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V skladu z veljavnim hrvaškim Zakonom o računovodstvu Uprava predstavlja svoje poročilo na dan in za leto, ki se je zaključilo 

31. decembra 2020. 

 

Osnovni podatki 

Družba je bila ustanovljena 2. avgusta 1999 z združitvijo družb Sirela, d. d., Bjelovar, Dukat, d. d., Zagreb, Mljekara, d. d., Zadar 

in LURA Group, d. o. o., Zagreb, vpisana v sodni register pri Gospodarskem sodišču v Zagrebu s sklepom št. Tt-99/3519-2, 

matična številka 080307619. Leta 2007 je Družba spremenila svoje ime v podjetje Dukat, d. d. Istega leta je Družba zamenjala 

večinskega lastnika. 

 

Na dan 31. decembra 2020 je bil večinski lastnik Skupine B.S.A. International S.A. iz Bruslja, ki je imel v lasti 95,33 % (2019: 

93,69 %) delnic Družbe, medtem ko je bilo preostalih 4,67 % (2019: 6,31 %) delnic v lastništvu različnih delničarjev.  

Osnovni kapital Družbe znaša 300.000.000,00 HRK. Osnovni kapital je razdeljen na 3.000.000 navadnih delnic z nominalno 

vrednostjo 100,00 HRK. 

 

Na dan 31. decembra 2020 so delnice Družbe kotirale na rednem trgu na Zagrebški borzi.  

 

Glavna dejavnost Družbe je predelava mleka in mlečnih izdelkov.  

Matična številka Družbe je 01454935, matična številka subjekta 080307619, OIŠ pa 25457712630. 

 

Na dan 31. decembra 2020 je bilo v Družbi 1.197 zaposlenih (na dan 31. decembra 2019 1.251 zaposlenih). 

Izobrazbena struktura zaposlenih je bila na dan 31. decembra 2020 naslednja: magisterij 11, visokošolska izobrazba 180, 

višješolska izobrazba 86, srednješolska izobrazba 799 in nekvalificirani 122 (2019: magisterij 14, visokošolska izobrazba 180, 

višješolska izobrazba 84, srednješolska izobrazba 841 in nekvalificirani 132). 

 

Od 1. 1. 2020 ima Uprava Družbe dva direktorja, Alena Fontano in Duška Glišića.   

 

Skupina DUKAT je bila leta 2020 sestavljena iz matične družbe DUKAT, d. d., Zagreb in iz 13 (2019: 13) povezanih družb s 

sedeži na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, na Kosovu in v Bolgariji.  

Druge dejavnosti Skupine Dukat zajemajo trgovino na debelo in drobno, transport blaga, dajanje vozil v najem ter vzdrževanje in 

popravila motornih vozil. 

 

Na dan 31. decembra 2020 je bilo v Skupini 2.943 zaposlenih (31. decembra 2019 2.971 zaposlenih). 
Izobrazbena struktura zaposlenih je bila na dan 31. decembra 2020 naslednja: magisterij 31, visokošolska izobrazba 473, 

višješolska izobrazba 199, srednješolska izobrazba 1.995 in nekvalificirani 245 (2019: magisterij 37, visokošolska izobrazba 460, 

višješolska izobrazba 196, srednješolska izobrazba 2.014 in nekvalificirani 264). 

 

Rezultati in finančni položaj 

 

Rezultati poslovanja Družbe in Skupine so predstavljeni v računovodskih izkazih, ki so sestavni del tega letnega poročila. 

 
Prihodnji razvoj  

Dukat nadaljuje intenzivne naložbe v primarni sektor skozi razvoj primarne proizvodnje z zviševanjem kakovosti in 

povečevanjem količine pridelanega svežega surovega mleka od lokalnih pridelovalcev. Prednostni nalogi podjetja sta predelava 

mleka in razvoj proizvodnje s prenovo in uvajanjem novih izdelkov ob stalnem izboljševanju kakovosti končnih izdelkov, 

upravljanju stroškov in izboljševanju notranje učinkovitosti s ciljem dobičkonosnega in dolgoročnega trajnostnega poslovanja.  

 
Raziskave in razvoj 

Skupina nenehno izboljšuje obstoječe izdelke in razvija nove, da bi tako dosegla in ohranila visoko raven kakovosti proizvodnje. 

Stalna aktivnost na področju raziskav in razvoja ter nadzora kakovosti zagotavlja proizvodnjo kakovostnih in za zdravje varnih 

izdelkov. Pri tem imajo ključno vlogo izbira surovin in materialov, spremljanje vseh faz proizvodnje, sledljivost in ohranjanje 

visoke ravni kakovosti v vseh fazah – od proizvodnje do dostave izdelkov kupcu. 
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Odkup lastnih delnic 

Skupina ima od 19. 3. 2007 v lasti 197 lastnih delnic v vrednosti 86.000 HRK. V letu 2020 ni bilo sprememb.  

Podružnice Skupine 

Skupina nima ustanovljenih podružnic.  

Finančni instrumenti in upravljanje finančnih tveganj 

Ocena poštene vrednosti 

Poštena vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na delujočih trgih, temelji na kotiranih tržnih cenah na datum bilance 

stanja. Kotirana tržna cena, uporabljena za določanje poštene vrednosti finančnih sredstev, predstavlja trenutno ponudbeno 

nakupno ceno.  Poštena vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se ne trguje na delujočem trgu, je določena po metodah 

vrednotenja. Skupina uporablja različne metode in oblikuje predpostavke, ki temeljijo na tržnih pogojih na dan bilance stanja. 

Knjigovodska vrednost terjatev do kupcev, zmanjšana za popravek vrednosti in obveznosti do dobaviteljev, zaradi njihove 

kratkoročne narave ustreza njihovi pošteni vrednosti. Za dolgoročni dolg se uporabljajo tržne cene za podobne instrumente na 

delujočem trgu. Za namen objave je poštena vrednost finančnih obveznosti ocenjena z diskontiranjem prihodnjih pogodbenih 

denarnih tokov po trenutni tržni obrestni meri, ki je Družbi na voljo za podobne finančne instrumente. Knjigovodska vrednost 

najetih posojil s fiksno obrestno mero je približno takšna kot njihova poštena vrednost. 

 

Upravljanje kapitala 

Primarni cilj upravljanja kapitala Skupine in Družbe je zagotoviti podporo poslovanju in maksimirati vrednost za delničarje. 

Skupina in Družba upravljata kapital in izvajata prilagoditve v skladu s spreminjajočimi se gospodarskimi razmerami. Za 

ohranjanje ali vzdrževanje kapitalske strukture lahko Skupina prilagodi izplačilo dividend delničarjem, jim vrne kapital ali izda 

nove delnice. V letih, ki sta se zaključili 31. decembra 2020 in 31. decembra 2019, ni bilo sprememb ciljev, politik in postopkov. 

Kapital, ki ga upravlja Skupina, je sestavljen iz lastniškega kapitala, ki zajema osnovni kapital, druge rezerve, zadržane dobičke, 

kot je predstavljeno v računovodskih izkazih. Skupina spremlja kapital s koeficientom lastnega financiranja (dolg v primerjavi s 

kapitalom), ki se izračuna kot neto zadolženost, deljena s povprečnim kapitalom. Skupina v neto dolg vključuje kredite in posojila 

brez denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.  

 

Pomembne ocene 

Ocene se nenehno vrednotijo in temeljijo na izkušnjah in drugih dejavnikih, vključno s pričakovanji prihodnjih dogodkov, za 

katere se glede na okoliščine šteje, da so sprejemljivi. Skupina izdeluje ocene in oblikuje predpostavke glede prihodnosti. Tako 

nastale računovodske ocene so po definiciji le redko enake dejanskim rezultatom. Ocene in predpostavke, pri katerih v naslednjem 

poslovnem letu obstaja pomembno tveganje materialne spremembe knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti, so opisane v 

pojasnilu 4. 

 

Upravljanje finančnih tveganj 

Tako Družba kot tudi Skupina ne uporabljata izpeljanih finančnih instrumentov za upravljanje finančnih in operativnih tveganj. 

Glavne politike glede izpostavljenosti tveganju in politike upravljanja tveganj so povzete v nadaljevanju. 

 

Kreditno tveganje 

Skupina ima koncentracije kreditnega tveganja, ki se nanašajo na ključne kupce, in na njihovih sredstvih nima nobene zastavne 

pravice.  

Prodajne politike Skupine zagotavljajo, da je prodaja izvršena kupcem z ustrezno zgodovino kreditne sposobnosti, in sicer v okviru 

vnaprej določenih kreditnih omejitev. Kreditno tveganje je v zvezi z danimi krediti omejeno zaradi relativno nizkih zneskov ter 

zaradi njihove razpršenosti med večje število kooperantov in zaposlenih v Skupini. Skupina uporablja politike, ki omejujejo višino 

izpostavljenosti kreditnemu tveganju. 

 

Obrestno tveganje 

Skupina ima določena sredstva, ki ustvarjajo prihodke od obresti in ki so odvisna od sprememb tržnih obrestnih mer. Vendar 

prihodki Skupine in denarni tok iz poslovnih dejavnosti niso pomembno odvisni od sprememb tržnih obrestnih mer.  
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Na dan 31. 12. 2020 Skupina nima kreditov, zato posledično ni obrestnega tveganja. 

Finančni instrumenti in upravljanje finančnih tveganj (nadaljevanje) 

Likvidnostno tveganje 

Preudarno obvladovanje likvidnostnega tveganja pomeni ohranjanje zadostne količine denarnih sredstev, zagotavljanje 

razpoložljivosti finančnih sredstev z ustreznim številom kreditnih linij in zmožnost poravnave vseh obveznosti. Cilj Skupine je 

ohranjanje prilagodljivosti financiranja na način, ki bo omogočal dostopnost pogodbenih kreditnih linij. Oddelek za zakladništvo 

redno spremlja raven razpoložljivih virov denarnih sredstev. 

 

Valutno tveganje 

Skupina deluje na mednarodnih trgih in je izpostavljena valutnemu tveganju, ki nastane zaradi različnih sprememb tečajev tujih 

valut. Valutno tveganje nastane iz prihodnjih komercialnih transakcij, pripoznanih sredstev in obveznosti ter čistih naložb v 

poslovne dejavnosti v tujini. 

 

Prihodki Skupine od prodaje v tujini so realizirani večinoma v evrih. Večina dolgoročnih in kratkoročnih kreditov Skupine je 

vezanih na evro. Poleg tega Skupina investira v tuje odvisne družbe (v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, 

na Kosovu in v Bolgariji), katerih čista vrednost sredstev je izpostavljena valutnemu tveganju. 

 

Dogodki po koncu poslovnega leta 

 

Razen dogodka, navedenega v nadaljevanju, po 31. decembru 2020 ni bilo pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi lahko vplivali 

na prikazano poslovanje ter rezultate Družbe in Skupine za leto 2020. 

 

Dne 18. februarja 2021 je Glavna skupščina Dukat, d. d. (v nadaljevanju: Družba), sprejela Sklep o prenosu delnic manjšinskih 

delničarjev in lastnih delnic Družbe na glavnega delničarja B.S.A. International S.A. z izplačilom odpravnine. S sklepom 

Gospodarskega sodišča v Zagrebu z dne 6. aprila 2021 je bil sklep Glavne skupščine vpisan v sodni register in glavni delničar 

B.S.A. International S.A. je vpisan kot edini delničar Družbe. 7. aprila 2021 je bila s strani SKDD, d. d., opravljena preknjižba 

delnic manjšinskih delničarjev in lastnih delnic Družbe na B.S.A. International S.A. ter izvedeno izplačilo odpravnine, istega 

dne pa je Zagrebška borza, d. d., sklenila, da od 8. aprila 2021 delnice Družbe ne bodo več uvrščene na redni trg. 

 

Vpliv pandemije covida-19 

 

Pandemija covida-19 je vplivala na poslovanje in poslovne rezultate Družbe in Skupine v letu 2020 na vseh ravneh poslovanja. 

 

Leto so zaznamovali povečanje kompleksnosti poslovanja in izredni stroški, ki jih je povzročila pandemija covida-19, in 

posledično znatno znižanje prihodkov od prodaje v segmentu »on the go« na Hrvaškem in v kanalu Gastro (hoteli, restavracije, 

kavarne) kot posledica zaprtja (lockdown), ko je večina restavracij in hotelov v državi prenehala delovati, in kot posledica znatno 

oslabljene turistične sezone. 

