., smo v letu 2020 ustvarili 16.071.765 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 4, % manj kot lani. 

Realizirali smo 1.868.212 EUR poslovnega izida iz poslovanja, kar je za 484.799 EUR manj kot v letu 2019 in 

za 151.609 EUR manj od načrtovanega. Primerljive vrednosti brez enkratnih dogodkov pokažejo, da smo v 



 5 

letu 2020 realizirali poslovni izid iz poslovanja v višini 2.017.280 EUR in je za 476.755 EUR slabši kot leto 

poprej in je primerljiv z načrtovanim poslovnim izidom. 

Pri načrtovanju aktivnosti za leto 2020 si nismo predpostavili, kako zelo drugačno leto nas čaka. Ko smo se 

sredi marca soočili z epidemijo in z njo povezanimi izrednimi ukrepi, je v naslednjih tednih sledil strm padec 

naročil naših izdelkov. Na ta padec smo se odzvali z iskanjem prilagoditev proizvodnih procesov in hkrati z 

razvojem novih izdelkov, primernih za aktualne razmere. Z aktivnim iskanjem rešitev in fleksibilnostjo, ki 

odlikuje naše proizvodne procese, smo uspeli obrniti krivuljo količin prodanih izdelkov spet v pozitivno 

smer. Storitvena dejavnost je tudi v času izrednih razmer delovala v enakem obsegu, le ob spremenjenih 

pogojih in v drugačnih okoliščinah. Načrtovanih vrednosti čistih prihodkov nismo uspeli doseči. Zabeležili 

smo za 1,5 mio EUR nižje čiste prihodke, kar predstavlja 91,5 % načrtovane vrednosti. Prihodki od prodaje 

izdelkov so nižji od načrtovanih za 1,6 mio EUR, so pa nekoliko višji prihodki od prodaje storitev in sicer za 

0,1 mio od načrtovanih. Prihodki od prodaje storitev znašajo v letu 2020 4.465.793 EUR in predstavljajo 

27,8 % čistih prihodkov iz prodaje, prihodki od prodaje blaga, materiala in proizvodov pa znašajo v letu 2020 

11.605.972 EUR in predstavljajo 72,2 % čistih prihodkov iz prodaje.  

 

V družbi Mercator IP, d.o.o., smo  na dan 31. decembra 2020 zaposlovali 392 delavcev, od tega 203 delavce 

s priznano kategorijo invalidnosti, kar predstavlja 51,8 % vseh zaposlenih. V primerjavi z enakim obdobjem 

preteklega leta se je število zaposlenih v družbi znižalo za 12, zaposlujemo tudi 3 invalide manj kot lani. 

 

Med pomembnejše poslovne dogodke preteklega leta štejem investicije v stroj za piškote, hitri ohlajevalnik, 

viličarje, saj smo s tem vzpostavili boljše pogoje dela in pogoje za dvig kapacitet.  

Na ocenjevanju v okviru Inštituta za nutricistiko smo  prejeli 2 nagrade za inovativna živila. Ponosni smo, da 

smo prejeli sedem zlatih medalj za izdelke slaščičarske delavnice Kranjski kolaček, v okviru 20. ocenjevanja 

Sekcije za pekarstvo, ki ocenjuje kakovost kruha, pekovskega ter finega pekovskega peciva, slaščic in deluje 

v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). V Gornji Radgoni smo na 58. mednarodni kmetijsko-

živilskem sejmu AGRA prejeli kar 19 priznanj, za sarme Minute nagrado šampion kakovosti.  

 

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.  

 

Spoštovani lastnik, rezultati, ki smo jih dosegli v preteklem letu, kljub epidemiji,  pred nas postavljajo visoke 

cilje tudi v letu 2021. Epidemija še traja, ter močno vpliva tudi na poslovanje v letošnjem letu. Pomembno 

je, da se z aktivnim iskanjem rešitev in fleksibilnostjo, ki odlikuje naše proizvodne in storitvene dejavnosti, 

hitro prilagajamo trenutnim razmeram. Svoje razvojne in trženjske aktivnosti  usmerjamo v razvoj novih, 

inovativnih izdelkov, saj se zavedamo, da bomo samo s stalno kvaliteto in aktivnim razvojem lahko  
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tekmovali na zahtevnem trgu. Da bomo lahko dosegli planirane rezultate, moramo zagotavljati dobro 

izkoriščenost proizvodnih kapacitet. Na storitvenem delu moramo zagotavljati strokovnost, kvaliteto 

storitev in stroškovno učinkovitost na strani naročnika in izvajalca.  

 

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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ljubljana, 29. 3. 2021 
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POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA 

 

Nadzorni svet je v letu 2020 deloval v tri članski sestavi. Člani nadzornega sveta so bili g. Klemen Bibič kot 

predsednik nadzornega sveta, g. Jernej Rozina kot namestnik predsednika nadzornega sveta in g. Boštjan 

Kralj kot član nadzornega sveta. Vsi člani so predstavniki edinega družbenika družbe Mercator IP, d.o.o., 

družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. 

 

Nadzorni svet družbe Mercator IP, d.o.o., je v letu 2020 na treh rednih in treh korespondenčnih sejah 

sprejemal odločitve, spremljal in skrbno nadzoroval poslovanje družbe. Upravo družbe je predstavljal 

direktor družbe g. Miran Hribar. 

 

Člani nadzornega sveta so v letu 2020 redno spremljali vodenje in poslovanje družbe in tekoče obravnavali 

njeno poslovno uspešnost ter premoženjsko stanje. Zaradi dogodkov, povezanih s Skupino Agrokor, so v 

skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, 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 in ažurno 

spremljali korespondenčne seje. 

 

Nadzorni svet je v letu 2020 obravnaval preteklo poslovanje, načrt dela za leto 2021, se odločal o 

investicijah, višjih od 10.000 EUR, spremljal potek naložbenih vlaganj ter obravnaval letno poročilo za leto 

2019. 

 

Letno poročilo 

Nadzorni svet je v okviru zakonskega roka pregledal poročilo družbe za leto 2019 ter obravnaval revizorjevo 

poročilo, v katerem je revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, 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 celoletno poročilo za leto 2019 ter četrtletno, polletno in devetmesečno poročilo za leto 2020 

o poslovanju družbe Mercator IP, d.o.o. 
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Kratkoročni načrt poslovanja 

Družba Mercator IP, d.o.o., vsako leto pripravi načrt poslovanja družbe in investicij, ki podpirajo izvedbo 

gospodarskega načrta. Z gospodarskim načrtom in načrtovanimi investicijami je vodstvo družbe seznanilo 

nadzorni svet, ki je podal komentarje oziroma priporočila, ki jih je vodstvo družbe upoštevalo v največji 

možni meri. V letu 2020 je vodstvo družbe seznanilo nadzorni svet tudi s srednjeročnimi načrti do vključno 

leta 2025. 

 

Delitev bilančnega dobička 

Družba skladno z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov običajno uporabi najmanj 

80% dobička poslovnega leta za povečanje zakonskih rezerv. V letu 2020 pa je družba po Zakonu o 

interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 

gospodarstvo (ZIUZEOP) zaprosila za državno pomoč. Omenjeni zakon določa več pogojev, ki jih morajo 

spoštovati upravičenci do te pomoči. Eden od teh pogojev pravi, da mora družba vsa pridobljena sredstva 

vrniti, če bo v letu 2020 delila dobiček ali izplačala nagrade poslovodstvu in državno pomoč bo morala vrniti 

skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zato je nadzorni svet na tretji korespondenčni seji dal nalogo 

vodstvu družbe, da pripravi sklep za Sestanek Uprave Mercator, ki predstavlja Skupščino družbe Mercator 

IP, d.o.o., o tem, da ves dobiček iz leta 2019 ostane nerazporejen. 

Na tretji korespondenčni seji je vodstvo družbe seznanilo nadzorni svet z odločitvijo o vračilu prejetih 

sredstev pridobljenih na podlagi ZIUZEOP in argumenti, ki so botrovali tej odločitvi. Nadzorni svet je dal 

nalogo vodstvu, da o tej odločitvi seznani tudi Upravo Mercator kot predstavnika edinega družbenika, preko 

sklepa za Sestanek Uprave Mercator. 

 

Naložbe 

Nadzorni svet odloča o vseh naložbah, višjih od 10.000 EUR, zato družba Mercator IP redno seznanja 

nadzorni svet o naložbenih načrtih, ki jih sicer potrjuje uprava Skupine Mercator. Na prvi seji v letu 2020 se 

je nadzorni svet seznanil z investicijo v prenovo in širitev prostorov v Naklem, katere realizacija pa je bila 

pozneje prestavljena na kasnejši čas zaradi izrednih ukrepov v državi. Na eni redni in dveh korespondenčnih 

sejah je nadzorni svet med drugim obravnaval ter potrdil investicije v opremo v obratih Kranjski kolaček, 

Delikatesa in ekspedit v skupni vrednosti 249 tisoč EUR. 
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Tveganja 

V letu 2020 nadzorni svet ni imel v obravnavi nobene točke v zvezi s tveganji, je pa redno spremljal, kako 

družba Mercator IP tveganja obvladuje in se na drugi korespondenčni seji seznanil z izvajanjem izredne 

notranje revizije v družbi Mercator IP, d.o.o. 

 

To poročilo je predsednik nadzornega sveta izdelal v skladu z določbami 514. člena Zakona o gospodarskih 

družbah.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Ljubljana, 28. 2. 2021 
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KLJUČNI DOSEŽKI DRUŽBE 

Izkaz poslovnega izida (v EUR)         Izkaz poslovnega izida (v EUR)       

Čisti prihodki iz prodaje          Čisti prihodki iz prodaje        

2020 16.071.765 ↓ -4,7%   2020 16.071.765 ↓ -8,5% 

2019 16.868.275       plan 2020 17.557.986     

Poslovni izid iz poslovanja         Poslovni izid iz poslovanja       

2020 1.868.212 ↓ -20,6%   2020 1.868.212 ↓ -7,5% 

2019 2.353.011       plan 2020 2.019.821     

Poslovni izid obračunskega obdobja         Poslovni izid obračunskega obdobja       

2020 1.920.938 ↓ -15,6%   2020 1.920.938 ↓ -7,1% 

2019 2.275.500       plan 2020 2.068.452     

 

Izkaz finančnega položaja (v EUR)       

Kapital na dan 31.12.        

2020 12.894.923 ↑ 18,6% 

2019 10.872.481     

Finančne obveznosti na dan 31.12.       

2020 730.186 ↑ 28,7% 

2019 567.240     

Bilančna vsota na dan 31.12.       

2020 17.694.006 ↑ 10,0% 

2019 16.090.179     

 

Denarni tokovi (v EUR)         Naložbene aktivnosti (v EUR)       

Kosmati denarni tok iz poslovanja         
Naložbe v nakup nepremičnin, naprav 
in opreme        

2020 2.593.297 ↓ -8,9%   2020 375.095 ↓ 7,2% 

2019 2.847.861       2019 349.833     

Kosmati denarni tok iz poslovanja 
pred najemninami         Naložbe v neopredmetena sredstva        

2020 2.640.548 ↓ -8,8%   2020 40.692 ↓ 3,3% 

2019 2.894.538       2019 39.378     

 

Zaposleni (v EUR)       

Število zaposlenih na dan 31. 12.       

2020 392 ↓ -3,0% 

2019 404     

Število zaposlenih iz ur       

2020 322 ↓ -2,1% 

2019 329     
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STRATEGIJA POSLOVANJA 

 

Vizija 

 

Doseganje odličnosti poslovanja z zagotavljanjem kakovostnih izdelkov in storitev ter z odgovornim 

odnosom do zaposlenih in okolja. 

 

Poslanstvo  

 

Z našim poslovnim delovanjem ustvarjamo koristi za potrošnike, zaposlene, lastnike in širše okolje. 

 

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 in iskanjem novih 

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. Zavedamo se, da je eden odločilnih dejavnikov našega 

uspeha človek, verjamemo v ustvarjalne delovne zmožnosti in sposobnosti zaposlenih, ki nam zagotavljajo 

uspešno trženje našega blaga in storitev in s tem skupno prihodnost. 

 

V svojem ravnanju smo visoko odgovorni do družbenega in naravnega okolja. 

 

Strateške usmeritve 

 

1. Krepiti konkurenčne prednosti družbe z ustreznim usposabljanjem, modifikacijo delovnih procesov 

in prilagoditvijo delovnih mest. 

2. Razvijati in vzpodbujati inovativnost. Razvoj novih, inovativnih izdelkov, v skladu s potrebami in  

pričakovanji kupcev. 

3. Ohraniti in še okrepiti vodilni položaj pri oskrbi strateškega kupca in lastnika s slaščičarskimi, 

delikatesnimi izdelki, sendviči in solatami. 

4. Izboljšati stroškovno učinkovitost na vseh nivojih poslovanja družbe za doseganje poslovne 

uspešnosti in najvišje možne učinkovitosti poslovanja družbe. 
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5. Ustvarjati nova delovna mesta z vzpostavljanjem novih dejavnosti in razširitvijo obstoječih 

dejavnosti v družbi. 

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

vrednot zaposlenih ter s skrbjo za okolje. 

 

Operativni načrt za učinkovito poslovanje 

 

Družba je v letu 2020 izvajala operativni načrt za učinkovito poslovanje v okviru operativnega načrta za 

Skupino Mercator. Doseganje iniciativ je redno spremljala in o dosežkih ter odstopanjih poročala na skupnih 

sestankih s kolegi iz Skupine Mercator. V primeru odstopanj smo pripravili korektivne ukrepe. V marcu smo 

ob razglašeni epidemiji COVID-19 prepoznali nove iniciative. Nekatere ukrepe smo poostrili v mesecu juniju 

in pripravili preventivni načrt za primer pojava drugega vala COVID-19. Situacijo v zvezi z epidemijo še vedno 

natančno spremljamo in po potrebi prilagajamo ukrepe. 

 

Aktivnosti za izvedbo operativnega načrta za učinkovito poslovanje 

 

Rast dobičkonosnosti: Prilagajanje ponudbe končnim potrošnikom, izboljševanje ponujenih storitev. 

Optimizacija stroškov: Optimizacija, prilagajanje poslovnih procesov. 

Zaposleni: Zagotavljanje zaposlenih za delovna mesta, kjer pridejo njihove sposobnosti najbolj do izraza, 

motivacija in izobraževanje ter krepitev odgovornosti zaposlenih. Zagotavljanje kvote invalidov. 
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PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST DRUŽBE 

 

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. 

 

Specifičnost organizacije družbe Mercator IP, d.o.o., se odraža v dokaj razvejani organizacijski strukturi. 

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

ponujamo zaposlenim 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 za delovno uspešnost. 



 14 

 

V Mercator IP, d.o.o., je bilo na dan 31. decembra 2020 zaposlenih 392 delavcev. Število zaposlenih v družbi 

se je glede na lansko leto zmanjšalo za 12 sodelavcev, oziroma za 2,9 %. 

Delež invalidov v skupnem številu zaposlenih v družbi je vezan na kvoto, ki je za invalidska podjetja določena 

z zakonodajo. V letu 2011 je pričel veljati zakon, s katerim smo kot invalidsko podjetje upravičeni do 

odstopljenih sredstev za vse zaposlene v primeru, da zaposlujemo najmanj 50 % delavcev invalidov. Na dan 
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31. decembra 2020 smo zaposlovali 203 delavce s priznano kategorijo invalidnosti, kar je predstavljalo 51,79 

% vseh zaposlenih v družbi. Glede na leto poprej zaposlujemo tri invalide manj. 

 

 

 

OSEBNA IZKAZNICA 

 

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: Klemen Bibič, člana: Jernej Rozina 

in Boštjan Kralj 

 

Družba Mercator IP, d.o.o., na dan 31. 12. 2020 ni imela podružnic. 

  

http://www.mercator-ip.si/
mailto:info@mercator-ip.si
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ORGANI IN UPRAVLJANJE DRUŽBE 

 

VODSTVO DRUŽBE 

Družbo Mercator IP, d.o.o., vodi direktor Miran Hribar. G. Mirana Hribarja je imenoval nadzorni svet družbe 

Mercator IP, d.o.o., za direktorja družbe na 9. redni seji dne 17. 6. 2016 in sicer za obdobje pet let. 

 

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 letu 2020 je nadzorni svet družbe Mercator IP, d.o.o., deloval v naslednji sestavi: g. Klemen Bibič, 

predsednik nadzornega sveta, g. Jernej Rozina, namestnik predsednika nadzornega sveta in g. Boštjan Kralj, 

član nadzornega sveta. Vsi člani so predstavniki edinega družbenika družbe Mercator IP, d.o.o., družbe 

Poslovni sistem Mercator, d.d. 
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DEJAVNOSTI DRUŽBE 

Proizvodne dejavnosti 

 

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, izdelki brez dodanih 

konzervansov in izbrani okusi s slovenskega področja, so značilnosti naših 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 pekovsko pecivo, slaščice (rezine, torte), 

- sezonske izdelke in 

- domače kekse. 

 

V letu 2020 smo razvili ali spremenili veliko novih izdelkov v različnih prodajnih skupinah:  

- Za program Grab&Go smo pripravili malina biskvitek. 

- Klasični asortiment svežih slaščic smo letos osvežili z zanimivimi izdelki kot so: rezina čoko malina, 

rezina čoko pomaranča, kocka jagoda čokolada in schwarzwald kocka. Ob enem smo poenotili 

embalažo in posledično velikost izdelkom v pakiranju 2/1. 

- Razvili smo dva nova izdelka v pakiranju 24/1 in sicer mini kremne rezine in mini zagrebške rezine. 

- V proizvodni proces smo vključili stroj turbo mixer. Z uporabo le tega smo razvili edinstvene biskvite, 

ki smo jih vključili v nove in že obstoječe izdelke. S tem smo izboljšali okus ter  kakovost in si bistveno 

olajšali proizvodnje procese. 

- V sodelovanju z MAXI slaščičarno smo razvili »heroje« za Mercatorjevo aktivnost Naši heroji: skutin 

in jabolčni zavitek ter orehovo rezino. To so trije izdelki, ki jih obiskovalci slaščičarne Maxi že dolgo 

poznajo kot butične izdelke slaščičarne. 

- V sklopu zamrznjenega programa smo začeli z proizvodnjo souffleja 2/1. 

- Za novoletne praznike smo našim kupcem postregli s biskvitkom gingerbread v obliki zvezdice. 

- V času novega leta smo za sodelavce Mercatorja pripravili kot novoletno darilo potratno potico. 

V letu 2020 smo pripravili 926 ton različnih izdelkov sladkega programa in se s tem približali načrtovanim 

količinam na 85,2 % in lanskim količinam na 92,2 %.  
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PROIZVODNJA GOTOVIH JEDI IN DELIKATESNIH IZDELKOV 

Moderen način življenja in tempo, ki nam ga narekuje služba, šola in druge obveznosti nam puščajo čedalje 

manj časa za pripravo kakovostne hrane. Za kakovosten obrok kupci potrebujejo čas, ki ga nimajo. Zato 

čedalje bolj posegajo po pripravljeni hrani in s tem prihranijo čas za kakovostno druženje z družino in 

prijatelji. S tem namenom proizvodnja gotovih jedi in delikatesnih izdelkov v Naklem pripravlja jedi, ki so 

pripravljene iz kakovostnih surovin. Posebno skrb namenjamo svežini in kakovosti pripravi. Kupcu želimo 

ponuditi »domače« izdelke, zato smo usmerjeni k tradicionalnim recepturam, jedi pripravljamo brez 

dodanih konzervansov in na način kot bi si jedi pripravili doma. 

Kupcu ponujamo čim bolj raznolike in zdrave jedi in zato širimo ponudbo v programu Grab&Go v katerem 

trenutno ponujamo več kot 30 različnih solat in malic. Vsako leto se trudimo razvijati tudi inovativne izdelke 

in tako smo v letu 2020 prejeli dve nagradi za inovativnost, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko. 

Nagrajena izdelka sta bila ajdov narastek s tofujem in veganski tatarc. 

Izdelke zapakiramo v embalažne enote različnih velikosti, da se kupec lahko odloči ali bo jed kupil za malico 

ali kosilo, večja pakiranja 2 in 4 kg, pa kupcu omogočata, da izdelke kupi tudi za družinska praznovanja in 

zabave ali na zalogo in si izdelek lahko doma tudi zamrzne. 

V naši raznoliki ponudbi smo skozi leto 2020 ponudili kar 180 različnih izdelkov. Kupcu ponujamo različne 

enolončnice, pripravljene panirane jedi, ki jih lahko pogreje ali jih uživa hladne, ponujamo tudi surove 

panirane izdelke, ki jih ocvrejo na toplotekah in tako končnemu kupcu ponudijo topel in svež izdelek. Poleg 

tega ponujamo različne priloge k glavnim jedem, pa delikatesne solate ter raznovrstne mesne in 

vegetarijanske namaze. Pripravljamo pa tudi kombinirane jedi, ki jih lahko kupec izbere za malico. 

V letu 2020 smo razvili ali spremenili veliko novih izdelkov v različnih prodajnih skupinah: 

- Za program Grab&Go, smo v razmerah pandemije v času prvega vala za vse vstopne točke pripravili 

nove malice: polpet z lečo s papriko in korenjem, piščanec na žaru s kuskusom s sušenimi 

paradižniki, zelenjavni kanelon s kvinojo in z rdečim fižolom, oslič s krompirjevo solato, testenine 

mozzarela z mešano solato, testenine tuna z mešano solato, piščanec na žaru z ajdovo kašo z 

bučkami ter palačinke s sadnim in lešnikovim nadevom. 

- Med pripravljene gotove jedi smo uvrstili: golaž, vampi, zelenjavna rižota, čufti v omaki, pasulj s 

klobaso, ričet s klobaso, piščančja rižota, rižota z morskimi sadeži, pašta fižol, boranja, ciganski 

golaž, telečja obara in sladko žito. K naštetim izdelkom smo dodali še prato, šunkine zvitke v aspiku, 

bulgur polpete in ajdove žgance. 

- Za segment »ready to heat« smo pripravili: mariniran piščanec z rizi bizijem, čufte s pirejem, golaž 

s polento, zelje s kuhano vratovino, piščančji zrezek v vrtnarski omaki z rižem, piščanec v smetanovi 

omaki s porom in testenine, piščančji paprikaš in riž, stroganof in riž, džuveč z rižem, džuveč s 

pečenimi rebri, repa z ajdovimi žganci in kranjsko klobaso, polpet s pirejem in špinačo, štefani 
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pečenko s špinačo in pirejem, špageti z bolonjsko omako in piščančji file v naravni omaki s kruhovim 

cmokom. 

- Pripravili smo tudi ponudbo gotovih jedi v zamrznjeni obliki: golaž, čufti v omaki, ričet, vampi in 

pasulj s klobaso. 

- Za Konzum Plus smo naslednje izdelke pripravili v pakiranjih za eno ali dve osebi: čufti v omaki, 

goveji golaž, pasulj s klobaso, rižota s piščančjim filejem in zelenjavo, vampe in zelenjavo z rižem. 

- Za morski teden v Mercatorju smo razvili lignjev in morski golaž ter črno rižoto. 

- Kot novoletno ponudbo smo razvili polnjene paprike s skuto, spomladanske zvitke z mesom in 

različico z zelenjavo, pecivo s šunko in sirom, zavitek z lososom in ohrovtom, škarpenin namaz ter 

zelenjavna nabodala. 

- Za naše zunanje kupce pa smo razvili in ponudili naslednje izdelke: francoska solata, ameriška 

solata, tunin namaz, sirov štrukelj in polnjene pečene paprike s skuto. 

V letu 2020 smo pripravili 722 ton izdelkov in dosegli 91,8 % načrtovanih količin ter presegli lanskoletne 

količine za 1,4 %. 

 

PREDELAVA POLENOVKE 

Glavna dejavnost obrata v Kopru je proizvodnja izdelkov iz kakovostne norveške polenovke. V obratu poteka 

celoten postopek predelave polenovke od namakanja, kuhanja in čiščenja ribe do priprave namazov. 

Gurmani našo polenovko zelo dobro poznajo, saj se od ostalih proizvajalcev ločuje po prepoznavni snežno 

beli barvi. V okusu izrazito izstopa polenovka, ki se zaokroži z nežnimi začimbami. 

V preteklih letih smo kupcem ponudili več različic namaza. Poleg klasičnega namaza polenovka na belo, 

ponujamo še polenovka po istrsko, polenovka na belo s koščki, polenovka s dodatkom pesta, polenovka s 

dodatkom sušenih paradižnikov in kaper ter polenovka s tartufi. V letu 2020 smo pripravili 43 ton različic 

namaza s polenovko, kar je 91,9 % načrtovanih količin in 96,1 % lanskoletnih količin. 

 

PRIPRAVA SENDVIČEV IN SOLAT 

Sendviče in solate pripravljamo v dveh naših obratih, v obratu na Parmovi v Ljubljani in v obratu v Slovenskih 

Konjicah. 

Pri pripravi asortimenta sledimo željam različnih ciljnih skupin, ki kupujejo naše izdelke. Kupci tovrstnih 

izdelkov so namreč zaposleni, pa dijaki in študentje, ki se v svojih željah razlikujejo. 

 

V obratu priprava sendvičev in solat na Parmovi smo se osredotočili na pripravo sendvičev in solat s krajšimi 

roki trajanja. 
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- Tu smo v letu 2020 razvili ali spremenili naslednje izdelke: enostavne sendviče v kajzerici oziroma 

žemlji s sirom z različnimi nadevi: s sirom in šunko, s puranjo salamo in sirom ter s suho salamo in 

sirom. Naboru smo dodali še sendvič s sirom v sončničnem pecivu in fitness štručko s poli salamo. 

- Linijo svežih sendvičev smo dopolnili s sendviči: toskanska bela štručka s kuhanim pršutom, temna 

ciabatta s savinjskim želodcem, bela ciabatta s pršutom in fitness bageta z mozzarelo. 

- Razvili smo tudi linijo malo drugačnih sendvičev: polnozrnata tortilja s piščančjim filejem, črna 

žemlja s puranjimi prsmi in lahko mozzarelo, črna žemlja s humusom in zelenjavo, proteinska 

ciabatta z mozzarelo in piščančjimi prsmi, proteinska ciabatta z jajcem in sirom, proteinska ciabatta 

s piščancem na žaru in pečeno papriko, graham žemlja s kuhanim pršutom, graham žemlja s tuno, 

graham žemlja z jajcem, ciabatta s semeni  s tuno, ciabatta s semeni s piščancem na žaru in jajcem. 

V letu 2020 smo v obratu priprava sendvičev in solat Parmova pripravili 137 ton izdelkov in dosegli 59,0 % 

načrtovanih količin ter 61,7 lanskoletnih količin. 

 

V obratu priprava sendvičev in solat Slovenske Konjice smo se osredotočili na pripravo pakiranih sendvičev 

in solat z daljšimi roki trajanja. 

- Tu smo letos spremenili pakiranje solat iz manjših v večje lončke: solata s šunko in jajcem, solata z 

mladim sirom, solata z mariniranim piščancem in sezamom, solata z granatnim jabolkom. 

- Za segment sendvičev smo pripravili dva sendviča s temno štručko in sicer temna štručka s slanino 

in jajcem ter temna štručka s suho salamo in sirom. 

- Iz obrata v Ljubljani na Parmovi smo prevzeli pripravo trikotnih sendvičev s savinjskim želodcem in 

kuhanim pršutom. 

- Za zunanje kupce pa smo razvili in razširili naš asortiment z naslednjimi novostmi: solato s šunko in 

jajcem, solata z mariniranim piščancem, poli solata, slim&fit solata, slim&fit  solata z ajdovo kašo, 

piščančji grill wrap in BBQ piščančji wrap. 

V letu 2020 smo v obratu priprava sendvičev in solat Slovenske Konjice pripravili 145 ton izdelkov in 

dosegli 79,2 % načrtovanih količin ter 89,5 % lanskoletnih količin. 
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Storitvene dejavnosti 

 

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 z 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 OBLIKOVALSKEGA STUDIA 

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 VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽARI TER SERVISNA DELAVNICA 

Storitve varstva pri delu in varstva pred požari so široko zastavljene in pokrivajo več področij, v okviru 

katerih nudimo naročniku naslednje storitve: 

- varstvo pri delu; 

- požarna varnost; 

- servisiranja gasilnikov, nadzora hidrantnega omrežja, nadzora pitnikov, storitve brušenja; 
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- aktivna požarna zaščita. 

 

Področje varstvo pri delu in požarne varnosti zajema storitve varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred 

požarom. V okviru slednjega pripravljamo in izdelujemo elaborate za požarne rede, izvajamo programe 

usposabljanja za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost, zagotavljamo podlage za varno delo ter 

pripravljamo analize in poročila z omenjenega področja. V letu 2011 smo v službi uvedli nov, sodobnejši in 

okolju prijaznejši sistem prikazovanja in simulacije gašenja požarov. 

Storitev varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom se tudi v prihodnje usmerja v dosledno in 

kakovostno izpolnjevanje zahtev, ki jih narekuje zakonodaja ter podajanje kakovostnih poročil o njihovem 

izvajanju in nadzoru. 

 

Servisiranja gasilnikov in nadzor hidrantnega omrežja obsega skrb za vso opremo s področja protipožarne 

zaščite v skladu z zakonskimi predpisi. Tako oprema kot tudi vzdrževanje in pogostost vzdrževanja so 

opredeljeni z zakonsko določenimi predpisi. Poleg servisa gasilnih aparatov opravljamo redni tehnični 

nadzor hidrantnih omrežij, pooblaščeni pa smo tudi za preizkus hidrantnih omrežij in izdajanje potrdil o 

njihovem brezhibnem delovanju. 

Naš nadzor nad pitniki je usmerjen predvsem na njihovo brezhibno delovanje. V prostorih naših naročnikov 

nadzorujemo delovanje pitnikov. Redno servisirani pitniki zagotavljajo pitje kakovostne in filtrirane vode 

neposredno iz lokalnega vodovodnega omrežja. 

Storitev brušenja je dejavnost družbe, ki nam omogoča aktivno zaposlovanje invalidov. Izvajamo brušenje 

najrazličnejših nožev in rezil, ki se uporabljajo v maloprodajnih enotah naročnika. 

 

Konec leta 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 POVEZANE Z UPRAVLJANJEM ARHIVA 

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. 

 

  



 23 

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 oziroma 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 STALNE POPISNE KOMISIJE 

V začetku leta 2017 smo v družbi Mercator IP, d.o.o., vzpostavili nov oddelek, ki se ukvarja s popisom 

osnovnih sredstev za naročnika. Dejavnost stalne popisne komisije zajema skrb za letni popis osnovnih 

sredstev pri naročniku, skrb za popis osnovnih sredstev pri prenovah naročnikovih enot, pregled nad 

premiki osnovnih sredstev med naročnikovimi enotami, priprava predlogov za odpise dotrajanih oziroma 

neuporabnih osnovnih sredstev. V naslednjih letih nameravamo storitev še širiti tako, da bomo čim bolj v 

pomoč uporabnikom osnovnih sredstev, hkrati pa bomo v sodelovanju z naročnikom povečevali nadzor nad 

premiki osnovnih sredstev naročnika. 

 

STORITVE RECEPCIJ 

Zaposleni na recepcijah, ki jih vodimo pri naročniku, evidentirajo in nadzorujejo nad vstope in izstope 

zaposlenih, evidentirajo in nadzorujejo vstope tovornih vozil ter kontrolirajo transportno dokumentacijo, 

sprejemajo , evidentirajo in napotujejo obiskovalce oziroma stranke, k osebam, h katerim so namenjeni, 

tam, kjer so vzpostavljene telefonske centrale, sprejemajo in usmerjajo telefonske klice, izvajajo rezervacije 

sejnih sob v upravni objektih, sodelujejo s službo, ki izvaja varovanje objekta, ukrepajo v primeru proženja 

alarmnih naprav, delajo in spremljajo delovanja video nadzornih sistemov na posameznih lokacijah oziroma 

objektih in sprotno obveščajo o napakah in težavah na teh sistemih, spremljajo živo sliko in po potrebi 

pregledujejo posnetke za kritične situacije, vodijo predpisane evidence za delo z video nadzornim sistemom. 

 

STORITVE KORPORATIVNE VARNOSTI 

Storitve korporativne varnosti obsegajo kar nekaj sklopov aktivnosti. Sodelavci v službi korporativne 

varnosti svetujejo, ukrepajo, ugotavljajo in pomagajo pri odkrivanju kaznivih dejanj in kršitev notranjih in 

zunanjih pravil, ki jih storijo zunanji udeleženci in zaposleni, zbirajo in dokumentirajo dokazno gradivo v 

zvezi s kršitvami in kaznivimi dejanji, sodelujejo in pomagajo pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj s 

področja varovanja, sodelujejo pri pripravi in izdelavi notranjih pravil in standardov za področje varovanja, 
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projektirajo, pregledujejo in potrjujejo ponudbe za izvedbo za izvedbo projektov za sisteme tehničnega 

varovanja za Skupino Mercator ter nadzorujejo izvedbo teh projektov, sodelujejo z zunanjimi izvajalci 

varovanja, s katerimi pogodbeno sodeluje naročnik, pripravljajo in sodelujejo v razpisnih postopkih za izbiro 

dobaviteljev sistemov tehničnega varovanja in storitev s področja varovanja, svetujejo in izvajajo kontrolo 

pri izvedbi tehničnega varovanja (video nadzor, vlomno varovanje, kontrola pristopa, elektronska zaščita 

pred krajo) in operativo izvajajo varnostno politiko pri naročniku. 
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PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV 

 

Spreminjamo se, prilagajamo 

 

S prvim dnem leta smo prešli na nov plačni sistem, ki smo ga dogovorili v tvornem dialogu s sindikati. Sistem 

ohranja razmerja med plačami glede na odgovornost hkrati pa zagotavlja enake plače za primerljiva delovna 

mesta. 