 

Poleg tega so leto na vseh trgih zaznamovale tudi spremembe v vedenju in nakupovalnih navadah potrošnikov, ki nakupe 

opravljajo redkeje, pogosteje obiskujejo manjše in srednje formate trgovin, iščejo večja »družinska« pakiranja in cenovno 

ugodnejše izdelke – zaradi naraščajočega občutka negotovosti in strahu pred novo gospodarsko krizo. 

 

Kljub navedenemu sta Družba in Skupina v letu 2020 pokazali odpornost proti bistveno spremenjenim delovnim pogojem, 

finančno stabilnost in neodvisnost ter prikazali družbeno odgovorno poslovanje. 

 

Zaradi velikega truda zaposlenih in vodstva je bilo ohranjeno redno delovanje oskrbovalne verige, tako sta Družba in Skupina na 

vseh trgih neprekinjeno kupovali sveže surovo mleko in vsak dan oskrbovali potrošnike, kar jim je vlivalo občutek varnosti. 

 

Družba je konec leta predstavila svojo spletno trgovino dukatshop.hr ter se s tem odzvala na potrebe potrošnikov in jim omogočila 

varen in hiter nakup iz njihovih udobnih in varnih domov. V Severni Makedoniji je bilo omogočeno spletno naročanje. 

 

Na Hrvaškem je Dukat, d. d., z lastnimi nabavnimi in predelovalnimi zmogljivostmi med prvim zaprtjem sprožil solidaren, 

interventen odkup mleka od majhnih mlekarn in njihovih dobaviteljev, ki so zaradi zaprtja tržnic in drugih epidemioloških ukrepov 
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ostali brez možnosti prodaje svojih izdelkov. Dukat je na tak način omogočil nadaljevanje pridelave mleka na Hrvaškem, manjše 

mlekarne in njihovi kooperanti pa so neboleče prebrodili obdobje zaprtja. 

 

Poleg projekta sistematičnega doniranja hrane po vsej državi, ki ga izvaja od leta 2015, je Dukat opravil vrsto izrednih donacij 

hrane po vsej državi in zagotovil finančno pomoč najranljivejšim skupinam, prizadetim zaradi epidemije in potresov v Zagrebu 

in na območju Banovine.  

. 

Skupina Dukat oziroma matična družba in povezane družbe v letu 2020 niso vlagale zahtevkov za različne državne pomoči v 

podporo gospodarstvu zaradi pandemije covida-19. 

 

Ljubljanske mlekarne in Dukat S, povezani družbi v Sloveniji, sta od države prejeli subvencijo v višini 5,5 milijona HRK, ki se 

nanaša na oprostitev plačila prispevkov za plače in povračilo stroškov za bolniške odsotnosti. 

 

Lactalis BH je zaradi zmanjšanih prihodkov v Republiki Srbski prejel subvencijo v višini 0,01 milijona HRK. 

 

 

 

Izjava o uporabi kodeksa korporativnega upravljanja 

DUKAT, d. d., prostovoljno uporablja Kodeks korporativnega upravljanja Zagrebške borze (ZSE), katerega vsebina je na voljo 

na spletnih straneh družbe DUKAT, d. d., na spletnih straneh Zagrebške borze in v prostorih družbe DUKAT, d. d. Uveljavljanje 

kodeksa je prispevalo k izboljšanju visokih standardov korporativnega upravljanja Družbe in k preglednosti poslovanja, ki je 

popolnoma usklajeno s pozitivno zakonodajo. 

 

S kodeksom se urejajo postopki za delovanje vseh organov, odgovornih za odločanje v delniški družbi, zagotavlja pa tudi 

preprečevanje nasprotja interesov, učinkovitost notranjega nadzora in učinkovit sistem odgovornosti. Na ravni Skupine za vsako 

hčerinsko družbo obstaja jasno določen sistem odgovornosti, matična družba pa aktivno sodeluje pri vseh pomembnih odločitvah, 

ki jih posamično sprejemajo uprave hčerinskih družb v skladu s predpisi in njihovimi internimi akti. 

 

S kodeksom se prav tako urejajo obveznosti javne objave računovodskih izkazov in cenovno občutljivih informacij s ciljem 

izboljšanja preglednosti informacij za trenutne in morebitne vlagatelje ter zagotavljanja enakosti ravnanja z vsemi deležniki. 

 

Organi upravljanja v družbi DUKAT, d. d., pri svojem poslovanju v celoti uporabljajo določbe Kodeksa korporativnega 

upravljanja. 

 

 

Celotni sistemi kontrole Družbe in Skupine vključujejo: 

 ustrezno organizacijsko strukturo na vseh ravneh, in sicer z delitvijo dolžnosti in določenimi ravnmi poročanja 

višjemu poslovodstvu; 

 notranje kontrole, vključene v poslovne procese in dejavnosti; 

 računovodske in administrativne politike ter postopke v okviru kontrolnih funkcij, povezanih s ključnimi tveganji; 

 dvojni model korporativnega upravljanja, ki ga sestavljata Uprava in Nadzorni svet.  

 

Osnova sistemov notranjega kontroliranja Družbe in Skupine je notranja politika, ki določa osnovna načela, strukturo in funkcije 

dejavnosti notranjih kontrol, kar prispeva k pravilnemu korporativnemu upravljanju in spodbujanju preglednega poslovanja.  

 

Glavne značilnosti so: nabor računovodskih politik, povezanih s pripravo letnega poročila v skladu z Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU, in z Zakonom o računovodstvu. 

 

 

Družba ima 197 lastnih delnic, kar predstavlja 0,00657 % osnovnega kapitala Družbe.  

 

Član Nadzornega sveta Družbe – predstavnik delavcev ima 800 delnic, kar predstavlja 0,02667 % osnovnega kapitala Družbe. 

 

Uprava in člani Nadzornega sveta so imenovani v skladu z veljavno zakonodajo. 
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Vsako spremembo statuta sprejme Glavna skupščina Družbe v skladu z veljavno zakonodajo, celotno besedilo statuta pa je na 

voljo na spletni strani Družbe, poslovnem sedežu Družbe in na pristojnem Gospodarskem sodišču. 

 

Glavna skupščina Družbe deluje v skladu s pooblastili veljavne zakonodaje in statutom Družbe. 

  

Delničarji uveljavljajo svoje zakonite pravice in imajo dostop do vseh poslovnih informacij, ki zadevajo poslovanje Družbe in 

sprejemanje ustreznih odločitev o investiranju, na način, da Družba javno objavlja informacije v skladu z veljavno zakonodajo, in 

sicer pri Hrvaški agenciji za nadzor finančnih storitev (HANFA), na Zagrebški borzi (ZSE), prek Hrvaške tiskovne agencije 

(HINA) in na spletnih straneh Družbe (www.dukat.hr). 

Poleg zgoraj navedenega delničarji vse informacije prejmejo tudi prek službe, ki v Družbi vodi delniško knjigo. 

 

V novembru 2019 je Družba imenovala tudi osebo, ki je odgovorna za odnose z vlagatelji, kar delničarjem in investicijski javnosti 

dodatno omogoča dostop do informacij, ki so pomembne za sprejemanje odločitev o naložbah. 

 

Na dan 31. 12. 2020 je imela Družba: 

 

 dva direktorja, ki vodita poslovanje in zastopata Družbo proti tretjim osebam samostojno in neomejeno, 

 Nadzorni svet,  

 Revizijsko komisijo.  

 

Vsi navedeni organi delujejo v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi akti Družbe. 
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Nefinančno poročanje 

 

 

Okolje 

 

Strateško osredotočen na odgovorno ravnanje z okoljem in na poslovanje v skladu s politiko trajnostnega razvoja, Dukat že več 

let gradi lasten sistem okoljskega ravnanja z nenehnim zmanjševanjem negativnega vpliva na okolje. Certificiranje po ISO 14001 

in 50001 je dokaz Dukatovih prizadevanj in nenehnih izboljšav načrta varstva okolja in učinkovitega upravljanja energije.  

 

Kot veliki proizvajalec skrbimo za okoljsko sprejemljivost svojih izdelkov ter si prizadevamo uvesti stroškovno učinkovit in 

okolju prijazen embalažni material. V skladu s Pravilnikom o embalaži in odpadni embalaži Dukat poroča o vrstah in količinah 

embalaže, ki jih daje v promet, ter sistematično spremlja njihovo realizacijo. V skladu s poročanjem so bili plačani stroški 

odstranjevanja in ravnanja z odpadno embalažo. V letu 2020 je Dukat na trg dal 7 % manj embalaže v primerjavi z letom 2019, 

medtem ko je leta 2019 bilo v promet danega 1,5 % več embalaže v primerjavi z letom 2018. Delež uporabljenega materiala, ki 

predstavlja recikliran vhodni material, je manjši od 3 %. V tovarnah v Zagrebu in Bjelovarju, na logističnih lokacijah Dubrovnik, 

Split, Zadar, Reka, Pulj in Đakovo ter na lokacijah hčerinskih družb (KIM Mljekara, LA LOG in B.P.A.C. Auto) se že od leta 

2017 izvaja sistem energetskega upravljanja v skladu z zahtevami ISO 50001 za procese razvoja, proizvodnje in distribucije 

mlečnih izdelkov. 

 

Za popolno uveljavitev standarda ISO 50001 se na lokacijah določajo splošni in individualni cilji energetske učinkovitosti s 

programi njihovega izvajanja, ki jih dosledno izvaja sistem za upravljanje energije. Sestavni del programa so tudi merila za 

učinkovitost njegovega izvajanja oziroma možnost preverjanja učinkovitosti sistema za upravljanje energije.  

Za popolno delovanje sistema upravljanja energije je treba po lokacijah predpisati področja in dejavnosti ter jih sistematično 

spremljati in dokumentirati. Lokacije pripravljajo letna poročila o porabi energije, s pomočjo katerih je mogoče primerjati 

energetsko učinkovitost z energijsko osnovo in tako določati trende energetske učinkovitosti ter nadzorovati in opozarjati na 

določena odstopanja v sistemu za upravljanje energije.  

Skrbno pristopamo k porabi energije in si prizadevamo varčevati v vseh fazah poslovanja: pri načrtovanju energetskih obratov in 

tehnoloških procesov, z racionalnim in učinkovitim vodenjem postopkov ter rednim in kakovostnim vzdrževanjem. V letu 2020 

so bile izmerjene emisije onesnaževalcev v zraku in njihove vrednosti, skladne s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij v skladu 

z Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak.  

 

V skladu z zakonskimi predpisi Dukat vsako leto ocenjuje skladnost (usklajenost) z okoljsko zakonodajo in predpisi. V letu 2020 

ni bilo zabeleženo nobeno odstopanje od zakonskih in drugih predpisov in zahtev. Prav tako ni bilo zabeleženo nobeno izjemno 

stanje in ni bilo treba sprejeti določenih predpisanih ukrepov v primeru incidenta. 

 

Sistematično ravnanje z odpadki je ena ključnih sestavin sistema upravljanja okolja. Odpadki, ki se lahko delno ali v celoti 

reciklirajo, se zbirajo in shranjujejo ločeno. Stalni cilj Dukata je upravljanje odpadkov na okolju prijazen način. Zato so trajna 

prizadevanja usmerjena v preprečevanje in stalno zmanjševanje nastajanja vseh vrst odpadkov in ravnanje z odpadki po 

ekonomskih načelih. Cilj Družbe je tudi zmanjšati nastajanje komunalnih odpadkov s povečanjem ločevanja nastalih odpadkov. 

V skupni bilanci je največ mešane embalaže, sledijo odpadni papir in karton ter odpadna večplastna embalaža. V letu 2020 je bilo 

v tovarni v Zagrebu zbranih in ločenih 724 ton odpadkov, kar je 13 % manj kot leto prej. V okviru letne ocene dobaviteljev glede 

na njihov vpliv na okolje v letu 2020 so bili vsi dobavitelji ocenjeni z najvišjo oceno. 

 

Politika upravljanja okolja ne vsebuje nobenih tveganj, saj se z aktivnim izvajanjem politike vsa možna tveganja zmanjšajo na 

minimum. 

 

Socialne zadeve 

 

Dukat je nosilec in podpornik projektov, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in blaginje skupnosti, družin in 

posameznikov. 

Dukat se je v letu 2020 precej več kot v preteklih letih osredotočal na program strateškega darovanja mleka in mlečnih izdelkov 

humanitarnim organizacijam (ljudske kuhinje, socialne trgovine in dobrodelne ustanove), ki skrbijo za socialno ogrožene otroke 

in druge prebivalce po vsej Hrvaški. To so večinoma združenja in organizacije, ki so registrirani posredniki v verigi doniranja 

hrane pri Ministrstvu za kmetijstvo in Dukat je njihov redni donator že od leta 2015.   
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Tako je v letu 2020 doniral 375 ton mlečnih izdelkov, kar je 157 odstotkov več kot leto prej. Za velik porast donacij so pretežno 

odgovorni epidemija koronavirusne bolezni in potresi v Zagrebu in Sisaško-moslavaški županiji, na kar se je Dukat kot največji 

darovalec hrane v domači živilski industriji odzval z uvedbo izrednih donacij prebivalcem, ki so še posebej izpostavljeni tveganju 

za okužbo s koronavirusom, in tistim, ki so zaradi potresov v Zagrebu in Sisaško-moslavaški županiji ostali brez svojih domov. 

Dukat je v letu 2020 prek svojih rednih donacij zagotovil več kot 2 milijona mlečnih obrokov skoraj 51.000 otrokom in 

prebivalcem od Vukovarja do Dubrovnika, ki živijo v revščini in si jih žal sami ne morejo privoščiti.  

 

Od začetka programa sistematičnih donacij hrane leta 2015 (2015–2020) je Dukat doniral skupaj 1.418 ton mlečnih izdelkov, kar 

po nabavni vrednosti (brez DDV-ja) znaša 14,4 milijona HRK. Poleg tega, da s tem pomaga k boljši kakovosti prehrane socialno 

ogroženega prebivalstva in k izboljšanju kakovosti življenja na splošno, Dukat prispeva k boju proti lakoti in posledicam revščine 

ter pomaga pri doseganju 2. in 3. globalnega cilja trajnostnega razvoja ZN (2. odprava lakote in 3. zdravje in dobro počutje). 

Obenem je Dukat z omenjenimi donacijami zmanjšal količino zavrženih izdelkov, kar poleg pozitivnih socialnih in humanitarnih 

vplivov prinaša tudi pozitivne vplive na okolje in tako prispeva h globalnemu podcilju trajnostnega razvoja 12.3 (12. odgovorna 

poraba in proizvodnja; podcilj 12.3 govori o zmanjšanju količine zavržene hrane v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter o 

zmanjšanju izgube hrane v proizvodni in dobavni verigi). 

 

Vodilna vloga Dukata pri doniranju hrane na Hrvaškem je bila že tretje leto zapored potrjena s priznanjem »najdonator«. Dukat 

si je tretje priznanje prislužil kot največji donator v kategoriji proizvajalcev v letu 2019, ki je doniral 145 ton hrane. Priznanje 

podeljujeta evropska poslanka Biljana Borzan in platforma Mreža hrane s ciljem nagrajevanja največjih donatorjev in povečanja 

opaženosti problematike doniranja hrane ter spodbujanja drugih podjetij za donacije. Osnovno merilo za izbor nagrajenih so 

podatki o donacijah v preteklem letu, ki so jih podjetja dolžna sporočiti v skladu s Pravilnikom o pogojih, merilih in načinih 

doniranja hrane. Priznanje »najdonator 2019« je Dukat prejel v novembru leta 2020. 

 

Poleg rednih donacij svojih izdelkov je Dukat kot odgovor na nove potrebe, ki so rezultat epidemije koronavirusne bolezni in 

potresov, od marca 2020 naprej uvedel izredne donacije za prebivalce, ki so še posebej ogroženi zaradi epidemije, in za tiste, ki 

so jih prizadeli potres v Zagrebu in potresi v Sisaško-moslavaški županiji.   

Ker so ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa privedli do začasnega zaprtja tržnic po vsej državi, je Dukat med 

spomladanskim zaprtjem začel solidarno odkupovati mleko od manjših mlekarn in kmetov, ki svojih izdelkov niso mogli prodajati 

na tržnicah. V skladu s svojimi predelovalnimi zmogljivostmi je Dukat dva meseca solidarno odkupoval mleko malih mlekarn v 

prizadevanju odkupiti in na trgu prodati vsak liter mleka, proizveden na Hrvaškem. S tem je poleg solidarnosti z malimi 

mlekarnami prispeval k ohranitvi proizvodnje mleka v državi.    

  

Takoj po uničujočih potresih, ki so konec leta prizadeli Sisaško-moslavaško županijo, je priskočil na pomoč svojim kooperantom, 

proizvajalcem mleka, ki jih je prizadel potres. Dukat je doniral krmo za živali in folijo za prekrivanje in zaščito streh poškodovanih 

hiš in gospodarskih poslopij. Kljub izrednim okoliščinam se je redni odkup mleka nadaljeval, zaposleni v odjemu mleka na terenu 

pa so kmetom v težavah nudili vso potrebno pomoč in podporo. 

 

 

Kadrovske zadeve 

 

Dukat spoštuje in zagotavlja vse delovne pravice, ki jih predpisujejo zakoni in ustava, in si sistematično prizadeva za izboljšanje 

kakovosti delovnega okolja in izkušenj, izobraževanja, usposabljanja in razvoja zaposlenih ter skrbi za zdravje in varnost pri delu. 

Ambicioznost, predanost in preprostost so ključne vrednote Dukata, ki so močno vpete v korporativno kulturo podjetja in 

vsakdanje delo naših zaposlenih. Ob upoštevanju teh vrednot pri vsakdanjem delu naši zaposleni prispevajo k uresničevanju cilja: 

zagotoviti najboljše mleko čim večjemu številu ljudi. 

 

Naši zaposleni so temelj našega poslovanja, korporativne kulture in uspešnosti. Spodbujamo jih k nenehnemu izobraževanju in 

razvoju ter vlagamo v izobraževanje in razvoj specialističnih veščin. Z željo, da bi uresničili svoj polni potencial in ambicije, jim 

omogočamo razvoj kariere v Dukatu in povezanih podjetjih. 

 

Dukat ima več kot 20-letno tradicijo združevanja in kolektivnih pogajanj, 34 odstotkov zaposlenih pa je članov Sindikata 

zaposlenih v kmetijstvu, živilski in tobačni industriji ter vodnem gospodarstvu Hrvaške (PPDIV). Partnerski odnos s predstavniki 

delavcev se nenehno izboljšuje prek sodelovanja in komunikacije s Svetom delavcev. 

Višjo raven pravic iz delovnega razmerja v primerjavi s podobnimi podjetji v regiji zagotavlja kolektivna pogodba, ki velja za vse 

zaposlene, ne glede na to, ali so člani sindikata, zaposleni za določen ali nedoločen čas ter za polni ali polovični delovni čas. 

Kolektivna pogodba je bila sklenjena za leti 2018 in 2019 ter je natisnjena v žepni različici. Na začetku leta 2018 jo je prejel vsak 

zaposleni. V letu 2020 so se dodatno razširile materialne pravice zaposlenih, zlasti na področju podpore staršem novorojenčkov 
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in majhnih otrok ter glede povišanja mesečnega dodatka v znesku 200 HRK bruto, ki pokriva vse zaposlene, povišanja dnevnic 

za službena potovanja v državi na 200 HRK in dodatka za ločeno življenje v višini 1.750 HRK.  

Na podlagi kolektivne pogodbe je zaposlenim zagotovljena vrsta materialnih pravic:  

– nadomestilo za bolniško odsotnost 120 dni,  

– regres za letni dopust,  

– božičnica,  

– povračilo stroškov prevoza na delo,  

– jubilejna nagrada,  

– nadomestilo za bolnišnično zdravljenje,  

– solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče,  

– solidarnostna pomoč družini v primeru smrti delavca,  

– darilo za veliko noč, 

– enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka. 

 

Zaposleni so upravičeni tudi do naslednjih dodatkov k plači: dodatek za delovno dobo, dodatek za izmensko delo, dodatek za delo 

ob nedeljah in praznikih, mesečni dodatek. Prav tako so vsi zaposleni v Dukatu zavarovani pred posledicami nesreče, ne glede na 

to, ali so zaposleni za določen ali nedoločen čas in za polni ali krajši delovni čas. 

 

Dukat svojim zaposlenim in njihovim družinam pomaga pri premagovanju težav, saj jim zagotavlja finančno pomoč v različnih 

situacijah in poleg uveljavljanja pravic iz kolektivne pogodbe ugodi njihovim vlogam za izboljšanje socialnega statusa, za plačilo 

zdravil, zdravljenja, medicinskih pripomočkov in podobno. V letu 2020 so bile vse prošnje zaposlenih za takšno vrsto pomoči 

pozitivno rešene in za to je bilo skupno namenjenih 969.026 HRK. Od navedenega zneska je bilo 553.639 HRK izplačano 

zaposlenim, katerih domovi so bili v potresu uničeni. 

 

Dukat posebno pozornost namenja varnosti in zdravju pri delu, spodbuja zaposlene k rekreativnim in športnim dejavnostim ter 

podpira in s prostim dnem nagrajuje zaposlene, ki prostovoljno darujejo kri.  

Ker je leto 2020 zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni, je bil na področju varovanja zdravja, poleg rednih dejavnosti, 

poudarek predvsem na zaščiti in dobrem počutju zaposlenih ter zagotavljanju nemotenega poslovnega procesa na vseh ravneh 

poslovanja. Za zagotovitev ustrezne zaščite vseh zaposlenih pred poklicnim tveganjem okužbe so bili pred razglasitvijo epidemije 

na Hrvaškem sprejeti številni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa in predpisana pravila ravnanja v skladu s priporočili 

Hrvaškega zavoda za varovanje zdravja. O ukrepih in pravilih ravnanja so bili zaposleni obveščeni po elektronski pošti, z obvestili 

na oglasnih deskah in intranetu. Poleg tega so bili na vidnih mestih in v toaletah nameščeni plakati o ukrepih za preprečevanje 

širjenja koronavirusa, objavljen pa je bil tudi protokol v primeru okužbe enega ali več zaposlenih s koronavirusom. Z željo, da bi 

zaposlenim zagotovili podporo pri soočanju s stresom, tesnobo in nemirom zaradi epidemije koronavirusne bolezni in potresa, je 

Dukat svojim zaposlenim zagotovil brezplačno psihološko pomoč. V sodelovanju z zasebnim psihološkim svetovalnim centrom 

imajo zaposleni v Dukatu in v povezanih podjetjih na Hrvaškem od aprila 2020 na voljo individualna psihološka svetovanja z 

akreditiranimi psihologi in terapevti. 

 

Da bi zmanjšali poškodbe pri delu ter izboljšali varnost in zdravje zaposlenih, Dukat deluje na področju sistematičnega 

izobraževanja zaposlenih, redno pa potekajo sestanki Odbora za varstvo pri delu, na katerih se razpravlja o predlogih zaposlenih 

za izboljšanje delovnih pogojev ter varnosti in zdravja pri delu. Že peto leto zapored se uporabljata dokumenta »Politika varstva 

pri delu« in »12 zlatih pravil varstva pri delu«, ki ju prejmejo vsi novi zaposleni. V letu 2020 so na vseh treh proizvodnih mestih 

(Zagreb, Bjelovar in Karlovec), kamor sodijo tudi logistični centri na Hrvaškem, zabeležili skupaj 13 poškodb pri delu, kar pet 

poškodb oziroma 27 odstotkov manj kot leto prej.  

 

Mladi v starosti od 18 do 30 let predstavljajo 15 % zaposlenih v Dukatu, v letu 2020 pa je bilo na novo zaposlenih 32 oseb, mlajših 

od 30 let, od katerih jih je 22 ostalo v delovnem razmerju. V letu 2020 sta bili na novo zaposleni tudi dve osebi, starejši od 50 let, 

ki sta še naprej v delovnem razmerju. 

Konec februarja in v prvi polovici marca je potekala prva raziskava o zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih ter podobi Dukata kot 

delodajalca z naslovom »Dukat Up!«. Proučevana področja so bila naslednja: zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo z delovnim 

okoljem, predanost, strokovni razvoj, vodenje in podoba Dukata.  Najbolje ocenjeno področje je »predanost« z visoko oceno 4,15, 

3,64 pa je povprečna ocena zadovoljstva vseh zaposlenih. Kot prednosti Dukata so zaposleni izpostavili: reden in varen dohodek, 

skrb za zaposlene, delovne pravice in stabilnost Dukata. Področja za izboljšanje v prihodnosti pa so: pospeševanje poslovnih 

procesov, izboljšanje notranje komunikacije na vseh ravneh in nadaljnja krepitev dobrih medosebnih odnosov. 