 

V začetku februarja se je uprava Skupine Mercator odzvala na krizno situacijo in vzpostavila krizno delovno 

skupino, ki je dnevno analizirala in koordinirala šest ključnih točk: varnost zaposlenih, varnost kupcev, 

varnost oskrbovalne verige, upravljanje rasti prihodkov, družbeno odgovornost in upravljanje z likvidnostjo. 

Delovna skupina je na nivoju Skupine Mercator na osnovi analiz predlagala vrsto ukrepov v zvezi z 

načrtovanjem in uravnavanjem likvidnosti, nabavnih tokov, stroškov in investicij. 

 

V februarju in začetku marca so se nakazale velike spremembe v načinu življenja, na katere smo se odzvali 

tako, da smo si pripravili različne scenarije delovanja družbe, s katerimi bi blažili različne možne situacije, v 

katerih bi se znašla družba. 16. marca 2020 je vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo in izredne 

razmere. Prodaja naših izdelkov je na tedenskem primerljivem obdobju z lanskim padla za 60 %. Sledilo je 

zapiranje asortimenta naših svežih izdelkov in posledično zaprtje obrata na Parmovi ter selitev okrnjene 

proizvodnje v obrat v Slovenskih Konjicah. Zaradi padca naročil smo proizvodnjo reorganizirali na krajši 

delovni teden in temu primerno prilagodili dostavo v Mercatorjeve trgovine. 

 

V aprilu smo pripravili 7.500 potratnih potic in 8.000 sendvičev s »pohančkom«, ki jih je Mercator v znak 

spoštovanja njihovemu delu v oteženih razmerah in kot vzpodbudo podaril svojim trgovkam in trgovcem 

ter zaposlenim v logistiki. 

Z Mercatorjem smo sodelovali tudi pri pripravi in dostavi malic na vstopne točke COVID-19 za jemanje brisov 

ter pri pripravi in dostavi malic za enote Civilne zaščite. 

 

Preko dostavljalca hrane Wolt smo začeli s prodajo in dostavo izdelkov naše družbe. 

 

V maju smo v proizvodnji ponovno vzpostavili običajni ritem proizvodnje in zopet vzpostavili dnevno 

dostavo v Mercatorjeve trgovine. Pričeli smo s trženjem zamrznjenih sladic preko Mercatorjeve 

veleprodaje. 

Izvedli smo vse potrebne aktivnosti, ki jih je zahtevala zakonodaja v povezavi s pandemijo COVID-19, za 

pridobitev povračil nadomestil delavcem, katerim je bilo odrejeno čakanje na delo in delavcem, ki so bili 
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odsotni iz razloga višje sile ter za pridobitev povračil kriznega dodatka za delavce s priznano kategorijo 

invalidnosti. 

Z Mercatorjem smo sodelovali pri pripravi paketov, napolnjenih z Mojimi znamkami za prostovoljce in enote 

Rdečega križa in Karitas. 

 

Junija smo spet zagnali pripravo sendvičev in solat v obratu na Parmovi, ki smo go konec marca zaprli. 

V Mercatorjev asortiment smo vključili nove zamrznjene jedi na žlico. Dodajali smo tudi nove izdelke v linijo 

pripravljenih jedi (»Ready Meals«). 

Zaradi prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev smo v računovodske evidence knjižili slabitev v 

višini 279.238 EUR. 

 

V juliju smo v Ljubljani z okolico organizirali dostavo jedi Minute na dom ali delovno mesto. 

 

V avgustu smo organizacijo dostave jedi Minute razširili še na Kranj z okolico. 

 

V septembru smo pripravili 192 tort za prvošolčke zaposlenih v Mercator, d.d., in v Mercator IP, d.o.o. 

Intenzivno smo sodelovali z Mercatorjevo veleprodajo pri pridobivanju novih kupcev. 

V Mercatorjeve hladilne omare z zamrznjenimi živili smo umestili zamrznjen suffle. 

Ob zaključku reorganizacije obrata Sušilnica sadja in zelenjave v Mislinji smo sprostili preostanek v ta namen 

rezerviranih sredstev v višini 95.216 EUR. 

 

V oktobru, ko nas je zajel drugi val pandemije COVID-19, smo se soočili z velikim padcem prodaje izdelkov 

iz linije ToGo. 

S tehnološkimi izboljšavami smo podaljševali roke uporabe našim jedem na žlico. 

 

V novembru smo z našim največjim kupcem usklajevali poenotenja pakiranja in segmentiranja naših 

izdelkov. 

 

V decembru smo pripravili rekordno količino bakalarja, 7,9 tone, tatarskega biftka, 29,5 tone, ter francoske 

solate. Te smo pripravili kar 32,8 tone. Poleg tega smo pripravili 20 ton potratne potice, ki smo jo pripravili 

deloma za prodajo, deloma pa smo jo, v sodelovanju z Mercatorjem, namenili za obdarovanje zaposlenih. 

Pripravili smo krostate za nagrajence Mercatorjeve vsakoletne aktivnosti Lepo je biti naj. 

Sodelovali smo pri obdarovanju otrok do sedmega leta starosti v Mercatorjevi aktivnosti Božiček na domu. 

Konec decembra smo zaradi padca prodaje izdelkov iz linije ToGo ponovno zaprli obrat na Parmovi. Pripravo 

preostalih izdelkov pa smo preselili v sorodni obrat v Slovenske Konjice. 
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Učimo se, učimo 

 

Učenje je ena izmed naših osrednjih vrednot. Vseživljenjsko učenje je danes pravilo. Kar smo se naučili v 

preteklih letih šolanja, že zdavnaj ne velja več v celoti, sploh pa ne zadošča za kakovostno opravljanje dela, 

ki postaja vse bolj specializirano. Hkrati se na področju zaposlovanja srečujemo s popolnoma spremenjenimi 

razmerami na trgu dela, pomanjkanje kadra je prisotno v vseh panogah. V takšnih razmerah je seveda 

učenje in prenos znanja še pomembnejše. Kar lahko naredimo, je, da vlagamo v zaposlene, v pridobivanje 

izkušenj in pridobivanje praktičnih znanj.  

 

V letu 2020 smo zaposleni pridobivali znanja na različnih področjih. Največ smo se izobraževali na področju 

obvladovanja zakonskih določil, manj pa na področju strokovnih znanj, predvsem zaradi spremenjenega 

načina izvajanja izobraževanj zaradi pandemije COVID-19. 

Strokovni sodelavci smo se tudi v letu 2020 izobraževali na temo ravnanja z invalidi. Zunanje podjetje je 

izvedlo delavnico o ravnanju z ranljivimi ciljnimi skupinami, ki je bila usmerjena na odnose med izrednimi 

razmerami. Izobraževanja se je udeležilo 41 strokovnih sodelavcev. Število strokovnih sodelavcev v 

invalidskem podjetju smo povečali za 8. 

 

Razvijamo 

 

Glavno gonilo razvoja v letu 2020 so bile spremenjene razmere poslovanja. Tako smo v pisan asortiment 

naših izdelkov uvrščali izdelke, s katerimi kupcu ponudili različne pripravljene malice: polpet z lečo s papriko 

in korenjem, piščanec na žaru s kuskusom s sušenimi paradižniki, zelenjavni kanelon s kvinojo in z rdečim 

fižolom, oslič s krompirjevo solato, testenine mozzarela z mešano solato, testenine tuna z mešano solato, 

piščanec na žaru z ajdovo kašo z bučkami ter palačinke s sadnim in lešnikovim nadevom. Našteti ponudbi 

smo dodali še celo paleto novih sendvičev z različnimi pekovskimi izdelki in raznolikimi nadevi. 

Kupcu smo priskočili na pomoč pri pripravi kosila z gotovimi jedmi: golaž, vampi, zelenjavna rižota, čufti v 

omaki, pasulj s klobaso, ričet s klobaso, piščančja rižota, rižota z morskimi sadeži, pašta fižol, boranja, 

ciganski golaž, telečja obara in sladko žito. K naštetim izdelkom smo dodali še prato, šunkine zvitke v aspiku, 

bulgur polpete in ajdove žgance. Poleg naštetih, smo ponudili še: mariniran piščanec z rizi bizijem, čufte s 

pirejem, golaž s polento, zelje s kuhano vratovino, piščančji zrezek v vrtnarski omaki z rižem, piščanec v 

smetanovi omaki s porom in testenine, piščančji paprikaš in riž, stroganof in riž, džuveč z rižem, džuveč s 

pečenimi rebri, repa z ajdovimi žganci in kranjsko klobaso, polpet s pirejem in špinačo, štefani pečenko s 

špinačo in pirejem, špageti z bolonjsko omako in piščančji file v naravni omaki s kruhovim cmokom. 
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Kupec je lahko našel naše izdelke tudi med zamrznjenimi izdelki na Mercatorjevih policah. Te je lahko shranil 

doma v zamrzovalnik »na zalogo«: golaž, čufti v omaki, ričet, vampi in pasulj s klobaso. 

Da so bili novoletni prazniki nekaj posebnega smo poskrbeli s polnjenimi paprikami s skuto, spomladanskimi 

zvitki z mesom in različico z zelenjavo, s pecivom s šunko in sirom, z zavitkom z lososom in ohrovtom, s 

škarpeninim namazom ter z zelenjavnimi nabodali. 

In poskrbeli smo, da se je lahko naš kupec posladkal z različnimi biskvitki, ki smo jih vrstili v program 

Grab&Go. V klasičnem asortimentu naših svežih slaščic je kupec lahko letos izbiral med različnimi novimi 

okusi naših kock. Kupcu smo prvič ponudili tudi slaščico, čokoladni souffle, ki jo je lahko shranil v domači 

zamrzovalnik in si jo enostavno pripravil sam, ko mu je to ustrezalo. 

Novoletne praznike smo kupcu popestrili z biskvitkom gingerbread v obliki zvezdice. 

 

Nagrajeni smo! 

 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v 

okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je na 

tokratnem jubilejnem 20. ocenjevanju podelila 

nagrade odličnim slaščičarskim in pekovskim izdelkom. 

Zlata priznanja so tudi letos prejeli Mercatorjevi 

slaščičarski in fini pekovski izdelki, ki po mnenju 

komisije Sekcije za pekarstvo v okviru Zbornice 

kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS sodijo med 

odlične slaščičarske in pekovske izdelke. Nagrajeni izdelki z zlatim odličjem, ki jih izdelujemo v obratu 

Slaščičarska delavnica Kranjski kolaček v Naklem, so: kokos kocke, krostata čoko lešnik, skutina pita s 

sadjem, torta borovničevo presenečenje, slovenska potica z orehovim nadevom in rozinami, veganska 

orehova potica z rozinami in potratna potica.  

 

Inštitut za nutricionistiko je že šesto leto zapored izbiral najbolj inovativna živila. Naziv najbolj inovativnega 

živila leta 2020 v skupini pripravljenih jedi sta dobila dva naša izdelka: veganski tatarc in ajdov narastek s 

tartufi. Namen nagrajevanja je predvsem vzpodbujanje h kreativnosti slovenskih proizvajalcev živil pri 

razvoju novih inovativnih živil ali preoblikovanju obstoječih živil, ki se ponašajo z ugodnejšo prehransko 

sestavo. 

 

Mercatorjevi potici z orehi ter potici z rozinami in orehi smo podaljšali certifikat zajamčene tradicionalne 

posebnosti.  
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Okrogla, valovita, z luknjo v sredini, pečena v glinenem modelu - taka je prava slovenska potica, bogata z 

orehi in polnega okusa. Po želji tudi z rozinami. Ta tipičen slovenski izdelek se ponaša z bogatim orehovim 

nadevom, zavitim v aromatično kvašeno testo. Slovenska potica s certifikatom »zajamčena tradicionalna 

posebnost«. 

 

Na letošnjem 58. mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu Agra smo tudi letos prejeli laskavi naziv 

”Šampion kakovosti”, ki so si ga je letos prislužile sarme. Naziv Šampion kakovosti pripada izdelkom, ki tri 

leta zapovrstjo prejmejo zlato medaljo v svoji kategoriji. Izdelka sirovi štruklji in skutna torta s sadjem sta 

dobila veliko zlato odličje. Zlata odličja so si prislužili: pannacotta, polenovka po istrsko, polenovka s tartufi, 

polenovka po mediteransko, polenovka z rožmarinom, polenovka s sušenimi paradižniki, boranija, čufti v 

omaki in polnjena paprika v omaki. Srebrno medaljo so prejeli: vampi, telečja obara, polenovka na belo, 

ciganski golaž, golaž in tunin namaz. Bronasto odličje pa je prejel tatarski biftek. 

 

Na testu Zveze potrošnikov Slovenije je med tremi vzorci delikatesnih francoskih solat različnih trgovskih 

znamk zmagala naša francoska solata Minute. Zveze potrošnikov Slovenije je na testu preverila kemijske 

lastnosti, izvedla nekatere mikrobiološke preiskave, preverila prisotnost aditivov in arom ter senzorično 

kakovost. Pri končni oceni so upoštevali še skladnosti označbe na embalaži. Za zmagovalno francosko solato 

so potrdili, da ne vsebuje konzervansov. 

 

S tovrstnimi priznanji dokazujemo, da s svežino in skrbno izbranimi sestavinami lahko zadovoljimo 

kulinarične okuse še tako zahtevnih kupcev, predvsem pa smo zvesti tradicionalnim postopkom izdelave. 

 

Lepo je biti NAJ 

 

Mercatorjeva tradicionalna podelitev prestižnih nagrad zaposlenim Lepo je biti naj, na katerem so običajno 

podeljena priznanja zaposlenim, ki so s svojim delom in zgledom prepoznani kot izstopajoči posamezniki, ki 

jih je vredno nagraditi, je v letu 2020 žal odpadla. Nagrade in priznanja v kategorijah: Naj šef, Nagrada 

Mercator, Naj notranji učitelj, Naj prodajalec in Naj prodajaln pa so bile vseeno podeljene. Med nagrajenci 

sta bili tudi naša sodelavka Tina Thaler, prejemnica Nagrade Naj učitelj in naša sodelavka Polona Ajdnik 

Benić, prejemnica Nagrade Mercator. 

 

Ponosni smo na vse sodelavce, ki so zaslužni za vsakodnevno predano in odgovorno delo! 
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Vlagamo 

 

Leta 2020 smo v družbi Mercator IP, d.o.o., realizirali za 415.787 EUR naložb v osnovna sredstva, od tega 

375.095 EUR naložb v nepremičnine, naprave in opremo, 40.692 EUR pa v nakup neopredmetenih osnovnih 

sredstev. V letu 2020 smo vlagali predvsem v naprave in opremo v proizvodnih obratih. Zamenjevali smo 

staro opremo in vlagali v nove, sodobne pridobitve. Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva pa se 

nanašajo na nakup računalniških programov in licenc. 

 

Pomembnejši dogodki po zaključku leta 2020 

V marcu so potekali zaključni dogovori o prenosu delnic Poslovnega sistema Mercator, d.d., našega edinega 

družbenika, na Skupino Fortenova.  

Dne 25. marca 2021 je Poslovni sistem Mercator, d.d., sklenil dopolnjen dogovor glede nadrejenega dolga 

(Super Senior Facility) do VTB Europe v višini 80 milijonov EUR, ki zapade v odplačilo. Ta dopolnitev je 

predvidevala prvotno trimesečno podaljšanje roka odplačila, kar bi omogočilo stabilen okvir za dokončanje 

širšega refinanciranja (širše refinanciranje je bilo nato sklenjeno dne 23. aprila 2021). To dopolnilo je 

zagotovilo tudi okvir za podaljšanje ročnosti do konca septembra 2021 ter dodatnih 20 milijonov EUR (roll-

in) obstoječega nadrejenega posojila izven širšega refinanciranja. 

Dne 16. aprila 2021 je bil podpisan dogovor o širšem refinanciranju, po katerem je družba Poslovni sistem 

Mercator, d.d., z družbo Fortenova grupa, d.d., sklenila dolžniške instrumente v skupnem znesku 480 

milijonov EUR. 

Na dan 23. aprila 2021 je bil zaključen tudi prenos Agrokorjevega deleža v Poslovnem sistemu Mercator, 

d.d., na Skupino Fortenova. 

Skupina Fortenova je dne 26. aprila 2021 skladno s 24. členom Zakona o prevzemih, obvestila javnost, da 

namerava dati prevzemno ponudbo za vse delnice Mercatorja. Fortenova bo najkasneje v 30 dneh in ne 

prej kot v 10 dneh po objavi te prevzemne namere objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic 

družbe Poslovni sistem Mercator, d. d. 
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IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

 

Družba Mercator IP, d.o.o., skladno s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (v 

nadaljevanju ZGD-1) vključuje kot del svojega poslovnega poročila Izjavo o upravljanju družbe. 

 

 

Sklicevanje na Kodeks o upravljanju 

Upravljanje družbe Mercator IP, d.o.o., temelji na zakonskih določilih, dobri poslovni praksi ter na načelih 

Kodeksa upravljanja za nejavne družbe (v nadaljevanju Kodeks). 

 

 

Skladnost z določili Kodeksa 

Vodstvo in nadzorni svet družbe Mercator IP, d.o.o., sta za leto 2020 ugotovila, da je korporacijsko 

upravljanje v družbi Mercator IP, d.o.o., skladno z določili Kodeksa, s posameznimi odstopanji, ki so 

pojasnjena v nadaljevanju. 

 

Upoštevanje politike raznolikosti 

Družba Mercator IP, d.o.o., še ni sprejela posebnega dokumenta v zvezi s politiko raznolikosti, vendar jo v 

praksi izvaja v organih vodenja in nadzora glede naslednjih vidikov: starost, izobrazba in poklicne izkušnje. 

 

Razmerje med družbo in deležniki 

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je ustanovitelj in edini družbenik. Ustanovitelj samostojno odloča o 

vseh vprašanjih upravljanja družbe. Funkcijo ustanovitelja uresničuje Uprava Poslovnega sistema Mercator, 

d.d. Družba Mercator IP, d.o.o., obvešča o zadevah družbe svojega edinega družbenika preko nadzornega 

sveta in preko sej Uprave Poslovnega Sistema Mercator, d.d.  

 

Nadzorni svet 

Nadzorni svet družbe Mercator IP, d.o.o., deluje v tričlanski sestavi. Člane nadzornega sveta družbe 

Mercator IP, d.o.o., imenuje Uprava Poslovnega sistema Mercator, d.d. Vsi člani so predstavniki edinega 

družbenika družbe Mercator IP, d.o.o., družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. 

 

Delovanje nadzornega sveta 

Predsednik nadzornega sveta skliče najmanj štiri seje nadzornega sveta letno. Na sejah prejema informacije 

od vodstva družbe o poslovni uspešnosti družbe in o njenem premoženjskem stanju. 
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Usposabljanje članov nadzornega sveta 

Člani nadzornega sveta se udeležujejo izobraževanj v skladu s potrebami posameznega člana, zato nadzorni 

svet ne opredeli letnega načrta usposabljanja članov nadzornega sveta. 

 

Vodstvo družbe 

Družba Mercator IP, d.o.o., ima enočlanski organ vodenja. Imenuje ga nadzorni svet, potrdi pa Uprava 

Poslovnega sistema Mercator, d.d., na sestanku uprave Mercator, v funkciji skupščine družbe Mercator-IP, 

d.o.o. 

 

Javno poročanje 

Družba Mercator IP, d.o.o., vsako leto objavi letno poročilo družbe na svojih spletnih straneh in poročilo 

pošlje tudi na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

 

Revizija in notranji sistem kontrol 

Družba Mercator IP, d.o.o., pripravlja računovodske izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja (MSRP) in zagotavlja, da so finančno stanje, uspešnost poslovanja in denarni 

tokovi prikazani pošteno glede na dejanske učinke poslovnih dogodkov. 

 

Notranje kontrole, 

ki jih je Skupina Mercator vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh, so usmeritve in postopki, da bi obvladovala 

tveganja, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti zanesljivost 

računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. 

Notranje kontrole na področju računovodenja so namenjene obvladovanju tveganj predvsem glede: 

• verodostojnosti računovodskih podatkov, ki temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah, 

dokazilih o obstoju poslovnih dogodkov, iz katerih so nedvoumno razvidni vsi podatki, pomembni za 

njihovo pravilno knjigovodsko evidentiranje; 

• pravilnosti računovodskih podatkov, ki so pred objavo ustrezno preverjeni; kontrole se vršijo na več 

nivojih s primerjavo in usklajevanjem podatkov analitičnih knjigovodstev s podatki v knjigovodskih 

listinah kot tudi s podatki poslovnih partnerjev ali z dejanskim fizičnim stanjem sredstev ter z 

usklajevanjem med analitičnimi knjigovodstvi in glavno knjigo; 

• popolnosti in pravočasnosti računovodskih podatkov, ki jo zagotavljamo z enotnimi računovodskimi 

politikami ter z natančno določenimi postopki in roki evidentiranja, ki so zapisani v računovodskem 

pravilniku Skupine Mercator in drugih internih aktih družb Skupine Mercator, zelo pomembno pa je 

tudi ustrezno razmejevanje pristojnosti in odgovornosti. 
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Sistem notranjega revidiranja je tesno povezan s sistemom upravljanja s tveganji. V Skupini Mercator so 

predmet revidiranja področja, ki jih zaznavamo kot bolj izpostavljena tveganjem, in pa temeljni, ključni 

procesi. S stališča notranje revizije so ključni procesi tisti, ki imajo velik vpliv na računovodske izkaze družb, 

ki so kritični za doseganje strateških ciljev družb in Skupine Mercator ter so podvrženi zahtevam po razkritjih 

po Mednarodnih računovodskih standardih ali veljavni zakonodaji. Notranja revizija izvaja redne in izredne 

preglede. 
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POSLOVNO POROČILO 

 

MAKROEKONOMSKE RAZMERE1 

 

Leto 2020 je bilo zelo specifično. Ob razglasitvi epidemije v Sloveniji je sledila omejitev gibanja v nočnem 

času, zaprtje večine ne nujnih storitev (neživilskih trgovin, gostiln, hotelov, kozmetičnih in frizerskih salonov 

itd.), omejitev gibanja na občine, kar je močno vplivalo na BDP. Po globokem padcu v drugem četrtletju (-

13 % medletno) je gospodarstvo v tretjem četrtletju okrevalo celo bolj, kot smo pričakovali (na -2,6 % 

medletno).  

V Sloveniji smo tako v letu 2020 beležili padec rasti BDP in sicer za 9,4 odstotne točke in je na letni ravni 

znašal -6,6 %. Padec je bil beležen tudi pri letni inflaciji, ki je v letu 2020 znašala 0,0 %, kar pomeni 

zmanjšanje za 1,8 odstotne točke. Negativen vpliv epidemije se vidi na stopnji brezposelnosti, ki je v 

primerjavi z letom 2019 narasla za 1,0 odstotne točke in tako znaša 8,7 %. 

 

Zaupanje potrošnikov2 se je v Sloveniji, v letu 2020, zaradi epidemije, na letni ravni poslabšalo. Potrošniki 

so pesimistični glede gospodarskega stanja v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih. Poslabšala so se pričakovanja 

glede števila brezposelnih, glede gospodarskih razmer v državi, glede finančnega stanja v gospodinjstvu in 

glede varčevanja. 

 

V letu 2020 se v Sloveniji, zaradi epidemije COVID-19 in strogih zajezitvenih ukrepov, ocenjuje 6,6-odstotni 

upad BDP. Stopnja brezposelnosti se je zvišala (8,7 %). Cene življenjskih potrebščin so v letu 2020 v 

povprečju ostale na ravni leta 2019, predvsem zaradi nižjih cen energentov, v naslednjih dveh letih pa se 

pričakuje zvišanje inflacije na 1,6 %3. Gospodarsko razpoloženje je bilo na letni ravni precej slabše kot leta 

2019. Na znižanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni so najbolj vplivali zaupanje v storitvene 

dejavnosti, zaupanje med potrošniki, v trgovini na drobno in v gradbeništvu. Trgovina je relativno stabilna 

in konsolidirana. Prvih pet trgovcev pokriva 92 % trga4. Med njimi je na prvem mestu Mercator s 30 % 

deležem. 

 

 

                                                 
1 Gospodarske razmere so komentirane na podlagi naslednjih virov podatkov: UMAR (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj), ECB (Evropska centralna banka), S&P (bonitetna agencija Standard&Poor's), statistični uradi posameznih držav, IMF (Mednarodni denarni 
sklad), tržno raziskovalno podjetje Nielsen in EC (Evropska komisija). 
2 SURS: Mnenje potrošnikov, Slovenija, december 2020. 
3 UMAR: Ekonomsko ogledalo, št. 1/2021, letnik XXVII. 
4 Valicon, Merjenje tržnega deleža z anketno metodo, dec. 2020 
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VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA DRUŽBO 

 
Konec leta 2019 so se na Kitajskem pojavile novice o novem koronavirusu, SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen 

COVID-19. V prvih mesecih leta 2020 se je virus razširil po vsem svetu. Že v začetku marca so se začele 

napovedovati velike spremembe, na katere smo se odzvali s pripravo različnih scenarijev delovanja družbe, 

ki bi pripomogli k lažjemu premagovanju različnih možnih situacij, v katerih bi se znašla družba. 18. marca 

2020 je začel veljati odlok vlade Republike Slovenije o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 

območju Republike Slovenije. 

Razglasitvi izrednih razmer je sledil padec prodaje in zapiranje nekaterih asortimentov naših svežih izdelkov, 

zaradi česar smo se odločili za začasno zaprtje obrata na Parmovi ter za selitev okrnjene proizvodnje v obrat 

v Slovenskih Konjicah. Zaradi padca naročil smo proizvodnjo reorganizirali na krajši delovni teden in temu 

primerno prilagodili dostavo v Mercatorjeve trgovine. Potrošnik je predvsem ob uveljaviti izrednih razmer 

precej spremenil nakupovalne navade in v njegovi košarici so bile nekaj časa prisotne predvsem osnovne 

življenjske potrebščine. Tudi mi smo sledili spremembam s prilagoditvijo naše ponudbe. Uvajali smo nove 

izdelke, ki so lajšali spremenjen način življenja našim končnim potrošnikom. Storitve, ki jih opravljamo, pa 

smo izrednih razmerah prilagodili novim okoliščinam. 

V povezavi s pandemijo  COVID-19 smo v družbi sprejeli in implementirali številne ukrepe za obvladovanje 

in preprečevanje širjenja okužb. V obdobju od marca do decembra 2020 smo z zaposlenimi aktivno 

komunicirali številne preventivne ukrepe ter protokol v primeru zaznane okužbe med zaposlenimi. V družbi 

nismo imeli večjega števila okužb in vedno smo zagotavljali delovanje vseh služb. V okviru režijskih služb 

smo v veliki meri uvedli delo od doma. 

Družba je v okviru koriščenja državne pomoči podjetjem uveljavila oprostitev plačila prispevkov PIZ za 

delavce, ki so delali, skladno s 33. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 

in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), ter povračilo 

nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju in odsotnih z dela zaradi višje sile po 28. členu ZIUZEOP. 
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ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

 

V letu 2020 smo se v družbi Mercator IP, d.o.o., soočili z izrednimi razmerami na trgu in se aktivno odzvali 

na začeten upad naročil naših izdelkov z aktivnim razvojem izdelkov primernih za aktualne tržne razmere in 

izkoristili fleksibilnost naši proizvodnih obratov. 

V začetku leta 2020, tako po uvedbi izrednih ukrepov na nivoju države smo se sprva soočili s 40 % padcem 

prodaje, a smo s hitrim ukrepanjem in proaktivnim delovanjem na razvoju novih izdelkov, uspeli popraviti 

sprva slabe napovedi in leto zaključiti s prihodki od prodaje izdelkov, ki so bili sicer nižji od načrtovanih in 

nižji od leta poprej, a so vseeno predstavljali svojevrsten uspeh glede na ocene, ki smo jih pripravljali v aprilu 

in maju 2020. 

Ne glede na izredne razmere pa smo se z dobrim in kakovostnim delom izkazali na vseh področjih, kjer 

opravljamo storitve in se izkazali z doseženimi in preseženimi prihodki tako glede na leto 2019 kot glede na 

načrtovane vrednosti. Ob tem smo se stroškovno obnašali kar se da racionalno in smo indeks vseh stroškov 

skupaj glede na načrtovano vrednost držali v skladu z indeksom, ki ga izkazujejo čisti prihodki glede na 

načrtovano vrednost, smo ga pa nekoliko presegli glede na lanskoletne številke. V letu 2020 smo pričakovali 

največjo rast na strošku delovne sile zaradi dviga minimalnih plač in pa na delovno intenzivnih storitvah. V 

splošnem so vsi stroški skupaj glede na lani rastli za 3,0 odstotne točke hitreje kot so rastli čisti prihodki 

družbe, glede na načrtovane vrednosti pa se ujemajo z rastjo prihodkov.  

 

PRIHODKI IZ PRODAJE IN PRODUKTIVNOST 

V družbi Mercator IP, d.o.o., smo v letu 2020 ustvarili 16.071.765 EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 

4,7 % manj kot lani. Pri načrtovanju aktivnosti za leto 2020 si nismo predstavljali, kako zelo drugačno leto 

nas čaka. Ko smo se sredi marca soočili z epidemijo in z njo povezanimi izrednimi ukrepi, je v naslednjih 

tednih sledil strm padec naročil naših izdelkov. Na ta padec smo se odzvali z iskanjem prilagoditev 

proizvodnih procesov in hkrati z razvojem novih izdelkov, primernih za aktualne razmere. Z aktivnim 

iskanjem rešitev in fleksibilnostjo, ki odlikuje naše proizvodne procese, smo uspeli obrniti krivuljo količin 

prodanih izdelkov spet v pozitivno smer. Storitvene dejavnosti so tudi v času izrednih razmer delovale v 

enakem obsegu, le ob spremenjenih pogojih. V drugačnih okoliščinah so posamezne dejavnosti v dogovoru 

z naročniki prilagodile svoje procese in so tam, kjer je bilo mogoče, opravile del svojega dela preko 

oddaljenega dostopa oziroma so svoje aktivnosti načrtovale tako, da so obiskovale naročnikove enote v 

obdobjih, ko je bilo v enotah pričakovati manjše število ljudi. Načrtovane vrednosti čistih prihodkov nismo 

uspeli poseči. Zabeležili smo za 1,5 mio EUR nižje čiste prihodke, kar predstavlja 91,5 % načrtovane 

vrednosti. Prihodki od prodaje izdelkov so nižji od načrtovanih za 1,6 mio EUR, so pa nekoliko višji prihodki 

od prodaje storitev in sicer za 0,1 mio od načrtovanih. Prihodki od prodaje storitev znašajo v letu 2020 4,4 

mio EUR in predstavljajo 27,7 % čistih prihodkov iz prodaje, prihodki od prodaje blaga, materiala in 
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proizvodov pa znašajo v letu 2020 11,6 EUR in predstavljajo 72,2 % čistih prihodkov iz prodaje. Delež 

prihodkov od prodaje storitev se je glede na leto 2019 povečal za 1,6 odstotne točke, zaradi precejšnjega 

padca prihodkov od prodaje izdelkov v drugi polovici marca, v aprilu in maju 2020.  

 

 

Produktivnost na nivoju družbe v letu 2020 znaša 49.912 EUR na zaposlenega iz ur in je nižja od dosežene v 

letu 2019 za 2,7 odstotne točke in za 5,3 odstotne točke nižja od načrtovane vrednosti. V letu 2020 je bil za 

trženje in proizvodnjo največji izziv razvoj tržno zanimivega asortimenta delikatesnih jedi, prilagojenega 

aktualnim razmeram in sprotno prilagajanje proizvodnih procesov razmeram na trgu in razmeram, ki jih je 

narekovala epidemija ter izredni ukrepi. 
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STROŠKI PRODAJE IN STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI 

Stroški prodaje družbe Mercator IP, d.o.o., ki vključujejo proizvajalne stroške prodanih proizvodov in 

storitev, stroške prodanega blaga, prejete cassa sconte, druge poslovne odhodke ter stroške prodajanja 

znašajo v letu 2020 15.555.148 EUR. Stroški prodaje so v letu 2020 nižji kot leto pred tem za 1,3 % in nižji 

od načrtovanih za 9,1 %. Višji pa so stroški splošnih dejavnosti in sicer glede na leto 2019 za 45,1 %, glede 

na plan za 12,8 %. Ko iz teh stroškov izločimo izredne dogodke (tako iz leta 2019 kot iz leta 2020) pa so za 

13,9 % višji od lanskoletnih in za 27,6 % višji od načrtovanih. V letu 2019 smo pripoznali dve rezervaciji, ki 

sta povečali stroške splošnih dejavnosti. To sta bili rezervacija za tožbe in rezervacija za neizkoriščene 

dopuste, ki smo jo pripravili zaradi spremembe metodologije aktuarskih izračunov, v skupni vrednosti 

141.024 EUR. V letu 2020 pa smo zabeležili nekaj več izrednih dogodkov. Odpravili smo dve rezervaciji iz 

preteklih let v skupni vrednosti 166.535 EUR, kar zmanjšuje stroške splošnih dejavnosti, izvedli smo 

prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in knjižili 232.752 EUR prevrednotovalnih poslovnih 

odhodkov, ki povečujejo stroške splošnih dejavnosti. Prav tako povečuje strošek splošnih dejavnosti tudi 

rezervacija, ki smo jo oblikovali konec leta 2020 zaradi že vložene prijave na Finančno upravo Republike 

Slovenije o vračanju državne pomoči, za katero smo zaprosili v času hudega padca prihodkov na začetku 

leta, a smo s fleksibilnostjo in zagnanostjo vseeno presegli našo prvotno oceno o vplivu pandemije na 

poslovanje družbe in smo prijavo na Finančno upravo Republike Slovenije oddali takoj, ko smo ocenili, da 

bomo presegli prag, ki je bil pogoj za pridobitev državne pomoči. Ta rezervacija je znaša 60.000 EUR in 

povečuje stroške splošnih dejavnosti. 