Prvi razpis za inovacije v Dukatu z naslovom Inovac&JA je potekal med spomladanskim zaprtjem z namenom okrepiti občutek 

zavzetosti in motiviranosti zaposlenih ter preusmeriti pozornost v prihodnost poslovanja. 
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Ob koncu vsakega leta se podelijo nagrade najuspešnejšim zaposlenim, menedžerjem in ekipam, ki so se med letom odlikovali z 

delom, doseženimi rezultati in uporabo korporativnih vrednot. Tradicija nagrajevanja izjemnih posameznikov in ekip v Dukatu je 

stara 20 let, vsi zaposleni pa so vabljeni, da za to predlagajo svoje sodelavce ali projektne skupine. Poleg štirih že tradicionalnih 

kategorij nagrad (najuspešnejši zaposleni, menedžer, ekipa in nagrada za življenjsko delo) ter treh novejših (»mladi up« za 

zaposlene, mlajše od 30 let, najuspešnejši prodajni predstavnik in mentor) je bila v letu 2020 uvedena še ena nova kategorija – 

nagrada za uspešno upravljanje sprememb. 

V letu 2020 je bilo skupaj podeljenih 16 individualnih nagrad (sedem za najboljše zaposlene, tri za »mlade upe«, po dve za 

najboljše mentorje in življenjsko delo ter po ena za prodajnega predstavnika in menedžerja leta) ter dve skupinski nagradi, od 

katerih je ena za novo kategorijo upravljanja sprememb. 

 

Dukat je jeseni 2020 prejel priznanje odličnosti v izzivih za posebej kakovostno upravljanje zaposlenih: odlične prakse, ki se 

izvajajo na področju organizacije dela, varnosti in zdravja ter dobrega počutja zaposlenih, kriznega komuniciranja in vodenja pri 

upravljanju ljudi od začetka epidemije koronavirusne bolezni. Nagrado je Dukatu podelilo podjetje Selectio, vodilno svetovalno 

podjetje na Hrvaškem na področju upravljanja človeških virov, za vrsto izjemnih programov zaščite in podpore ter prakse 

motiviranja, vrednotenja in nagrajevanja zaposlenih, ki so potekali od začetka epidemije. 

 

Negativna demografska struktura gibanja v Republiki Hrvaški, ki je posledica zmanjšanja rodnosti in trenda izseljevanja mladega, 

delovno sposobnega prebivalstva, vpliva na slabšo ponudbo delovnih mest, ob čemer se pojavlja problem zapolnitve delovnih 

mest s kakovostnejšimi kadri.  

 

 

Človekove pravice 

 

Dukat v celoti spoštuje človekove in delovne pravice, ki temeljijo na ustavi, zakonih in drugih predpisih Republike Hrvaške, kot 

tudi na mednarodnih konvencijah. Dukat z vrsto notranjih aktov – s Pravilnikom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo in 

kodeksom ravnanja – kot tudi z dobro poslovno prakso zagotavlja in spodbuja varstvo človekovih pravic. Ti dokumenti so 

zaposlenim na voljo na internem portalu Dukata. 

 

V Dukatu se razlike med ljudmi, ne glede na njihovo starost, narodnost, etnično pripadnost, vero in spol, jezik in 

socialnoekonomski status, sprejemajo na odprt in strpen način. Vsi zaposleni imajo enake možnosti za uspeh, položaj v podjetju 

pa je odvisen izključno od rezultatov in uspešnosti vsakega posameznika. 

 

Na področju upravljanja človeških virov posebno pozornost namenjamo spoštovanju načel različnosti in enakih možnosti. 

Spoštujemo vse pravice in predpise, ki prepovedujejo delo otrok, prisilno ali obvezno delo, ki varujejo dostojanstvo zaposlenih 

na način, ki zagotavlja enakost in zaščito pred spolnim nadlegovanjem tako zaposlenih kot oseb v postopku zaposlovanja. 

 

Dukat dosledno izvaja predpise in direktive Evropske unije in Hrvaške v zvezi z zatiranjem diskriminacije ter varovanjem 

dostojanstva zaposlenih, protokol ravnanja v primeru kršitve dostojanstva pa je vključen v poslovnik in kodeks ravnanja. V 

primeru pritožb in zahtev za zaščito dostojanstva Uprava imenuje tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo neodvisni člani: 

predstavniki sindikata, predstavniki strokovne službe in osebe, imenovane za sprejemanje in reševanje pritožb zaposlenih v zvezi 

z zaščito dostojanstva. Enak protokol je predviden tudi za vse oblike diskriminacije in spolnega nadlegovanja. 

V letu 2020 in tudi v letu 2019 ni bilo prijavljenih primerov kršitve dostojanstva zaposlenih, medtem ko so v letu 2018 bili 

zabeleženi štirje primeri. Ti primeri so bili rezultat Dukatovega delovanja za ozaveščanje zaposlenih o pomenu spoštovanja 

različnosti, negovanja kakovostnih medosebnih odnosov in sodelovanja ter na splošno delovanja na gradnji pozitivne 

organizacijske kulture.  

 

Dukat ima Kodeks ravnanja od leta 1998, ki združuje načela vedenja zaposlenih, ki so skladna z etičnimi, moralnimi in 

strokovnimi standardi ter splošno sprejetimi civilizacijskimi vrednotami. Kodeks ravnanja je bil dopolnjen leta 2003 in predstavlja 

okvir za vsakodnevno delo in vedenje v delovnem okolju ter v razmerjih z ostalimi deležniki. 

 

Dukat je kot podjetje, katerega odnos do zaposlenih temelji na nediskriminaciji in spoštovanju različnosti, od konca leta 2017 

podpisnik hrvaške Listine o raznolikosti. Cilj iniciative je ozaveščanje o pomenu raznolikosti kot ene osnovnih vrednot sodobne 

družbe, ki omogoča uresničitev celotnega potenciala vsake osebe in ki je eden od pogojev za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti 

in individualnih talentov na delovnem mestu. S podpisom listine se je Dukat zavezal k sprejetju politike spoštovanja raznolikosti 

in akcijskega načrta za njeno izvajanje. 
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Boj proti korupciji in podkupovanju   

 

Dukat pri svojem poslovanju uporablja stroga pravila proti korupciji in podkupovanju v skladu z veljavnimi internimi akti in 

korporativno politiko ter posluje v skladu z veljavno zakonodajo. Zavedajoč se pomembnosti odgovornega in etičnega ravnanja, 

je Dukat implementiral Kodeks korporativnega upravljanja Zagrebške borze, ki ga tudi uveljavlja. 

 

Dejavnosti Dukata na področju boja proti korupciji lahko razdelimo na več glavnih področij: 

• Sistematično izboljševanje spoštovanja zakonov, poslovnih pravil, dobrih poslovnih praks in moralne poslovne prakse 

Ta cilj je mogoče doseči z nenehnim izboljševanjem poslovnih procesov in izobraževanjem zaposlenih v Dukatu, ki so odgovorni 

za zakonito vodenje in upravljanje poslovnih procesov na področju poslovnih praks ter stalnih zakonskih in poslovnih sprememb. 

Prav tako se vzpostavljajo in spremljajo poslovni procesi, tako da so vedno skladni z navedenimi načeli, s sprejetjem in izvajanjem 

internih aktov, postopkov in delovnih navodil, ki se redno sporočajo po elektronski pošti in intranetu. 

 

V letu 2020 je Dukat začel uporabljati Pravilnik o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, sprejet na podlagi Zakona o zaščiti 

prijaviteljev nepravilnosti, ter imenoval zaupno osebo in njenega namestnika. Na ta način je Dukat zagotovil, da so bili vsi 

prijavitelji nepravilnosti zaščiteni pred škodljivimi dejanji, pa tudi, da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za zaustavitev škodljivih 

dejanj in odpravljanje njihovih posledic. Poleg tega se je v letu 2020 začel izvajati projekt uveljavljanja Protikorupcijske politike. 

Po uspešni izvedbi prve faze tega projekta in sprejetju Protikorupcijske politike tako za Dukat kot za vsa podjetja v Skupini Dukat 

so bila v drugi fazi organizirana in izvedena izobraževanja za prvo linijo direktorjev s ciljem povečanja ozaveščenosti o 

pomembnosti te teme, tveganj in posledic. Izobraževanje je zajemalo vrsto praktičnih primerov in smernic ter vprašalnikov, ki jih 

je moral vsak udeleženec ob koncu izpolniti ter glede na svoje rezultate pridobiti potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju. 

 

• Notranji postopki in navodila za delo  

Kodeks ravnanja, ki je na voljo zaposlenim na spletnih straneh, izrecno navaja, da »zaposleni za svoje delo v podjetju prejme 

plačo. Vsako drugo prejemanje ali dajanje denarja, neprimernih daril ali storitev je v nasprotju z akti družbe in je strogo 

prepovedano.« 

S sistemom notranjih kontrol in predpisanih postopkov sta zagotovljeni nepristranskost in objektivnost zaposlenih ter 

poslovodstva, tveganje koruptivnih dejanj in podkupovanja pa je zmanjšano skozi: 

– jasno določene in predpisane etične standarde poslovnega vedenja, ki se zahtevajo od zaposlenih in poslovodstva,  

– redna ocenjevanja pogojev sodelovanja s potencialnimi dobavitelji in kupci, 

– ločene pristojnosti in postopke v nabavi blaga in storitev,  

– ločene ravni poslovnega odločanja o donacijah in sponzorstvu, 

– postopek predhodne pravne in finančne kontrole vsake pogodbe, ki jo Družba sklene z dobavitelji in kupci. 

 

Podrobnejša opredelitev dovoljenega oz. nedopustnega vedenja zaposlenih je predpisana v Protikorupcijski politiki, ki je začela 

veljati oktobra 2020. 

 

 

V letu 2020 in tudi v prejšnjih letih v Dukatu ni bilo zabeleženih prijav o sumu korupcije niti ni bilo zabeleženih primerov 

korupcije.  

Dukat v letu 2020 ni bil stranka v nobenem postopku zaradi ravnanja, ki bi bilo v nasprotju z načelom protimonopolne politike.  

 

Dukat je sprejel strateško opredelitev, da ne bo zagotavljal nobene materialne ali nematerialne podpore kateri koli politični stranki 

ali kandidatu tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni. Zaposleni v Dukatu imajo kot posamezniki vso pravico, da s svojimi 

lastnimi sredstvi in v prostem času nudijo materialno podporo strankam ali političnim kandidatom po lastni izbiri, kar je 

odgovornost in odločitev vsakega posameznika. 

 

Poročilo o odgovornem poslovanju za leto 2020 bo na voljo na spletnih straneh UN Global Compacta in družbe Dukat ter na 

intranetu družbe Dukat. 

 

 

 

Uprava je dne 14. aprila 2021 odobrila letno poročilo za izdajo. 

 

 

Dukat, d. d. Podpisano v imenu Skupine 
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Uprava družbe in Skupine Dukat, d. d., Zagreb, Marijana Čavića 9 (v nadaljevanju Družba in Skupina), je dolžna zagotoviti, 

da so letni posamični in konsolidirani računovodski izkazi Družbe in Skupine za leto 2020 sestavljeni v skladu z Zakonom o 

računovodstvu in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela Evropska komisija in so objavljeni v 

Uradnem listu Evropske unije, tako da resnično in pošteno predstavljajo finančni položaj Družbe in Skupine ter poslovni izid 

in denarne tokove Družbe in Skupine za to zaključeno leto. 

Na podlagi opravljenih raziskav Uprava v razumni meri pričakuje, da imata Družba in Skupina v predvidljivi prihodnosti 

zadostna sredstva za svoj nadaljnji operativni obstoj. Skladno s tem je Uprava izdelala letne posamične in konsolidirane 

računovodske izkaze ob predpostavki nadaljnjega poslovanja Družbe in Skupine.  

Odgovornosti Uprave pri izdelavi posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov zajemajo zagotavljanje: 

 

 izbire in dosledne uporabe ustreznih računovodskih politik v skladu z veljavnimi standardi računovodskega 

poročanja; 

 

 razumnih in previdnih presoj in ocen;  

 

 priprave posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ob predpostavki o nadaljnjem poslovanju, razen če je 

predpostavka neprimerna. 

 

Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, ki v katerem koli trenutku z razumno natančnostjo razkriva finančni 

položaj Družbe in Skupine, posamične in konsolidirane rezultate poslovanja, posamične in konsolidirane spremembe kapitala 

ter posamične in konsolidirane denarne tokove, kot tudi njihovo usklajenost z veljavnim hrvaškim Zakonom o računovodstvu. 

Uprava je prav tako dolžna varovati premoženje Družbe in Skupine, s tem pa tudi sprejemati razumne ukrepe za preprečevanje 

in zaznavanje goljufij ter drugih nezakonitosti. 

Podpisano v imenu Uprave: 

 

 
Dukat, d. d. 