Od stroškov, ki najbolj vplivajo na gibanje stroškov prodaje omenimo le dva po deležu najmočnejša: stroški 

surovin in stroški delovne sile. Stroški surovin so v korelaciji s prihodki od prodaje izdelkov in se izkazujejo 

s podobnimi indeksi oziroma malenkost nižjimi kot omenjeni prihodki. Stroški delovne sile, pri čemer 

upoštevamo tako stroške dela, kot stroške agencijskih delavcev, stroške študentov in stroške pogodbenih 

delavcev, so rastli zaradi sprememb v zakonodaji z indeksom 102,3 glede na leto 2019, so pa nižji od 

načrtovanih, ker smo se tudi tu prilagajali razmeram. 

 

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA  

V letu 2020 smo realizirali 1.868.212 EUR poslovnega izida iz poslovanja, kar je za 484.799 EUR manj kot v 

letu 2019 in za 151.609 EUR manj od načrtovanega poslovnega izida iz poslovanja. 

Primerljive vrednosti brez prevrednotenja osnovnih sredstev ter brez sproščenih in pripoznanih rezervacij 

pokažejo, da smo v letu 2020 realizirali poslovni izid iz poslovanja v višini 2.017.280 EUR in je za 476.755 

EUR slabši kot leto poprej, a je zgolj za 2.540 EUR slabši od načrtovanega poslovnega izida. 

 

  



 39 

POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  

Družba Mercator IP, d.o.o., je v letu 2020 realizirala 1.920.938 EUR čistega poslovnega izida, kar je za 

354.562 EUR manj kot v letu 2019 in za 147.514 EUR manj od načrtovane vrednosti. 

Primerljive vrednosti brez prevrednotenja osnovnih sredstev ter brez sproščenih in pripoznanih rezervacij, 

ki niso povezane z aktuarskimi izračuni, pokažejo, da smo v letu 2020 realizirali poslovni izid obračunskega 

obdobja v višini 2.070.006 EUR in je za 346.518 EUR slabši kot leto poprej in zgolj za 1.554 EUR slabši od 

načrtovanega. 

 

KOSMATI DENARNI TOK IZ POSLOVANJA PRED NAJEMNINAMI  

Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami je v letu 2020 znašal 2.640.548 EUR, kar je za 8,8 

odstotne točke manj kot leta 2019 oziroma za 253.990 EUR manj kot leta 2019. Največja razhajanja med 

letom 2020 in letom 2019 se pokažejo na postavki, ki vključuje prevrednotovalne odhodke, ker smo 

prevrednotili opredmetena osnovna sredstva, ter na neto gibanju v rezervacijah zaradi sproščanja rezervacij 

iz preteklih let tako v letu 2020 kot v letu 2019 in zaradi oblikovanja rezervacije v letu 2020 na osnovi vložene 

prijave na Finančno upravo Republike Slovenije o vračanju državne pomoči. 

 

 

 

EBITDAR marža je v letu 2020 dosegla 16,2 % in je za 2,0 % nižja kot lani ter za 0,2 % nižja od načrtovane. 

 

STRUKTURA SREDSTEV 

Bilančna vsota družbe Mercator IP, d.o.o., znaša na dan 31. december 2020 17.694.007 EUR, kar je za 10,2 

% več kot je znašalo stanje konec leta 2019. V letu 2020 smo spremenili spremljanje danih posojil in 

depozitov, ki so bila v letu 2019 knjižena med dolgoročnimi sredstvi, v letu 2020 pa med kratkoročnimi 
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sredstvi. Pozitivna razlika bilančne vsote izhaja ravno iz danih posojil in depozitov, ki so na dan 31. december 

2020 višji za 1.697.788 EUR glede na stanje na dan 31. december 2019. 

 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Kapital družbe Mercator IP, d.o.o., je konec leta 2020 znašal 12.894.923 EUR in se je glede na stanje konec 

leta 2019 povečal za 18,6 %. Neto povečanje se nanaša predvsem na povečanje prenesenega čistega 

poslovnega izida letu 2020. 

Dolgoročne in kratkoročne poslovne in druge obveznosti so se v primerjavi s koncem leta 2019 zmanjšale 

za 378.530 EUR oziroma za 7,3 % predvsem zaradi nižjih dolgoročnih rezervacij. 

Finančne obveznosti se nanašajo na finančne obveznosti iz naslova najema. V primerjavi s koncem leta 

2019 povečale za 162.946 EUR oziroma za 28,73 % zaradi zamenjave vozil v voznem parku in s tem sklepanja 

novih pogodb o najemu, predvsem pa zaradi odprodaje starih vozil, ki so bila last podjetja in operativnega 

najema novih vozil, s katerimi smo nadomestili odprodana.  

 
PREGLED POMEMBNEJŠIH FINANČNIH KAZALNIKOV 

 

  2019 2020 
Indeks 

2020 / 2019 

Kazalniki dobičkonosnosti       

Čista dobičkonosnost kapitala 23,4% 16,1% 68,9 

Čista dobičkonosnost prihodkov 13,5% 12,0% 88,6 

Bruto dobiček / čisti prihodki 2,0% 16,3% 798,1 

Kazalniki finančne strukture       

Finančne obveznosti / lastniški kapital 0,05 0,05 114,0 

Delež kapitala in dolgoročnih rezervacij v pasivi 78,0% 80,1% 102,7 

Delež finančnih obveznosti v pasivi 3,5% 4,1% 117,1 

Delež poslovnih obveznosti v pasivi 18,2% 15,8% 86,7 

Kazalniki produktivnosti in sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov       

Stroški dela na zaposlenega iz ur (v EUR) 23.241 24.601 105,9 

Čisti prihodki / stroški dela 2,2 2,0 92,0 

Prihodki na zaposlenega iz ur (v EUR) 51.271 49.912 97,3 

Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 31.898 32.655 102,4 

Kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami v čistih prihodkih iz prodaje 17,2% 16,4% 95,7 

Kosmati denarni tok iz poslovanja v čistih prihodkih iz prodaje 16,9% 16,1% 95,6 
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TRŽENJE 

 

Eden od temeljev uspešnega poslovanja je dober trženjski načrt. Temelj dobrega trženjskega načrta pa je 

poznavanje porabnika, trga, tekmecev in lastnega podjetja. V procesu skrbnega načrtovanja in snovanja 

izdelkov, storitev in idej, določanja cene, sprejemanja odločitev v zvezi s tržnim komuniciranjem in 

distribucijo skrbimo, da s ciljnimi skupinami ustvarimo tako menjavo, da zadovolji pričakovanja porabnika 

in podjetja. 

Naše glavne usmeritve pri razvoju in trženju izdelkov še vedno 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 

 
Razmere v slovenskem gospodarstvu so bile v letu 2020 zelo nepredvidljive. Od sredine marca, ko so začele 

veljati izredne razmere v državi, smo tedensko sledili dogajanju, pričakovanim nadaljnjim ukrepom vlade in 

se skušali kar najhitreje prilagajati novim razmeram. Potrošnik je predvsem ob uveljaviti izrednih razmer 

precej spremenil nakupovalne navade in je skrbel predvsem za založenost z osnovnimi življenjskimi 

potrebščinami. To smo občutili v krepkem padcu naših izdelkov iz programa ToGo. Kasneje se je počasi in 

do neke mere vrnil k starim nakupovalnim navadam. Našo ponudbo smo v skladu s spremembami 

prilagajali, uvajali nove izdelke in prilagajali asortiment. Na storitvah, ki jih opravljamo, pa smo izredne 

razmere upoštevali tako, da smo obdržali celoten nabor aktivnosti, a smo te aktivnosti prilagodili novim 

okoliščinam. 
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Celotni prihodki družbe, tako od prodaje proizvodov kot storitev, so v letu 2020 znašali 16.072 tisoč EUR in 

so glede na predhodno leto padli za 4,7 %, glede na načrtovane prihodke od prodaje pa za 8,5 %. Na 

storitvenih dejavnostih smo prihodke glede na leto 2019 povečali za 0,9 %, načrtovane prihodke od prodaje 

storitev pa smo presegli za 2,7 %. Tovrstne prihodke smo povečali zato, ker smo z naročnikom dogovorili 

nekatere višje pogodbene vrednost za naše storitve. 

Zaradi spreminjajoče se dinamike prihodkov od prodaje izdelkov ter prihodkov od prodaje storitev se je 

nekoliko spremenila tudi struktura čistih prihodkov od prodaje. V letu 2019 so prihodki od prodaje storitev 

predstavljali 26,2 % v čistih prihodkih, v letu 2020 pa je ta delež za 1,6 odstotne točke višji. Prihodki od 

prodaje storitev so v letu 2020 družbi prinesli 27,8 % vseh čistih prihodkov. 

 

Prihodki od prodaje izdelkov so, glede na lansko leto in glede na načrtovane vrednosti, padli. 
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Podobno gibanje kot prihodki od prodaje izdelkov pokažejo tudi prodane količine. 

 

 

 

V letu 2020 smo zaostali tako za načrtovanimi kot tudi za količinami, ki smo jih prodali v preteklem letu in 

ta zaostanek smo opazovali na vseh obratih. Prizadevali pa smo si čim bolj omiliti situacijo, v kateri smo se 

znašli takoj ob proglasitvi izrednih razmer. Prihodki od prodaje slaščičarskih izdelkov in piškotov, ki jih 

pripravljamo v obratu Kranjski kolaček, so padli za 4,6 %, povečali pa so se prihodki od prodaje delikatesnih 

izdelkov in jedi na žlico, ki jih pripravljamo v obratu Delikatesa, tu smo za 2,4 odstotne točke izboljšali 

prihodke glede na lani. Najbolj pa so izredne razmere prizadele obrat za pripravo svežih sendvičev in solat 

na Parmovi. Prihodki od prodaje izdelkov iz tega obrata so padli kar za 37,4 %. To je opazno tudi na drugačni 

strukturi prodaje izdelkov v primerjavi s preteklim letom. Obrat za pripravo sendvičev in solat v Slovenskih 

Konjicah in obrat za pripravo polenovke v Semedeli sto obdržala enake deleže v strukturi prihodkov kot v 

preteklem letu. Obrat za pripravo svežih sendvičev in solat na Parmovi je delež zmanjšal za štiri odstotne 

točke, ki sta si jih razdelila Kranjsko kolaček eno in Delikatesa tri. 
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Vloženi trud v prilagajanje na novo situacijo in sledenje spremembam, ki so se dogajale na tržišču, je zelo 

omilil prvotno slabša. 
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Količine prodanih izdelkov so v letu 2020 sledile prihodkom od prodaje izdelkov. 

 

 

 

Količinska razmerja med programi pokažejo podobno sliko kot smo jo videli pri strukturnem razrezu 

prihodkov od prodaje izdelkov. Prevladujejo slaščičarski izdelki in piškoti. Sledi jim program delikatesnih in 

gotovih jed, nato pripravljeni sendviči in solate. V manjšem deležu se tem programom pridružuje še 

program z namazi iz polenovke. 

 

 

 

S storitvene dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v družbi, niso bile podvržene takim pritiskom kot 

proizvodne dejavnosti. V letu 2020 smo povečali prihodke od prodaje storitev glede na predhodno leto za 
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41 tisoč EUR in načrtovani cilj presegli za 115 tisoč EUR. Večje vrednosti so predvsem posledica dogovorjenih 

višjih pogodbenih vrednosti na nekaterih storitvenih pogodbah. 

 

 

 

Največji prispevek k višji vrednosti prihodkov od prodaje storitev ima Oblikovalski studio, ki je v letu 2020 

izpolnil več naročil kot leto poprej. Sledi Stalna popisna komisija, za katero smo izposlovali boljšo 

pogodbeno ceno na račun povečanja obsega dela. K pozitivni razliki so prispeval še aranžerji, korporativna 

varnost in Servisna delavnica. Slabše kot lani so delovali služba Varna hrana in interna kontrola, služba 

Varstvo pri delu in požarna varnost ter Recepcije, na katerih delo so vplivali spremenjeni urniki delovanja 

trgovin. Načrtovanih prihodkov od prodaje storitev pa niso dosegli le aranžerji. 
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Primerjava med storitvenimi dejavnostmi pokaže le manjšo prerazporeditev prispevkov posameznih 

storitvenih dejavnosti k skupnim prihodkom od prodaje storitev. Glede na lansko leto so se spremenili štirje 

prispevki in sicer sta Oblikovalski studio in Stalna popisna komisija tista, ki sta za eno odstotno točko 

povečala svoja prispevka k prihodkom od prodaje storitev, za eno odstotno točko pa sta prispevek znižala 

služba Aranžerji in Korporativna varnost. Vse ostale storitvene dejavnosti so ohranile enak prispevek kot so 

ga imele v letu 2019. 

 

 

 

 

Blagovne znamke 

 

V našem podjetju večinoma proizvajamo izdelke, ki jih naši kupci tržijo pod njihovimi trgovskimi znamkami. 

Slednje so pri kupcih že dobro uveljavljene in prepoznane kot zaupanja vredni izdelki, pri katerih kupec dobi 

največ za svoj denar. Skrb za kakovost vseh izdelkov, tudi proizvedenih pod  trgovsko znamko, je za nas na 

prvem mestu. Pri razvoju izdelkov sodelujemo le z najboljšimi in zaupanja vrednimi dobavitelji, saj je za 

kupce vse pomembnejše poznavanje izvora sestavin v izdelkih. 
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Slaščičarski izdelki 

V slaščičarski delavnici smo v letu 2020 sledili nastalim aktualnim tržnim razmeram in se jim  sproti 

prilagajali. V blagovni skupini Torte smo izdelkom 

spremenili težo pakiranja oziroma velikost in smo s 

tem dosegli poenotene embalaže. Prav tako smo 

prilagodili velikosti tort, po katerih kupci največ posegajo, 

znižali smo ceno in s tem približali izdelek še večjemu krogu 

kupcev. Z naštetimi posegi smo dosegli tudi večjo 

stroškovno učinkovitost, saj s poenotenjem embalaže zmanjšamo obseg potrebnih zalog. 

 

V segmentu TO GO sladic smo razvili tri  nove okuse  

izdelkov TO GO: schwarzwald, čokolada hruška in 

arašid. 

 

 

Z našim največjim kupcem smo uspeli dogovoriti prodajo trendovskega 

izdelka souffle, ki smo ga razvili v zamrznjeni različici 2/1 pakiranja in si 

tudi uspešno utrl pot do končnega potrošnika. 

 

 

Ponudbo slaščic smo razširili z dvema najbolj prodajanima izdelkoma kremna in zagrebška rezina v mini 

verziji, pakiranih po  24 kosov na  pladnjih, primernih tudi za različne namene pogostitve. 

 

V kategoriji pakiranih sladic  smo ponudbo razširili z izdelki: kocka čoko jagoda 2/1, kocka schwarzwald 2/1, 

čoko pomaranča 3/1 in čoko malina 3/1.  
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Zaradi zahtevnih tržnih razmer smo se povezali s kupci preko Mercatorjeve veleprodaje in uspešno pričeli s 

trženjem zamrznjenih sladic v rinfuznem pakiranju. Izdelki, s katerimi se je začelo sodelovanje preko 

veleprodaje so : jabolčna pita, medena rezina, skutina pita s sadjem, sacher kocka, zgibanica, čokoladna 

mini kocka, soufle, jagodna in čokoladna rolada ter kokos kocke. 

 

Delikatesni izdelki in pripravljene gotove jedi 

Leto 2020 je bilo zelo zaznamovano s pandemijo COVID-19, ki je krepko posegla tudi v nakupne navade.  

Tržnim razmeram smo se sproti prilagajali in zato smo začasno zmanjšali proizvodnjo izdelkov, po katerih ni 

bilo več povpraševanja. Predvsem se je to odrazilo na izdelkih z eno ali dvodnevnim rokom uporabe.  Na 

drugi strani pa smo razvili izdelke, ki so bili za kupca v danih razmerah primernejši. Največji razvoj je bil 

narejen v kategoriji pripravljenih jedi, ki so primerne za samostojen obrok. Razvite so bile naslednje jedi: 

stefani pečenka s krompirjevim pirejem in špinačo 350 g, piščanec v smetanovi omaki s porom in peresniki 

400 g, kuskus s sušenimi paradižniki in artičokami ter piščanec na žaru 300 g, ajdova kaša z bučkami in 

piščanec na žaru 300 g, kvinoja z rdečim fižolom in pečeno papriko in zelenjavni kanelon 300 g ter mešana 

solata in testenine z mozzarelo 330 g. 

 
Prodajo na hrvaški trg smo razširili s ponudbo gotovih jedi: čufte v paradižnikovi omaki 300 g, goveji golaž 

300 g, fižol s klobaso 300 g, rižota s piščancem in zelenjavo 300 g, vampi 300 g,  ter rižota z zelenjavo 300 g. 

Za sladkosnede kupce smo pripravili dve verziji 

palačink z marmeladnim in čokoladnim 

nadevom. Pakirani so v lični embalaži, primerni 

za pogrevanje ali takojšnjo konzumacijo. 

 
 

Kategorijo namazov smo v prednovoletnem času razširili s 

ponudbo dveh okusov: škarpenin in lososov namaz, 

polenovko po istrsko pa smo kupcu ponudili v 150 g 

pakiranju in tako poenotili embalažo s vsemi ostalimi 

namazi v kategoriji. 
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Naše najbolj prodajane izdelke iz kategorije pripravljene jedi smo v prvi polovici leta ponudili tudi v 

zamrznjeni verziji.  Spremenjene tržne razmere so kupcem narekovale, da se z izdelki založijo in imajo že 

pripravljene obroke vedno pri roki. Obenem so zamrznjeni izdelki primerni tudi za manjše gostinske obrate, 

prav tako so izdelki primerna rešitev za vse dopustnike. 

 
 
Priprava sendvičev 

Proizvodnja sendvičev in solat je sledila tržnim trendom in zato smo z našim največjim kupcem dogovorili, 

da se vsi naši sendviči v bodoče prodajajo zapakirani. 

Tako smo odgovorno pristopili in ravnali v 

skrbi za kupca. Zaradi zaprtja šol in v veliki 

meri odrejenega dela od doma, je bil ob 

uvedbi pandemije v sredini marca zaznan 

upad povpraševanja po sendvičih. 

Proizvodnjo smo prilagodili povpraševanju in v prodajnem asortimentu obdržali le najbolje prodajane, 

nabor ponudbe pa smo v začetku 

septembra razširili s tremi novimi 

okusi, ki hkrati predstavljajo cenovno 

zelo konkurenčne izdelke. 

 

V želji, da kupcu vedno ponudimo tudi nekaj novega, 

smo tudi v kategoriji sendvičev s podaljšano svežino 

razvili dva nova okusa in ju umestili v prodajni 

asortiment ob začetku šolskega leta. 

Kategorijo solat s podaljšano svežino smo popestrili s tremi novimi okusi, slabše prodajane okuse pa smo 

izločili iz prodajnega asortiment. 
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Ustvarjanje odnosov s kupci in pospeševanje prodaje 

 

Najpomembnejša sestavina vsakega posla je zadovoljna stranka, ki izdelek ali storitev kupi in nas priporoča 

drugim in se vrača. Ključnega pomena pri tem je izkušnja, ki jo dobi uporabnik z nakupom izdelka ali storitve. 

Vemo, da je vsak kupec edinstven, zanimajo ga različne stvari in uporablja različne tehnologije za 

komuniciranje. 

V letu 2020 je bilo sodelovanje s kupci še posebej pomembno, saj je pandemija COVID-19 pomembno 

vplivala tako na povpraševanje končnih kupcev kot tudi samo poslovanje naših poslovnih partnerjev. K 

ohranjanju zvestobe pri obstoječih kupcih in pridobivanju novih kupcev so pripomogle naslednje aktivnosti: 

- Trgovine največjega kupca redno obiskujejo naše pospeševalke, pogostost obiskov prilagajajo glede 

na velikost trgovine. 

- Sodelavci iz trženja so definirali ključne usmeritve na osnovi katerih so pospeševalke dnevno 

poročale o dogajanju v trgovinah. 

- V začetku leta smo skupaj z Mercatorjevo veleprodajo sodelovali na sejmu GAST EXPO. 

- Upoštevali smo tržne razmere, ki jih je pandemija močno spremenila in na nove načine ponudili 

potrošnikom naše izdelke. Pripravili smo drugačna pakiranja; družinska, enoporcijska … izdelke smo 

ponudili v zamrznjeni obliki. 

- Oblikovali smo kataloge za veleprodajne, maloprodajne in Horeca kupce. 

- V jesenskem času smo organizirali predstavitev in pokušino izdelkov v vseh Mercatorjevih C&C za 

območne prodajne ekipe, ponekod so se predstavitvam pridružili tudi večji kupci iz regije. 

- Izdelke predstavljamo preko različnih medijev: v revijah, na spletnih straneh, na stojnicah, po 

televiziji, po radiu. 

- Vključevali smo se v različne aktivnosti za kupce našega največjega kupca, pripravljali smo akcijska 

pakiranja, darila ob nakupih. 

- Storitve oglašujemo na prenovljeni spletni strani podjetja. 

 

 

Marketinške aktivnosti in oglaševanje 

 

Glavna naloga marketinga v podjetju je gradnja trajnega odnosa s kupci. Pomemben dejavnik tega odnosa 

je skrb za kupce, odzivnost na njihove potrebe ter ustrezna promocija, ki izdelke na polici naredi 

prepoznavne in jih kupci vzamejo za svoje. Skrben razvoj izdelkov in proizvodnja, pri kateri uporabljamo 

najkakovostnejše surovine, je prepoznan tudi pri Institucijah, ki ocenjujejo in nagrajujejo izdelke. 
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V letu 2020 smo z našimi izdelki aktivno sodelovali v pospeševalno prodajnih aktivnostih v Mercatorju. 

Prisotni smo bili v vsakem katalogu vsaj z enim izdelkom. 

Z namenom, da kupcu še bolj približamo naše izdelke, smo v mesecu aprilu pričeli s trženjem naših izdelkov 

preko aplikacije Wolt. Zaradi omejenega delovanja prodajne mreže Wolt je bila prodaja omejena na 

ljubljansko regijo znotraj obvoznega obroča, prodaja pa se je vršila iz hipermarketa Šiška in Rudnik. V drugi 

polovici leta se je prodaja razširila še v Maxi Gourmet in v Kranj, in sicer iz prenovljenega hipermarketa 

Primskovo. 

V obratu Kranjski Kolaček v Naklem smo imeli revizijo vseh postopkov in receptur, ki jih moramo 

zagotavljati, da ohranjamo leta 2019 pridobljeni certifikat za pravo slovensko potico z zajamčeno 

tradicionalno posebnostjo (ZTP). Certifikat je izdal akreditiran certifikacijski organ Bureau Veritas, d.o.o., 

Ljubljana, v skladu z registrirano specifikacijo, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano Republike Slovenije. Certifikat »Zajamčena tradicionalna posebnost« nosita Slovenska orehova 

potica 650 g in Slovenska potica z orehi in rozinami 650 g. Certifikat smo oglaševali v medijih in v 

Mercatorjevih letakih. 

Sodelovali smo na natečaju za Najbolj inovativna živila leta 2020. Inštitut za nutricionistiko je dvema našima 

izdelkoma podelil naslov »Najbolj inovativno živilo leta 2020«. V izboru so lahko sodelovala živila, ki so bila 

proizvedena v Sloveniji in so bila prvič na tržišču v letu 2019. Naša nagrajena živila po konkurenčnosti, 

kreativnosti ter prehranski sestavi v svoji skupini izstopajo od ostalih in dokazujejo, da se trudimo 

potrošniku ponuditi izboljšana, kakovostna in zdravju koristna živila, s čimer presegajo tudi inovativnost 

velikih mednarodnih korporacij. 

Namen projekta je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih inovativnih živil ali 

preoblikovanju obstoječih živil tako, da dosegajo ugodnejšo prehransko sestavo in so okolju prijazna. Temu 

je bilo prilagojeno tudi ocenjevanje živil, ki ocenjuje v prvi vrsti prehransko sestavo živil, saj se s projektom 

spodbuja ponudbo živil, ki so še posebej koristna za zdravje. Pri izboru pa so upoštevani še drugi vidiki 

inovativnosti, med drugim prijaznost okolju, posebnosti pri proizvodnji in pakiranju. 



 53 

 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je na tokratnem 

jubilejnem 20. ocenjevanju podelila nagrade odličnim slaščičarskim in pekovskim izdelkom in ponosni smo, 

da so letos ponovno prejeli zlato priznanje za odlično kakovost naši slaščičarski in fini pekovski izdelki. Po 

mnenju komisije Sekcije za 

pekarstvo v okviru Zbornice 

kmetijskih in živilskih podjetij 

pri Gospodarski zbornici 

Slovenije, sodijo kokos kocke 

350 g, krostata čoko lešnik 

100 g, skutina pita s sadjem 

650 g, torta borovničevo 

presenečenje 1 kg, slovenska 

potica z orehovim nadevom in 

rozinami 650 g, veganska 

orehova potica z rozinami 450 g in potratna potica 0,75 kg med »zlate« odlične slaščičarske in pekovske 

izdelke. 

Najvišja priznanja so dokaz, da so slaščičarski in pekovski izdelki narejeni samo iz izbranih sestavin, z veliko 

znanja in s skrbjo kot bi jih pekli sami v domačem okolju. Slaščičarski in pekovski izdelki izdelani po hišnih 

recepturah so priljubljeni pri kupcih, ki cenijo visoko kakovost, tradicijo, ročno izdelavo in skrbno izbrane 

surovine. 
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Na sejmu Agra smo letos prejeli skupno kar 19 medalj. 

Podeljenim trem žlahtnim medaljam v kategoriji mleka in mlečnih izdelkov se je pridružilo še 16 medalj iz 

ocenjevalne kategorije meso in mesni izdelki. 

Tako so sarme Minute prejele naziv 

šampiona. Zlato medaljo je prejelo kar 

osem izdelkov in sicer: polnjene 

paprike v omaki Minute, boranja z 

mesom Minute, čufti v omaki Minute, 

namaz polenovka z rožmarinom 

Minute, namaz polenovka po 

mediteransko Minute, namaz 

polenovka s sušenimi paradižniki 

Minute, namaz polenovka s tartufi 

Minute in namaz polenovka po Istrsko Minute. Srebrno medaljo je prejelo šest izdelkov: vampi po tržaško 

Minute, ciganski golaž Minute, goveji golaž Minute, namaz tuna Minute, namaz polenovka na belo Minute 

in telečja obara Minute. Z bronasto medaljo pa se ponaša tatarski biftek Minute. 

Prejete nagrade so potrditev odličnosti naših izdelkov, ki so plod zvestobe tradicionalnih postopkov izdelave 

in izbor kakovostnih surovin. 
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NABAVA 

 

Nabava je in ostaja ena izmed najpomembnejših poslovnih funkciji v našem proizvodnem podjetju. 

Poglavitna naloga je oskrba podjetja s primerno količino surovin, embalaže in drugega blaga, po primerni 

oziroma ustrezni kakovosti, po primerni ceni in s pravočasno dostavo do naših proizvodnih obratov, ki so 

razpršeni po celotnem ozemlju Slovenije. Obvladovanje nabavnih stroškov in njihova nenehna optimizacija 

pri tem postaja vse bolj pomembna, zato smo stremimo k neprestanem izboljševanju vzpostavljene 

strategije partnerskih odnosov z dobavitelji. Dobavitelje vključujemo že v fazi razvoja novega izdelka in jih 

seznanjati z razvojnimi usmeritvami. 

 

Število dobaviteljev, od katerih smo v letu 2020 kupovali surovine, embalažo in drugo za naše proizvodne 

je preseglo številko 100. V večini smo nakupe opravili pri slovenskih dobaviteljih, kar nam izkazujejo podatki 

prikazani v spodnje izseku in sicer delež slovenskih dobaviteljev v skupnem deležu v tem letu predstavljal 

96 %, pri tujih dobaviteljih pa smo kupili le 4 % blaga. 

 

 

 

Po vrednosti smo največ surovin kupili pri Mercatorjevi veleprodaji. Petnajst (15) po prometu največjih 

dobaviteljev predstavlja 65 % vse nabave surovin in embalaže v letu 2020, ki je znašala v opazovanem letu 

več kot 4,5 mio EUR. 

96%

4%

Struktura nabave surovin in embalaže po 
izvoru dobavitelja

Slovenija Tujina
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Leta 2020 predstavlja delež nabavljenih surovin kar 83 % vse nabave surovin za proizvodnjo, delež embalaže 

pa 17 % od celotne nabave surovin za proizvodne obrate. 

 

 

 

Največ surovin in embalaže smo kupili v obratu Kranjski kolaček in Delikatesa, skupaj kar 78,3 %, najmanj 

pa v obratu za predelavo polenovke, delež nabave surovin in embalaže v tem obratu je bil 4,5 %. Struktura 

deležev po obratih se je glede na preteklo leto spremenila, saj smo imeli zaradi razmer obrat za pripravo 

Mercator, d.d., Veleprodaja

MONSUN, D.O.O. Kolodvorska cesta 3

Mesarstvo Oblak, Industrijska ulica 17

Kmetijski pridelki Bobnar, Spodnji Brnik 68

PEKARNA PEČJAK d.o.o. Dolenjska c. 442

ALGOJA d.o.o. Obrtniška 16

ISOTEK, IGOR ŠVAJGER S.P. Pleterje 13 b

ZVIJEZDA,podjetje za trgovino d.o.o.LJUBLJANA JANEŽIČEVA…

DELTA-ST D.O.O. Draževac 12

GROSIST PRO d.o.o. CESTA 1. ISTRSKE BRIGADE 27

DELAKORDA, keksarna, d.o.o. Ulica Pohorskega bataljona 11

MLEKARNA CELEIA ARJA VAS 92

ECOPACK d.o.o. Tovarniška 5

PURATOS D.O.O. Kolinska ulica 3

10,05%

7,93%

6,03%

5,73%

4,25%

4,14%

3,81%

3,79%

3,53%

2,87%

2,85%

2,66%

2,58%

2,48%

15 najpomembnejših dobaviteljev po nabavni vrednosti

17%

83%

Struktura nabave surovin in 
embalaže

Embalaža živila

Surovine živila
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svežih solat in sendvičev na Parmovi kar nekaj časa zaprt in smo proizvajali zgolj omejeno število izdelkov. 

V letu 2019 je bil delež nabave surovin in embalaže 12,9 %. 

 

 

 

Kljub spremenjenim razmeram na nabavnem trgu surovin in embalaže smo v letu 2020 skozi celo leto 

nadaljevali proces pogajanja in poskušali dosegati optimalne cene surovin in embalaže. 

Kljub padcu prodanih količin naših izdelkov imamo pri nabavi surovin in embalaže še veliko potenciala za 

dosego boljših nabavnih pogojev tako pri obstoječih dobaviteljih, kot tudi pri novih. V letu 2020 smo zaznali 

predvsem padec cen mesa in mesnih izdelkov ter sadja in zelenjave, a povečanje cen olja in surovin, ki 

vsebujejo čokolado. Poskušali bomo zadržati dvigovanje cen surovin, ki so se začele dvigati v letu 2020 in se 

bodo po borznih napovedih dvigovale tudi v letu 2021. 

 

 

LOGISTIKA 

 

V letu 2020 smo nadaljevali z optimizacijo dostav ter prisluhnili željam poslovalnic našega največjega kupca 

in dostave izvajali v željenemu časovnemu oknu posamezne poslovalnice. Naše izdelke dostavljamo iz vseh 

naših petih proizvodnih obratov do vsake poslovalnice našega naročnika. Glede na situacijo v povezavi z 

COVID-19 smo se v prvem valu epidemije prilagodili trgu in zaradi manjšega povpraševanja in drugačnih 

kupnih navad spremenili tudi urnike dostav, združili relacije in s tem optimizirali stroške dostav. Ponovno 

se je začela distribucija izdelkov za hrvaški trg kamor smo dostavljali vsak delovni dan. 

Dostave vršimo: 

5% 8%

9%

33%

45%

Delež nabave po obratih

Obrat Polenovka

Obrat Sendvičarna
Sl.Konjice

Obrat Sendvičarna

Obrat Delikatesa

Obrat Kranjski kolaček
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- z najemom in plačilom izvedbe distribucije logističnim podizvajalcem; na tovrsten način opravljamo 

distribucijo svežih živilskih izdelkov; 

- za izvajanje storitev aranžiranja uporabljamo 25 vozil našega voznega parka; 

- storitve s področja varstva pri delu, servisiranja gasilnikov in potnikov, varne hrane in interne 

kontrole opravljamo z devetimi vozili iz našega voznega parka, tri vozila so predelana v potujoče 

delavnice; 

- za ostale storitvene dejavnosti pa imamo na razpolago še 14 vozil iz našega voznega parka. 

 

Od enaindvajsetih najetih vozil, ki jih najemamo za izvajanje distribucije naših izdelkov, 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 2020 smo oskrbovali 788 strank, prevozili 1.109.538 km, ter dostavili 2.007 ton naših izdelkov. 

 

Za živilske programe že od leta 2012 uporabljamo vračljivo embalažo namesto nevračljive kartonske 

embalaže. Ta zamenjava predstavlja za družbo prihranek tako pri logistiki kot tudi pri strošku odvoza 

odpadkov. 

Smo del velikega okolju prijaznega sistema »e-Log«, 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. 

 

Pomemben cilj na področju logistike je bil optimiziranje stroškov. Konec leta 2017 smo se začeli pripravljati 

na reorganizacijo logistike, saj smo tekom leta pridobili nove skladiščne in odpremne prostore v Naklem, ki 

so nam v najbolj udarnem mesecu, v decembru, močno olajšali delo. 

Vseskozi pa stremimo k temu, da bi vse poslovalnice oskrbeli že pred odprtjem in s tem kupcu ponudili kar 

najbolj svež izdelek, v celotnem obratovalnem času. 

 

 

RAZVOJNE AKTIVNOSTI 

 

Največji izziv v letu 2020 je bila prilagoditev na novo situacijo, s katero smo se soočili ob razglasitvi izrednih 

razmer. Razvojne aktivnosti smo takoj preusmerili v izdelke, ki naj bi kupcem pomenili dodano vrednost v 

času, ko so kupci spremenili svoje nakupovalne navade in svoj način življenja. Podobno smo razmišljali tudi 
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o storitvah, ki jih opravljamo. Tudi na tem področju smo poiskali rešitve, s katerimi smo največjemu 

uporabniku naših storitev še vedno postregli s kakovostno opravljenim delom, a prilagojenim na nove 

razmere. Dokazali smo se s pripravljenostjo soočiti se s spremembami in s prožnostjo, zaradi katere smo se 

uspešno prilagodili. Z zaupanjem v lastno znanje zremo v naslednje leto. 

 

Proizvodnja živilskega programa 

Na področju slaščičarskega programa in keksov načrtujemo razširitev asortimenta kakovostnih hlajenih 

slaščic v manjših, modernih maloprodajnih pakiranjih. Naše glavno vodilo ostaja ročna in tradicionalna 

priprava kakovostnih gotovih in delikatesnih jedi ter slaščic, sendvičev in solat. 

Povečali bomo obseg priprave zamrznjenih izdelkov. 

Na delikatesnem programu pripravljamo spremenjeno novo ponudbo izdelkov »to go«; predvsem na 

področju pripravljenih malic, solat in namazov. Nadaljevali bomo z razvojem novih izdelkov v okviru 

blagovnih znamk našega naročnika in se potegovali za nagrade za kakovostne izdelke. 

Proizvodnjo sendvičev in solat bomo razširili in tako pokrili potrebe celotne maloprodajne mreže v Sloveniji. 

 

Storitve 

Na področju storitev bomo tudi v letu 2021 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 zaposlene naših naročnikov 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 aktivnosti in načrtujemo v celoti pokriti to storitev z lastnimi viri. 

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

dela. 

S sodelavci iz strokovne službe varne hrane in interne kontrole bomo še naprej izvajali nadzor nad 

kakovostjo izdelkov na policah naročnika, izvajali redne in po naročilu izredne interne kontrole, spremljali 

zakonodajo, vezano na področje stroke ter tesno sodelovali z naročnikom in v skladu z njegovimi potrebami 

dodajali aktivnosti, ki jih pri internih kontrolah opravljamo. 
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Stalna popisna komisija je usmerjena v kakovosten zajem informacij in na osnovi pridobljenih izkušenj z 

našim naročnikom optimizira procese in uvaja novosti pri zajemu podatkov. 

 

 

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 

Naročnik ima na domačem trgu že uveljavljene nekatere blagovne znamke, znotraj katerih gradimo svojo 

cenovno konkurenčnost in omogočamo raznovrstno ter kakovostno ponudbo izdelkov. Zaradi fleksibilnosti 

naših proizvodnih obratov razvijamo vedno nove izdelke za naročnikove blagovne znamke, 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 in organiziranost procesov v proizvodnih obratih. Kakovost proizvodov zagotavljamo s 

strokovno izobraženimi tehnologi, ki stalno obnavljajo svoje znanje. 

 

  



 61 

 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 migracijska 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 in 

neprestano išče nove tržne priložnosti za svoje zaposlene, 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 

 

 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.  
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 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 s pomočjo spleta  

Na spletni strani www.mercator-ip.si si lahko potencialnimi veleprodajni kupci ogledajo, kaj vse nudi naša 

proizvodna dejavnost, ponujamo pa jim tudi nekatere storitve, ki jih lahko opravljamo ne le za matično 

družbo temveč tudi za zunanje naročnike. Poleg pregleda različne ponudbe naše družbe smo na spletno 

stran dodali še možnost prijave potencialnih kandidatov, ki iščejo zaposlitev. 

 

Nevarnosti 

 

 močna konkurenca, tudi z uvoženim blagom 

Velikokrat je tuje blago, kljub enaki kakovosti, v očeh slovenskih kupcev bolj zaželeno od domačega. Družba 

deluje na področju izdelkov za dnevno potrošnjo, kjer se sooča z močno konkurenco, kar pomeni stalni 

pritisk na prodajne cene ob čim višji kakovosti izdelkov. 

 

 zmanjšanje realne kupne moči  

Ker je družba delovno intenzivna družba, naša proizvodnja pa temelji na ročni izdelavi, mora proizvajati 

izdelke s čim višjo dodano vrednostjo. Navkljub izboljševanju gospodarskih razmer kupci še posegajo po 

enakih, vendar cenejših in manj kakovostnih izdelkih, kar lahko poslabša poslovanje družbe zaradi znižanega 

obsega prodaje. 

 

 rast absentizma 

Družba je v konec leta 2020 zaposlovala 203 delavce 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. 

 

  

http://www.mercator-ip.si/
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

 

Skupina Mercator se aktivno ukvarja z upravljanjem s tveganji in priložnostmi. V poslovniku upravljanja s 

tveganji in priložnostmi smo zapisali, da je tveganje vsaka negotovost v zvezi z bodočimi poslovnimi dogodki, 

ki negativno vplivajo na uspešnost poslovanja oziroma doseganja zastavljenih ciljev, a se hkrati zavedamo, 

da predstavlja upravljanje s tveganji hkrati upravljanje z možnostmi za izboljšave, priložnostmi. Vse družbe 

Skupine Mercator sledimo cilju pravočasnega prepoznavanja in odzivanja na potencialne nevarnosti s 

pripravo ustreznih ukrepov za zavarovanje pred identificiranimi tveganji oziroma za znižanje 

izpostavljenosti, ker razumemo, da pravočasno ukrepanje pomeni prepoznavanje priložnosti. 

 

Tveganja in priložnosti, ki so jim družbe pri svojem delovanju izpostavljene, smo opredelili po naslednjih 

področjih: 

- Strateška tveganja in priložnosti, ki se nanašajo na postavljanje in izvajanje strategije družbe, 

stabilnost lastništva, integracijske procese, upravljanje družbe, spoštovanje etike, pretok 

informacij, ugled družbe, trajnostno delovanje in podobno. So tveganja in priložnosti, ki se 

navezujejo na vprašanje, kakšni bodo naši kupci, naši nabavni viri in storitve in kakšni bodo prodajni 

kanali v srednjeročni prihodnosti. 

- Finančna tveganja in priložnosti, ki so povezana z upravljanjem financ. Vsebujejo kreditna, 

obrestna, valutna, likvidnostna, inflacijska, cenovna in podobna tveganja in priložnosti. 

- Operativna tveganja in priložnosti, ki predstavljajo morebitno grožnjo operativnemu delovanju 

proizvodnje, upravljanja blagovnih skupin in nabave, logistike in veleprodaje. 

- Podporna tveganja in priložnosti se nanašajo na zaposlene, pravne zadeve, upravljanje z 

nepremičninami in opremo, informacijsko podporo in na upravljanje s škodnimi dogodki. 

- Tveganja in priložnosti skladnosti so tveganja in priložnosti, ki jih zaznamo v povezavi z 

izpolnjevanjem zahtev zakonodaje in standardov, davčnih zahtev, zdravja in varnosti pri delu, 

zahtev zdravstvene ustreznosti in varnosti živil v proizvodnji in prometu ter na tveganja, povezana 

s prepoznanimi okoljskimi vidiki. 

 

V družbi Mercator IP, d.o.o., neprestano spremljamo posamezne vrste ključnih tveganj, ki smo jim 

izpostavljeni in pri tem upoštevamo tudi specifična tveganja povezana s posebnim statusom družbe. Pri 

vpeljavi procesa upravljanja s tveganji in priložnostmi 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 1 % načrtovane EBITDA družbe, v kolikor bi se posamezno 

tveganje uresničilo oziroma tveganja, oziroma opredeljujemo tveganja, ki so se ne glede na višino škode 
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uvrstila visoko med vsemi opazovanimi ključnimi tveganji. 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.  

 

Strateška tveganja in priložnosti 

 

Strateška tveganja in priložnosti smo obravnavali z vidika korporativnega upravljanja, z vidika 

konkurenčnosti in zadovoljstva kupcev ter z vidika razvoja ponudbe blaga in storitev. 

 

Korporativno upravljanje 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Tveganje pravilne opredelitve in realizacije strategije 

Pravilna opredelitev in učinkovita realizacija strategije je osnova uspešnega poslovanja celotne 

Skupine Mercator. Glede na pomembnost kakovostnih strateških usmeritev ocenjujemo, da bi 

napačno definirana strategija lahko imela negativen vpliv na prihodke in posledično EBITDAR 

družbe. 

V letu 2020 je Skupina Mercator zaključila s fazo operativnega načrtovanja za učinkovito poslovanje 

in razdolževanje in je konec leta 2020 prenovila dolgoročno strategijo in jo tudi že začela dosledno 

izvajati. Strategija je postavljena za obdobje do leta 2025. 

- Kadrovsko organizacijsko tveganje 

Ob zasledovanju ciljev, ki so jih določili lastniki in nadzorni organi, smo kolikor se le da fleksibilni in 

iščemo nove priložnosti za naše zaposlene, kar pa predstavlja tudi neprestane spremembe 

organizacijskih struktur in procesov. Na določenih področjih lahko zato nastane primanjkljaj 

ustreznega kadra oziroma njegov presežek. Prav tako obstaja tveganje, da zaradi slabo postavljene 

organizacijske strukture obstoječi ali novi procesi ne bi delovali tako kot želimo in bi med 

zaposlenimi zato nastopila slabša organizacijska klima in posledično slabša storilnost. Prav tako 

lahko pride zaradi organizacijskih sprememb tudi do izgube najboljšega kadra, ki dosega visoko 

stopnjo samoiniciativnosti, delovne sposobnosti in osebnostnega ter poslovnega razvoja. 

Kot družba s posebnim statusom, s statusom invalidskega podjetja, ves čas zasledujemo cilj 

doseganje potrebne kvote invalidov zato zaznavamo kot največje tveganje, na katerega lahko 

družba neposredno vpliva, kadrovsko organizacijsko tveganje. Zato vodstvo družbe Mercator IP, 

d.o.o., skupaj s sodelavci iz našega edinega deležnika, družbe Mercator, d.d., neprestano išče 

primerne rešitve, ki so v skladu z zahtevami lastnikov, hkrati pa išče tudi nove možnosti za 

vključevanje naši zaposlenih v obstoječe in nove delovne procese. 
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Konkurenčnost in zadovoljstvo kupcev 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Tveganje zmanjšanja prisotnosti naših izdelkov na policah našega največjega kupca 

Zavedamo se, da ves čas obstaja tveganje, da se ponovi situacija kot se je dogajalo v letu 2020, da 

nismo prisotni z vsemi izdelki, ki jih proizvajamo na policah največjega kupca - Mercator, kar ima za 

posledico izpad prihodkov. Lahko se tudi zgodi, da zaradi spremenjenih pogojev poslovanja nekateri 

izdelki izgubili mesto na prodajnih policah naših kupcev, kar pomeni izpad prodaje našega podjetja. 

Zato ves čas razvijamo nove izdelke za našega največjega kupca in hkrati iščemo tudi druge kupce. 

Veliko večino prihodkov še vedno dosegamo s prodajo Mercatorju, a naše izdelke prodajamo tudi 

drugim podjetjem v Sloveniji in na Hrvaškem. V letu 2021 bomo nadaljevali tako z razvojem novih 

izdelkov kot tudi z iskanjem novih potencialnih kupcev na področju Slovenije in tudi tujine, 

predvsem na področju Hrvaške. 

 

Razvoj ponudbe blaga in storitev 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Tveganje zaradi kakovosti virov 

Obstaja tveganje, da se kakovost blaga in storitev spremeni zaradi spremenjene kakovosti virov 

(surovine, embalaža, …). Tveganje za spremembe nastopi, kadar tehnološki parametri virov ne 

ustrezajo predpisanim, ko so prisotni neželeni biološki, kemijski in fizikalni dejavniki in ob ne 

izdobavah. 

Vse nove vire (surovine, embalaža, …) pred umestitvijo v novo blago ali storitev preverimo 

senzorično in fizično glede na postavljene interne parametre. Ob vhodu v proces razvoja pridobimo 

od dobavitelja specifikacije, ki zagotavljajo predpisano kakovost (senzorično, fizikalno, kemijsko), 

zakonodajno ustreznost. S sistemom obvladovanja sprememb kakovosti virov določamo, da ob 

nenadnih spremembah zamenjamo sestavo, prilagodimo postopek ali kako drugače ukrepamo. 

Pred uvedbo spremembe izvedemo postopek kontrole kakovosti novih virov. 

- Tveganje zaradi usposobljenosti delovne sile 

Tveganje lahko nastane ob pomanjkanju usposobljenih, izobraženih ljudi, ob slabi skrbi za 

usposabljanje zaposlenih, ob veliki fluktuaciji zaposlenih, v primeru povečanega absentizma in v 

primeru nezadovoljstva. 

Zaposlene redno uvajamo v procese razvoja izdelkov in storitev, jih informiramo in izobražujemo v 

lastnem podjetju, na posebnih delavnicah dobaviteljev oziroma preko zunanjih institucij. V te 

procese vključujemo tudi praktikante in študente. V daljšem časovnem obdobju zaposleni pridobijo 

in nadgradijo tako praktično kot tudi teoretično znanje. 
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Finančna tveganja in priložnosti 

 

Finančna tveganja so povezana s sposobnostjo ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih 

odhodkov ter ohranjanja vrednosti finančnega premoženja ter vključujejo tveganja nezmožnosti izterjave 

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 pretežno na slovenskem trgu, manjši del prodaje realizira na hrvaškem 

trgu zato menimo, da 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 potrebovali 

posebne ukrepe za njihovo obvladovanje. Letna prodaja na segmentu prodaje zunanjim pravnim osebam 

znaša v Mercator IP, d.o.o., 319 tisoč EUR, kar predstavlja 2,03 odstotke celotne prodaje in izračunana 

vrednost kaže na to, da letna škoda ne bo presegla 5 tisoč EUR. V izogib temu tveganju pa redno spremljamo 

odprte postavke in opozarjamo kupce na zapadle obveznosti. 

 

Operativna tveganja in priložnosti 

 

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, 

tveganja delovanja logistike, tveganja delovanja nabavne funkcije ter tveganja delovanja veleprodaje. 

 

Delovanje proizvodnje 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Tveganje pri zagotavljanju varne hrane 

Tveganje smo definirali kot nesprejemljiva kontaminacija biološke, kemične ali fizične narave, ki 

lahko ogrozi zdravje potrošnika. Fizična tveganja so najpogosteje tujki kot so les, steklo, kovinski 

delci, kamenčki, lupine oreškov in koščice plodov in drugo. Kemična tveganja so lahko pesticidi, 

težke kovine, mikotoksini, čistilna sredstva in drugo, biološka tveganja so lahko glodalci, mrčes ter 

različni mikroorganizmi kot so plesni, bakterije, virusi in drugo. 

Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. 

l. RS št. 52/00, 42/02, 47/04) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil (Uredba 

ES št. 852/2004, 1019/2008) smo zavezani k obvladovanju tveganja z dokumentiranimi postopki in 

praktičnim izvajanjem ukrepov, ki so predmet HACCP načrtov. Za izdelavo varnih živil smo predvideli 
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vsa tveganja, ki so jim živila izpostavljena na poti od surovine, preko polizdelka, do končnega 

izdelka. Prepoznali smo vzroke za nastanek teh tveganj, ocenili njihovo pomembnost za končno 

varnost živil in vzpostavili ukrepe za obvladovanje teh tveganj. Vse omenjeno je dokumentirano v 

HACCP študijah. Revizijo HACCP sistema izvedemo vsakič, ko se nekaj spremeni v delovnem procesu 

oziroma v njegovem okolju. V podjetju smo organizirali HACCP skupine, ki skrbijo za planiranje, 

izvajanje in preverjanje in vzdrževanje sistema HACCP. V skupinah so strokovnjaki različnih profilov. 

- Tveganje zaradi poškodbe objektov 

Objekt se lahko poškoduje zaradi različnih vzrokov. Preverili smo tveganja, ki lahko povzročijo požar 

ali poplavo in potres kot naravno katastrofo, ki lahko poškoduje objekte. 

Vsi proizvodni obrati podjetja Mercator IP, d.o.o., so opremljeni s požarnimi opozorilniki, ki so 

vezani na vlomno centralo, zato je ukrepanje v primeru požara takojšnje saj varnostno nadzorni 

center takoj aktivira gasilsko reševalno službo. Proizvodni obrati niso na poplavnih območjih, a 

imamo v primeru večjih padavin narejeno odvodnjavanje meteornih voda iz okolice stavb, na 

lokaciji v Naklem imamo protipoplavni bazen. Stavbe v katerih potekajo proizvodne dejavnosti so 

grajene po načrtih ki v primeru manjših potresov prenesejo obremenitve. Ukrepi za preprečitev 

požara so podrobno obdelani v požarnem elaboratu in študijah varstva pred požarom, ki so obvezna 

priloga vsake projektne dokumentacije. Prostori so opremljeni z gasilnimi aparati in hidranti. 

Notranja in zunanja hidrantna mreža je ustrezno dimenzionirana, vsa požarna oprema je v 

predvidenih intervalih kontrolirana s strani strokovnih institucij. Vsi zaposleni so o možnostih in 

vzrokih požara poučeni in v predpisanih obdobjih opravljajo obnovitvene seminarje in izpite iz 

požarnega varstva. Prostori in objekti so izdelani iz materialov, ki onemogočajo hitro širjenje požara, 

prehodi so opremljeni s požarnimi elementi (požarna vrata, vodne zavese itd.). Požarne cone in 

smeri evakuacije so ustrezno označene. Zagotovljeno je 24 urno fizično varovanje in nadzor 

objektov. Verjetnost preskoka požara na sosednje objekte je zaradi fizične oddaljenosti minimalna. 

Redno izvajamo kontrolo in vzdržujemo celotno hidrantno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, 

čistimo žlote, odtoke in peskolove. Uvajamo obvezno letno kontrolo celotnega ostrešja, ki jo 

opravimo tudi po vsakem hujšem neurju in nastalo škodo oziroma okvare takoj saniramo. Zaposlene 

usposabljamo za ravnanje v primeru poplav v prostorih. Sklenjeno imamo zavarovanje v sklopu 

požarnega zavarovanja za primer izlitja vode. Ob novo gradnjah in rekonstrukcijah upoštevamo 

oceno potresne ogroženosti področja in temu prilagoditi gradnjo objektov in izbiro materialov. V 

primeru, da se objekt nahaja na potresnem območju, sklepamo dodatno zavarovanje objekta in 

opreme. 

- Tveganje zaradi zastojev opreme 

Tveganje je možno zaradi okvar, strojeloma, zastarelosti, nepravilnega rokovanja, slabega 

vzdrževanja, slabega čiščenja, namernih poškodb strojev oz. tehnoloških linij. 
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Okvarjene stroje in naprave nadomestimo z rezervnimi ter s podobnimi, ki so v danem času prosti. 

Tveganje je zmanjšano na minimum zaradi hitrega posredovanja izurjene lastne vzdrževalne službe, 

stalne zaloge rezervnih delov ter hitre dobave le-teh. Vsa popravila hitro rešujemo s svojo 

vzdrževalno službo ter servisnimi službami dobaviteljev opreme. V primeru, da imamo identično 

napravo v rezervi, le-to hitro zamenjamo, okvarjeno pa popravimo. 

- Tveganje zaradi epidemije 

Epidemija lahko povzroči veliko obolelost med zaposlenimi in hkrati lahko zaradi izrednih ukrepov 

pride do upada povpraševanja po naših izdelkih in posledično do zmanjšanja obsega dela v 

proizvodnih obratih. 

Tveganje obolelosti zmanjšamo s prerazporejanjem režijskih delavcev na delo od doma. Tveganje 

povezano z upadom izdelkov pa obvladujemo z razvojem izdelkov, primernih za aktualne tržne 

razmere, kar nam omogočajo fleksibilno organizirani proizvodni obrati. Poleg tega imamo 

pripravljen načrt morebitnih združevanj proizvodnih obratov in prerazporejanje zaposlenih v teh 

obratih ter zmanjševanje frekvenc dostav naših izdelkov. 

 
Upravljanje blagovnih skupin in nabave 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Dvig cen borznih surovin in izdelkov – tveganje cenovne nekonkurenčnosti 

Tveganje na področju cenovne konkurenčnosti zaradi dviga cen borznih surovin se lahko pojavi v 

primeru nenadnega dviga cen pomembnih surovin, ki jih uporabljamo pri proizvodnji naših izdelkov 

in vplivajo na končno ceno izdelka in posledično na dvig končne maloprodajne cene izdelka. Tako 

se lahko zgodi, da zaradi dviga cene sladkorja, moke, olja, mesa … izdelek več ni cenovno 

konkurenčen in se mu posledično zmanjša obseg prodaje. 

S stalnim nadzorom nad optimalnim asortimentom smo dosegli znižanje proizvodnih stroškov na 

enoto izdelka, s čimer smo dosegli večjo fleksibilnost glede cenovne konkurenčnosti in smo s tem 

povečali prodajne rezultate. Cenovno konkurenčnost preverjamo s stopnjo vključevanja ponujenih 

izdelkov v asortiment kupcev. Spremljamo borzna gibanja surovin in izdelkov, kjer smo pomembno 

odvisni od tega gibanja in se z vnaprejšnjim planiranjem količin s fiksno ceno izogibamo skokovitim 

dvigom cen. 

- Tveganja pri nabavi surovin in embalaže 

Obstaja tveganje med dogovorjenimi letnimi zakupljenimi količinami in trenutnimi tržnimi cenami 

pri nabavi pomembnih surovin in embalaže. 

Za vse znane nabave surovin in embalaže sklenemo letno pogodbo po fiksnih cenah z dogovorjeno 

valuto plačila. V proces nabave so vključeni izbrani in odobreni dobavitelji s katerimi že dolgoročno 

sodelujemo. Ne glede na to, jih redno preverjamo. Dobavne pogoje, ki jih uporabljamo so 

najpogosteje DDP, DAP, DDU (Incoterms 2010), tako da so zavarovanja, riziki in odgovornosti 
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obvladovani s strani dobaviteljev. Za vse strateške surovine in embalažo uvajamo oziroma 

ohranjamo zakup po dogovorjenih cenah in dobavnih pogoji. Za pomembne strateške surovine, 

embalažo vzpostavljamo sistem dveh ali treh dobaviteljev, ki nam lahko zagotovijo surovino ali 

embalažo s podobno kvaliteto. 

- Tveganja pri dobaviteljevi zamudi ali izpadu dostave surovin in embalaže 

Dobavitelji lahko zamujajo pri dostavi blaga zaradi česar obstaja tveganje pri izdaji oziroma dostavi 

naših končnih izdelkov kupcem. 

V izogib takšnim situacijam imamo v družbi vzpostavljen sistem tako imenovanega nadomestnega 

dobavitelja. Z dobavitelji imamo dogovorjene obnavljajoče varnostne zaloge pri nji, ki jih morajo 

imeti na razpolago v roku 24 ur od našega naročila. 

 
Delovanje logistike 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Tveganje izvajanja oskrbe za blagom v nepravem času in/ali v nezadostnih količinah 

Tveganje predstavlja nepravi čas dostave v dogovorjenem časovnem oknu dostave,  ki je določena 

za vsako kupčevo poslovalnico posebej, zamuda pri dostavi lahko predstavlja nevarnost za večje 

odpise blaga v poslovalnicah. 

V družbi smo zato z zunanjimi izvajalci prevoznih storitev sklenili pogodbe s predvidenimi 

pogodbenimi kaznimi v primeru odstopanja časa dostave izven dogovorjenega časovnega okna. 

- Tveganje neučinkovite oskrbe z blagom zaradi občasnih, začasnih ali trajnih ovir in omejitev v 

transportu 

Področja, ki jih oskrbujemo po Sloveniji so v vseh letnih časi normalno prevozna in dostopna. 

V družbi imamo za vse logistične storitve sklenjene pogodbe z zunanjimi specializiranimi partnerji, 

ki imajo svoja vozila in blago zavarovana (prevozniška zavarovalna odgovornost). Prav tako so 

pogodbeni prevozniki objektivno odgovorni za delno ali popolno izgubo ali poškodbo blaga razen v 

primeru, ko škoda nastane kot posledica višje sile. Pripravljene pa imamo tudi interne rešitve, ki 

nam omogočajo nemoteno oskrbo vseh naših kupcev v Sloveniji. V primeru poškodovanja blaga 

med prevozom zagotavljamo varnostno zalogo blaga, ki ga lahko dobavimo v roku nekaj ur in s tem 

nadomestimo morebitni izpad poškodovanega/nedobavljenega blaga. Prav tako imamo v primeru 

nepredvidenih nezgod v prometu možnost organiziranja drugih alternativnih načinov prevoza. 

- Tveganje neučinkovite oskrbe z blagom zaradi nezmožnosti zagotavljanja ustreznih temperaturnih 

in drugih režimskih pogojev 

Tveganje neučinkovite oskrbe zaradi nezmožnosti zagotavljanja ustreznih temperaturnih in drugih 

režimskih pogojev zaradi proizvodnje in transporta živil visokega tveganja za zdravje potrošnika je 

tveganje prekinitve hladne verige zaradi nedelovanja hladilnih naprav. 



 70 

Po smernicah HACCP, ki ga imamo vzpostavljene za prevoznike je predviden pregled hladilnih 

naprav dvakrat letno, vzpostavili smo tudi spremljanje statistike tovrstnih napak, ki pa je pokazala, 

da do omenjenih okvar ne prihaja, zato ne zaostrujemo zahtev po preventivnih pregledih hladilnih 

naprav. 

 

Podporna tveganja in priložnosti 

 

Podporna tveganja se nanašajo na tveganja povezana s podpornimi funkcijami, ki smo jih obravnavali kot 

kadrovska tveganja oziroma tveganja, ki se nanašajo na zaposlene, informacijska tveganja, pravna tveganja, 

ki jih opredeljujem kot možnost nastanka škode za družbo zaradi nedoločenosti pravnih pravil, možnosti 

spremembe zakonodaje ali kršitve pravnih pravil, tveganja povezana z upravljanjem nepremičnin in 

opreme, ki so v strokovni literaturi opredeljena kot tveganja premoženja oziroma tveganja izgube zaradi 

poškodbe ali izgube premoženja, za katero je odgovorno podjetje, škodna tveganja in tveganja varnosti in 

varovanja. 

 

Kadrovska funkcija 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Pomanjkanje kadra 

V kolikor ni na voljo ustreznega  kadra, delovni procesi ne tečejo gladko, kar lahko povzroči nižjo 

produktivnost, zmanjšanje proizvedenih količin in posledično upad prodaje. 

Zato, da tekoče zagotavljamo ustrezen kader, izvajamo številne aktivnosti za zagotavljanje kadra: 

redno objavljanje potreb na zaposlitvenih portalih, opravljanje razgovorov, sodelovanje z zavodom 

za zaposlovanje za zaposlitev v živilskih obratih, sodelovanje s koncesionarji zaposlitvene 

rehabilitacije, sodelovanje na predstavitvah poklicev v okviru srednjih šol ipd. Sistem dijaškega dela 

smo razširili v večino živilskih obratov ter povečali število zaposlenih, usposobljenih za mentorje 

dijakom in študentom na praksi. Verificirali smo učna mesta v živilskih obratih. Prepoznavamo in 

dodatno usposabljamo ključne sodelavce v proizvodnih obratih. Razpisali smo kadrovski štipendiji 

za poklic kuharja in slaščičarja. 

- Zdravstveni absentizem 

To je tveganje, s katerim se soočamo zaradi relativno visoke starosti zaposlenih, povprečna starost 

zaposlenih v družbi je 47,04 let, povprečna starost zaposlenih invalidov pa je še nekaj višja, 51 let. 

- Zagotavljanje kvote invalidov 

Gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali 

komanditna delniška družba, lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med celim poslovnim letom 

zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih v družbi. Družba je upravičena 



 71 

do odstopljenih sredstev za vse zaposlene v invalidskem podjetju, če zaposluje najmanj 50% 

invalidov. Glede na aktivnosti v invalidskem podjetju ter možnost zagotavljanja primernih delovnih 

mest polovici zaposlenih s statusom invalidnosti pomeni določeno mero tveganja. Glede na 

tveganja z zagotavljanjem zadostnega števila kadra v matični družbi kot tudi primernost delovnih 

mest v okviru načrtovanega poslovanja invalidskega podjetja ocenjujemo povečano tveganje po 

pridobitvi zadostnega števila invalidov. 

Nenehno iščemo nove možnosti zagotavljanja primernih delovnih mest za invalide, tako skozi nove 

proizvodne kot tudi storitvene dejavnosti. Krepimo sodelovanje s koncesionarji zaposlitvene 

rehabilitacije ter na ta način širimo možnosti pridobivanja dodatnega kadra/invalidov. Investirali 

smo v proizvodne obrate z namenom optimizacije in humanizacije dela. 

 
Delovanje informatike 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Nezmožnost v ustreznem roku pripraviti nove funkcionalnosti v sistemu oz. se odzvati na trenutne 

zakonske zahteve 

Tveganje je povezano s slabim delovanjem ali nedelovanjem sistema oziroma z neuspešnim 

izvajanjem internih procesov, ki lahko vodijo do napačnih odločitev, ki vplivajo na delovanje 

organizacije v smislu izpolnjevanja zahtev našega največjega kupca. 

Tveganje obvladujemo z rednim spremljanjem delovanja sistema in z realističnim načrtovanjem 

uvajanja novih funkcionalnost. 

- Nedelovanje centralnih IS 

Tveganje je povezano z nedelovanjem centralnih informacijskih sistemov oziroma izpadom le teh. 

Do izpada delovanja lahko pride iz različnih razlogov, kot so naravne nesreče, požar v prostoru, 

odpoved posamezne komponente sistema, nepravilno delovanje sistemske ali aplikativne 

programske opreme in podobno. 

Tveganje obvladuje sektor IT tehnologij obvladujoče družbe z izvajanjem rednih operativnih 

aktivnosti in vzpostavitvijo ustrezne arhitekture informacijskega sistema. Prav tako pa ima 

pripravljen tudi načrt za obvladovanje tveganja, ki predvideva izvajanje vseh rednih operativnih 

aktivnosti in vzdrževanje ustrezne arhitekture informacijskega sistema. 

- Nedelovanje ali nepravilno delovanje novih oziroma spremenjenih sistemov zaradi slabih 

implementacijskih postopkov 

Tveganje je povezano s slabim delovanjem ali nedelovanjem informacijskega sistema, ki se zgodi 

zaradi slabih postopkov uvajanja sprememb v poslovne aplikacije ali katerokoli IT opremo, ki 

omogoča delovanje poslovne aplikacije. 

Tveganje sektor IT tehnologij obvladuje s pripravljenimi poslovnimi pravili in postopki pri uvajanju 

sprememb. V primeru, da se to vseeno zgodi neljuba situacija, pa IT analizira situacijo, odpravi 
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napake na sistemu ali napravi, dodatno šola ključne udeležence v projektu oziroma procesu, 

ustrezno dopolni poslovna pravila. V primeru nezmožnosti odprave napak, vzpostavi nazaj stari 

delujoči sistem. 

 
Področje prava 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Poraba sredstev iz naslova oprostitev in ugodnosti pri zaposlovanju invalidov 

Tveganje povezano z nezmožnostjo zagotavljanja zakonodajne zahteve za porabo teh sredstev. V 

primeru neprimerne porabe družba krši zakonodajo v zvezi z delovanjem invalidskih podjetij, v 

primeru, da družba teh sredstev ne porabi v roku treh let od prejema ali jih ne porabi v skladu z 

zakonodajo, jih v skladu z zakonodajo obrestovana nakaže Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, 

invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije. 

- Zagotavljanje kvote invalidov 

Tveganje povezano z nezmožnostjo zagotavljanja kvote invalidov se pojavi tudi kot pravno tveganje, 

ker v primeru nezmožnosti zagotavljanja kvote družba krši zakonodajo v zvezi z delovanjem 

invalidskih podjetij. 

- Delovno pravo 

Delovno pravno tveganje pomeni ravnanje zaposlenih, ki ni skladno z zahtevami predpisov, ki 

urejajo delovna razmerja, zlasti glede delovnega časa, prejemkov iz delovnega razmerja in povračila 

stroškov  ter prenehanja pogodb o zaposlitvi. 

Zato, da imamo tveganje pod nadzorom, redno sodelujemo s pravno službo in se seznanjamo z 

vsemi spremembami na področju delovnopravne zakonodaje ter v vseh primerih urejanja aktov in 

vodenja postopkov s področja delovnopravne zakonodaje. 

 

Upravljanje z nepremičninami in opremo 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Kakovost in pravočasna izvedba investicijskih projektov 

Tveganja povezana s kakovostjo in pravočasno izvedbo investicijskih projektov smo ocenili kot 

tveganja v primerih, ko izvedba gradbenih oziroma sanacijskih del ni zaključena v roku oziroma ko 

oprema ni pravočasno in kakovostno vključena v proizvodni proces, zaradi česar se prodajne 

kapacitete ne povečujejo po načrtih in nismo sposobni izpeljati načrtovanih prodajnih aktivnosti. 

Investicije v teku nadzorujemo in spremljamo potek vse od iskanja najboljših ponudnikov ter 

pogajanj o cenah njihovih storitev in opreme. Pri dobaviteljih opreme upoštevamo roke dostav in 

izpeljemo vse aktivnosti, povezane z investicijo dovolj zgodaj, da je oprema dostavljena v želenem 

časovnem okviru. 