Marijana Čavića 9  

10000 Zagreb 

Republika Hrvaška 

 

14. aprila 2021 

Podpisano v imenu Skupine 

 

 

Alen Fontana  

Direktor 

 

  

  

 Duško Glišić 

 Direktor 

  

  

  

 Alenka Malenica 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

Delničarjem družbe Dukat mliječna industrija, d. d., Zagreb 

Poročilo o reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov 

 

Mnenje 

Revidirali smo letne posamične računovodske izkaze delniške družbe Dukat mliječna industrija, d. 
d., Zagreb, Marijana Čavića 9 (Družba), ter letne konsolidirane računovodske izkaze družbe Dukat 
mliječna industrija, d. d., in njenih odvisnih družb (Skupina), ki vključujejo posamične in 
konsolidirane računovodske izkaze (bilanco stanja) na dan 31. decembra 2020, posamični in 
konsolidirani izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, posamični in konsolidirani 
izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj zaključeno leto ter pojasnila za posamične 
in konsolidirane računovodske izkaze in povzetek bistvenih računovodskih usmeritev. 

 

Po našem mnenju priloženi letni posamični in konsolidirani računovodski izkazi resnično in pošteno 
predstavljajo finančni položaj Družbe in Skupine na dan 31. decembra 2020 ter poslovni izid in 
denarne tokove Družbe in Skupine za tedaj zaključeno leto v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela Evropska komisija in so objavljeni v Uradnem 
listu Evropske unije. 

 

Osnova za mnenje 

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti do teh 
standardov so podrobneje opisane v našem Poročilu neodvisnega revizorja, v delu o revizorjevih 
dolžnostih pri reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom 
etike za računovodske strokovnjake (Kodeksom IESBA) smo neodvisni od Družbe in Skupine ter smo 
ostale etične dolžnosti izpolnili v skladu s Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni revizijski 
dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje. 

Ključne revizijske zadeve 

Ključne revizijske zadeve so tiste, ki so bile po naši strokovni presoji najpomembnejše za našo 
revizijo letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov za trenutno obdobje in 
vključujejo pripoznana najpomembnejša tveganja pomembnih napačnih navedb kot posledice 
napake ali prevare z največjim učinkom na našo strategijo revizije, razpored naših razpoložljivih 
virov in porabljeni čas revizijske ekipe.  

S temi zadevami smo se ukvarjali v kontekstu naše revizije letnih posamičnih in konsolidiranih 
računovodskih izkazov kot celote in pri oblikovanju našega mnenja ter o njih ne podajamo ločenega 
mnenja.  

Ugotovili smo, da so spodaj navedene zadeve ključne revizijske zadeve, ki jih je treba objaviti v 
našem Poročilu neodvisnega revizorja. 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA (nadaljevanje)       

Poročilo o reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov (nadaljevanje) 

Ključne revizijske zadeve (nadaljevanje) 

Ključna revizijska zadeva Revizijski pristop v zvezi z zadevo in ugotovitve 

Oslabitev dobrega imena (goodwill) 
(konsolidirani računovodski izkazi) 
 

Skupina ima dobro ime, pripoznano na podlagi 

naložb v različne odvisne družbe. Skupna 

vrednost dobrega imena, pripoznana v 

konsolidiranih računovodskih izkazih Skupine na 

dan 31. decembra 2020, znaša 124.215 tisoč 

HRK. Oslabitev vrednosti dobrega imena velja za 

ključno revizijsko vprašanje, saj vključuje 

pomembne ocene. Morda nekatere odvisne 

družbe ne bodo dosegle proračuna, ki ga je 

poslovodstvo Skupine načrtovalo v času naložb v 

te družbe. Skladno z zahtevami MRS 36 je 

Skupina izvedla preizkus oslabitve knjigovodske 

vrednosti enot, ki ustvarjajo denar (CGU) in ki 

jim je ob priključitvi pripoznano dobro ime. 

 

Povezane objave v pripadajočih letnih 

konsolidiranih računovodskih izkazih 

Prosimo, glejte pojasnili 2.8 (a) in 2.9 
(Računovodske politike) ter pojasnili 4 in 20. 
 

 
 
 
Pri reviziji smo se osredotočili na tveganje 
precenjenosti knjigovodske vrednosti dobrega 
imena. Pregledali smo ključne predpostavke, 
uporabljene pri preizkusu oslabitve vrednosti, 
vključno z diskontno mero in dolgoročno stopnjo 
rasti. Za pregled modela, ki ga je uporabila 
Skupina, smo vključili naše strokovnjake za 
vrednotenje, izvedli pa smo tudi analizo 
občutljivosti ključnih predpostavk.   
 
Poleg tega smo proučili, ali objave Skupine o 
uporabi presoje pri oceni denarnih tokov in 
občutljivosti rezultatov teh ocen ustrezno 
odražajo tveganja, povezana z oslabitvijo 
vrednosti dobrega imena. 
 
 
 

Oslabitev vrednosti naložb v odvisne družbe 
(posamični računovodski izkazi) 
 
V posamičnih računovodskih izkazih na dan 31. 
decembra 2020 je Družba pripoznala naložbe v 
različne odvisne družbe po nabavni vrednosti. 
Skupna vrednost naložb na dan 31. decembra 
2020 znaša 848.618 tisoč HRK. Oslabitev 
vrednosti naložb v odvisne družbe velja za 
ključno revizijsko vprašanje, saj vključuje 
pomembne ocene. Morda nekatere odvisne 
družbe ne bodo dosegle proračuna, ki ga je 
poslovodstvo Skupine načrtovalo v času naložb v 
te družbe. Skladno z zahtevami MRS 36 je Družba 
izvedla preizkus oslabitve knjigovodske 
vrednosti enot, ki ustvarjajo denar (CGU) in ki 
predstavljajo posamezno naložbo v odvisno 
družbo. 
 

Povezane objave v pripadajočih letnih 

posamičnih računovodskih izkazih 

Prosimo, glejte pojasnila 2.2 (a), 2.3 in 2.9 

(Računovodske politike) ter pojasnili 4 in 21. 

 
 
 
V reviziji smo se osredotočili na tveganje 
precenjenosti knjigovodske vrednosti naložb v 
odvisne družbe. Pregledali smo ključne 
predpostavke, uporabljene pri preizkusu 
oslabitve vrednosti, vključno z diskontno mero in 
dolgoročno stopnjo rasti. Za pregled modela, ki 
ga je uporabila Družba, smo vključili naše 
strokovnjake za vrednotenje, izvedli pa smo tudi 
analizo občutljivosti ključnih predpostavk.   
 
Poleg tega smo proučili, ali objave Družbe o 
uporabi presoje pri oceni denarnih tokov in 
občutljivosti rezultatov teh ocen ustrezno 
odražajo tveganja, povezana z oslabitvijo 
vrednosti naložb v odvisne družbe. 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA (nadaljevanje)       

Poročilo o reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov (nadaljevanje) 

Druge informacije, vključene v Letno poročilo 

Za druge informacije je odgovorna Uprava Družbe. Druge informacije vsebujejo Poročilo poslovodstva 
in Izjavo o uporabi kodeksa korporativnega upravljanja, ne vključujejo pa letnih posamičnih in 
konsolidiranih računovodskih izkazov ter našega Poročila neodvisnega revizorja o teh izkazih. 

Naše mnenje o letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazih ne vključuje drugih 
informacij. 

Naša dolžnost v povezavi z našo revizijo posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov je, da 
druge informacije preberemo in pri tem proučimo, ali se ostale informacije pomembno razlikujejo od 
letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov in naših ugotovitev, pridobljenih pri reviziji, 
in ali se zdi, da so prikazane kako drugače, morda pomembno napačno.  

V zvezi s Poročilom poslovodstva in Izjavo o uporabi kodeksa korporativnega upravljanja smo izvedli 
tudi postopke, ki jih zahteva veljavni hrvaški Zakon o računovodstvu (»Zakon o računovodstvu«). Ti 
postopki zajemajo proučitev: 

 

 ali je Poročilo poslovodstva pripravljeno v skladu z vsemi pomembnimi usmeritvami iz 21. in 24. 
člena Zakona o računovodstvu in ali je Poročilo poslovodstva pripravljeno v skladu z vsemi 
pomembnimi usmeritvami iz priloženih računovodskih izkazov;  

 ali so specifične informacije v Izjavi o uporabi kodeksa korporativnega upravljanja, ki so 
zahtevane v skladu s 3. in 4. točko prvega odstavka 22. člena Zakona o računovodstvu (»ustrezni 
deli Izjave o uporabi kodeksa korporativnega upravljanja«), v vseh pomembnih usmeritvah 
pripravljene v skladu z določbami 22. člena Zakona o računovodstvu; 

 ali Izjava o uporabi kodeksa korporativnega upravljanja zajema objave v skladu z 2., 5. in 6. 
točko prvega odstavka 22. člena Zakona o računovodstvu.  

Na osnovi zahtevanih postopkov, ki so del naše revizije letnih posamičnih in konsolidiranih 
računovodskih izkazov, ter zgoraj navedenih postopkov po našem mnenju:  

 informacije v Poročilu poslovodstva in ustrezni deli Izjave o uporabi kodeksa korporativnega 
upravljanja za poslovno leto, za katero so bili pripravljeni posamični in konsolidirani računovodski 
izkazi, so v vseh pomembnih usmeritvah v skladu s podatki, predstavljenimi v posamičnih in 
konsolidiranih računovodskih izkazih Družbe in Skupine, prikazanih na straneh od 19 do 87, za 
katere smo podali mnenje, kot je izraženo v razdelku Mnenje; 

 Poročilo poslovodstva in ustrezni deli Izjave o uporabi kodeksa korporativnega upravljanja so v 
vseh pomembnih usmeritvah pripravljeni v skladu z 21., 22. in 24. členom Zakona o 
računovodstvu. 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA (nadaljevanje)       

Poročilo o reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov (nadaljevanje) 

Druge informacije, vključene v Letno poročilo (nadaljevanje) 

 Izjava o uporabi kodeksa korporativnega upravljanja zajema informacije iz 2., 5. in 6. točke 
prvega odstavka 22. člena  Zakona o računovodstvu.  

Poleg tega moramo ob upoštevanju poznavanja in razumevanja poslovanja Družbe in Skupine ter 
okolja, v katerem deluje, ki smo ju pridobili med revizijo, poročati, ali smo v Poročilu poslovodstva 
in drugih pridobljenih informacijah ugotovili pomembne napačne navedbe pred datumom tega 
poročila neodvisnega revizorja. V zvezi s tem ni ničesar, o čemer bi lahko poročali. 

 

Odgovornosti Uprave Družbe in vseh, ki so pristojni za upravljanje letnih posamičnih in 
konsolidiranih računovodskih izkazov 

Uprava Družbe je odgovorna za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z 

Mednarodnimi računovodskimi standardi ter za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo 

Uprave potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačnih 

navedb zaradi prevare ali napake.  

V pripravi letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov je Uprava Družbe odgovorna za 

oceno sposobnosti Družbe in Skupine, da nadaljuje poslovanje po predpostavki delujočega podjetja, pri 

čemer, če je to primerno, razkrije zadeve, povezane s predpostavko delujočega podjetja in uporabo 

računovodskih osnov, ki temeljijo na predpostavki delujočega podjetja, razen če Uprava Družbe 

namerava likvidirati Družbo ali Skupino ali prenehati delovanje ali pa za to nima druge stvarne možnosti. 

Vsi, ki so odgovorni za upravljanje, so odgovorni za nadziranje procesa finančnega poročanja. 

 

Odgovornosti revizorja za revizijo letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov 

Naš cilj je pridobiti razumno zagotovilo o tem, ali so posamični in konsolidirani računovodski izkazi 
kot celota brez pomembno napačnih navedb zaradi prevare ali goljufije, ter izdati Poročilo 
neodvisnega revizorja, ki vključuje naše mnenje. Razumno zagotovilo je višja raven zagotovila, 
vendar ne predstavlja jamstva, da bo revizija, izvedena v skladu z MSR-ji, vedno odkrila pomembno 
napačno navedbo, če ta obstaja. Do napačnih navedb lahko pride zaradi goljufije ali napake in se 
za pomembno napačne štejejo, če je mogoče razumno pričakovati, da bodo posamično ali skupaj 
vplivale na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh posamičnih in konsolidiranih 
računovodskih izkazov. 