- Tveganja zaradi poškodbe objektov in tveganja zaradi zastojev opreme 
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Poslovanje družbe je prepleten skupek aktivnosti, zato se posamezna ista tveganja pojavljajo na 

različnih področjih. Tako je tudi s tveganji zaradi poškodb objektov in tveganji zaradi zastojev 

opreme, ki smo jih opisali že v razdelku Delovanje proizvodnje na področju Operativna tveganja in 

priložnosti. 

Zato, da imamo tveganje pod nadzorom, redno sodelujemo s pravno službo in se seznanjamo z 

vsemi spremembami na področju delovnopravne zakonodaje ter v vseh primerih urejanja aktov in 

vodenja postopkov s področja delovnopravne zakonodaje. 

 

Zavarovanja 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Požar 

Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in je sposoben, da se širi s svojo 

lastno močjo. 

Obvladovanje tveganja regulira služba varstva pri delu in proti požarnega varstva. Proti riziku požara 

sklepamo vsako leto zavarovalno polico. 

- Potres 

Vzroki za nastanek potresov so izbruhi ognjenikov, plazovi in eksplozije bomb, najmočnejše potrese 

pa povzroči premikanje tektonskih plošč. Na območjih, kjer se plošče stikajo in drsijo druga ob drugi, 

pride do močnega trenja. Tresljaji, ki ob tem nastajajo, se skozi tla širijo kot potresni valovi. 

Potres je tveganje, na katerega nimamo nobenega vpliva. Objekti so grajeni tako, da prenesejo 

potrese z jakostjo, ki je pričakovana na posameznem območju. Dodatno smo za primer takšnega 

dogodka zavarovani s polico proti obratovalnemu zastoju. 

- Poplava 

Poplava je začasno prekritje zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z vodo. To je običajno naravni 

pojav, ki nastane zaradi izredno močnih ali dolgo trajajočih padavin, naglega taljenja snega ali 

medsebojnega skupnega delovanja. Naravni dejavniki, ki vplivajo na nastanek poplav so še 

predhodna nasičenost tal z vodo in visoka podzemna voda ter odtočne razmere na območju 

padavin. 

Objekti, v katerih vršimo naše dejavnosti, ne stojijo na tako imenovanih poplavnih območjih, zato 

ne izvajamo posebnih aktivnosti za zmanjševanje tega tveganja. 

- Neurje 

Nevihta je vremenski pojav. Nastane predvsem tedaj, ko se ustvari nevihtni oblak. V nevihtnem 

oblaku, ali med njimi in zemeljskim površjem se ustvarijo električni pojavi, ki z bliskanjem in 

grmenjem razelektrijo oblak. Razelektritev spremljajo kratkotrajne močne padavine dežja, redkeje 

toče. Nevihte se pojavljajo predvsem v poletnih mesecih. V naših krajih nastajajo nevihte vzdolž 
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poletnih hladnih front (frontalna nevihta), ali pa v vlažnih in nestabilnih toplih zračnih masah 

(toplotna nevihta). 

S tem tveganjem nimamo izkušenj in ne izvajamo posebnih aktivnosti za zmanjševanje tega 

tveganja. 

 
Varnost in varovanje 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja 

Poneverba sodi v skupino varnostnih tveganj, ki se najpogosteje izvršujejo, ko govorimo o 

oškodovanjih družbe s strani zaposlenih. V KZ-1 je definirana kot kaznivo dejanje v 1. odstavku 209. 

člena, ki pravi: »Kdor si protipravno prilasti denar, premično stvar ali drug del tujega premoženja, 

ki mu je zaupano v zvezi z zaposlitvijo ali pri opravljanju gospodarske, finančne ali poslovne 

dejavnosti ali pri opravljanju dolžnosti skrbnika ali mu je prepuščeno kot uradni osebi v službi, se 

kaznuje z zaporom do treh let.«. Varnostno tveganje je prisotno pri vseh procesih, ki se odvijajo v 

družbi, nekoliko bolj pri procesih operativne narave. 

V veliki meri se lahko tovrstnim tveganjem izognemo z nadzorom nad poslovanjem, z 

izobraževanjem zaposlenih, z video nadzornimi sistemi … z izvajanjem splošnega nadzora. 

- Zloraba položaja 

Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je po definiciji kaznivo dejanje, ki se 

preganja po uradni dolžnosti. KZ-1 UPB2 v prvem odstavku 240. člena navaja »Kdor pri opravljanju 

gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist 

ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, prekorači pravice ali opusti 

dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla 

glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja, se 

kaznuje z zaporom do petih let.« V primerih pridobljene velike premoženjske koristi ali povzročene 

velike premoženjske škode, se lahko storilec kaznuje z zaporom do osmih let (drugi odstavek 240. 

člena). 

V veliki meri se lahko tovrstnim tveganjem izognemo z zbiranjem obvestil, z zagotavljanjem delne 

organizacijske neodvisnosti, z zagotavljanjem neodvisnosti nadzornikov, z vzpostavljanjem ustrezne 

informacijske podpore. 

 

Tveganja in priložnosti skladnosti 
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S terminom »skladnost« opisujemo računovodska in davčna tveganja, tveganja, na katera naletimo pri 

zagotavljanju zdravja in varnosti pri delu ter pri zagotavljanju varne hrane in pa tveganja, povezana z 

okoljskim vidikom poslovanja družbe. 

 

Računovodstvo 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Neizpolnjevanje računovodske zakonodaje in standardov 

Računovodsko tveganje pomeni napačne, nepravilne predstavitve v računovodskih izkazih, ki so 

lahko posledica neizpolnjevanja računovodskih standardov in zakonodaje ali pa sprememb 

računovodske informacijske podpore. Nepravilne računovodske predstavitve izkazov v glavnem 

nimajo nujno neposredne posledice v finančni izgubi denarja za podjetje, lahko pa bi pomenile 

izgubo ugleda podjetja v finančni javnosti ali pa nepopolne poslovne odločitve zaradi nepravilnih 

informacij. Napačni ali celo prirejeni računovodski izkazi se v skladu z zakonodajo in mednarodno 

stroko uvrščajo med prevare, ki pa so nelegalno dejanje, oziroma po svojem značaju goljufija, utaja 

ali izraba zaupanja. 

Redno se seznanjamo z novostmi v mednarodnih računovodskih standardih ter komuniciramo z 

zunanjim revizorjem med letom, v predreviziji in ob zaključni reviziji. 

- Spremembe računovodske informacijske podpore 

Ocenjujemo, da tovrstno tveganje lahko nastane zaradi nepopolnega delovanja in neustreznih 

nastavitev informacijske podpore. 

Tovrstne pomembne spremembe v družbi vedno uvajamo v sodelovanju s sektorjem IT tehnologij 

in računovodstvom obvladujoče družbe, ki po potrebi vključi tudi zunanje strokovnjake. Sicer pa 

pred končno pripravo bilance pregledujemo knjižbe in izvajamo kontrole pri knjižbah, ki prihajajo v 

glavno knjigo iz drugih sistemov preko vmesnikov. 

 
Davčna zakonodaja 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Spremembe davčne zakonodaje 

Ocenjujemo, da same dodatne davčne obremenitve ne predstavljajo neposrednega tveganja za 

podjetje. Pravo tveganje predstavlja neupoštevanje morebitnih sprememb davčne zakonodaje. Ker 

pa dobro sodelujemo z obvladujočo družbo in službo za davke in davčni nadzor ocenjujemo, da je 

možnost, da bi kršili davčno zakonodajo, minimalna. 

Davčna služba obvladujoče družbe nas redno obvešča o spremembah, ki so povezane z našim 

poslovanjem in statusom našega podjetja. 

- Škoda (kazen) zaradi morebitnih nepravilnosti, odkritih s strani davčnega organa 
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Ocenjujemo, da se škode (kazni) na račun morebitnih nepravilnosti odkritih s strani davčnega 

organa lahko nanašajo na morebitne nepravilnosti v zvezi z davkom na dodano vrednost, 

obračunom davka od dohodka pravnih oseb, obdavčitvijo dela in drugih davkov, ki jih je dolžna 

družba pravilno in pravočasno obračunati in plačati. Zaradi širokega področja poslovanja je družba 

izpostavljena tovrstnemu tveganju, vendar je verjetnost nastanka tveganja razmeroma majhna. 

Z davčno službo obvladujoče družbe se posvetujemo vedno, ko naletimo na poslovni dogodek, za 

katerega nismo prepričani, kako naj ga obravnavamo z davčnega vidika. 

- Neustreznost transakcij z vidika transfernih cen 

Davčno tveganje iz naslova neustreznosti transakcij z vidika transfernih cen je povezano s 

povečanjem davčne osnove v davčnem obračunu v primeru, ko davčni organ kljub ustrezni 

dokumentaciji ne bi priznal, da so cene v transakciji s povezano osebo primerljive s tržnimi cenami. 

Tekoče pripravljamo dokumentacijo o transfernih cenah, v kateri opredeljujemo in analiziramo 

transakcije družbe Mercator IP, d.o.o., s povezanimi družbami. 

 
Zdravje na delovnem mestu in varnost pri delu 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Poškodbe pri delu 

Poškodbe pri delu predstavljajo tveganje, ki povečuje nepotrebne stroške delodajalca in na strani 

predstavljajo za delojemalca zdravstvene posledice ter nižji prihodek v času bolniškega staleža. 

Redno izvajamo izobraževanje zaposlenih, spremljamo fluktuacijo zaposlenih na mesečnem nivoju 

in v skladu s spremembami organiziramo preventivna izobraževanja. 

- Ergonomija na delovnem mestu 

Tveganje vezano na ergonomske pogoje dela predstavlja strošek zaradi bolniških odsotnosti 

zaposlenih, večje fluktuacije, nadomeščanje zaposlenih, možnost tožb, regresnih zahtevkov in 

zdravljenja po nezgodah in zdravstvenih obolenjih. 

Vzpostavljen imamo nadzor nad obdobnimi zdravstvenimi pregledi zaposlenih in zdravstvenem 

stanju zaposlenih. Izvajamo tudi redne kontrole delovnih mest zaposlenih v družbi. 

- Neskladnosti na področju varstva pri delu 

Tveganje vezano na inšpekcijske nadzore, ki predstavljajo možne (potencialne) kazni, ki se jim lahko 

izognemo tako, da sami pravočasno ugotavljamo neskladnosti in jih odpravljamo. 

Naši zaposleni sodelujejo pri promociji zdravja, ki je projekt Skupine Mercator. S prenašanjem 

dobrih praks lahko vplivajo na izboljšanje fizične pripravljenosti svojih sodelavcev in tudi izboljšanje 

delovnih pogojev. Naši strokovni sodelavci s področja varnosti in zdravja pri delu redno obiskujejo 

vse lokacije, kjer delujejo naši zaposleni in izvajajo vse aktivnosti, ki jih predpisuje zakonodaja: 

izobražujejo zaposlene, pregledujejo delovno opremo, vodijo vso zakonodajno zahtevano 

dokumentacijo … 
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Zagotavljanje varne hrane 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Kakovost surovin in embalaže, osebje, oprema, delovno okolje, delovni postopki 

Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. 

l. RS št. 52/00, 42/02, 47/04) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil (Uredba 

ES št. 852/2004, 1019/2008) smo zavezani k obvladovanju tveganja z dokumentiranimi postopki in 

praktičnim izvajanjem ukrepov, ki so predmet HACCP načrtov. Zato, da pripravljamo varna živila, 

smo predvideli vsa tveganja, ki so jim živila izpostavljena na poti od surovine, preko polizdelka, do 

končnega izdelka. Prepoznali smo vzroke za nastanek teh tveganj, ocenili njihovo pomembnost za 

končno varnost živil in vzpostavili ukrepe za obvladovanje teh tveganj. Vse omenjeno smo 

dokumentirali v HACCP študijah. Revizijo HACCP sistema izvedemo vsakič, ko se nekaj spremeni v 

delovnem procesu oziroma v njegovem okolju. 

Dokumentirane postopke obvladovanja tveganja periodično preverjamo. Dosledno upoštevamo 

prijave neskladnosti in priporočila inšpekcijskih služb. Ugotovljena neskladja se odpravljajo s 

korektivnimi ukrepi takoj, ali v dogovorjenih časovnih terminih. Vse korektivne ukrepe beležimo in 

po izvedbi arhiviramo. 

 
Okoljski vidik poslovanja družbe 

Ključna tveganja in priložnosti: 

- Raba vode in odpadna voda 

Živilska proizvodnja porablja veliko vode, saj je to glavno sredstvo za zagotavljanje neoporečnega 

izdelka. Posledično prihaja zaradi pogostega čiščenja do velike količine odpadne vode, ki pa ne 

predstavlja velikega tveganja za okolje saj ne vsebuje onesnaževal in drugih primesi iz procesa 

proizvodnje. 

Zaposlene ob vsakem HACCP šolanju seznanimo z problematiko neekonomične porabe vode in 

posledično velikimi količinami odpadnih vod. 

- Raba električne energije 

Obrati živilske proizvodnje so veliki porabniki električne energije, zaradi potrebe po termični 

obdelavi proizvodov in nato za ohlajevanje izdelkov, zaradi dela ponoči je tudi poraba energije za 

svetila večja. 

Pri obnovitvenih delih menjamo navadna neonska svetila za led luči, pri nakupu opreme smo 

pozorni na toplotne izgube zaradi slabe izolativnosti opreme, prezračevanje imamo urejeno na 

časovnik, tako je ob vikendih, ko proizvodnja miruje, izklopljeno. 

- Odpadki 
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Surovine, ki se uporabljajo v živilski industriji so podvržene veliki možnosti sekundarne 

kontaminacije, zato je primarna in sekundarna embalaža ključnega pomena za neoporečnost živila. 

Posledično nastanejo v proizvodnji večje količine odpadkov. 

V družbi ločeno zbiramo odpadke, kar pomeni da se odpadki ob ustreznem frakcioniranju lahko 

predelajo. Za odpremo naših izdelkov uporabljamo embalažo, ki jo je možno reciklirati. Za 

sekundarno embalažo pa uporabljamo povratno embalažo. 

 
 

Ocena izpostavljenosti tveganjem  

 

Vodstvo družbe Mercator IP, d.o.o., ocenjuje, da je na dan 31. december 2020 ob upoštevanju trenutnih 

predpostavk o razvoju dejavnikov gospodarskega okolja v letu 2021 celovita izpostavljenost družbe 

Mercator IP, d.o.o., strateškim, finančnim, operativnim, podpornim tveganjem in tveganjem skladnosti na 

zmerni ravni. 
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NEFINANČNO POROČILO 

 

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, primerne za zaposlovanje invalidov. 

 

 

ODGOVORNOST DO OKOLJA 

 

Okoljevarstveno delovanje družbe je povezano z izvajanjem okoljskih ciljev iz prejšnjih let ter tekočih ciljev 

v letu 2020. Cilji so bili naravnani v smeri zniževanja obremenitve okolja z odpadki in embalažo. 

 

Med aktivnostmi zmanjšanja porabe surovin in energije smo v tako kot v letu poprej tudi v letu 2020 izvajali 

naslednje aktivnosti: 

- uporabljamo distribucijsko transportno embalažo »e-Log«; 

- uporabljamo embalažo ki je izdelana iz recikliranih materialov za naše piškote namenjene prosti 

prodaji; 

- pospešeno uvajamo embalažne materiale ki vsebujejo vsaj 50% recikliranih materialov ali 

biorazgradljivega materiala; 

- 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;  
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- 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, redno nadgrajujejo svoja znanja. 

Strokovni sodelavci, ki se ukvarjajo z varnostjo hrane, z varstvom pri delu, z varovanjem pred požari, … 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 tehnologi v proizvodnji 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, izvajamo naše proizvodne procese po HACCP študijah. 

Izdelke nekajkrat letno predložimo v mikrobiološko kontrolo. 

 

Naše izdelke smo opremili z 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 naše izdelke testirajo. 

 

 



 81 

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 2020 nadaljevali na naslednjih področjih: 

 

Odnos do notranje in zunanjih javnosti 

Delovanje invalidskega podjetja je izraz družbeno odgovornega ravnanja – udejanjanje socialnega 

podjetništva v praksi. Predstavlja priložnost in možnost, da ob primernem programu usposabljanja in 

prerazporeditvijo zaposlenih invalidov iz področij, ki so za njih manj ustrezna, na bolj primerna področja 

dela, ustvari novo dodano vrednost in išče sinergije med tržno usmerjenostjo in prednostmi za vse 

zaposlene. 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 trdnem in zaupanju temelječem partnerstvu, na kulturi dialoga ter 

reprezentativni in stabilni strukturi. 

Naše dejavnosti so razpršene po različnih območjih Slovenije, zato si na različne načine prizadevamo 

spodbujati interni dialog in prenos informacij med vsemi zaposlenimi. 

V ta namen smo v letu 2018 pričeli izdajati interni novičnik Moj IP, v katerem predstavljamo dejavnosti 

družbe, posamezne  obrate in oddelke in zaposlene informiramo o pomembnih dogodkih ter zanimivostih 

v družbi. V letu 2020 so vsi sodelavci prejeli 4 izvode internih novic.  

V sodelovanju z matično družbo promoviramo aktivno rabo platforme Mi. Mercator, na kateri tudi sami 

predstavljamo aktualne informacije o družbi.  

V okviru aktivnosti projekta promoviranja zdravja in posvečanja pozornosti za obvladovanje psihosocialnih 

tveganj smo konec leta 2012 pričeli z obiski vseh proizvodnih enot v naši družbi. Namen obiskov je v 

spodbujanju neposredne komunikacije z in med zaposlenimi, poiskati dejavnike, ki vplivajo na morebitne 

težave in nezadovoljstvo na delovnem mestu ter predvsem s pomočjo zaposlenih poiskati skupne točke, ki 

nas vodijo k izboljšavam. Izkazalo se je, da so zaposleni dobro sprejeli mesečne obiske kadrovske službe, saj 

je bila do sedaj udeležba zelo visoka, število izpostavljenih problemov pa se je pričelo uspešno reševati na 

različnih nivojih. V letu 2020 zaradi omejitvenih ukrepov obiskov enot nismo izvajali.  
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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, poročanje o porabi državnih pomoči zaradi 

zaposlovanja invalidov, podporne aktivnosti za pripravo plana in spremljanje poslovanja, promocija in 

izvajanje nadomestne izpolnitve kvote, priprava in implementacija sprememb v organizacijski strukturi 

družbe. 

V začetku leta 2020 smo implementirali nov plačni sistem, oblikovan na novi sistemizaciji delovnih mest. V 

septembru 2020 smo implementirali nov sistem ocenjevanja in dodeljevanja dela plače na podlagi delovne 

uspešnosti, v začetku decembra 2020 pa smo implementirali aplikacijo VOD (vnos opravljenega dela). V 

sodelovanju z matično družbo sodelujemo pri pripravi novega sistema napredovanja. 

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 s svojim delom pomembno pripomorejo k 

razvoju družbe. 

 

V letu 2020 so zaposleni pridobivali znanja na različnih področjih. Največ so se izobraževali na področju 

obvladovanja zakonskih določil, manj pa na področju strokovnih znanj predvsem zaradi spremenjenega 

načina izvajanja izobraževanj zaradi posledic pandemije COVID-19.  

Strokovni (so)delavci so se tudi v letu 2020 izobraževali na področju ravnanja z invalidi. Zunanje podjetje je 

izvedlo delavnico na temo ravnanja z ranljivimi ciljnimi skupinami. Izobraževanja se je udeležilo 41 

strokovnih (so)delavcev. Število strokovnih (so)delavcev v invalidskem podjetju smo povečali za 8. 

Usposabljanje in izobraževanje na različnih strokovnih področjih zaposlenim pomagajo pri spoznavanju 

novosti in zasledovanju zakonskih določil. Vsa izobraževanja pa poleg osnovnega namena po poklicnem in 

osebnem razvoju služijo tudi ohranjanju oziroma dvigu motivacije za uspešnejše in učinkovitejše delo. 

 

Varnost in zdravje pri delu 

V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi projekta »Promocija zdravja«, ki smo jih zasnovali in jih izvajamo 

v sodelovanju z matično družbo. V družbi skozi različne aktivnosti ozaveščamo zaposlene o pomembnosti 
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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. 

V letu 2020 smo se soočili s pandemijo COVID-19 in v povezavi z njo sprejeli in implementirali številne 

ukrepe za obvladovanje in preprečevanje širjenja okužb. V obdobju od marca do decembra 2020 smo z 

zaposlenimi aktivno komunicirali številne preventivne ukrepe ter protokol v primeru zaznane okužbe med 

zaposlenimi. Posebno pozornost smo namenili komuniciranju glede novih odsotnosti z dela zaradi razlogov 

višje sile (zaprtje šol in vrtcev, popolna oz. delna ustavitev javnega prevoza) in odrejenih karanten. V okviru 

režijskih služb smo v veliki meri uvedli delo od doma. Hkrati smo sledili vsem zakonodajnim spremembam, 

ki so v pretežni meri vplivala na področje obračuna plač (krizni dodatek, spremembe v obračunu 

nadomestila prevoznih stroškov, povračila bolniških staležev). 

Zaradi sprememb v delovnih procesih 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 2020 smo N storitev izvedli za 10 sodelavcev invalidov, vse aktivnosti 

pa bomo nadaljevali v letu 2021. Iz naslova realiziranih ocenitev doseganja delovnih rezultatov invalidov 

smo v letu 2020 prejeli subvencije plač v višini  253.806,60 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 

V okviru kadrovanja smo največ pozornosti posvečali novemu zaposlovanju kadrov, internim 

prerazporeditvam kadrov v smislu pridobitve novih možnosti na drugih področjih dela, glede na znanja, 

sposobnosti in ostale kompetence posameznika ter prezaposlovanju delavcev iz matične družbe na ustrezna 

delovna mesta v okviru invalidskega podjetja. 

• v obravnavanem obdobju smo skupaj na novo zaposlili 35 sodelavcev, od tega 11 iz matične družbe; 

• v okviru iskanja novih sodelavcev smo izvedli 13 selekcijskih postopkov;  

pri prezaposlovanju delavcev invalidov iz matične družbe v invalidsko podjetje še naprej uporabljamo 

celosten pristop k obravnavi invalidnega delavca. Pri prezaposlovanju delavcev iz matične družbe 

sodelujemo z vodstvom in kadrovsko službo Mercator, d.d., kot vodji enot v naši družbi. 

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 v letu 2016 podaljšali za obdobje 5 let. 
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Motivacija in izobraževanje zaposlenih 

Svoje sodelavce smo motivirali na različne načine. Kot v preteklih letih smo tudi v letu 2020 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 ali s 

solidarnostno denarno pomočjo. Izplačali smo osemindvajset jubilejnih nagrad in vplačali za 140.835 EUR 

premij prostovoljnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Ena od naših sodelavk je bila nagrajena z 

najvišjim priznanjem za zaposlene, z Nagrado Mercator. 

Gradimo na znanju in izkušnjah in sledimo korporacijskim vrednotam matične družbe. Zato smo se 

izpopolnjevali v mehkih veščinah vodenja s posebnim poudarkom na obvladovanju psihosocialnih tveganj v 

času COVID-19.  Osveževali in poglabljali smo specifična strokovna znanja. 

V letu 2020 smo izvajali predvsem zakonska izobraževanja, kot tudi izobraževanja na temo vodenja in 

osebnega razvoja ter izobraževanja za specifična znanja pri ravnanju z ranljivimi skupinami na delovnem 

mestu. Strokovni sodelavci smo se tudi v letu 2020 izobraževali o tem, kako ravnati z invalidi. Zunanje 

podjetje je izvedlo delavnico na temo ravnanja z ranljivimi ciljnimi skupinami. Izobraževanja se je udeležilo 

41 strokovnih sodelavcev. Število strokovno usposobljenih sodelavcev smo tako povečali za 8. Vsa 

izobraževanja pa so poleg osnovnega namena po poklicnem in osebnem razvoju služila tudi ohranjanju 

oziroma dvigu motivacije za uspešnejše in učinkovitejše delo. 

 

V letu 2020 smo skupaj opravili 772 ur usposabljanj in izobraževanj za 266 udeležencev, kar v povprečju 

predstavlja 2,9 izobraževalnih ur na zaposlenega. 
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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. december 2020 smo v družbi prešteli 392 delavcev. 

 

 

 

Zaposlovali smo 203 delavce s priznano kategorijo invalidnosti, kar predstavlja 51,79 % vseh zaposlenih. Od 

203 invalidov je bilo 109 invalidov (oz. 53,69 %) zaposlenih za polni delovni čas in 94  oz. 46,3 % za krajši 

delovni čas od polnega. 

 

Gibanje števila zaposlenih 

Na novo se je v obdobju od januarja do decembra v letu 2020 zaposlilo 35 posameznikov, od tega 11 iz 

matične družbe in 24 ostalih zunanjih sodelavcev. Delovno razmerje v družbi je v letu 2020 prenehalo 

sedeminštiridesetim (47) zaposlenim. Od vseh zaposlitev iz matične družbe je imelo enajst (11) delavcev 

kategorijo invalidnosti, kar predstavlja 100 % zaposlitev iz matične družbe. 

Stopnja zunanje fluktuacije v obravnavanem obdobju znaša 10,51 %, v enakem obdobju preteklega leta je 

znašala 12,53 %. 
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Skladno z načrtovanimi aktivnostmi in s tem potrebami dodatnih zaposlitev, smo ob koncu leta 2020 v 

družbi planirali 420 zaposlenih, kar predstavlja 93,3 % realizacijo plana. V primerjavi z enakim obdobjem 

preteklega leta se je število zaposlenih v družbi zmanjšalo za 12 delavcev, oz. za 2,9 %. 

 

Demografska struktura zaposlenih 

V družbi so zaposlene pretežno ženske. Zaposlenih je 290 delavk, kar predstavlja 73,9 % vseh zaposlenih. 

Povprečna starost vseh zaposlenih je 47,49 let. Povprečna starost v obdobju od 2009 do 2020 se je na ravni 

družbe precej zvišala, kar je posledica zaposlovanja predvsem starejših delavcev. 

 

  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 399 295 104 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 

Na dan 31. 12. 2016 405 298 107 73,6% 47,1 

Na dan 31. 12. 2017 417 311 106 74,6% 47,3 

Na dan 31. 12. 2018 407 301 106 74,0% 47,3 

Na dan 31. 12. 2019 404 299 105 74,0% 47,0 

Na dan 31. 12. 2020 392 290 102 73,9% 47,5 
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Vrsta delovnega razmerja in delovna obveznost 

Za določen čas je bilo na zadnji dan leta 2020 zaposlenih 28 delavcev, kar predstavlja 7,1 % vseh zaposlenih, 

364 oz. 92,9 % pa za nedoločen čas. 

 

  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% 

Na dan 31. 12. 2016 405 379 26 93,6% 6,4% 

Na dan 31. 12. 2017 417 382 35 91,8% 8,4% 

Na dan 31. 12. 2018 407 382 25 93,9% 6,1% 

Na dan 31. 12. 2019 404 378 26 93,6% 6,4% 

Na dan 31. 12. 2020 392 364 28 92,9% 7,1% 

 

Na nivoju družbe je na zadnji dan obravnavanega obdobja 292 oz. 74,5% vseh zaposlenih delalo s polno 

delovno obveznostjo in 100 (oz. 25,5 %) zaposlenih s polovično oz. krajšo delovno obveznostjo od polne.  

Visok delež zaposlitev v obdobju od 2009 do 2020 za nedoločen čas je posledica zaposlitev iz družb Skupine 

Mercator, oz. pretežno iz krovne družbe. V obdobju spremenjenih razmer na globalnem trgu dela (od leta 

2017 dalje) pa je zaposlitev za nedoločen čas hkrati tudi pomemben ukrep na področju privabljanja in 

zadržanja kadrov. 

 

Fluktuacija 

V družbi smo v obdobju od januarja do decembra v letu 2020 na novo zaposlili 35 posameznikov, delovno 

razmerje v družbi je v letu 2020 prenehalo 47 zaposlenim. 

Stopnja zunanje fluktuacije v obravnavanem obdobju znaša 10,51 %, v enakem obdobju preteklega leta je 

znašala 12,53 %. 
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Izobrazbena struktura 

Na dan 31. december 2020 je bilo največ zaposlenih s IV. in V. stopnjo izobrazbe (70,2 %), in sicer pretežno 

na operativnih delovnih mestih. S III. ali nižjo stopnjo izobrazbe je bilo zaposlenih 12,2 % delavcev in z 

dokončano VI. oz. VII. ali višjo stopnjo izobrazbe 17,6 % zaposlenih. 

 

 Št. vseh 
zaposlenih 

st. 
izobr. 

st. 
izobr. 

st. 
izobr. 

st. 
izobr. 

st. 
izobr. 

st. 
izobr. 

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 

Na dan 31. 12. 2016 405 51 150 129 28 41 6 

Na dan 31. 12. 2017 417 51 157 131 30 41 7 

Na dan 31. 12. 2018 407 54 156 127 26 38 6 

Na dan 31. 12. 2019 404 50 155 132 26 35 6 

Na dan 31. 12. 2020 392 48 148 127 27 37 5 

 

Zavezani k trajnostnemu razvoju se zavedamo pomembnosti usposobljenih kadrov in prizadevamo si, da je 

njihov delež v družbi čim višji. 
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Absentizem 

V obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 je celotna stopnja bolniške odsotnosti znašala 10,96 

%. Bolniška odsotnost v breme družbe predstavlja 39,2% bolniške odsotnosti, 60,8% pa v breme Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta se je absentizem znižal iz 11,97 % 

na 10,96 %. 

 

 

 

V družbi si prizadevamo znižati skupni zdravstveni absentizem kot tudi absentizem v breme družbe. Podatki 

za leto 2020 kažejo, da se je absentizem v breme družbe v primerjavi z letom 2019 znižal iz 4,47 % na 4,30 

% in absentizem v breme zavodov znižal iz 7,20 % v letu 2019 na 6,67% v letu 2020. 
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Poškodbe pri delu 

V družbi smo imeli v obravnavanem obdobju 6 poškodb pri delu, zaradi katerih je bilo izgubljenih 2092 

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 

Zavedamo se, da na pojavnost bolniškega staleža vpliva več dejavnikov, ki so lahko vezani na podjetje, 

družbo, organizacijo, delo zdravstvene službe ter delavca, da je bolniški stalež odvisen od spleta več 

dejavnikov: delovnega okolja in razmer pri delu, potreb delavcev in zavedanja posameznika o sami 

odgovornosti do lastnega zdravja ter nenazadnje tudi samih odločitev 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 2020 nadaljevali s promocijo zdravega 

načina življenja, pri čemer smo upoštevali pomembnost sistematičnega pristopa, s katerim prepoznamo 

vzroke, še preden postanejo posledice predrage. S pravo izbiro pristopa tako zaposlenim lahko približamo 

vsebine, ki so vodilo na poti ohranjanja in izboljševanja zdravja ter splošnega dobrega počutja. Prav tako je 

namen pri vsakem posamezniku vzbuditi občutek, da ima priložnost in možnost dejavno skrbeti za 

ohranjanje in izboljševanje svojega zdravja ter da smo na prvem mestu sami odgovorni za svoje zdravje in 

je naša naloga, da v čim večji meri skrbimo zanj. Kot odgovoren delodajalec na področju skrbi za zdravje 

zaposlenih upoštevamo tudi priporočila mednarodne stroke. 
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V letu 2018 smo, v veliki meri zaradi naraščajočega deleža dolgotrajnih odsotnosti z dela, uvedli razgovore 

z zaposlenimi, ki se po daljši bolniški odsotnosti (nad 90 dni) vračajo na delo. S temi razgovori smo 

nadaljevali tudi v letu 2020. 

 

Delavci z invalidnostjo 

Na zadnji dan obravnavanega obdobja leta 2019 smo zaposlovali 206 delavcev s priznano kategorijo 

invalidnosti, kar predstavlja 3 invalide več kot na dan 31. december 2020. 

 

 

 

Na nivoju družbe je bilo največ invalidov zaposlenih na področju proizvodnje (105 invalidov). Glede na 

število vseh zaposlenih v družbi je bil največji delež invalidov zaposlen v sektorju proizvodnja in sicer kar 

dobra petina (26,8%). 

Od 203 invalidov je bilo 109 invalidov (oz. 53,69 %) zaposlenih za polni delovni čas in 94 oziroma 46,3 % za 

krajši delovni čas od polnega. 
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Invalidi so bili v povprečju stari 51 let, kar je za 3,5 leta več kot znaša povprečna starost vseh posameznikov 

v podjetju, ki je 47,5 let. 

 

Nadomestno izpolnjevanje kvote 

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila 

prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju 

z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. V letu 2020 smo sklenili pogodbo o nadomestnem 

izpolnjevanju kvote z štirimi poslovnimi partnerji. Skupno število poslovnih partnerjev za uveljavljanje 

nadomestne izpolnitve kvote smo povečali za 2.  

Vrednost dela, ki smo jo priznali kot znesek za nadomestno uveljavljanje kvote, je v letu 2020 znašala 

15.818,93 EUR, kar je več kot v letu 2019, ko smo priznali vrednost dela v višini 13.495,09 EUR. 

V prihodnjem obdobju načrtujemo krepitev sodelovanja s poslovnimi partnerji v obliki nadomestnega 

izpolnjevanja kvote, tudi z učinkovitim trženjem naših ključnih prednosti::  

• širok nabor kakovostnih izdelkov in  storitev, z nakupom katerih lahko podjetja uveljavljajo 

nadomestno izpolnitev kvote; 

• dobra teritorialna pokritost nam omogoča  ponudbo storitev na različnih lokacijah; 

• vzpodbujanje družbene odgovornosti, saj takšen način poslovnega sodelovanja pripomore k 

ohranjanju delovnih mest za invalide;  

• nenehno iskanje sinergij v razvijanju poslovnih odnosov nam omogoča rast in razvoj naših 

dejavnosti. 
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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 

2020, na straneh od 94 do 98 in prilogo k računovodskim izkazom na straneh od 99 do 146 ter uporabljene 

računovodske usmeritve na straneh od 103 do 114. 

 

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 2020. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 24. 6. 2021 
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  Bilanca stanja 

 

v EUR Pojasnilo 
31.12.2020 31.12.2019 

      

SREDSTVA      

Dolgoročna sredstva       
Nepremičnine, naprave in oprema  12 4.929.745 5.168.495 

Nepremičnine, naprave in oprema v uporabi 13 743.981 504.389 

Neopredmetena sredstva  14 155.410 136.032 

Odložene terjatve za davek 15 73.001 123.347 

Dana posojila in depoziti 18 1.125 6.761.016 

   5.903.262 12.693.279 

Kratkoročna sredstva       

Zaloge  16 333.464 358.527 

Terjatve do kupcev  in druge terjatve 17 2.977.229 3.031.420 

Dana posojila in depoziti 18 8.458.804 - 

Terjatev za odmerjeni davek  13.824 - 

Denar in denarni ustrezniki 19 7.423 6.953 

   11.790.744 3.396.900 

Skupaj sredstva   17.694.006 16.090.179 

       

KAPITAL 20     
Osnovni kapital   1.999.726 1.999.726 

Kapitalske rezerve   11 11 

Rezerve iz dobička   6.869.085 6.869.085 

Rezerva za pošteno vrednost  (42.500) (169.010) 

Preneseni čisti poslovni izid   2.147.663 (102.831) 

Čisti poslovni izid poslovnega leta   1.920.938 2.275.500 

   12.894.923 10.872.481 

OBVEZNOSTI       

Dolgoročne obveznosti       
Finančne obveznosti iz naslova najema 21 471.165  336.305 

Odložene obveznosti za davek 15 0 40.085 

Dolgoročne rezervacije 22 1.276.873 1.681.271 

   1.748.038 2.057.661 

Kratkoročne obveznosti      
Poslovne in druge obveznosti 23 2.792.024 2.756.462 

Obveznosti za odmerjeni davek  0 172.639 

Finančne obveznosti iz naslova najema 21 259.021  230.936 

   3.051.045 3.160.037 

Skupaj obveznosti   4.799.083 5.217.698 

Skupaj kapital in obveznosti   17.694.006 16.090.179 

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

 

v EUR Pojasnilo 2020 2019 

      

Prihodki iz prodaje 6 16.071.765 16.868.275 

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

8 (15.555.148) (15.759.985) 

Stroški splošnih dejavnosti 8 (1.234.546) (1.094.310) 

Drugi poslovni prihodki 7 2.586.141 2.339.031 

Poslovni izid iz poslovanja  1.868.212 2.353.011 

      

Finančni prihodki 10 272.011 209.434 

Finančni odhodki 10 (47.442) (51.173) 

Neto finančni prihodki  224.569 158.261 

      

Poslovni izid pred obdavčitvijo  2.092.781 2.511.272 

      

Davek 11 (171.843) (235.772) 

      

Čisti poslovni izid poslovnega leta  1.920.938 2.275.500 

 

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

 

Izkaz  drugega vseobsegajočega donosa 

 

v  EUR 2020 2019 

     

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.920.938 2.275.500 

Drugi vseobsegajoči donos     

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 101.504 (25.821) 

Aktuarski dobički/izgube ob oblikovanju rezervacij za odpravnine 4.983 (32.553) 

Presežek iz prevrednotenja nepremičnin 97.671 1.415 

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

(1.150) 5.071 

Ostale spremembe kapitala   245 

Drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 101.504 (25.821) 

Celotni  vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 2.022.442 2.249.679 

 
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 2019  1.999.726 11 5.564.412 (192.994) (1.965) 1.630.350 8.999.540 

Učinek sprejetja novih MSRP  - - - 32.928 (87.919) - (54.991) 

Stanje 1. januarja 2019  1.999.726 11 5.564.412 (160.065) (89.884) 1.630.350 8.944.550 

Poslovni izid poslovnega leta  -  -   -  -  -  2.275.500 2.275.500 

Drugi vseobsegajoči donos  -  -   (1.965)  (8.945) (14.912) -  (25.821) 

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta  -  -  (1.965)  (8.945) (14.912) 2.275.500 2.249.679 

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni 
poslovni izid 

20 -  -    -  -  1.965 (1.630.350) (1.628.385) 

Izplačilo dobička 20 -  -  (323.712)  -  - -  (323.712) 

Razporeditev dobička po sklepu skupščine 20 -  -  1.630.350 -  - - 1.630.350 

Stanje 31. decembra 2019  1.999.726 11 6.869.085 (169.010) (102.831) 2.275.500 10.872.481 

 

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 2020  1.999.726 11 6.869.085 (169.010) (102.831) 2.275.500 10.872.481 

Poslovni izid poslovnega leta  - - - - - 1.920.938 1.920.938 

Drugi vseobsegajoči donos  - - - 126.510 (25.006) - 101.504 

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta  - - - 126.510 (25.006) 1.920.938 2.022.442 

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v 
preneseni poslovni izid 

20 - - - - 2.275.500 (2.275.500) 0 

Izplačilo dobička 20 - - - - - - 0 

Razporeditev dobička po sklepu skupščine 20 -  -  -  -  - - 0 

Stanje 31. decembra 2020  1.999.726 11 6.869.085 (42.500) 2.147.663 1.920.938 12.894.923 

 
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 31.12.2020 sestoji iz naslednjih elementov: 
 

(v EUR) 2020 2019 

Čisti poslovni izid leta 1.920.938 2.275.500,25 

Preneseni čisti poslovni izid 2.147.663 (102.831) 

Bilančni dobiček poslovnega leta 4.068.601 2.172.668,93 

 

 

Bilančni dobiček družbe Mercator IP, d.o.o., ki je 31. decembra 2020 znašal 4.068.601 EUR, naj se uporabi 

na naslednji način: 

• celoten bilančni dobiček v znesku 4.068.601 EUR se razporedi na preneseni dobiček iz preteklih let. 

 

 
Zato družba Mercator IP, d.o.o., razporeja celoten bilančni dobiček na preneseni dobiček iz preteklih let. 
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Izkaz denarnih tokov 
 

v  EUR Pojasnilo 2020 2019 

    

Denarni tokovi pri poslovanju     

Poslovni izid pred obdavčitvijo   2.092.780 2.511.272 

Prilagoditve:      

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme  8 387.084 381.820 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme v 
uporabi 8 

274.180 
272.703 

Amortizacija neopredmetenih sredstev  8 21.313 18.317 

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

12 3.437 5.124 

Prihodki iz obresti  10 (272.011) (209.289) 

Odhodki za obresti  10 47.442 51.172 

   2.554.225 3.031.119 

Sprememba zalog 16 17.703 (77.404) 

Sprememba poslovnih in drugih terjatev 17 50.312 (402.757) 

Sprememba poslovnih in drugih obveznosti ter 
rezervacij  

28.107 
313.267 

Odhodki za obresti  10 (47.442) (51.172) 

Izdatki za davke  (350.327) (235.772) 

Denar ustvarjen pri poslovanju   2.252.578 2.577.281 

      

Izdatki za prevzem odvisnih in drugih podjetij    - 

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme ter 
naložbenih nepremičnin 

12 (399.129) 
(349.834) 

Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev 14 (40.692) (39.379) 

Izdatki za dana posojila in depozite  (8.768.914) (8.571.748) 

Prejemki iz naslova dokapitalizacije družbe    - 

Prejemki pri odtujitvi nepremičnin, naprav in 
opreme ter naložbenih nepremičnin 

12 1.067 
3.677 

Prejemki od odtujitve za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev 

   
- 

Prihodki iz obresti 10 272.011 209.289 

Prejete dividende  0 - 

Prejemki od danih posojil  7.070.000 6.857.930 

Denar, uporabljen pri naložbenju   (1.865.656) (1.890.065) 

      

Denarni tokovi pri financiranju      

Izdatki za odplačila prejetih dolgoročnih posojil    - 

Izdatki za odplačila obveznosti iz najema 21 (386.452) (370.150) 

Prejeta dolgoročna posojila    - 

(Izdatki)/prejemki iz naslova kratkoročnih posojil    - 

Izdatki za dividende delničarjev  0 (323.712) 

Denar, ustvarjen pri financiranju 20 (386.452) (693.862) 

     

Neto povečanja (zmanjšanje) povečanje denarja in 
denarnih ustreznikov   

470 
(6.646) 

Denar in denarni ustrezniki na začetku leta  6.953 13.599 
Denar in denarni ustrezniki na koncu leta  19 7.423 6.953 

 

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 3.6.2021. 

 

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, kar 

posledično lahko privede do nematerialnih razlik med tabelami. 

 

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.  
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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 

Družba meri zemljišča in zgradbe po modelu revaloriziranja. Naprave in opremo pa po modelu nabavne 

vrednosti, zmanjšane za amortizacijski popravek vrednosti, in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Ocenjene 

dobe koristnosti nepremičnin, naprav in opreme so prikazane v tabeli pri amortizaciji. 

 

Poslovne in druge terjatve 

Družba mesečno oblikuje popravek vrednosti terjatev do kupcev, in sicer na podlagi modela pričakovane 

izgube. Model pričakovane izgube pove, kakšen del terjatev do kupcev, ki so nastale v nekem časovnem 

obdobju v naslednjih letih ne bo poplačan. 

 

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. 

 

Najem 

Družba je obravnavala glavne presoje o zneskih iz pravice do uporabe sredstva (ang. Right-Of-Use) in 

obveznosti iz najema, kar vključuje oceno stopnje razumne gotovosti, ali se bo  uveljavljala katera od 

možnosti najema  (podaljšanje, prekinitev ali odkup) in določanje diskontne stopnje, uporabljene za sedanjo 
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vrednost obveznosti najema in za začetno merjenje pravice do uporabe sredstva. Spričo navedenega je 

družba sklenila, da bo obdobje najema sovpadalo s trajanjem pogodb, razen v primerih, v katerih je družba 

precej gotova, da bo uveljavljala možnost podaljšanja pogodbe ali prekinitve. Kot diskontna stopnja se 

uporablja predpostavljena obrestna mera za sposojanje. 

 

Delujoče podjetje 

Pogoji glavnih dogovorov o finančnem dolgu v Skupini Mercator (Mercator, d.d. je obvladujoča družba 

družbi Mercator IP, d.o.o. ter preostalim odvisnim družbam v skupini) zajemajo številna določila, ki so 

neposredno povezana s Skupino Agrokor. To so določila o: (i) navzkrižnih kršitvah pogodbe , (ii) 

spremembah obvladovanja in (iii) pomembnih negativnih učinkih.  

(i) Navzkrižna kršitev pogodbe (cross default): Za proaktivno obravnavo morebitne sprožitve navzkrižne 

kršitve pogodbe, ki izhaja iz uvedbe postopkov za prestrukturiranje Agrokorja spomladi 2017, je Mecator, 

d.d. takrat (spomladi 2017) od potrebne večine posojilodajalcev že pridobili spregled zavez. Slednji je bil 

veljaven v času obstoja finančne dokumentacije s posojilodajalci brez datuma izteka. Upoštevati je treba, 

kot je pojasnjeno v pojasnilu št. 21 »Dogodki po datumu bilance stanja«, da je bila zgoraj omenjena finančna 

dokumentacija predmet refinanciranja  Skupini Mercator z novimi dolžniškimi instrumenti Fortenove v višini 

480 milijonov EUR, in da je bil prenos z Agrokorja na novega lastnika Fortenovo sklenjen istega dne, zato 

spregled glede navzkrižne kršitve pogodbe ni več relevanten.  

(ii) Sprememba obvladovanja: Družba Mercator, d.d. še naprej zavzema jasno stališče, da klavzula glede 

spremembe obvladovanja na dan poročanja ter na dan potrditve njenih računovodskih izkazov ni bila 

sprožena. Prav tako ni prejela nikakršnega obvestila s strani posojilodajalcev o sprožitvi tovrstne klavzule. 

Od dne 23. 4. 2021 tema spremembe obvladovanja ni več relevantna za Wider Group Deal, saj je bila 

razrešena z refinanciranjem obstoječega dolga dne 23. 4. 2021. 

(iii) Pomembni negativni učinki: Družba Mercator, d.d. še naprej zavzema jasno stališče, da klavzula glede 

pomembnih negativnih učinkov na dan poročanja ter na dan potrditve računovodskih izkazov ni bila 

sprožena. Prav tako ni prejela nikakršnega obvestila s strani posojilodajalcev o sprožitvi tovrstne klavzule. 

Pravzaprav se je v treh letih od začetka prestrukturiranja Agrokorja dosledno izkazovala sposobnost Skupine 

Mercator, da preživi in uspeva neodvisno od okoliščin, ki vplivajo na Skupino Agrokor. Upoštevati je treba, 

kot je pojasnjeno v poglavju »Dogodki po datumu bilance stanja« v pojasnilu št. 21, da od 23. 4. 2021 družba 

Mercator, d.d. ni več povezana s Skupino Agrokor. Klavzula glede spremembe obvladovanja za preostali 

dolg, povezan z SSF, je bila spremenjena marca 2021, ko so bile podpisane spremembe k pogodbi SSF, s 

katerimi je odslej dovoljen prenos obvladovanja na Fortenovo. 

Pri oceni tveganja nezmožnosti plačevanja obveznosti (tveganja neplačila) in s tem povezanim določilom, 

navedenim zgoraj, je družba Mercator, d.d. upoštevala naslednje dejavnike:  
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• Družba Mercator, d.d. je in ostaja tako z vidika denarnega toka kot z vidika EBITDA ena 

najpomembnejših družb Skupine Agrokor/Fortenova. Družba Mercator, d. d. predvideva, da bodo 

imeli deležniki tako Skupine Agrokor/Fortenova kot Skupine Mercator močno spodbudo, da 

preprečijo situacijo, v kateri bi bilo potrebno takojšnje in celotno predčasno odplačilo glavnih 

posojil Skupine Mercator, saj bi to pomenilo takojšnje uničenje vrednosti za vse deležnike.  

• Vprašanje spremembe obvladovanja, povezano z Wider Group Deal, je bilo uspešno rešeno z 

refinanciranjem z dne 23. 4. 2021.  

Na dan 31. 12. 2020 je imela Skupina Mercator obveznosti v okviru Wider Group Deal (»WGD«) in Super 

Senior posojila (»SSFA«) z zapadlostjo junija 2021 ali prej, in sicer v višini 427.079 tisoč EUR. 

Dne 16. 4. 2021 je bil podpisan dogovor o širšem refinanciranju, po katerem je družba Mercator d.d. z 

družbo Fortenova grupa d.d. (»FNG«) sklenila dolžniške instrumente v skupnem znesku 480 milijonov EUR 

(»posojilo FNG«).  

Dne 23. 4. 2021 je bil črpan znesek 385 milijonov EUR (od skupaj 480 milijonov EUR posojila, ki je na voljo) 

za popolno refinanciranje obstoječih WGD nadrejenih dolgov in za rabo v druge namene, povezane z 

obratnim kapitalom. Od skupnega zneska dolga, ki zapade junija 2021, v višini 427.079 tisoč EUR, kot je 

pojasnjeno zgoraj, je bil dne 23. 4. 2021 refinanciran znesek v višini 326.696 tisoč EUR, medtem ko 

preostalih 100.000 tisoč EUR (80.000 tisoč EUR od obstoječih, povečanih za dodatnih 20.000 tisoč ob 

zaključku refinanciranja WDG), povezanih s SSFA, ostaja odprtih in zapade septembra 2021 v skladu s 

pogodbo o reprogramiranju z dne 25. 3. 2021. Preostali limit v višini 95 milijonov EUR v okviru posojila FNG 

je po potrebi na voljo za refinanciranje SSFA ob zapadlosti kasneje letos. Določene odtujitve nepremičnin 

naj bi se po pričakovanjih uporabile za predplačilo SSFA, s čimer se zmanjša potreba po črpanju tega 

posojila. 

Posojilo FNG ima končno zapadlost petih let in ne vsebuje nobenih finančnih zavez za družbo Mercator d.d., 

pri čemer so kršitve omejene na neplačila in primere nesolventnosti skupine Mercator. Za posojilo FNG  

jamčijo družba Mercator, d.d. in naslednje odvisne družbe: Mercator – H d.o.o., Mercator BH d.o.o., 

Mercator-CG d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mercator-Emba d.o.o. in M - Energija d.o.o.  (»poroki«). Posojilo 

FNG bo zavarovano z zavarovanjem s premoženjem za vsa materialna sredstva družbe Mercator, d.d. in 

porokov (premoženje, terjatve iz posojil znotraj skupine, bančni računi, menice, intelektualna lastnina). Kjer 

je primerno, tovrstno zavarovanje po pomembnosti ne presega zavarovanja, danega za SSFA. 

Za vnaprejšnje financiranje posojila FNG je družba FNG povečala svoje obstoječe poroštvo z obveznicami 

(ang. bond facility) s partnerji HPS in banko VTB (»imetniki vrednostnih papirjev«) za 380 milijonov EUR (kot 

nova »tranša C«). Vrednostni papirji tranše C so med drugim zavarovani z istim premoženjem družbe 

Mercator d.d. in porokov, kot je podano za posojilo FNG in kakor je pojasnjeno zgoraj. Pomembno je 

poudariti, da obstaja omejitev regresnega zahtevka zoper družbo Mercator, d.d. in poroke (razen za njihovo 
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lastno kršitev, hudo malomarnost ali goljufijo), in sicer skupna višina regresa zoper družbo Mercator, d.d. 

in poroke v okviru vrednostnih papirjev FNG ne sme presegati izterljivih zneskov iz posojila FNG. 

Vrednostni papirji tranše C zapadejo na dan 15. 1. 2022, in vsebujejo nekatere finančne zaveze, na podlagi 

katerih FNG četrletno in letno izdaja imetnikom obveznic potrdilo o skladnosti. Neupoštevanje dolžniških 

zavez predstavlja kršitev. Načrtovani denarni tokovi družbe FNG predvidevajo poplačilo dolga iz vrednostnih 

papirjev tranše C s prejemki iz nedavno napovedane prodaje skupine Frozen Food Business Group (FFBG) 

družbi Nomad Foods Limited. Po pričakovanjih bo to že septembra 2021, veliko pred zapadlostjo tranše C.  

Dne 29. 3. 2021 sta družbi FNG in Nomad Foods Limited podpisali pogodbo o nakupu delnic (SPA) v zvezi z 

FFBG, ki zajema družbe Ledo plus d.o.o., Ledo d.o.o. Čitluk in Frikom d.o.o., skupaj z več manjšimi 

pridruženimi družbami. Vrednost transakcije znaša 615 milijonov  EUR, zaključek pa je predviden  v tretjem 

četrtletju 2021. Za zaključek transakcije je potrebna odobritev v okviru nadzora združitve v šestih 

jurisdikcijah (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora,  in Srbija) in odobritev za neposredne tuje 

naložbe (»FDI«) v dveh jurisdikcijah (Madžarska in Slovenija) (skupaj »regulativne odobritve«). Ob 

trenutnem časovnem okviru se pričakuje, da bodo zadnje regulativne odobritve pridobljene nekje do 

začetka oziroma sredine julija 2021 (optimistična ocena) ali do začetka oziroma sredine septembra 2021 

(konservativna ocena) glede na jasne zakonske roke in potrebne postopke. Regulativne odobritve so 

usmerjene na oceno koncentracije na trgu in glede na to, da ni bistvenega prekrivanja tržnega deleža 

oziroma trgovanja v nobeni od jurisdikcij, kjer so potrebne regulativne odobritve, poslovodstvo družbe 

meni, da je tveganje nepridobitve regulativnih odobritev in posledično dokončanja prodaje majhno. 

Na podlagi dejstev in okoliščin, znanih v tem trenutku, vključno z načrtovanim dokončanjem prodaje FFBG 

in dogovorjene rabe prejetih sredstev, poslovodstvo pričakuje, da bo družba FNG lahko izpolnila svoje 

obveznosti iz obveznic tranše C, vključno s spoštovanjem finančnih zavez povezanih s tem dolgom, in da ne 

bo potrebe po tem, da imetniki vrednostnih papirjev izterjajo svoje terjatve skozi zastavljena sredstva 

Skupine Mercator. Poslovodstvo je tako sklenilo, da je uporaba predpostavke o delujočem podjetju v celoti 

primerna v zvezi s pripravo računovodskih izkazov za leto, ki se je končalo 31. 12. 2020. Toda ob 

upoštevanju, da prodaja FFBG ni transakcija v okviru »običajnega poslovanja« in da je za njeno dokončanje 

treba pridobiti odobritev tretje stranke (regulativna odobritev), predstavlja negotovost v zvezi z 

regulativnimi odobritvami in realizacijo te transakcije pomembno negotovost, ki lahko vzbudi bistveni dvom 

o sposobnosti družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje. 

 

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. 
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Finančni inštrumenti  

Finančna sredstva in finančne obveznosti se pripoznajo v  bilanci stanja, ko družba postane pogodbena 

stranka v pogobenih določilih instrumenta. 

Finančna sredstva in finančne obveznosti se najprej merijo po pošteni vrednosti. Stroški transakcije, ki jih je 

mogoče neposredno pripisati prevzemu  ali izdaji finančnih sredstev in finančnih obveznosti (razen finančna 

stredstva in finančne obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida) se prištejejo ali  odštejejo od 

poštene vrednosti finančnih sredstev ali finančnih obveznosti, katero koli ustreza, ob začetnem pripoznanju. 

Stroški transakcije, ki jih je mogoče neposredno pripisati prevzemu finančnih sredstev ali finančnih 

obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, se takoj pripoznajo v poslovnem izidu. 

Finančna sredstva in finančne obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v bilanci stanja, če ima 

družba pravno izvršljivo pravico ali poravnati pripoznane zneske in obstaja namen poravnave na neto 

osnovi, ali unovčitve sredstva in hkratne poravnave svoje obveznosti.  

 

Finančna sredstva 

Nakupi in prodaje finančnih sredstev se pripoznajo na  datum trgovanja, ki je datum, na katerega družba 

izvede nakup ali prodajo sredstva. Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko pretečejo pravice za 

prejemanje denarnih tokov iz finančnega sredstva, ali so bile prenesene in je družba vsa tveganja in denarna 

nadomestila za lastništvo sredstva prenesla. 

 

Dolžniški instrumenti 

Obsegajo terjatve do kupcev in druge terjatve, dana posojila, ter druga ustrezna finančna sredstva. Vsa 

finančna sredstva tipa dolžniški instrumenti se hranijo za namene pridobivanja pogodbenih denarnih  tokov, 

kjer se tovrstni denarni tokovi, ki predstavljajo izključno plačila glavnice in obresti, merijo po odplačni 

vrednosti. Prihodki iz obresti iz tovrstnih finančnih sredstev so vključeni v finančne prihodke na podlagi 

metode efektivnih obrestnih mer. Morebiten dobiček oziroma izguba , ki je posledica odprave pripoznanja, 

se pripozna neposredno v poslovnem izidu in predstavi v drugih dobičkih/izgubah. 

 

Terjatve do kupcev so zneski terjatev do strank v povezavi s prodanimi proizvodi ali storitvami v okviru 

običajnega poslovanja. Običajno zapadejo v plačilo v roku enega leta in so zato vse razvrščene kot 

kratkoročne. Terjatve do kupcev so pripoznane najprej v znesku nadomestila, ki je brezpogojno, razen če 

obsegajo pomembne finančne komponente, ko so pripoznane po pošteni vrednosti. Zaradi narave 

kratkoročnih terjatev se njihova knjigovodska vrednost šteje kot enaka njihovi pošteni vrednosti. 
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Več o politikah družbe v zvezi s slabitvami in z izračunavanjem popravkov vrednosti za izgubo je navedeno 

v pojasnilu 3. 

 

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. 

 

Obveznosti iz najema 

Obveznost iz najema se prvotno meri po sedanji vrednosti najemnin, ki niso plačane na datum začetka 

veljavnosti najema, diskontirane za najemnikove predpostavljene obrestne mere za sposojanje. 

Predpostavljena obrestna mera za sposojanje je mera, ki bi jo posamezni najemnik moral plačati za posojilo 

za pridobitev sredstva z vrednostjo, podobno vrednosti pravice do uporabe sredstva, v podobnem 

gospodarskem okolju s podobnimi določbami, jamstvi in pogoji. Mercator IP predpostavljeno obrestno 

mero za sposojanje izhodiščno določa s pomočjo donosa primerljivih tretjih strank do stopenj dospelosti, 

posebej prilagojenih glede na trajanje najema, državo, valuto in jamstvo. 

 

Finančne obveznosti 

Družba na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne papirje in podrejene obveznosti na dan njihovega 

nastanka 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.  

 

Družba razvršča neizpeljane finančne instrumente kot druge finančne obveznostim izkazane po odplačni 

obveznosti. Takšne finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za dodatne 
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transakcijske stroške, ki se neposredno pripisujejo nastanku ali izdaji dolga. Po začetnem pripoznanju se 

finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. 

 

Druge finančne obveznosti zajemajo 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 

 

Zemljišča in zgradbe se merijo v izkazu finančnega položaja po njihovih revaloriziranih vrednostih 

(podrobnosti relavantnih merjenj po pošteni vrednosti so izkazane v pojasnilu 4), pri čemer gre za pošteno 

vrednost na datum prevrednotenja, zmanjšano za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 

zaradi oslabitve. Če se knjigovodska vrednost sredstva poveča zaradi revaloriziranja, se povečanje pripozna 

v drugem vseobsegajočem donosu in uvrsti v lastniški kapital kot revalorizirani presežek. Povečanje pa se 

pripozna v poslovnem izidu (izkazu poslovnega izida), v koliko odpravi zmanjšanje iz revaloriziranja istega 

sredstva, ki je bilo prej pripoznano v poslovnem izidu. Zmanjšanje pa bremeni neposredno drug 

vseobsegajoči donos in lastniški kapital pod rubriko revalorizirani presežek do višine stanja v dobro 

revaloriziranemu presežku istega sredstva. Ko je sredstvo odtujeno, se rezerva za pošteno vrednost le tega 

sredstva prenese neposredno v zadržani dobiček. 

 

Izkazovanje in merjenje 

Nepremičnine, naprave in oprema so vrednotene po metodi nabavne vrednosti in revaloriziranja. 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 2019 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. 
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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 najema se amortizirajo 

ob upoštevanju trajanja najema.  

Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: 

Ocenjene dobe koristnosti  

  2020 2019 

Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva 5 let 5 let 

Zgradbe 40 let 40 let 

Naprave in oprema 4-18 let 4-18 let 

 

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

Neopredmetena sredstva 

 

Neopredmetena sredstva družbe Mercator IP, d.o.o., katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po 

nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. 
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Kasnejši stroški 

Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče 

gospodarski koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani v 

poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. 

 

Amortizacija 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 

koristnosti neopredmetenih sredstev. Obračunavati se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. 

Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje: 

Ocenjene dobe koristnosti  

  2020 2019 

Licence in računalniški programi 10 let 10 let 

 

Zaloge 

 

Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti izterljivi 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. 

Metode obračunavanja nabavne vrednosti in stroškov: 

• metode obračunavanja nabavne vrednosti in stroškov: metoda FIFO za trgovsko blago, 

• 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 izterljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene 

stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. 

 

Ocena izterljive vrednosti zalog se opravi najmanj enkrat letno, in sicer po stanju na dan izdelave letnih 

računovodskih izkazov družbe. 
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Odpisi in delni odpisi poškodovanih, pretečenih, neuporabnih zalog se opravljajo redno med letom po 

posameznih postavkah. 

 

Slabitev sredstev 

 

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost svojih nefinančnih sredstev, 

zalog in odloženih terjatev za davke z namenom, da ugotovi ali so prisotni znaki slabitve. 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 dan poročanja. 

 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je  njena vrednost pri uporabi ali poštena 

vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti uporabe sredstva 

se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere 

pred obdavčitvijo, ki odraža tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. 

Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo 

možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisna od 

denarnih pritokov iz ostali sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota).  

 

Skupna sredstva družbe ne ustvarjajo ločenih denarnih pritokov in se uporabljajo pri več različnih denar 

ustvarjajočih enotah. Skupna sredstva se utemeljeno in dosledno razporedijo na posamezne denar 

ustvarjajoče enote. Preizkus njihove oslabitve se izvede v sklopu preizkušanja oslabitve tiste denar 

ustvajajoče enote, h kateri zadevno sredstvo spada. 

 

Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi 

oslabitve, se razporedi tako, sredstva denar ustvarjajoče enote (skupine denar ustvarjajočih enot) 

sorazmerno z knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enote. 

Izgube zaradi oslabitve sredstev v preteklih obdobjih družba ob koncu poročevalskega obdobja ovrednoti 

in tako ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja.  Zaradi oslabitve se izguba 

odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. 

Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi tako, da knjigovodska vrednost sredstva ne preseže 

knjigovodske vrednosti , ki bi bila ugotovljena po odštetju kumulativnega amortizacijskega popravka, če pri 

sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve. 
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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 
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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 33. in 34. člena Uredbe 

Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 

trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

 

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 po plačljivosti kupnine in z njo povezanih stroškov ali možnosti vračila 

blaga, proizvodov in materiala, ko družba preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih količinah in ko je 

višino prihodkov mogoče zanesljivo izmeriti. 

 

Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji proizvodov 

na debelo se prenos praviloma izvede potem, ko so proizvodi prispeli v kupčevo skladišče, vendar pa pri 

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. 
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Državne podpore 

 

Vse vrste državnih podpor se v začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot odloženi prihodki, ko obstaja 

sprejemljivo zagotovilo, da je družba podpore prejela in da je izpolnila pogoje v zvezi z njimi. Državne 

podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih 

nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile. S sredstvi povezane državne podpore se v izkazu 

poslovnega izida pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti 

posameznega sredstva. 

 

Najemi 

 

Določanje, ali dogovor vsebuje najem 

Ob nastanku dogovora družba Mercator IP, d.o.o. določi ali dogovor predstavlja oziroma 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 se dogovor prenaša pravico do uporabe 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 finančni stroški obveznosti z uporabo s 

strani družbe predpostavljene obrestne mere za sposojanje. 

 

Obveznost iz najema se prvotno meri po sedanji vrednosti najemnin, ki niso plačane na datum začetka 

veljavnosti najema, diskontirane za najemnikove predpostavljene obrestne mere za sposojanje. 

Predpostavljena obrestna mera za sposojanje je mera, ki bi jo posamezni najemnik moral plačati za posojilo 

za pridobitev sredstva z vrednostjo, podobno vrednosti pravice do uporabe sredstva, v podobnem 

gospodarskem okolju s podobnimi določbami, jamstvi in pogoji.  

 

Družba ponovno izmeri obveznost iz najema (in ustrezno prilagodi s tem povezano pravico do uporabe 

sredstva), kadar:  

▪ se trajanje najema spremeni ali nastopi pomemben dogodek oziroma se spremenijo okoliščine, ki 

povzročijo spremembo v ocenjevanju izrabe možnosti nakupa; v tem primeru se obveznost iz 
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najema ponovno izmeri z diskontiranjem spremenjene najemnine z uporabo spremenjene 

diskontne mere,  

▪ se plačila najemnine spremenijo zaradi spremenjenega indeksa ali mere oziroma zaradi spremembe 

plačila, pričakovanega na podlagi jamstev za preostalo vrednost; v tem primeru se obveznost iz 

najema ponovno izmeri z diskontiranjem spremenjene najemnine z uporabo nespremenjene 

diskontne mere (razen če je sprememba najemnine posledica spremembe spremenljivih obrestnih 

mer; v tem primeru se uporabi spremenjeno diskontno mero), 

▪ je najemna pogodba spremenjena in ta sprememba ni obračunana kot ločen najem; v tem primeru 

se obveznost iz najema ponovno izmeri na podlagi trajanja najema v sklopu spremenjenega najema, 

in sicer z diskontiranjem spremenjene najemnine z uporabo spremenjene diskontne mere na datum 

začetka veljavnosti spremembe najema.  

 

Pravica do uporabe, ki se nanaša na nepremičnine in zajema zemljišča in zgradbe kot predmet najema, se 

kasneje meri po modelu revaloriziranja, kar je podobno računovodski usmeritvi, ki se uporablja za 

opredmetena osnovna sredstva.  

 

Druge pravice do uporabe sredstva se merijo po nabavni vrednosti, ki zajema:  

▪ znesek začetnega merjenja obveznosti iz najema,  

▪ plačila najemnine, ki so bila izvedena na datum začetka najema ali pred njim, zmanjšana za prejete 

spodbude za najem,  

▪ začetne neposredne stroške, in  

▪ stroške obnove, če so ti prevzeti z najemno pogodbo ali glede na zakonodajne zahteve.  

 

Pravice do uporabe sredstva se običajno amortizirajo v času dobe koristnosti sredstva ali času trajanja 

najema, odvisno od tega, kaj je krajše, in sicer na podlagi enakomerne časovne metode.  

 

Finančni prihodki in finančni odhodki 

 

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb in, 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.  
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Dobički in izgube pri preračunu med valutami se izkazujejo po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki 

oziroma odhodki. 

 

4. 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 2020 

 

V letu 2020 je stopnja davka od dobička 19 %. 

 

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. 

 

V letu 2020 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: 
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• osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost ne presega 500 EUR in imajo dobo koristnosti nad enim 

letom, 

• prevrednotenj nepremičnin. 

 

Družba mora zagotavljati dokumentacijo o transfernih cenah. 

 

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. 
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Uporaba novih in prenovljenih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) 

Sprememba MSRP 16 Najemi  - ni imela vpliva na računovodske izkaze družbe.  

Naslednji spremenjeni standardi so stopili v veljavo z dnem 1. 1. 2020, vendar niso bistveno vplivali na 
družbo:  

• Spremembe Temeljnega okvira za finančno poročanje (izdane 29. 3. 2018 in veljavne za letna obdobja 
od vključno 1. 1. 2020 naprej). 