Kot sestavni del revizije v skladu z MSR-ji uporabljamo strokovno presojo in ves čas revizije ohranjamo 

poklicni dvom. Poleg tega: 

 odkrivamo in ocenjujemo tveganja pomembno napačnih navedb letnih posamičnih in 
konsolidiranih računovodskih izkazov zaradi prevare ali napake, oblikujemo in izvajamo 
revizijske postopke, ki se odzivajo na ta tveganja, ter pridobivamo revizijske dokaze, ki so 
zadostni in ustrezni za oblikovanje osnove za naše mnenje. Tveganje neodkritja pomembno 
napačne navedbe, ki je posledica goljufije, je večje od tveganja zaradi napake, saj lahko 
goljufija zajema tajno dogovarjanje, ponarejanje, namerne opustitve, napačno prikazovanje 
ali neupoštevanje notranjih kontrol. 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA (nadaljevanje)       

Poročilo o reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov (nadaljevanje) 

Odgovornosti revizorja za revizijo letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov 
(nadaljevanje) 

 

 Za oblikovanje revizijskih postopkov, ki so primerni okoliščinam, si prizadevamo razumeti 
notranje kontroliranje, bistveno za revizijo, vendar ne z namenom izražanja mnenja o 
učinkovitosti notranjega kontroliranja Družbe in Skupine. 

 Ocenjujemo primernost uporabljenih računovodskih politik in razumnost računovodskih ocen 
ter s tem povezanih razkritij, ki jih je izvedla Uprava Družbe. 

 Presojamo o primernosti uporabljene računovodske osnove, ki temelji na predpostavki 
delujočega podjetja, ki jo uporablja Uprava Družbe, in na podlagi pridobljenih revizijskih 
dokazov presojamo tudi o tem, ali obstaja določena negotovost v zvezi z dogodki ali 
okoliščinami, ki lahko ustvarijo pomemben dvom o sposobnosti Družbe in Skupine, da 
nadaljujeta poslovanje po predpostavki delujočega podjetja. Če sklepamo, da pomembna 
negotovost obstaja, moramo v našem Poročilu neodvisnega revizorja pozornost usmeriti na s 
tem povezana razkritja v letnih ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazih, če pa ta 
razkritja niso ustrezna, moramo podati modificirano mnenje.  

Naši sklepi temeljijo na revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma našega Poročila 
neodvisnega revizorja. Vendar lahko prihodnji dogodki ali okoliščine povzročijo prenehanje 
poslovanja Družbe po predpostavki o delujočem podjetju. 

 Ocenjujemo celotno predstavitev, strukturo in vsebino letnih posamičnih in konsolidiranih 
računovodskih izkazov, vključno z razkritji, ter presojamo, ali letni posamični in konsolidirani 
računovodski izkazi osnovne transakcije in dogodke predstavljajo na pošten način. 

 Za podajanje mnenja o konsolidiranih računovodskih izkazih pridobivamo dovolj ustreznih 
računovodskih izkazov v zvezi s finančnimi informacijami od subjektov ali poslovnih dejavnosti 
v Skupini. Odgovorni smo za usmerjanje, nadzor in izvedbo revizije Skupine. Za svoje revizijsko 
mnenje nosimo izključno odgovornost. 

 

Komuniciramo s tistimi, ki so odgovorni za upravljanje, med drugim o načrtovanem obsegu in časovnem 

načrtovanju revizije ter o pomembnih ugotovitvah revizije, vključno z vsemi pomembnimi 

pomanjkljivostmi notranjega kontroliranja, ki jih odkrijemo med revizijo. 

Pristojnim za upravljanje smo prav tako predložili izjavo, da smo izpolnili vse etične zahteve v zvezi z 

neodvisnostjo in jih obvestili o vseh razmerjih in drugih zadevah, za katere bi se lahko upravičeno 

menilo, da vplivajo na našo neodvisnost, ter jih seznanili s tem povezanimi nadzornimi ukrepi. 

Od vseh zadev, s katerimi smo seznanili pristojne za upravljanje, smo zadeve, ki so bile 

najpomembnejše pri reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov tekočega 

obdobja, določili kot ključne revizijske zadeve. Te zadeve opisujemo v našem Poročilu neodvisnega 

revizorja, razen če zakonodaja ali predpisi nasprotujejo javnemu razkritju zadeve ali če v izjemno 

redkih primerih ugotovimo, da o zadevi ne smemo poročati v našem poročilu zato, ker je razumno 

pričakovati, da bi neželeni učinki takega poročanja prevladali nad koristmi javnega interesa. 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA (nadaljevanje)       

Poročilo o reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov (nadaljevanje) 

Poročanje o drugih zakonskih zahtevah 

Na dan 24. julija 2020 nas je za zakonitega revizorja imenovala Glavna skupščina Družbe, in sicer na 

predlog direktorja Družbe, da opravimo revizijo letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih 

izkazov za leto 2020.  

Celotno neprekinjeno obdobje, od leta 2017 do dne tega poročila, smo bili angažirani za opravljanje 

zakonske revizije letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov Družbe in Skupine, kar 

skupaj znaša štiri leta.  

V reviziji letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov Družbe in Skupine za leto 2020 smo 

določili naslednje pomembnosti za letne računovodske izkaze kot celoto: 

 za posamične letne računovodske izkaze smo ugotovili pomembnost v višini 19.000 tisoč 
HRK, kar predstavlja približno 1,1 % realiziranih prihodkov od prodaje za leto 2020; 

 za konsolidirane letne računovodske izkaze pa smo ugotovili pomembnost v višini 42.000 
tisoč HRK, kar predstavlja približno 1,1 % realiziranih konsolidiranih prihodkov od prodaje 
za leto 2020. 

Prihodke od prodaje smo izbrali kot pomembno merilo, saj menimo, da je to najprimernejše merilo 

glede na znatna nihanja dobička pred obdavčitvijo v tekočem in preteklih obdobjih. 

Naše revizijsko mnenje je skladno z dodatnim revizijskim poročilom za Revizijsko komisijo Družbe v 

skladu z določbami 11. člena Uredbe (EU) št. 537/2014.  

V obdobju od revidiranja letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov Družbe in Skupine 

za leto 2020 in do datuma tega poročila neodvisnega revizorja v Družbi in njenih pridruženih družbah, 

ki so pod njeno kontrolo in v njeni matični družbi v EU, nismo izvajali prepovedanih nerevizorskih 

storitev in v poslovnem letu pred prej omenjenim obdobjem nismo zagotavljali nobenih storitev 

oblikovanja in izvajanja postopkov notranjih kontrol ali obvladovanja tveganj, povezanih s pripravo 

in/ali kontrolo finančnih informacij ali z oblikovanjem in implementiranjem tehnoloških sistemov za 

finančne informacije, pri opravljanju revizije pa smo ohranili neodvisnost v razmerju do Družbe in 

Skupine.  

Partner, odgovoren za revizijo letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov Družbe in 

Skupine za leto 2020, katere rezultat je to poročilo neodvisnega revizorja, je Ivan Čajko, pooblaščeni 

revizor. 

 
V Zagrebu, 14. aprila 2021 
 

BDO Croatia, d. o. o. 
Trg J. F. Kennedy 6b 

10000 Zagreb 
 

   

Ivan Čajko, član Uprave  Ivan Čajko, pooblaščeni revizor 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK) 
Pojasnilo 

 

31. decembra 

2020 

 

31. decembra 

2019 

Kontinuirano poslovanje      

Prihodki od prodaje blaga in storitev 8  3.842.518  3.886.483 

Drugi prihodki   37.294  42.104 

Državne podpore   9.381  3.223 

Prihodki od dividend 16  29  25 

Spremembe pri nedokončani proizvodnji in dokončanih 

proizvodih 
  (8.809)  (1.361) 

Stroški proizvodov in storitev 9  (2.964.822)  (3.043.996) 

Stroški zaposlenih 10  (500.454)  (470.629) 

Amortizacija 17, 18, 19, 20  (133.672)  (131.796) 

Drugi operativni stroški 11  (94.035)  (93.509) 

Druge (izgube)/dobički – neto 12  556  (459) 

Dobiček iz poslovanja   187.986  190.085 

      

Prihodki od obresti   1.808  1.780 

Odhodki za obresti   -  - 

Stroški obresti iz obveznosti najema   (452)  (630) 

Neto tečajne razlike 13  601  271 

Neto finančni prihodki   1.957  1.421 

      

Dobiček pred obdavčitvijo   189.943  191.506 

Davek na dobiček 14  (32.787)  (34.332) 

      

Čisti dobiček v obdobju   157.156  157.174 

Čisti dobiček za:      

Delničarje družbe Dukat, d. d.   157.156  157.174 

Neobvladujoči deleži   -  - 

   157.156  157.174 

Drugi vseobsegajoči donos      

Drugi vseobsegajoči donos, ki se v naslednjih obdobjih 

prerazvrsti v poslovni izid      

Tečajne razlike, ki izhajajo iz pretvorbe poslovanja v tujini   15.851  4.361 

Neto vseobsegajoči donos, ki se v naslednjih obdobjih 

prerazvrsti v poslovni izid   15.851  4.361 

 

Drugi vseobsegajoči donos, ki se v naslednjih obdobjih ne 

prerazvrsti v poslovni izid   (1.726)  (2.358) 

Neto drugi vseobsegajoči donos, ki se v naslednjih obdobjih 

ne prerazvrsti v poslovni izid   (1.726)  (2.358) 

Neto drugi vseobsegajoči donos   14.125  2.003 

Neto vseobsegajoči donos za:   171.281  159.177 

Delničarje družbe Dukat, d. d.   171.281  159.177 

Neobvladujoči deleži   -  - 

   171.281  159.177 

Čisti dobiček na delnico (v HRK) – osnovni in popravljeni 15  52,39  52,39 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK) 
Pojasnilo 

 

31. decembra 

 

2020 

 31. decembra 

 

2019 

      

Kontinuirano poslovanje      

Prihodki od prodaje blaga in storitev 8  1.704.645  1.831.226 

Prihodki od dividend 16  29  23 

Drugi prihodki   12.658  21.031 

Državne podpore   1.501  992 

Spremembe pri nedokončani proizvodnji in dokončanih 

proizvodih 
 

 
(3.254)  3.855 

Stroški proizvodov in storitev 9  (1.424.502)  (1.541.417) 

Stroški zaposlenih 10  (218.521)  (215.323) 

Amortizacija 
17, 18, 19, 

20 
 

(37.495)  (34.717) 

Drugi operativni stroški 11  (28.271)  (31.327) 

Druge (izgube)/dobički – neto 12  (510)  (852) 

Dobiček iz poslovanja  
 

6.280 

 
 

33.491 

 

      

Prihodki od obresti   2.803  2.987 

Odhodki za obresti   (184)  (251) 

Neto tečajne razlike 13  788  244 

Neto finančni prihodki   3.407  2.980 

      

Dobiček pred obdavčitvijo   9.687  36.471 

      

Davek na dobiček 14 
 

(2.485)  (8.042) 

      

Čisti dobiček v obdobju   7.202  28.429 

      

Drugi vseobsegajoči donos   -  - 

Drugi vseobsegajoči donos, ki se v naslednjih obdobjih 

prerazvrsti v poslovni izid   -  -   

Neto vseobsegajoči donos, ki se v naslednjih obdobjih 

prerazvrsti v poslovni izid   -  -   

Drugi vseobsegajoči donos, ki se v naslednjih obdobjih ne 

prerazvrsti v poslovni izid   -  -   

Neto drugi vseobsegajoči donos, ki se v naslednjih 

obdobjih ne prerazvrsti v poslovni izid   -  -   

        

      

Skupaj neto vseobsegajoči donos za obdobje   7.202  28.429 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK) Pojasnilo  
31. decembra 

2020 

 31. decembra 

2019 

      

      

Nekratkoročna sredstva      

      

Opredmetena osnovna sredstva 17  972.149  970.121 

Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe (najemi) 18  14.373  24.949 

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 17  19.202  1.680 

Naložbena nepremičnina  19  1.243  3.183 

Neopredmetena sredstva 20  132.481  130.916 

Finančna sredstva    1.348  1.347 

Odložene terjatve za davek  14  14.520  15.156 

Dani dolgoročni krediti in predujmi 23  2.853  18.346 

      

Skupaj nekratkoročna sredstva   1.158.169  1.165.698 

      

Kratkoročna sredstva      

      

Zaloge 24  305.286  312.364 

Poslovne in druge terjatve 25  956.177  862.706 

Sredstvo, razvrščeno med sredstva za prodajo 26  3.670  3.840 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 27  561.545  477.118 

      

Skupaj kratkoročna sredstva   1.826.678  1.656.028 

      

Sredstva skupaj   2.984.847  2.821.726 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK) Pojasnilo  
31. decembra 

2020 

 31. decembra 

2019 

      

Kapital in rezerve      

      

Osnovni kapital 28  300.000  300.000 

Zakonske rezerve 28  15.000  15.000 

Kumulativne tečajne razlike   (43.314)  (59.163) 