• Opredelitev poslovnega subjekta – Spremembe MSRP 3 (izdane 22. 10. 2018 in veljavne za pridobitve 
od začetka letnega poročevalskega obdobja od vključno 1. 1. 2020 naprej). 

• Opredelitev bistvenosti – Spremembe MRS 1 in MRS 8 (izdane 31. 10. 2018 in veljavne za letna obdobja 
od vključno 1. 1. 2020). 

• Reforma referenčnih obrestnih mer – Spremembe MSRP 9, MRS 39 in MSRP 7 (izdane 26. 9. 2019 in 
veljavne za letna obdobja od vključno 1. 1. 2020 naprej).  

Izdani so bili določeni novi računovodski standardi in pojasnila, ki so obvezni za letna obdobja od vključno 
1. 1. 2021 naprej in jih družba ni predčasno sprejela.  

Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim podjetjem ali skupnim 
podvigom – Spremembe MSRP 10 in MRS 28 (izdane 11. 9. 2014 in veljavne za letna obdobja od vključno 
datuma, ki ga določi Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde). Te spremembe se nanašajo 
na nedoslednost med zahtevami MSRP 10 in zahtevami MRS 28 v zvezi s prodajo in prispevanjem sredstev 
med vlagateljem in njegovim pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom.  

Glavna posledica sprememb je, da se dobiček ali izguba pripoznata v celoti, če se posel med vlagateljem in 
pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom nanaša na prenos sredstva ali sredstev, ki predstavljajo 
poslovni subjekt. Dobiček ali izguba se pripoznata delno, če se posel med vlagateljem in pridruženim 
podjetjem ali skupnim podvigom nanaša na sredstva, ki ne predstavljajo poslovnega subjekta, tudi če so v 
lasti odvisnega podjetja.  

MSRP 17 Zavarovalne pogodbe (izdano 18. 5. 2017 in velja za letna obdobja od vključno 1. 1. 2021 naprej). 
MSRP 17 nadomešča MSRP 4, ki je podjetjem izjemoma omogočil, da zavarovalne pogodbe še naprej 
obračunavajo v skladu z obstoječimi praksami. Posledično so vlagatelji s težavo primerjali in razločevali 
finančno uspešnost sicer podobnih zavarovalnic. MSRP 17 zahteva uporabo enotnega pristopa za vse vrste 
zavarovalnih pogodb, vključno s pozavarovalnimi pogodbami, ki jih ima zavarovatelj. Standard zahteva 
pripoznavanje in merjenje skupin zavarovalnih pogodb s: (i) tveganju prilagojeno sedanjo vrednostjo 
prihodnjih denarnih tokov (t.i. fulfilment cash flows oz. denarni tokovi iz naslova izpolnitve), ki vključuje vse 
razpoložljive informacije o denarnih tokovih iz naslova izpolnitve na način, ki je dosleden s pomembnimi 
tržnimi informacijami, povečano (če je ta vrednost obveznost) ali zmanjšano (če je ta vrednost sredstvo) za 
(ii) znesek, ki predstavlja nezaslužen dobiček v skupini pogodb (marža pogodbenih storitev). Zavarovatelji 
bodo dobiček iz skupine zavarovalnih pogodb pripoznali v obdobju, v katerem zagotavljajo zavarovalno 
kritje, in ko so izvzete iz tveganja. Če Družba pogodb ustvarja ali prične ustvarjati izgubo, podjetje izgubo 
nemudoma pripozna.  

Razvrstitev obveznosti med kratkoročne ali nekratkoročne – Spremembe MRS 1 (izdane 23. 1. 2020 in 
veljavne za letna obdobja od vključno 1. 1. 2022 naprej). Te spremembe ozkega področja uporabe 
pojasnjujejo, da obveznosti razvrščamo kot kratkoročne ali nekratkoročne, odvisno od pravic, ki obstajajo 
ob koncu poročevalskega obdobja. Obveznosti so nekratkoročne, če ima podjetje ob koncu poročevalskega 
obdobja materialno pravico do odloga poravnave za vsaj dvanajst mesecev. Smernice ne zahtevajo več 
brezpogojnosti take pravice. Pričakovanja poslovodstva glede tega, ali bo naknadno uveljavljalo pravico do 
odloga poravnav, ne vpliva na razvrstitev obveznosti. Pravica do odloga obstaja le, če podjetje ob koncu 
poročevalskega obdobja ravna v skladu s kakršnimi koli relevantnimi pogoji. Obveznost je razvrščena kot 
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kratkoročna, če je na datum poročanja ali pred njim prekršen pogoj, tudi če je od posojilodajalca pridobljena 
odpoved temu pogoju po koncu poročevalskega obdobja. Nasprotno je posojilo razvrščeno kot 
nekratkoročno, če je posojilna zaveza prekršena šele po datumu poročanja. Poleg tega spremembe 
vključujejo pojasnilo zahtev glede razvrščanja dolga, ki ga družba utegne poravnati tako, da ga pretvori v 
kapital. »Poravnava« je opredeljena kot poravnava obveznosti z gotovino, drugimi dejavniki, ki omogočajo 
gospodarske koristi ali lastnimi kapitalskimi instrumenti podjetja. Izjema obstaja za zamenljive instrumente, 
ki jih je mogoče pretvoriti v lastniški kapital, a le za tiste instrumente, kjer je možnost zamenjave razvrščena 
kot kapitalski instrument kot ločena sestavina sestavljenega finančnega instrumenta. 

Razvrstitev obveznosti med kratkoročne ali nekratkoročne, odlog datuma začetka veljavnosti – 
Spremembe MRS 1 (izdane 15. 7. 2020 in veljavne za letna obdobja od vključno 1. 1. 2023 naprej). 
Sprememba MRS 1 o razvrščanju obveznosti med kratkoročne ali nekratkoročne je bila izdana januarja 
2020, s prvotnim datumom začetka veljavnosti 1. 1. 2022. Vendar pa je bil zaradi pandemije virusa Covid-
19 datum začetka veljavnosti odložen za eno leto, da bi imela podjetja več časa za vpeljavo sprememb pri 
razvrščanju, ki so posledica spremenjenih napotkov.  

Dobički pred nameravano uporabo, Kočljive pogodbe - stroški izpolnjevanja pogodbe, Temeljni okvir za 
računovodsko poročanje – spremembe ozkega področja uporabe MRS 16, MRS 37 in MSRP 3, in Letne 
izboljšave MSRP 2018–2020 – spremembe MSPR 1, MSPR 9, MSRP 16 in MRS 41 (izdane 14. 5. 2020 in 
veljavne za letna obdobja od vključno 1. 1. 2022). Sprememba MRS 16 podjetju prepoveduje odštetje 
kakršnih koli prihodkov od prodaje predmetov od stroška opredmetenega osnovnega sredstva medtem ko 
podjetje pripravlja sredstvo za nameravano uporabo. Prihodki od prodaje takih predmetov so, skupaj s 
stroški njihove proizvodnje, zdaj pripoznani v poslovnem izidu. Podjetje bo uporabilo MRS 2 za izmero 
stroška teh predmetov. Strošek ne bo vključeval amortizacije preizkušanega sredstva, ker ni pripravljeno za 
nameravano uporabo. Sprememba MRS 16 pojasnjuje tudi, da podjetje »preizkuša, ali sredstvo pravilno 
deluje«, ko ocenjuje tehnično in fizično delovanje sredstva.  
 
Finančna uspešnost sredstva za to ocenjevanje ni relevantna. Sredstvo utegne biti torej zmožno delovanja 
v skladu z namerami poslovodstva in predmet amortizacije, preden doseže raven operativne učinkovitosti, 
ki jo pričakuje poslovodstvo.  
 
Sprememba MRS 37 pojasnjuje pomen »stroškov izpolnitve pogodbe«. Sprememba pojasnjuje, da 
neposredni stroški izpolnitve pogodbe obsegajo dodatne stroške izpolnitve zadevne pogodbe ter 
razporeditev drugih stroškov, ki se nanašajo neposredno na izpolnitev. Sprememba pojasnjuje tudi, da 
podjetje, preden se oblikuje posebna rezervacija za kočljivo pogodbo, pripozna izgubo zaradi oslabitve 
sredstev, uporabljenih za izpolnitev takšne pogodbe, namesto sredstev, povezanih s takšno pogodbo.  
 
MSRP 3 je bil spremenjen tako, da se nanaša na Temeljni okvir za računovodsko poročanje iz leta 2018 za 
določitev, kaj predstavlja sredstvo ali obveznost v poslovni združitvi. Pred spremembo se je MSRP 3 nanašal 
na Temeljni okvir za računovodsko poročanje iz leta 2001. Poleg tega je bila v MSRP 3 dodana nova izjema 
za obveznosti in pogojne obveznosti. Izjema navaja, da bi se moralo za nekatere vrste obveznosti in pogojnih 
obveznosti podjetje, ki uporablja MSRP 3, sklicevati na MRS 37 ali OPMSRP 21, in ne na Temeljni okvir 2018. 
Brez te nove izjeme bi podjetje pripoznalo nekatere obveznosti v poslovni združitvi, ki jih ne bi pripoznalo 
po MRS 37. Zato bi moralo podjetje takoj po pridobitvi odpraviti pripoznanje takih obveznosti in pripoznati 
dobiček, ki ne prikazuje gospodarskega dobička. Pojasnjeno je bilo tudi, da pridobitelj ne bi smel pripoznati 
pogojnih sredstev, kot so opredeljena v MRS 37, na datum pridobitve. 
 
Sprememba MSRP 9 obravnava, katera plačila bi bilo treba vključiti v 10% test za odpravo pripoznanja 
finančnih obveznosti. Stroški ali plačila bi bili lahko plačani bodisi tretjim osebam bodisi posojilodajalcu. V 
sklopu spremembe stroški ali plačila tretjim osebam ne bodo vključeni v 10% test. 
 
MSRP 1 omogoča oprostitev, če odvisna družba sprejme MSRP kasneje kot njena matična družba. Odvisna 
družba lahko izmeri svoja sredstva in obveznosti po neodpisanih vrednostih, ki bi bile vključene v 
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konsolidirane računovodske izkaze njene matične družbe, na podlagi datuma prehoda matične družbe na 
MSRP, če ne bi bilo izvedenih prilagoditev za konsolidacijske postopke in učinke poslovne združitve, v kateri 
je matična družba pridobila odvisno družbo. MSRP 1 je bil spremenjen, da bi podjetjem, ki so se odločila za 
to izjemo iz MSRP 1, omogočil tudi merjenje kumulativnih razlik pri prevedbi z rabo zneskov, o katerih 
poroča matična družba, na podlagi datuma prehoda matične družbe na MSRP. Sprememba MSRP 1 razširja 
gornjo izjemo na kumulativne razlike pri prevedbi, da bi zmanjšala stroške za podjetja, ki prvikrat 
uporabljajo MSRP. Ta sprememba bo veljala tudi za pridružena podjetja in skupne podvige, ki so se odločili 
izkoristiti to izjemo iz MSRP 1.  
 
Zahteva, da podjetja pri merjenju poštene vrednosti v sklopu MRS 41 izločijo denarne tokove za obdavčenje, 
je bila odstranjena. Ta sprememba je namenjena usklajevanju z zahtevo v standardu po diskontiranju 
denarnih tokov na podlagi po obdavčitvi.  
 
Spremembe MSRP 17 in sprememba MSRP 4 (izdane 25. 6. 2020 in veljavne za letna obdobja od vključno 
1. 1. 2023 naprej). Spremembe vključujejo vrsto pojasnil, namenjenih olajšanju vpeljave MSRP 17 in 
poenostavitvi nekaterih zahtev standarda in prehoda. Spremembe se nanašajo na osem področij MSRP 17 
in niso namenjene spreminjanju temeljih načel standarda. Uvedene so bile naslednje spremembe MSRP 17:  

• Datum začetka veljavnosti: Datum začetka veljavnosti MSRP 17 (ki vključuje spremembe) je bil odložen 
za dve leti, na letna poročevalska obdobja od vključno 1. 1. 2023; prav tako je bil odložen fiksno določeni 
datum prenehanja veljavnosti začasne oprostitve od uporabe MSRP 9 in MSRP 4, in sicer na letna 
poročevalska obdobja od vključno 1. 1. 2023. 

• Pričakovana izterjava denarnih tokov iz naslova pridobitve zavarovanj: Podjetje mora dodeliti del 
stroškov pridobivanja na s tem povezana pričakovana podaljšanja pogodb in te stroške pripoznati kot 
sredstvo, dokler ne pripozna podaljšanj pogodb. Podjetja morajo oceniti izterljivost sredstva na vsak 
poročevalski datum in v pojasnilih k računovodskim izkazom zagotoviti konkretne informacije o 
sredstvu. 

• Pogodbeno-storitvena marža, ki jo je mogoče pripisati investicijskim storitvam: Enote kritja je treba 
opredeliti, upoštevajoč količino ugodnosti in pričakovano obdobje tako zavarovalnega kritja kot tudi 
investicijskih storitev za pogodbe v sklopu pristopa s spremenljivim plačilom in za druge pogodbe s 
»storitvami dobička na naložbe« v okviru splošnega modela. Stroške, povezane z naložbenimi 
dejavnostmi, bi bilo treba vključiti kot denarne tokove v okviru zavarovalne pogodbe, kolikor podjetje 
opravlja dejavnosti, ki za imetnika police izboljšujejo ugodnosti iz zavarovalnega kritja. 

• Sklenjene pozavarovalne pogodbe – povrnitev izgub Ko podjetje pripozna izgubo ob prvotnem 
pripoznanju kočljive skupine zavarovalnih pogodb, na katerih temelji pozavarovanje, ali ob dodajanju 
kočljivih zavarovalnih pogodb, na katerih temelji pozavarovanje, v skupino, bi moralo podjetje 
prilagoditi pogodbeno-storitveno maržo povezane skupine sklenjenih pozavarovalnih pogodb in 
pripoznati dobiček na sklenjene pozavarovalne pogodbe. Znesek izgube, povrnjene iz naslova sklenjene 
pozavarovalne pogodbe se določi z zmnožkom izgube, pripoznane na zavarovalnih pogodbah, na 
katerih temelji pozavarovanje, in odstotka terjatev iz naslova zavarovalnih pogodb, na katerih temelji 
pozavarovanje, za katere podjetje pričakuje, da jih bo povrnilo iz sklenjene pozavarovalne pogodbe. Ta 
zahteva bi veljala le, ko se sklenjeno pozavarovalno pogodbo pripozna pred ali hkrati s pripoznanjem 
izgube iz naslova zavarovalnih pogodb, na katerih temelji pozavarovanje. 

• Druge spremembe: Druge spremembe vključujejo izključitev iz področja uporabe za določene pogodbe 
o kreditnih karticah (ali podobne pogodbe) in nekatere posojilne pogodbe; predstavitev sredstev in 
obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb v izkazu finančnega položaja v portfeljih namesto 
Družba/Skupinah: uporabnost možnosti zmanjševanja tveganj pri zmanjševanju finančnih tveganj s 
pomočjo sklenjenih pozavarovalnih pogodb in neizvedenih finančnih instrumentov po pošteni vrednosti 
skozi poslovni izid; izbira računovodske usmeritve za spremembo presoj, opravljenih v prejšnjih 
medletnih računovodskih izkazih pri uporabi MSRP 17; vključitev plačil in prejemkov iz naslova davka 
na dohodek, s katerimi je mogoče posebej bremeniti imetnika police po določbah zavarovalne pogodbe 
v denarnih tokovih iz naslova izpolnitve; in izbrane pomoči ob prehodu ter druge manjše spremembe.  
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Reforma referenčnih obrestnih mer (IBOR) – druga faza sprememb MSRP 9, MRS 39, MSRP 7, MSRP 4 in 
MSRP 16 (izdane 27. 8. 2020 in veljavne za letna obdobja od vključno 1. 1. 2021 naprej). Spremembe druge 
faze obravnavajo vprašanja, ki izhajajo iz vpeljave reform, vključno z zamenjavo obstoječih referenčne 
obrestne mere z alternativno referenčno obrestno mero. Spremembe zajemajo naslednja področja:  

• Obračunavanje spremembe osnove za določitev pogodbenih denarnih tokov zaradi reforme 
referenčnih obrestnih mer: Za instrumente, za katere velja merjenje po odplačni vrednosti, spremembe od 
podjetij zahtevajo, da kot praktično rešitev za obračunavanje spremembe osnove za določitev pogodbenih 
denarnih tokov, ki jo zahteva reforma referenčnih obrestnih mer, posodobijo efektivno obrestno mero 
upoštevajoč navodila odstavka B5.4.5 iz MSRP 9. Posledično se ne prepozna nikakršnega takojšnjega 
dobička ali izgube. Ta praktična rešitev velja le za tako spremembo in le kolikor je nujna kot neposredna 
posledica reforme referenčnih obrestnih mer, nova podlaga pa je ekonomsko enakovredna prejšnji. 
Zavarovatelji, ki uveljavljajo začasno oprostitev od MSRP 9, morajo uporabiti enako praktično rešitev. MSRP 
16 je bil spremenjen tako, da od najemnikov zahteva, da uporabijo podobno praktično rešitev pri 
obračunavanju sprememb najema, ki spreminjajo podlago za določanje prihodnjih plačil najemnin zaradi 
reforme referenčnih obrestnih mer. 2 Nova računovodska določila (nadaljevanje) 

• Datum izteka veljavnosti pomoči prve faze za nepogodbeno določene sestavine tveganja pri razmerjih 
varovanja: Spremembe druge faze zahtevajo, da podjetje za naprej preneha uporabljati pomoči prve 
faze za nepogodbeno določene sestavine tveganja, ko se spremeni nepogodbeno določena sestavina 
tveganja ali ko se razmerje varovanja preneha, odvisno od tega, kaj nastopi prej. V spremembah prve 
faze za sestavine tveganja ni bil podan datum izteka veljavnosti.  

• Dodatne začasne izjeme pri uporabi posebnih zahtev glede obračunavanja varovanja pred tveganjem: 
Spremembe druge faze zagotavljajo nekaj dodatnih začasnih pomoči pri uporabi posebnih zahtev MRS 
39 in MSRP 9 na področju obračunavanja varovanja pred tveganjem v okviru razmerij varovanja pred 
tveganjem, na katere neposredno vpliva reforma referenčnih obrestnih mer.  

• Dodatna razkritja MSRP 7, povezana z reformo referenčnih obrestnih mer: Spremembe zahtevajo 
razkritje: (i) kako podjetje obvladuje prehod na alternativne referenčne obrestne mere, njegov 
napredek pri tem in tveganja, ki izhajajo iz prehoda; (ii) kvantitativne informacije o izvedenih in 
neizvedenih finančnih instrumentih, ki še niso prešli, razčlenjene po pomembni referenčni obrestni 
meri, in (iii) opis vsakršnih sprememb strategije obvladovanja tveganj zaradi reforme referenčnih 
obrestnih mer.  

Če zgoraj ni navedeno drugače, se ne pričakuje pomembnega vpliva novih standardov in pojasnil na 
konsolidirane računovodske izkaze družbe.  

 

5. 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. 

 

a. Poštena vrednost za zemljišča in zgradbe 

V skladu z MSRP Skupina Mercator in družba Mercator IP, d.o.o. redno, vsaj vsake tri do pet let, ponovno 
ocenita pošteno vrednost njunih opredmetenih osnovnih sredstev po modelu revaloriziranja: zgradbe in 
zemljišča. Cenitev je bila nazadnje izvedena ob koncu leta 2020 in jo je opravil neodvisni pooblaščeni 
ocenjevalec nepremičnin skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (IVS 2017) in Slovenskim 
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poslovno finančnim standardom 2: Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah (Uradni list RS, št. 
106/13, 18. 12. 2013).  

Za oceno tržne vrednosti se glede na uporabo nepremičnine in razpoložljivost podatkov vedno preverja 
možnost in primernost uporabe vseh treh načinov, in sicer dohodkovnega pristopa (metoda diskontiranih 
denarnih tokov in/ali način kapitalizacije donosa), tržnega pristopa (metoda neposredne primerjave prodaj 
oz. transakcij) in nabavno vrednostnega pristopa (odraža nabavno vrednost za udeleženca na trgu v procesu 
izdelave sredstev primerljive koristi). Kot posledica analize trga nepremičnin in drugih vidikov in ob 
upoštevanju namena vrednotenja in značilnosti ovrednotenih nepremičnin je bil uporabljen dohodkovni 
pristop.  

MSRP 13 predpisuje uporabo takih tehnik ocenjevanja vrednosti, za katere je na voljo dovolj podatkov, da 
se čim bolj spodbudi uporaba ustreznih opazovanih vložkov in čim bolj omeji uporaba neopazovanih 
vložkov. Stopnja podrobnosti razkritja je odvisna od opazovanosti (observability) uporabljenih vložkov. V ta 
namen MSRP 13 vzpostavlja hierarhijo poštene vrednosti, ki vložke razvršča v tri ravni: 

- kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka
 sredstva ali obveznosti (Raven 1), 

- vložki razen kotiranih cen, ki so vključene v raven 1, ki jih je mogoče opazovati pri sredstvu ali 
obveznosti bodisi neposredno (tj. kot cene) bodisi posredno (tj. izpeljane iz cen) (Raven 2), 

- vložki za sredstva ali obveznosti, ki ne temeljijo na opazovanih tržnih podatkih (tj. neopazovani 
vložki) (Raven 3). 

Spodnje razpredelnice predstavljajo zemljišča, zgradbe merjene po pošteni vrednosti na dan 31. 12. 2020 

in 31. 12. 2019: 

Poštene vrednosti     
     
v EUR Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj 

Zemljišča in zgradbe   3.343.269 3.343.269 

Skupaj na dan 31.12. 2020     3.343.269 3.343.269 

     
v EUR Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj 

Zemljišča in zgradbe   3.645.963 3.645.963 

Skupaj na dan 31.12. 2019     3.645.963 3.645.963 

Metode vrednotenja, vhodni podatki in predpostavke o pošteni vrednosti  

Za nepremičnino v Naklem je bila za izračun uporabljena metoda kapitalizacije dohodka z mesečno 
najemnino  7,5 EUR/m2 in stopnjo kapitalizacije 8,57%. Za nepremičnino v Slovenskih konjicah je bila za 
izračun uporabljena metoda kapitalizacije dohodka z mesečno najemnino  5,5 EUR/m2 in stopnjo 
kapitalizacije 8,57%. 

Določitev poštene vrednosti nepremičnin je sama po sebi negotova zaradi individualne narave vsake 
nepremičnine in značilnosti trgov poslovnih nepremičnin, v kateri se nahajajo nepremičnine. Poleg tega smo 
se na datum ocenjevanja vrednosti še naprej soočali z okoliščinami, ki jih je povzročila pandemija virusa 
COVID-19, kakršnih doslej še ni bilo. Po letu dni globalne pandemije gospodarske motnje in posledična 
negotovost še vedno vplivajo na vsak sektor panoge poslovnih nepremičnin. Na datum ocenjevanja 
vrednosti primanjkuje tržnih dokazov za namene primerjanja, zato je naše ocenjevanje vrednosti 
nepremičnin na dan 31. 12. 2020 predmet visoke stopnje presojanja in pomembne negotovosti pri 
ocenjevanju vrednosti. Naši zunanji ocenjevalci so poročali, da je bilo ocenjevanje vrednosti nepremičnin 
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Skupine na dan 31. 12. 2020 pripravljeno z ozirom na pomembno negotovost pri ocenjevanju vrednosti 
zaradi virusa COVID-19. Posledično bi bilo treba ocenjevanju vrednosti pripisati manj gotovosti in večjo 
mero previdnosti kot običajno. V izognitev dvomom »pomembna negotovost pri ocenjevanju vrednosti« ne 
pomeni, da se na ocenjevanje vrednosti ni mogoče zanesti, pač pa podaja pregledna razkritja in nadaljnji 
vpogled v tržni kontekst, v katerem so bile ocene vrednosti pripravljene. 

Občutljivosti meritev na spremembe pomembnih neopazovanih vložkov 

Zmanjšanje okvirne mesečne najemnine zmanjšuje njihovo pošteno vrednost. Povečanje stopnje 
kapitalizacije zmanjšuje njihovo pošteno vrednost. Te stopnje so v medsebojnem odnosu, saj jih delno 
določajo pogoji tržne mere. 

Če bi se ravni najemnin povečale oz. zmanjšale za 0,5 EUR/m2, bi bila knjigovodska vrednost zemljišč in 
zgradb pa bi bila višja oz. nižja za 239 tisoč EUR. 

Če bi se ta stopnja kapitalizacije povečala/zmanjšala za 50 bazičnih točk, bi bila knjigovodska vrednost 
zemljišč in zgradb pa bi bila 184 tisoč EUR nižja / 207 tisoč EUR višja. 

Postopek ocenjevanja vrednosti 

Zadnje ocenjevanje vrednosti nepremičnin bilo opravljeno decembra 2020 na podlagi poročil o oceni 
vrednosti, ki so jih pripravili neodvisni in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti. 

Poročila temeljijo na: 

• informacijah, ki jih je zagotovila družba, kot so naložbe v osnovna sredstva itd. Te informacije 
izvirajo iz sistemov za vodenje financ in nepremičnin, ki jih ima družba, in so predmet splošnega 
kontrolnega okolja družbe. 

• predpostavkah in modelih ocenjevanja vrednosti, ki jih uporabljajo ocenjevalci vrednosti; 
predpostavke so običajno povezane s trgom, kot so tržne najemnine, donosi in stopnje 
kapitalizacije. Temeljijo na njihovi strokovni presoji in opazovanju trga. Ocenjevalci so uporabili 
metodo neposredne primerjave prodaj oz. transakcij. 

Informacije, ki se posredujejo ocenjevalcem vrednosti, in predpostavke ter modeli vrednotenja, ki jih 
uporabljajo ocenjevalci vrednosti, so pregledani v oddelku za kontroling in s strani glavnega finančnega 
direktorja (CFO) Skupine. To obsega pregled gibanja poštene vrednosti skozi obdobje. 

Vsi glavni vložki, ki se uporabijo v vrednotenju, se določijo na podlagi razpoložljivih tržnih podatkov:  

• informacije o nedavnih transakcijah in ponudbah med udeleženci na trgu za podobna opredmetena 
osnovna sredstva (primerljiva korist, starost, lokacija, uporaba, drugi dejavniki), 

• tržne najemnine, uporabljene pri metodi kapitalizacije dohodka,  
• stopnja kapitalizacije. 

V nadaljevanju je podan kratek pregled procesa ocenjevanja vrednosti: 

• Za površine, ki jih družba uporablja za opravljanje lastnih dejavnosti, je bila uporabljena metoda 
kapitalizacije dohodka, pri kateri so bile upoštevane tržne najemnine. Stabiliziran dobiček je bil nato 
kapitaliziran, rezultat pa predstavlja vrednost prostorov družbe.  

• Zaradi računovodskih standardov je bila vrednost razdeljena na vrednost zemljišč in vrednost 
zgradb (vrednost lokacije - vrednost zemljišč). 
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6.  Prihodki 

 

Analiza prihodkov po kategorijah 

 

v EUR 2020 2019 

     

Prihodki od prodaje blaga 160.346 166.844 

Prihodki od prodaje storitev 4.447.644 4.406.374 

Prihodki od prodaje proizvodov 11.445.626 12.276.725 

Prihodki od najemnin 18.149 18.332 

Skupaj 16.071.765 16.868.275 

 

Prihodki družbe so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšala za 4,72 %. 

 

7. Drugi poslovni prihodki 
 

v EUR 2020 2019 

     

Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme 6.359 993 

Prihodki iz porabe odstopljenih prispevkov 2.207.920 2.317.947 

Ostali drugi poslovni prihodki 371.862 20.091 

Skupaj 2.586.141 2.339.031 

 

V letu 2020 so se prihodki iz porabe odstopljenih prispevkov zvečali in znašajo 2.466.429 EUR (2019: 

2.317.947 EUR). Družba Mercator IP, d.o.o., je v letu 2020 skladno z Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov pripoznala 1.528.872,32 EUR (2019: 1.563.860 EUR) za pokrivanje stroškov plač 

invalidov, 594.058,73 EUR (2019: 651.150 EUR) za pokrivanje stroškov zaposlitve osebja za čas, ki ga 

porabijo za pomoč invalidom ter 84.988,84 EUR (2019: 101.252 EUR) za amortizacijo investicij za izboljšanje 

delovnih pogojev invalidov (glej pojasnilo št. 22).  

  

Drugi poslovni prihodki v letu 2020 znašajo 371.862 EUR (2019: 20.091 EUR) in se delijo na krizni dodatek v 

znesku 258.509 EUR , na prihodke iz naslova odpravljenih rezervacij za jubilejne nagrade v znesku 7.912 

EUR ter na prihodek iz naslova povračil Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za usposabljanje 

novih zaposlenih in za prilagoditev delovnih mest za invalide 1.765 EUR. 

 

Mercator IP, d.o.o., je po Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 ( Uradni list št.15/2021 

z dne  4.2.2021), ki ureja subvencioniranje minimalne plače za obdobje od 1. januar do 30. junij 2021, 

upravičen do koriščenja omenjenega ukrepa ob upoštevanju veljavnih omejitev za delodajalce. V omejitvah 

je določeno, da mora družba vsa pridobljena sredstva vrniti, če bo v letu 2021 delila dobiček ali izplačala 
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nagrade poslovodstvu. V primeru nespoštovanja omejitev bo družba morala vrniti prejeta sredstva skupaj 

z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

 

8.  Stroški po naravnih vrstah 

v EUR 2020 2019 

     
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 387.084 381.820 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme  v uporabi 274.180 272.703 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 21.313 18.317 

Stroški dela 7.921.583 7.646.440 

Stroški materiala 5.069.696 5.351.732 

Stroški storitev 2.826.313 2.933.577 
Drugi stroški 39.041 41.116 

Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme 273.708 6.117 

Rezervacija (106.535) 123.310 

Sprememba vrednosti zalog (14.713) (69.854) 

Drugi poslovni odhodki 5.465 65.535 

Nabavna vrednost prodanih proizvodov in materiala 92.352 83.483 

Finančni prihodki/odhodki zaradi popravka in odpisa terjatev 208 (1) 

Skupaj stroški prodanih proizvodov, prodajanja in splošnih dejavnosti 16.789.695 16.854.295 

 

Proizvajalni stroški v letu 2020 so znašali 10.092.612 EUR (2019: 10.228.836 EUR), nabavna vrednost 

prodanega blaga, materiala  in proizvodov 92.352 EUR (2019: 84.456 EUR) drugi poslovni odhodki 5.465 

EUR (2019: 65.535 EUR), stroški prodajanja 5.364.720 EUR (2019: 5.382.131 EUR) ter stroški splošnih 

dejavnosti 1.234.546 EUR (2019: 1.094.310 EUR). 

 

Stroški storitev v letu 2020 se v največji meri na stroške prevoznih storitev v višini 954.529 EUR (2019: 

952.479 EUR), stroške storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev v višini 707.214 EUR (2019: 

709.777 EUR) ter na stroške intelektualnih in osebnih storitev v višini 434.550 EUR (2019: 505.941 EUR). 

 

Med stroški storitev družba izkazuje tudi stroške revizije  za  opravljanje revizijskih storitev v znesku 5.900 , 

za opravljanje poslov dajanja zagotovil v znesku 750 EUR  in za izvedbo dogovorjenih postopkov v višini 850 

EUR  EUR (2019: 5.500 EUR).  
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9. Stroški dela 
 

v EUR 2020 2019 

     

Plače 5.513.578 5.089.646 

Stroški pokojninskega zavarovanja 622.122 599.923 

Stroški zdravstvenega zavarovanja 402.370 378.709 

Drugi stroški dela 1.383.513 1.578.162 

Skupaj 7.921.583 7.646.440 

Število zaposlenih na dan 31.12. 392 404 
 
Med druge stroške dela, ki so v letu 2020 znašali 1.383.513 EUR (2019: 1.578.162 EUR), družba uvršča 

povračila stroškov prehrane med delom v višini 341.983 EUR (2019: 355.013 EUR), povračila stroškov 

prevoza na delo in z dela v višini 505.170 EUR (2019: 591.857 EUR), regres za letni dopust zaposlenih v višini 

395.330 EUR (2019: 436.190 EUR), stroški oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade v višini 8.741 EUR 

(2019: 24.123 EUR), stroški oblikovanih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi v višini 72.746,60 EUR (2019: 

111.519 EUR)  in ostale stroške dela v skupnem znesku 130.416 EUR (2019: 59.460 EUR). 

 

Povprečno število zaposlenih v družbi Mercator IP, d.o.o., tekom leta, izračunano na podlagi realiziranih ur, 

znaša 322 (2019: 329).  

 

10. Finančni prihodki in odhodki 

 

Pripoznani v izkazu poslovnega izida   
 

v EUR 2020 2019 

     

Prihodki iz obresti iz naslova drugih posojil 271.552 207.633 

Drugi finančni prihodki 459 1.801 

Finančni prihodki 272.011 209.434 

Odhodki iz obresti iz naslova dolgoročnih obveznosti (1.862) (8.704) 

Odhodki iz obresti iz naslova poslovnih obveznosti (432) (400) 

Obresti iz najema (45.148) (42.069) 

Finančni odhodki (47.442) (51.173) 

Neto finančni prihodki pripoznani v izkazu poslovnega izida 224.569 158.261 

 

Finančni prihodki v vrednosti 272.011EUR (2019: 209.434 EUR) se v pretežni meri 271.552 EUR (2019: 

207.633 EUR) nanašajo na obresti iz kratkoročnih finančnih terjatev do Poslovnega sistema Mercator, d.d. 

ter na prihodkov iz naslova zamudnih obresti 283 EUR.  

Finančni odhodki v vrednosti 47.442 EUR (2019: 51.173 EUR) so pretežno obresti iz najema (MSRP 16) 

45.148 EUR. 
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11. Davki 
 

v EUR 2020 2019 

    

Odmerjeni davek 163.784 236.485 

Odloženi davek (pojasnilo 14) 8.059 (713) 

Davek 171.843 235.772 

 

Družba ima za leto 2020 davčne obveznosti v višini 171.843 EUR (2019: 236.485 EUR). 