Zadržani dobiček   1.972.486  1.819.225 

Druge rezerve   2.305  134 

Skupaj kapital in rezerve   2.246.477  2.075.196 

      

Nekratkoročne obveznosti      

      

Rezervacije 29  31.904  33.736 

Obveznosti za sredstva, ki predstavljajo 

pravico do uporabe 34  
5.206  14.954 

Druge nekratkoročne obveznosti 30  26.511  16.699 

Odložena obveznost na davek 14  23.048  23.209 

Skupaj nekratkoročne obveznosti   86.669  88.598 

      

Kratkoročne obveznosti      

      

Obveznosti do dobaviteljev 31  434.148  439.515 

Obveznost za davek na dobiček   7.059  2.056 

Obveznosti za sredstva, ki predstavljajo 

pravico do uporabe 34  
9.435  10.276 

Obračunane ostale obveznosti 32  201.059  206.085 

      

Skupaj kratkoročne obveznosti   651.701  657.932 

      

Skupaj obveznosti   738.370  746.530 

      

Skupaj pasiva   2.984.847  2.821.726 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK) Pojasnilo 
 

31. decembra 

2020  

31. decembra 

2019 

      

      

Nekratkoročna sredstva      

      

Opredmetena osnovna sredstva 17  312.428  320.153 

Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe 

(najemi) 18 
 5.755  10.242 

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 17  15.235  410 

Naložbena nepremičnina  19  41  41 

Neopredmetena sredstva 20  3.667  3.394 

Naložbe v odvisne družbe 21  848.618  848.618 

Finančna sredstva, pripoznana na osnovi poštene 

vrednosti skozi izkaz poslovnega izida  
 1.125  1.125 

Odložene terjatve za davek  14  4.498  3.947 

Dani dolgoročni krediti in predujmi 23  26.395  77.850 

      

Skupaj nekratkoročna sredstva   1.217.762  1.265.780 

      

Kratkoročna sredstva      

      

Zaloge 24  120.836  128.655 

Poslovne in druge terjatve 25  246.636  214.774 

Sredstvo, razvrščeno med sredstva za prodajo 26  197  197 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki 27  194.083  176.572 

      

Skupaj kratkoročna sredstva   561.752  520.198 

      

Sredstva skupaj   1.779.514  1.785.978 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK) 
Pojasnilo 

 
31. decembra 

2020  
31. decembra 

2019 

      

Kapital in rezerve      

      

Osnovni kapital 28  300.000  300.000 

Zakonske rezerve 28  15.000  15.000 

Zadržani dobiček in druge rezerve   1.175.184  1.167.982 

Skupaj kapital in rezerve   1.490.184  1.482.982 

      

      

Nekratkoročne obveznosti      

Rezervacije 29  7.904  7.530 

Obveznosti za sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe 34  2.231  6.199 

Druge nekratkoročne obveznosti   18.181  6.462 

Skupaj nekratkoročne obveznosti   28.316  20.191 

      

      

Kratkoročne obveznosti      

      

Obveznosti do dobaviteljev 31  177.419  196.045 

Obveznosti za sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe 34  3.621  4.145 

Obračunane ostale obveznosti 32  79.974  82.615 

      

Skupaj kratkoročne obveznosti   261.014  282.805 

      

Skupaj obveznosti   289.330  302.996 

      

Skupaj pasiva   1.779.514  1.785.978 
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  Pripisljivo lastnikom kapitala matične družbe 

 

 

  

(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK)  
Delniški 

kapital  

Zakonske 

rezerve  

Druge 

rezerve  

Kumulativne 

tečajne 

razlike  

Zadržani 

dobiček 

 Skupaj kapital, 

pripisljiv lastnikom 

kapitala matične 

družbe 

 

Neobvladujoči 

deleži 

 

Skupaj kapital 

 

 

                

 

 
                

                

                

Stanje 31. decembra 2018  300.000  15.000  2.523  (63.525)  1.662.020  1.916.018  - 1.916.018 

                

Neto dobiček za obdobje  -  -  -  -  157.174  157.174  - 157.174 

Drugi vseobsegajoči donos  -  -  (2.389)  4.362  31  2.004  - 2.004 

Skupaj vseobsegajoči donos  -  -  (2.389)  4.362  157.205  159.178  - 159.178 

                

Stanje 31. decembra 2019  300.000  15.000  134  (59.163)  1.819.225  2.075.196  - 2.075.196 

 

Neto dobiček za obdobje  -  -  -  -  157.156  157.156  - 157.156 

Drugi vseobsegajoči donos  -  -  2.171  15.851  (3.896)  14.125  - 14.125 

Skupaj vseobsegajoči donos  -  -  2.171  15.851   153.260  171.281  - 171.281 

Stanje 31. decembra 2020  300.000  15.000  2.304  (43.312)  1.972.485  2.246.477     - 2.246.477 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK)  
Delniški 

kapital 
 

Zakonske 

rezerve 
 

Druge 

rezerve 
 

Zadržani 

dobiček 
 

Skupaj 

kapital 

           

           

Stanje 31. decembra 2018  300.000  15.000  87  1.139.466  1.454.553 

           

Neto vseobsegajoči donos za obdobje  -  -  -  28.429  28.429 

           

Stanje 31. decembra 2019  300.000  15.000  87  1.167.895  1.482.982 

           

Neto vseobsegajoči donos za obdobje  -  -  -  7.202  7.202 

           

Stanje 31. decembra 2020  300.000  15.000  87  1.175.097  1.490.184 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK)  

 2020  2019 

Denarna sredstva iz poslovnih dejavnosti:    

      

Denarna sredstva, ustvarjena s poslovanjem (pojasnilo 33) 311.508  356.780 

Plačani davek na dobiček (32.054)  (35.842) 

Plačane obresti (452)  (630) 

    

Denarna sredstva iz poslovnih dejavnosti 279.002  320.308 

    

Denarna sredstva iz dejavnosti naložb:    

    

Nakupi opredmetenih in neopredmetenih sredstev (118.810)  (113.429) 

Iztržki od prodaje opredmetenih sredstev 1.668  2.239 

Izplačilo sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe (najem) (120)  (34.659) 

Prihodki od obresti in dividend 1.154  935 

Prihodki od prodaje finančnih sredstev -  33 

Naložbe v vrednostne papirje -  (1.002) 

Odobrena dolgoročna posojila (3.248)  (3.025) 

Vračila danih dolgoročnih posojil 17.322  3.127 

Odobrena kratkoročna posojila in depoziti (150.921)  (141.596) 

Vračila odobrenih kratkoročnih posojil 68.968  70.785 

    

Denarna sredstva iz dejavnosti naložb (183.987)  (216.592) 

    

Denarna sredstva iz finančnih dejavnosti    

    

Vračila sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe (najemi) -  34.659 

Odplačilo sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe (najem) (10.588)  (9.429) 

    

Denarna sredstva iz finančnih dejavnosti (10.588)  25.230 

    

Neto (zmanjšanje)/povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 84.427  128.946 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki, začetek leta 477.118  348.172 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki, konec leta 561.545  477.118 
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(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK)  

 2020  2019 

Denarna sredstva iz poslovnih dejavnosti:        

    

Denarna sredstva, ustvarjena s poslovanjem (pojasnilo 33) 41.060  104.885 

Plačani davek na dobiček (7.500)  (11.444) 

Plačane obresti (184)  (251) 

    

Denarna sredstva iz poslovnih dejavnosti 33.376  93.190 

    

Denarna sredstva iz dejavnosti naložb:    

    

Nakupi opredmetenih in neopredmetenih sredstev (26.071)  (51.905) 

Iztržki od prodaje opredmetenih sredstev 203  496 

Izplačilo sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe (najem) (54)  (14.052) 

Naložbe v vrednostne papirje -  (911) 

Prihodki od prodaje vrednostnih papirjev -  32 

Odobrena dolgoročna posojila (9.299)  (11.786) 

Vračila danih dolgoročnih posojil 23.406  8.831 

Odobrena kratkoročna posojila in depoziti (56.284)  (59.692) 

Vračila odobrenih kratkoročnih posojil 

Plačane/prejete dividende (pojasnilo 16) 

56.695 

29 
 

60.113 

23 

    

Denarna sredstva iz dejavnosti naložb (11.375)  (68.851) 

    

Denarna sredstva iz finančnih dejavnosti    

    

Vračila sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe (najemi) -  14.052 

Odplačilo sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe (najem) (4.490)  (3.708) 

    

Denarna sredstva iz finančnih dejavnosti (4.490)  10.344 

    

Neto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 17.511  34.683 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki, začetek leta 176.572  141.889 

Denarna sredstva in denarni ustrezniki, konec leta 194.083  176.572 
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POJASNILO 1 – SPLOŠNI PODATKI 
 

DUKAT mliječna industrija, d. d. (v nadaljevanju: »Družba« ali »DUKAT«), je bila ustanovljena v skladu z zakoni in 

predpisi Republike Hrvaške. Družba ima sedež v Zagrebu. Naslov sedeža Družbe je Marijana Čavića 9, Zagreb. 

Matična številka Družbe je 01454935, matična številka subjekta 080307619, OIŠ pa 25457712630. 

 

Glavna dejavnost Družbe je predelava mleka in mlečnih izdelkov (vključno s siri, skuto ter fermentiranimi in 

pasteriziranimi izdelki). 

 

Skupina DUKAT (v nadaljevanju: »Skupina«) je bila leta 2020 sestavljena iz matične družbe DUKAT, d. d., Zagreb 

in iz 13 hčerinskih družb (2019: 13 hčerinskih družb) s sedeži na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, 

Severni Makedoniji, na Kosovu in v Bolgariji. Hčerinske družbe so navedene v pojasnilu 18. 

 

Druge dejavnosti Skupine vključujejo trgovino na debelo in drobno, popravila in vzdrževanje vozil ter transport blaga. 

 

Na dan 31. decembra 2020 je bil večinski lastnik Skupine B.S.A. International S.A. iz Bruslja, ki je imel v lasti 95,33 % 

(2019: 93,69 %) delnic Družbe, medtem ko je bilo preostalih 4,67 % (2019: 6,31 %) delnic v lastništvu različnih 

delničarjev. Končni lastnik Družbe in Skupine je družba B.S.A. International S.A. iz Bruslja. 

 

Na dan 31. decembra 2020 so delnice Družbe kotirale na rednem trgu na Zagrebški borzi.  
Družba javno objavlja informacije v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer pri Hrvaški agenciji za nadzor finančnih 

storitev (HANFA), na Zagrebški borzi (ZSE), prek Hrvaške tiskovne agencije (HINA) in na spletnih straneh Družbe 

(www.dukat.hr). 

 
Na dan 31. decembra 2020 je bilo v družbi Dukat, d. d., 1.197 zaposlenih (v letu 2019: 1.251).   

Izobrazbena struktura zaposlenih je bila na dan 31. decembra 2020 naslednja: magisterij 11, visokošolska izobrazba 

180, višješolska izobrazba 86, srednješolska izobrazba 799 in nekvalificirani 122 (2019: magisterij 14, visokošolska 

izobrazba 180, višješolska izobrazba 84, srednješolska izobrazba 841 in nekvalificirani 132). 

 

Na dan 31. decembra 2020 je bilo v Skupini Dukat 2.943 zaposlenih (v letu 2019: 2.971).   

Izobrazbena struktura zaposlenih je bila na dan 31. decembra 2020 naslednja: magisterij 31, visokošolska izobrazba 

473, višješolska izobrazba 199, srednješolska izobrazba 1.995 in nekvalificirani 245 (2019: magisterij 37, visokošolska 

izobrazba 460, višješolska izobrazba 196, srednješolska izobrazba 2.014 in nekvalificirani 264). 

 

 

POJASNILO 2 – POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH POLITIK  
 

Sledi prikaz najpomembnejših računovodskih politik, ki so bile sprejete pri pripravi teh računovodskih izkazov. Te 

računovodske politike se dosledno uporabljajo za vsa obdobja v izkazih, razen tam, kjer je navedeno drugače. Vse 

politike, ki veljajo za Skupino, veljajo tudi za Družbo, razen če ni navedeno drugače.  

 

2.1 Podlaga za pripravo 

 

Računovodski izkazi Skupine in Družbe so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 

(MSRP), ki jih je izdal Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) in jih je sprejela EU, v okviru 

dogovora o izvirnih vrednostih, razen za finančna sredstva, pripoznana na osnovi poštene vrednosti skozi izkaz 

poslovnega izida. 

 

Pri pripravi računovodskih izkazov v skladu z MSRP-ji je zahtevana uporaba določenih ključnih računovodskih ocen. 