 

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

v EUR 2020 2019 

    

Poslovni izid pred obdavčitvijo 2.092.780 2.511.273 

Davek 171.843 235.772 

Davek obračunan po davčni stopnji v državi (teoretični davek) 397.628 477.142 

Davek od prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo 24.789 20.389 

Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo (9.847) (1.402) 

Davek od davčno nepriznanih odhodkov 37.572 23.567 

Davek od davčnih olajšav (278.220) (283.924) 

Druge prilagoditve (80)  

Davek 171.842 235.772 

Efektivna davčna stopnja 8% 9,39% 
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12. Nepremičnine, naprave in oprema 

v EUR Zemljišča Zgradbe Proizvajalna oprema 
Pisarniška in druga 

oprema 
OS v 

pridobivanju 
Skupaj 

       

Stanje 1. januarja 2019       

Nabavna vrednost 593.168 3.297.014 1.546.103 1.139.158 1.492.496 7.840.625 

Popravek vrednosti - (161.794) (546.432) (914.280) (1.492.496) (2.630.688) 

Knjigovodska vrednost 593.168 3.135.220 999.671 481.878 - 5.209.937 
       

Leto, ki se je končalo 31. decembra 2019     

Začetna knjigovodska 
vrednost 

593.168 3.297.014 999.671 481.878 - 5.209.937 

Investicije - - 288.393 55.847 5.593 349.833 

Prenosi - - (1.866) (7.590) - (9.456) 

Odtujitve - - - - - - 

Amortizacija - (82.425) (165.301) (134.093) - (381.280) 

Končna knjigovodska 
vrednost 

593.168 3.052.795 1.120.897 396.042 5.593 5.168.494 

       

Stanje 31. decembra 2019       

Nabavna vrednost 593.168 3.300.090 1.822.960 1.351.944 5.593 7.076.754 

Popravek vrednosti - (247.295) (702.063) (955.902) - (1.905.260) 

Knjigovodska vrednost 593.168 3.052.795 1.120.897 396.042 5.593 5.168.494 
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Leto, ki se je končalo 31. decembra 2020      

Začetna knjigovodska vrednost 593.168 3.052.795 1.120.897 396.042 5.593 5.168.495 
Investicije       0 375.095 375.095 
Prevrednotenje 32.192 (264.944)       (232.752) 

Prenosi   9.011 288.042 86.538 (359.557) 24.034 

Odtujitve     (15.807) (2.235)   (18.042) 

Amortizacija   (77.830) (186.471) (122.784)   (387.084) 

Končna knjigovodska 
vrednost 

625.360 2.719.032 1.206.661 357.561 21.130 4.929.745 

       

Stanje 31. decembra 2020       

Nabavna vrednost 625.360 3.295.636 2.065.081 1.289.921 21.131 7.297.129 

Popravek vrednosti 0 (576.604) (858.420) (932.361)   (2.367.384) 

Knjigovodska vrednost 625.360 2.719.032 1.206.662 357.560 21.131 4.929.745 

 

Investicije v višini 21.131 EUR (2019: 5.593 EUR) se nanašajo na vlaganja v opremo potrebno za nemoten potek opravljanja dejavnosti. 

Družba na dan 31.12.2020 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. 

 

Če bi se zemljišča in zgradbe merile po modelu nabavne vrednosti, bi knjigovodske vrednosti znašale, kot je prikazano. 

 

 
  

v EUR 31.12.2020 31.12.2019  
  

Zemljišče 585.297 593.168 

Zgradbe 2.611.148 2.966.540 
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13. Nepremičnine, naprave in oprema v uporabi 

 

v EUR 
Zgradbe in 
zemljišča 

Vozila in 
oprema 

Skupaj 

    

Stanje 1. januarja 2019    

Nabavna vrednost  488.443   258.291   746.734  
Učinki kasnejšega merjenja po 
modelu revaloriziranja 

 (54.991)  -   (54.991) 

Knjigovodska vrednost  433.452   258.291   691.743  

Leto, ki se je končalo 31. decembra 2019   

Začetna knjigovodska vrednost  433.452   258.291   691.743  
Učinek tečajnih razlik  -   -   -  
Novi najemi  39.864   62.058   101.921  
Prekinitve najemov - -  -  
Amortizacija  (168.970)  (120.306)  (289.276) 
Okrepitve -   -   -  
Oslabitve  -   -   -  
Druge spremembe  -   -   -  

Končna knjigovodska vrednost  304.346   200.043   504.389  

Stanje 31. decembra 2019    

Nabavna vrednost  528.307   320.349   848.656  
Popravek vrednosti  (223.961)  (120.306)  (344.267) 

Knjigovodska vrednost  304.346   200.043   504.389  

 
 

v EUR 
Zgradbe in 
zemljišča 

Vozila in 
oprema 

Skupaj 

Stanje 1. januarja 2020    

Nabavna vrednost 528.307 320.349 848.656 

Učinki kasnejšega merjenja po 
modelu revaloriziranja 

(223.961) (120.306) (344.267) 

Knjigovodska vrednost 304.346 200.043 504.389 

Leto, ki se je končalo 31. decembra 2020   

Začetna knjigovodska vrednost 304.346 200.043 504.389 

Učinek tečajnih razlik    

Novi najemi 21.055 237.024 258.079 

Prekinitve najemov (148.785)  (148.785) 

Amortizacija (150.662) (128.880) (279.542) 

Okrepitve 100.150  100.150 

Oslabitve (6.850)  (6.850) 

Druge spremembe 316.573   316.573 

Končna knjigovodska vrednost 435.827 308.187 744.014 

Stanje 31. decembra 2020    

Nabavna vrednost 717.150 557.373 1.274.523 

Popravek vrednosti (281.323) (249.186) (530.509) 

Knjigovodska vrednost 435.827 308.187 744.014 
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Zneski pripoznani v izkazu poslovnega izida 

v EUR 2020 2019  
  

Stroški amortizacije pravice do uporabe najetih sredstev 274.180 272.703 

Odhodki za obresti iz obveznosti iz najema 45.037 42.069 

Odhodki v zvezi s kratkoročnimi najemi in najemi nizke vrednosti 67.372 46.677 

Odhodki v zvezi s spremenljivimi najemninami, ki niso vključeni v 
merjenje obveznosti najema 

- - 

Prihodki iz podnajema  pravic do uporabe sredstva - - 

 

14. Neopredmetena sredstva 

 

v EUR Materialne pravice in  licence 
  

Stanje 1. januarja 2019  

Nabavna vrednost 303.869 
Popravek vrednosti in oslabitev (188.898) 

Knjigovodska vrednost 114.971 
  

Leto, ki se je končalo 31. decembra 2019  

Začetna knjigovodska vrednost 114.971 
Investicije 39.378 
Odtujitve - 
Amortizacija (18.317) 

Končna knjigovodska vrednost 136.032 
  

Stanje 31. decembra 2019  

Nabavna vrednost 343.247 
Popravek vrednosti in oslabitev (207.215) 

Knjigovodska vrednost 136.032 
  

Leto, ki se je končalo 31. decembra 2020  

Začetna knjigovodska vrednost 136.032 
Investicije 40.692 
Odtujitve   
Amortizacija (21.313) 

Končna knjigovodska vrednost 155.411 
  

Stanje 31. decembra 2020   

Nabavna vrednost 383.939 
Popravek vrednosti in oslabitev (228.528) 

Knjigovodska vrednost 155.411 

 

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2020 povečala iz naslova investicij v skupni 

vrednosti 40.692 EUR (2019: 39.378 EUR) predvsem zaradi investicij v nakup licenc. 
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Družba neopredmetenih sredstev nima zastavljenih kot jamstvo za dolgove, nima obveznosti za njihov 

nakup ter ni ugotovila znakov slabitve v zvezi neopredmetenimi sredstvi. 

 

15. Odloženi davki 

 
Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti po bilanci stanja z uporabo 

davčne stopnje 19 % (2019: 19 %). 

 

Gibanje odloženih davkov je naslednje: 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

     

Na začetku leta – neto odložene terjatve za davek 83.262 77.478 

Sprememba v izkazu poslovnega izida (8.058) 713 

Sprememba v kapitalu (2.203) 5.071 

Na koncu leta – neto odložene terjatve za davek 73.001 83.262 

 

Odložene terjatve za davek se nanašajo na naslednje kategorije: 

 
Odložene terjatve za davek 

v  EUR 
Rezervacije, ki 

niso priznane za 
davčne namene 

Popravki 
vrednosti 
poslovnih 
terjatev 

Razlika med 
davčno 

priznano in 
poslovno 

amortizacijo 

Skupaj 

Stanje 1. januarja 2019 99.612 165 20.512 120.289 

Sprememba v izkazu 
poslovnega izida 

588 (41) (2.128) (1.581) 

Sprememba v izkazu gibanja 
kapitala 

4.639 -  -  4.639 

Stanje 31. decembra 2019 104.839 124 18.384 123.347 

Sprememba v izkazu 
poslovnega izida 

(9.274) (21) (694) (9.989) 

Sprememba v izkazu gibanja 
kapitala 

1.141     1.141 

Stanje 31. decembra 2020 96.706 103 17.690 114.499 

 
 
Odložene obveznosti za davek 

 EUR 
Amortizacija nepremičnin 

naprav in opreme pod 500 EUR 
Prevrednotenje 

nepremičnin 
Skupaj 

    

Stanje 1. januarja 2019 24.949 17.861 42.810 

Sprememba v izkazu 
poslovnega izida 

(2.293)                            - (2.293) 
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Sprememba v izkazu 
gibanja kapitala 

                                                     (432) (432) 

Stanje 31. decembra 2019 22.656 17.862 40.085 
V breme/dobro izkaza 
poslovnega izida 

(1.931) -  (1.931) 

Sprememba v izkazu 
gibanja kapitala 

 3.344 3.344 

Stanje 31. decembra 2020 20.725 21.206 41.498 

 

Družba je v letu 2020 pripoznala odložene terjatve in obveznosti za davke.  

16. Zaloge 

 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

     

Material 299.755 319.580 

Nedokončana proizvodnja 0 -  

Dokončani proizvodi 44.713 41.879 

Trgovsko blago 804 1.515 

Zmanjšanje: popravek vrednosti zalog (11.807) (4.447) 

Skupaj 333.464 358.527 

 

Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste izterljive vrednosti. Družba na dan 31.12.2020 ni imela zalog, 

zastavljenih kot jamstvo za obveznosti. 

 

17. Terjatve do kupcev in druge terjatve 

 
 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

     

Terjatve do kupcev 2.926.137 2.926.677 

Terjatve do države, zaposlenih in druge terjatve 51.085 104.743 

Nezaračunani prihodki 0 0 

Skupaj terjatve do kupcev in druge terjatve 2.977.222 3.031.420 

 

Terjatve do države, zaposlenih in druge terjatve se nanašajo na terjatve za DDV v višini 59.416 EUR (2019: 

42.724 EUR), na terjatvah do drugih državnih institucij v višini 15.036 EUR (2019: 56.898EUR) ter ostale 

terjatve v višini 6.705 EUR (2019: 5.121 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 24. Finančni inštrumenti. 

 

Družba ima na dan 31.12.2020 oblikovanih popravka terjatev v višini 537 EUR (2019: 647 EUR). Gibanje 

popravka poslovnih terjatev je prikazano v pojasnilu št. 24. 
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18. Dana posojila in depoziti 
 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

    

Dolgoročna dana posojila 0 6.761.016 

Kratkoročna dana posojila 8.458.805 0 

Skupaj dana posojila in depoziti 8.458.805 6.761.016 

 
 

    

 

 

v EUR Kratkoročno  dano posojilo  

   

Stanje  na dan 01.01.2020 6.761.016 

Denarni odtoki 8.937.000 

Od tega kompenzacij  8.717.000 

Denarni pritok 7.264.262 

Od tega kompenzacij 194.262 

Obresti 25.050 

Stanje  na dan 31.12.2020 8.458.805 

 

Dana posojila so se povečala 1.672.738 EUR, kar je posledica najema novega posojila matični družbi. Posojila 

zapadejo v juniju 2021, z možnostjo predčasnega vračila. Dana posojila niso dodatno zavarovana. Plačila 

posojil so delno tudi kompenzacije, kar pomeni, da v primeru odprtih poslovnih terjatev Mercator –IP, d.o.o.  

do Mercator, d.d. se le-te kompenzirajo s posojilom.  

 

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

 31.12.2020 31.12.2019 

     

Dolgoročna dana posojila  3,51% 

Kratkoročna dana posojila 3,51%  
 

  

v EUR Dolgoročno dano posojilo  

   

Stanje  na dan 01.01.2019 5.047.197 

Denarni odtoki 8.571.749 

Od tega kompenzacij 8.303.749 

Denarni pritoki 6.857.930 

Od tega kompenzacij 450.930 

Stanje  na dan 31.12.2019 6.761.016 
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19. Denar in denarni ustrezniki 
 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

   

Denar v bankah in blagajnah 7.423 6.953 

 

Družba med denarna sredstva v višini 7.423 EUR (2019: 6.953 EUR) uvršča denarna sredstva v bankah. 

 

20. Kapital 
 
Vpoklicani kapital  

Osnovni kapital družbe je registriran na sodišču. Osnovni kapital družbe na dan 31.12.2020 znaša 1.999.726 

EUR (31.12.2019: 1.999.726 EUR).  

Lastni deleži 

Družba na dan 31.12.2020 nima lastnih deležev.  

Rezerve 

Kapitalske rezerve na dan 31.12.2020 znašajo 11 EUR. Celotni znesek predstavlja vplačani presežek kapitala. 

Rezerve iz dobička na dan 31.12.2020 znašajo 6.826.585 EUR in vključujejo 6.869.085 EUR zakonskih rezerv 

ter  (42.500) rezerve za pošteno vrednost.  

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

     

Rezerva za pošteno vrednost nepremičnin 215.415 107.230 

Rezerva za pošteno vrednost iz naslova dolgoročnih rezervacij 37.517 36.377 

Aktuarski dobički/izgube iz naslova pozaposlitvenih zaslužkov (295.433) (312.617) 

Skupaj (42.500) (169.010) 

 

Spremembe kapitala v letu 2020 se nanašajo na: 

- povečanje kapitala za dosežen čisti poslovni izid v obdobju 1-12 2020 v višini 1.920.938 EUR, 

- povečanje kapitala zaradi aktuarskih dobičkov ob oblikovanju rezervacij za odpravnine ob upokojitvi v 

višini 4.983 EUR 

- zmanjšanje  kapitala zaradi vpliva odloženih davkov v višini 1.150 EUR. 

 

Lastniška struktura kapitala na dan 31.12.2020 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 

Rezerve iz 
dobička 

Rezerve za 
pošteno vrednost 

rezervacije za 
odpravnine ob 

upokojitvi 

Preneseni 
čisti 

poslovni izid 

Skupaj drugi 
vseobsegajoči 

donos 

2019      

Aktuarski dobički (izgube) ob 
oblikovanju rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi 

 
- 
 

17.184 (12.201) 4.983 

Prevrednotenje nepremičnin - 111.529 (13.858) 97.671 

Odloženi davki   (2.203)  1.053   (1.150)  

Druge spremembe - - - - 

Skupaj drugi vseobsegajoči 
donos 

- 126.510 (25.006) 101.504 

 

21. Finančne obveznosti iz naslova najema 

 
V letu 2018  je družba pripoznala obveznosti iz najema, ki so se nanašale na najeme, ki so bili razvrščeni kot 

poslovni najemi v MRS 17 Najemi. Obveznosti so od leta 2019 dalje po vpeljavi MSRP 16  izkazana kot ločena 

vrstična postavka v bilanci stanja.  

 

Finančne obveznosti   

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 
   

Dolgoročne   471.165   336.305  

Kratkoročne   259.021   230.935  

Skupaj obveznosti iz najema  730.186   567.240  
   

Analiza zapadlosti po letih   

v EUR   
   

1. leto 259.021  229.875  

2. leto 168.894  154.588  

3. leto 142.661  84.451  

4. leto 111.577  54.064  

5. leto 45.853  24.687  

6. leto in dalje 2.179  19.573  

Skupaj 730.186  567.240  
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Gibanje obveznosti iz najemov   

v EUR 2020 2019 

Najemi 1.1. 567.240 691.539 

Nove pogodbe 0 51.278 

Sprememba pogodb/najemin 438.275 88.029 

Nedenarno povečanje (obresti) 45.037 42.069 

Plačila obveznosti* (335.744) (309.779) 

Druge nedenarne spremembe 15.378 4.104 

Najemi 31.12. 730.186 567.240 

 

22. Dolgoročne rezervacije 

 

v EUR 

Rezervacije 
za 

odpravnine 
in jubilejne 

nagrade 

Rezervacije za 
izboljšanje 

delovnih 
pogojev 

invalidov 

Rezervacije iz 
naslova  

tožbenih  
zahtevkov 

Rezervacije 
iz 

naslova  
kočljivih 
pogodb 

Drugi 
dolgoročno 

 odloženi  
prihodki Skupaj 

       
Stanje 1. januarja 
2020 

1.052.624 1.585 363.986 
- 

263.076 1.681.271 

Oblikovanje 122.698 2.377.663 - 60.000 - 2.560.361 

Črpanje (129.681) (2.378.602) (293.077) - (92.490) (2.893.850) 

Odprava - - (70.909) - - (70.909) 

Stanje 31. decembra 
2020 

1.045.641 646 0 60.000 170.586 1.276.873 

 
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 (4,1 %) ter povprečna 

starost zaposlenih 47,4 let; 

• datum upokojitve je izračunan na podlagi podatkov o spolu, datumu rojstva in doseženi skupni 

delovni dobi na dan 31.12.2020; 

• v izračunih uporabljena diskontna stopnja  je 0,0 % 

• kot povprečna bruto plača je upoštevana povprečna bruto plača od oktober 2019 do september 

2020; 

• za leta 2021 in 2022 so upoštevane stopnje povečanja povprečnih plač v Republiki Sloveniji iz jesenske 

napovedi gospodarskih gibanj 2020. Od leta 2023 naprej je predvidena rast povprečna plače za 2,0 % 

in realna rast 1,0 %; 
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• 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 31.12.2020 je znašala vrednost rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 1.045.641 EUR. V letu 

2020 so bile v breme oblikovanih rezervacij izplačane odpravnine in jubilejne nagrade v skupnem znesku 

129.681 EUR, oblikovale pa so se rezervacije v višini 122.698 EUR. 

 

Rezervacije za izboljšanje delovnih pogojev invalidov 

Na dan 31.12.2020 je imela družba 646 EUR rezervacij za izboljšanje delovnih pogojev invalidov. Družba je 

v letu 2020 oblikovala rezervacije v višini 2.377.663 EUR. Črpanje rezervacije, v višini 2.378.602 EUR, se 

nanaša na pokrivanje stroškov dela invalidov. Družba je črpanje v višini 2.207.920 EUR evidentirala v 

prihodkih skozi izkaz poslovnega izida. 

 

Rezervacije iz naslova reorganizacije in tožbenih zahtevkov 

Na dan 31.12.2020 je imela družba 0 EUR rezervacij iz naslova reorganizacije in tožbenih zahtevkov. 

Družba je v letu 2020 odpravila rezervacije v višini 70.909 EUR. Črpanje rezervacije, v višini 293.077 EUR, 

se nanaša na tožbo.  

 

Rezervacije iz naslova kočljivih pogodb 

Na dan 31.12.2020 je imela družba 60.000 EUR rezervacij iz naslova kočljivih pogod. Družba je v letu 2020 

oblikovala rezervacije v višini 60.000 EUR.  

 
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 31.12.2020 v višini  170.586 EUR predstavlja 

knjigovodsko vrednost teh sredstev. Črpanje odstopljenih sredstev je znašala 92.490 EUR. 

 

23. Poslovne in druge obveznosti   

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

Obveznosti do dobaviteljev 1.889.958 1.870.952 

Obveznosti do zaposlenih 471.362 456.042 

Obveznosti za davke in prispevke 157.163 134.471 

Druge obveznosti 527 2.268 

Vnaprej vračunani stroški 273.013 292.728 

Odloženi prihodki -  -  
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Skupaj 2.792.024 2.756.462 

 

Poslovne in druge obveznosti so se v letu 20120 glede na leto 2019 povečale za 1,29 %. 

 

Vnaprej vračunani stroški se nanašajo na obveznosti za neizkoriščene dopuste v višini 150.000 EUR (2019: 

188.735 EUR) ter za različne nezaračunane stroške za leto 2019 v višini 118.364 EUR (2019: 102.868 EUR). 

 

Družba na dan 31. decembra 2020 ne izkazuje poslovnih obveznosti do članov uprave in drugih zaposlenih. 

Izkazuje pa obveznosti iz naslova obračunanih še neizplačanih plač za mesec december 2020.  

 

24. 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 plačilno sposobnostnimi 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.  
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Knjigovodske vrednosti finančnih sredstev predstavljajo največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. 

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja: 

 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

     

Terjatve do kupcev 2.926.137 2.926.677 

Terjatve do države, zaposlenih in druge terjatve 51.092 104.743 

Dana posojila podjetjem 8.458.804 6.761.016 

Skupaj 11.436.033 9.792.436 

 

Terjatve do kupcev izhajajo v  iz veleprodaje proizvodov, materiala in storitev. 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 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 31.12.2020 31.12.2019 

     

Veleprodajni in ostali partnerji  11.436.033 9.792.436 

Maloprodajni partnerji - - 

Skupaj 11.436.033 9.792.436 

 

Družba je v razred veleprodajnih partnerjev uvrstila terjatve iz naslova prodaje proizvodov, materiala in 

storitev do pravnih oseb, do zaposlenih in države ter iz naslova danih posojil.  

 

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

terjatev): 

 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

    

Zavarovane terjatve -  -  

Nezavarovane terjatve 11.436.033 9.793.084 

Skupaj 11.436.033 9.793.084 
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Popravki terjatev 
 
Analiza starosti terjatev do kupcev in drugih terjatev ter danih posojil na dan poročanja: 
 

 Bruto vrednost 31.12.2019 Popravek vrednosti 31.12.2019 
Vrsta 
zavarovanja od 0-30 dni 

od 30-90 
dni nad 90 dni od 0-30 dni od 30-90 dni 

nad 90 
dni 

Bančna 
garancija - - - - - - 

Hipoteka - - - - - - 

Menica - - - - - - 

Izvršnica - - - - - - 

Ostalo 173.066 176 741 31 17 599 
Skupina  
Mercator/Agrokor 9.616.673 2.387 41 - - - 

Skupna vsota 9.789.739 2.563 782 31 17 599 

 

  Bruto vrednost 31.12.2020 Popravek vrednosti 31.12.2020 
Vrsta 
zavarovanja od 0-30 dni od 30-90 dni nad 90 dni od 0-30 dni od 30-90 dni nad 90 dni 

Bančna 
garancija - - - - - - 

Hipoteka - - - - - - 

Menica - - - - - - 

Izvršnica - - - - - - 

Ostalo 94.305 13.807 497 59 - 473 
Skupina 
Mercator/Agrokor 11.327.137 72 215 - - 6 

Skupna vsota 11.421.442 13.879 712 59 0 479 

 

Gibanje popravka terjatev do kupcev in drugih terjatev 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

     

Stanje 1. januarja  647 863 

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 208 1.447 

Dokončen odpis terjatev (318) (216) 

Zmanjšanje oblikovanega popravka vrednosti v letu 0 (1.447) 

Popravek evidentiran preko kapitala    

Stanje 31. decembra  538 647 

 

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 2020 

v EUR 
Knjigovodska 

vrednost 
Pogodbeni 

denarni tokovi do pol leta 

    

Neizpeljane finančne obveznosti*    

Poslovne in druge obveznosti 2.792.024 2.792.024 2.792.024 

Skupaj 2.792.024 2.792.024 2.792.024 

 

*Pogodbeni denarni tokovi najema so razkriti v pojasnilu 21. 
 
31. december 2019 

v EUR 
Knjigovodska 

vrednost 
Pogodbeni 

denarni tokovi do pol leta 

    

Neizpeljane finančne obveznosti*    

Poslovne in druge obveznosti 2.756.462 2.756.462 2.756.462 

Skupaj 2.756.462 2.756.462 2.756.462 

 
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. 
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Obrestno tveganje 
 
Izpostavljenost 
 
Obrestno tveganje družbe izvira iz finančnih obveznosti. Finančne obveznosti izpostavljajo družbo 

obrestnemu tveganju denarnega toka.  

 

Izpostavljenosti tveganju spremembe obrestne mere ni, saj ima družba fiksno obrestno mero. : 
 

v EUR 31.12.2020 31.12.2019 

    

Finančni inštrumenti po fiksni obrestni 
meri    

Finančna sredstva 8.458.804 6.761.016 

Finančne obveznosti -  -  

Skupaj 8.458.804 6.761.016 

    
 

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.  

 
Operativna tveganja 
 
V skladu s pogodbo Skupine Mercator o finančnem prestrukturiranju iz junija 2014 (v nadaljevanju: 

»finančni dokumenti«) so družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., Mercator-IP, d.o.o., Mercator−Emba, d.d., 

M−Energij,a d.o.o., Mercator−H, d.o.o., Mercator−BH, d.o.o., in Mercator−CG, d.o.o., podpisale skupne 

pogodbe o varnosti transakcije, na podlagi katerih so vse obveznosti, ki izhajajo iz finančnih dokumentov, 

predmet navzkrižnega zavarovanja, kar pomeni, da vsaka družba jamči za obveznosti drugih družb in 

obratno. Skupni največji znesek izpostavljenosti je 437.190 EUR. 
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Poštene vrednosti 

 
Poštene vrednosti finančnih sredstev ter obveznosti so enake njihovim knjigovodskim vrednostim, ter iz 

tega naslova niso bile posebej ocenjevane. Poštene vrednosti sredstev in obveznosti ter knjigovodske 

vrednosti prikazane v bilanci stanja: 

 
 2020 2019 

v  EUR 
knjigovodska 

vrednost 
poštena 

vrednost 
knjigovodska 

vrednost 
poštena 

vrednost 

         
Terjatve do kupcev in druge 
terjatve 

2.977.229 2.977.229 3.031.420 3.031.420 

Dana posojila in depoziti 8.458.804 8.458.804 6.761.016 6.761.016 

Denar in denarni ustrezniki 7.423 7.423 6.953 6.953 
Poslovne in druge obveznosti (2.792.024) (2.792462) (2.756.462) (2.756.462)  

 

Lestvica poštenih vrednosti 

 

Tabela prikazuje metodo vrednotenja finančnih sredstev in obveznosti, ki se evidentirajo po poštenih 

vrednostih.  

 

Nivoji so sledeči: 

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

Nivo 2: poštena vrednost finančnih inštrumentov, s katerimi se ne trguje na delujočem trgu, in se določi s 

tehnikami ocenjevanja vrednosti. Nivo 2 vključuje kotirane cene za podobna sredstva ali obveznosti na 

delujočih trgih in kotirane cene za enaka ali podobna sredstva ter obveznosti na nedelujočih trgih.  

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

 

2020     
v EUR Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj      

     

Terjatve do kupcev in druge terjatve -  2.977.229 - 2.977.229 

Dana posojila in depoziti -  8.458.804 - 8.458.804 

Poslovne obveznosti -  (2.792.024)  - (2.792.024) 
     

2019     
v EUR Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj      

Terjatve do kupcev in druge terjatve -  3.031.420  - 3.031.420 

Dana posojila in depoziti -  6.761.016 - 6.761.016 

Poslovne obveznosti -  (2.756.462)  - (2.756.462) 
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25. Posli s povezanimi osebami 
 

Družba ima dve skupini povezanih oseb: vodstveno osebje in povezane družbe, kjer vključuje družbe 

Skupine Mercator in družbe Skupine Agrokor. 

 

Bruto prejemniki uprave družbe 

v EUR 

2020 2019 

znesek 
število 

prejemnikov znesek 
število 

prejemnikov 

     

Poslovodstvo družbe 110.296 1 109.503 1 

- osnovna plača 97.873 1 97.509 1 

- drugi prejemki iz delovnega 
razmerja 

12.423 1 11.993 1 

Drugi delavci na podlagi 
individualnih pogodb 

168.649 2 113.174 2 

Skupaj  278.945 3 222.677 3 

 

Prodaja povezanim osebam 

v EUR 2020 2019 

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 15.750.317 16.450.480 

Konzum d.d. - 13.368 

Kompas d.d. - - 

Mercator-BH, d.o.o., Sarajevo - - 

Mercator-S, d.o.o. - - 

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

Mercator - Emba, d.d., Ljubljana 2.130  4.187  

Skupaj 15.752.447 16.468.035 

 
Nabava pri povezanih osebah 

v EUR 2020 2019 

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 983.418 854.050 

Mercator-BH, d.o.o., Sarajevo - - 

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

Ledo d.o.o. - - 

Zvijezda d.o.o., Ljubljana - - 

Konzum d.d. - - 

Kompas d.d. - - 

Skupaj 983.418 854.050 

 
Odprte postavke iz prodaje/nabave pri povezanih osebah 
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Terjatve  iz poslovanja do povezanih oseb 

v EUR 2020 2019 

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 2.868.521 2.842.962 

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

Mercator - Emba, d.d., Ljubljana 198 239 

Mercator-S, d.o.o. - - 

Konzum d.d. - - 

Kompas d.d. - - 

Skupaj 2.868.719 2.843.201 

 

Poslovne terjatve  do povezanih oseb so na dan 31.12.2020 znašale 2.868.719 EUR (2019: 2.843.201 EUR), 

od tega terjatve iz naslova obresti iz danega posojila 25.051 EUR (2019: 19.718  EUR). 

 

Obveznosti iz poslovanja do povezanih oseb 

v EUR 2020 2019 

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 174.479 173.668 

Zvijezda d.o.o., Ljubljana - - 

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

Konzum d.d. - - 

Ledo d.o.o. - - 

Kompas d.d. - - 

Skupaj 174.479 173.668 

 

Vrednost nabave dolgoročnih sredstev do povezanih družb 

v EUR 2020 2019 

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana - 4.643 

 
Posojila, pridobljena od povezanih oseb 

 
Družba ni imela posojili, ki bi jih prejela od povezanih oseb. 
 
Posojila, dana povezanim osebam 

v EUR 2020 2019 

   

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 8.458.805 6.761.016 

Skupaj 8.458.805 6.761.016 
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26. Poročilo o odnosih do povezanih družb 
 

Družba Mercator IP, d.o.o., kot odvisna družba v letu 20120 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. 

 

27. Dogodki po datumu bilance stanja 

 

Skupina Mercator (obvladujoča družba Mercator, d.d.) 

 

Družba Mercator, d. d. je od ruske družbe Sberbank in družbe Fortenova Group TopCo B.V. prejela obvestilo, 

v katerem je bila obveščena, da sta družbi 12. 3. 2021 sklenili pogodbo o prodajni opciji v zvezi z delnicami 

družbe Mercator, d. d. V skladu s pogodbo o prodajni opciji je družba Fortenova Group TopCo družbi 

Sberbank podelila prodajno opcijo, ki družbi Sberbanki daje pravico, da od Skupine Fortenova Group TopCo 

zahteva, da za dogovorjeno plačilo kupi največ 1.128.803 navadnih imenskih kosovnih delnic z trgovalno 

kodo MELR, kar predstavlja 18,53-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Mercator d. d. 

Dne 31. 3. 2021 je družba Mercator, d. d. od družb Sberbank in Fortenova Group TopCo B.V. prejela 

obvestilo, v katerem jo slednja obvešča o prenosu 1.128.803 Mercatorjevih delnic (18,53 %) iz družbe 

Sberbank na družbo Fortenova Group TopCo B.V. 

 Dne 16. 4. 2021 je bil podpisan dogovor o širšem refinanciranju, po katerem je družba Mercator, d.d. z 

družbo Fortenova grupa d.d. (»FNG«) sklenila dolžniške instrumente v skupnem znesku 480 milijonov EUR 

(»posojilo FNG«).  

Dne 23. 4. 2021 je bil črpan znesek 385 milijonov EUR (od skupaj 480 milijonov EUR posojila, ki je na voljo) 

za popolno refinanciranje obstoječih WGD nadrejenih dolgov in za rabo v druge namene, povezane z 

obratnim kapitalom.     
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Dne 23. 4. 2021 je družba Mercator, d.d., (matična družba družbe Mercator-IP, d.o.o.) črpala znesek 385 

milijonov EUR (od skupaj 480 milijonov EUR posojila, ki je na voljo) za popolno refinanciranje obstoječih 

WGD nadrejenih dolgov in za rabo v druge namene, povezane z obratnim kapitalom. Za posojilo FNG jamčijo 

družba Mercator, d.d. in naslednje odvisne družbe: Mercator - H d.o.o., Mercator - BH d.o.o., Mercator - CG 

d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mercator - Emba d.d. in M - Energija d.o.o. Posojilo FNG je zavarovano z 

zavarovanjem s premoženjem za vsa materialna sredstva družbe in porokov (premoženje, terjatve iz posojil 

znotraj skupine, bančni računi, menice, intelektualna lastnina).  

Na dan 23. 4. 2021 je bil zaključen tudi prenos Agrokorjevega deleža v družbi Mercator, d.d. na Skupino 

Fortenova. Po prenosu ima Skupina Fortenova v lasti 5.366.179 oz. 88,1 % navadnih imenskih kosovnih 

delnic z oznako MELR.     

Skupina Fortenova je dne 26. 4. 2021. skladno s 24. členom Zakona o prevzemih, obvestila javnost, da 

namerava dati prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Mercator, d.d.. Fortenova bo najkasneje v 30 

dneh in ne prej kot v 10 dneh po objavi te prevzemne namere objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh 

delnic družbe Mercator, d. d. 
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