Pri uporabi računovodskih politik Družbe in Skupine se od Uprave zahteva tudi presojevanje. Področja, pri katerih so 

predpostavke in ocene pomembne za računovodske izkaze, so prikazana v pojasnilu 4. 
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POJASNILO 2 – POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH POLITIK (nadaljevanje) 
 

Sprejetje novih in revidiranih Mednarodnih standardov računovodskega poročanja  

Standardi in pojasnila, ki veljajo v trenutnem obdobju 

V trenutnem obdobju veljajo naslednji novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal Upravni 

odbor za mednarodne računovodske standarde, ter pojasnila, ki jih je izdal Odbor za pojasnjevanje mednarodnih 

standardov računovodskega poročanja in jih je sprejela Evropska unija. 

Novi standardi, sprejeti v računovodskih izkazih za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2020, so: 

 

 Najemi po covidu-19 (dopolnitev MSRP 16) 
 

Od 1. junija 2020 veljajo spremembe v MSRP 16, ki dajejo najemniku možnost oprostitve plačil najemnin, ki so 

neposredna posledica pandemije covida-19. Merila upravičenosti so dosežena ob izpolnitvi naslednjih pogojev: 

(a) Sprememba plačil najemnin ima za posledico spremenjeno nadomestilo za najem, ki je vsebinsko enako ali nižje 

od nadomestila za najem tik pred spremembo. 

(b) Vsakršno znižanje najemnin vpliva le na najemnine, ki zapadejo v plačilo na dan 30. 6. 2022 ali prej. 

(c) Ni pomembnih sprememb v drugih določilih in pogojih najema. 

 
Najemne koncesije, ki ustrezajo tem merilom, se lahko obračunajo v skladu s praktično oprostitvijo, kar pomeni, da 

najemnik ne presoja, ali najemna koncesija ustreza opredelitvi spremembe najema. Najemniki uporabljajo druge 

zahteve MSRP 16 v računovodstvu za koncesijo. 
 

Poslovodstvo Družbe je sprejelo standard z datumom uveljavitve, njegova uporaba pa ni imela pomembnega vpliva na 

računovodske izkaze Družbe. 

 

 Drugi standardi 

 

Novi standardi, sprejeti v računovodskih izkazih za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2020, in ki niso pomembneje 

vplivali na Družbo, so: 

 

• MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih 

ocen in napake (Dodatek – Pobuda za objavo – Opredelitev materiala);  

• Revizije konceptualnega okvira za računovodsko poročanje; 

• Spremembe MSRP 3: Poslovne kombinacije; 

• Reforma referenčnih obrestnih mer – Dodatki MSRP 9, MRS 39 in MSRP 7. 

 

 

Sprejetje omenjenih sprememb in pojasnil standarda ni pomembno vplivalo na računovodske izkaze Družbe in 

Skupine. 
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Sprejetje novih in revidiranih Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (nadaljevanje) 

 

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal UOMRS in še niso v veljavi ter jih Družba in Skupina še nista sprejeli 

(nadaljevanje)  

 

Naslednje spremembe začnejo veljati za letno obdobje, ki se začne 1. januarja 2022: 

• Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva – stroški izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (spremembe 

MRS 37); 

• Opredmetena osnovna sredstva: dobički pred nameravano uporabo (spremembe MRS 16); 

• Spremembe različnih standardov MSRP zaradi izboljšav, cikel 2018–2020 (spremembe MSRP 1, MSRP 9, MSRP 

16 in MRS 41); 

• Sklicevanje na konceptualni okvir (spremembe in dopolnitve MSRP 3). 

 

Družba in Skupina ne pričakujeta, da bi kateri koli drugi standard, ki ga je izdal Mednarodni odbor za računovodske 

standarde in ki še ni začel veljati, pomembno vplival na računovodske izkaze. 

 

Naslednje spremembe začnejo veljati za letno obdobje, ki se začne 1. januarja 2023: 

• Zavarovalne pogodbe (MSRP 17, od 1. januarja 2023) – v juniju 2020. UOMRS je izdal spremembe in dopolnitve 

za MSRP 17, vključno s preložitvijo začetka veljavnosti na 1. januar 2023.
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POJASNILO 2 – POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH POLITIK (nadaljevanje) 

 

2.2  Konsolidacija 

 

(a) Odvisne družbe 

 

Odvisne družbe so vsi subjekti,  v katerih ima Družba zmožnost odločanja o  finančnih in poslovnih politikah,  kar 

običajno vključuje več kot polovico glasovalnih pravic. Pri ocenjevanju, kolikšen je vpliv Skupine, se upoštevata tudi 

obstoj in učinek potencialnih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno mogoče uveljaviti ali zamenjati. Računovodski izkazi 

odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko je obvladovanje preneseno na Skupino 

(datum pridobitve), do datuma, ko obvladovanje preneha. 

 

Za izkazovanje prevzema odvisnih podjetij s strani Skupine se uporablja nakupna metoda računovodenja. Stroški 

prevzema se merijo kot skupek prenesenega nadomestila, merjenega po pošteni vrednosti na datum prevzema, in 

zneska neobvladujočega deleža v prevzetem podjetju. Datum nakupa je datum prevzema, pri katerem je poslovna 

združitev dosežena v eni transakciji, in je datum vsakega nakupa delnic, pri katerem je poslovna združitev dosežena v 

stopnjah z zaporednimi nakupi delnic. Nastali stroški prevzema so pripoznani v izkazu vseobsegajočega donosa v 

obdobju, v katerem so nastali. 

 

 

Pridobljena pripoznana sredstva, obveznosti in morebitne obveznosti v poslovni združitvi se na začetku merijo po 

pošteni vrednosti na datum prevzema, ne glede na obseg neobvladujočih deležev. Dobro ime se na začetku meri po 

strošku kot presežku vsote prenesenega nadomestila za prevzem in zneska, pripoznanega za neobvladujoči delež nad 

čistimi pridobljenimi sredstvi in prevzetimi obveznostmi. Če je to nadomestilo nižje od poštene vrednosti čistega 

premoženja prevzetega odvisnega podjetja, je razlika pripoznana v poslovnem izidu. 

 

Medsebojne transakcije, stanja in neiztrženi dobički iz transakcij med podjetji Skupine se izločijo pri konsolidaciji. 

Prav tako se izločijo neiztržene izgube, razen če obstajajo dokazi o zmanjšanju vrednosti prenesenih sredstev. Po 

potrebi so narejeni konsolidacijski popravki z namenom, da so računovodske politike družb v Skupini skladne z 

računovodskimi politikami Skupine. 

 

(b) Transakcije z neobvladujočimi deleži 

 

Rezultat nakupov in prodaje neobvladujočih deležev so lahko dobički in izgube, ki so prikazani kot kapitalske 

transakcije.  

 

(c) Članice Skupine 

 

Rezultati poslovanja in finančni položaj vseh članic Skupine, pri katerih je funkcijska valuta različna od predstavitvene, 

se pretvorijo v predstavitveno valuto, kot sledi: 

 

(i) sredstva in obveznosti za vsako predstavljeno bilanco stanja se pretvorijo po končnem tečaju na datum 

te bilance; 

(ii) prihodki in odhodki v vsakem izkazu poslovnega izida se pretvorijo po povprečnih menjalnih tečajih; 

(iii) vse tečajne razlike, ki iz tega izhajajo, se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu. 

 

Ob konsolidaciji se tečajne razlike, ki izhajajo iz pretvorbe čiste finančne naložbe v poslovanje v tujini, prenesejo v 

»kumulativne prevedbene rezerve«. Ob delni ali celotni prodaji poslovanja v tujini se tečajne razlike pripoznajo v 

izkazu poslovnega izida kot del dobička ali izgube iz prodaje. 

 

 

2.3 Naložbe v odvisne družbe 

 

V nekonsolidiranih računovodskih izkazih Družba knjiži naložbe v odvisne družbe po nabavni ceni, zmanjšani za 

morebitne oslabitve.   
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POJASNILO 2 – POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH POLITIK (nadaljevanje) 
 

2.4  Poročanje o poslovnih odsekih  

Poslovni odsek je sestavni del subjekta: a) ki opravlja poslovne dejavnosti, iz naslova katerih ustvarja prihodke in 

s katerimi ima stroške, vključno s prihodki in stroški, ki se nanašajo na transakcije z drugimi sestavnimi deli istega 

subjekta, b) katerega poslovne rezultate redno pregleduje vodstveni delavec subjekta, ki sprejema poslovne 

odločitve, da lahko na njihovi podlagi sprejema odločitve o virih, ki jih je treba razporediti v določen odsek, in 

ocenjuje uspešnost poslovanja subjekta, ter c) za katerega so na voljo ločeni finančni podatki. 

2.5 Tuje valute 

 

(a) Funkcijska in predstavitvena valuta  

 

Postavke, vključene v računovodske izkaze vsake članice Skupine, so merjene v valuti izvirnega gospodarskega okolja, 

v katerem članica posluje (v »funkcijski valuti«). Konsolidirani računovodski izkazi so predstavljeni v hrvaških kunah 

(HRK), ki so funkcijska in predstavitvena valuta Družbe. 

 

(b) Transakcije in stanja v tuji valuti 

 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla. Pozitivne 

in negativne tečajne razlike zaradi obračuna transakcij v tujih valutah in preračunavanja denarnih sredstev in 

obveznosti, izraženih v tujih valutah, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

 

2.6 Nepremičnine, naprave in oprema 

 
Nepremičnine, naprave in oprema so v bilanci stanja izkazane kot izvirna nabavna vrednost,  po potrebi zmanjšana 

za kumulativni amortizacijski popravek vrednosti in rezervacijo za oslabitev. Izvirna nabavna vrednost vključuje 

strošek, ki je neposredno povezan s pridobitvijo sredstev. 

 

Poznejši stroški se vključijo v knjigovodsko vrednost sredstva ali se pripoznajo kot posebno sredstvo le, kadar je 

verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v Skupino, in če je nabavno 

vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Knjigovodska vrednost zamenjanega dela se preneha pripoznavati. Vsi ostali 

stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja se knjižijo v breme izkaza poslovnega izida v finančnem obdobju, v 

katerem so nastali.   

 

Zemljišča se ne amortizirajo. Amortizacija drugih nepremičnin, naprav in opreme se izračuna po metodi enakomernega 

časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega sredstva ter se pripozna v izkazu 

poslovnega izida. 

 

Letne amortizacijske stopnje so bile naslednje: 

 
 Število delovnih izmen 

 Ena Dve Tri 

    

Zgradbe 2,0–10,0 % 2,5–12,5 % 3,0–15,0 % 

Stroji in oprema 5,0–20,0 % 6,3–25,0 % 7,5–30,0 % 

Transportna sredstva 16,67–25,0 % 20,84–31,25 % 25,0–37,5 % 

Drugo 10,0–20,0 % 12,5–25,0 % 15,0–30,0 % 

 

Preostala vrednost sredstva je ocenjeni znesek, ki bi ga Skupina v tistem trenutku prejela za odtujitev sredstva in ki je 

zmanjšan za pričakovane stroške odtujitve, če bi starost in stanje sredstva že nakazovala na konec njegove dobe 

koristnosti. Preostala vrednost sredstva je nič, če Skupina pričakuje, da bo uporabljala sredstvo do konca njegove 

življenjske dobe. Preostalo vrednost sredstev in dobo koristnosti je treba na vsak datum bilance stanja pregledati in po 

potrebi prilagoditi.  
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2.6 Nepremičnine, naprave in oprema (nadaljevanje) 

 

Če je knjigovodska vrednost sredstva večja od ocenjene nadomestljive vrednosti, se takoj odpiše do višine 

nadomestljive vrednosti (pojasnilo 2.9).  

 

Dobički in izgube pri odtujitvah se določijo s primerjavo prihodkov s knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva ter 

se v izkazu poslovnega izida vključijo v ostale poslovne odtujitve. 

 

 

2.7 Naložbene nepremičnine  

 

Naložbene nepremičnine, ki se nanašajo predvsem na poslovne stavbe in zemljišča, so v posesti zaradi donosov pri 

dolgoročnem najemu ali zaradi rasti njihove vrednosti ter jih Skupina ali Družba ne uporabljata. Naložbene 

nepremičnine se obravnavajo kot dolgoročna naložba, razen če so namenjene prodaji v naslednjem letu in je kupec 

znan; v tem primeru so razvrščene v kratkoročna sredstva. Naložbene nepremičnine so knjižene kot izvirna nabavna 

vrednost, zmanjšana za kumulativni amortizacijski popravek vrednosti. Amortizacija za stavbe je izračunana po metodi 

enakomernega časovnega amortiziranja, tako da se stroški pripišejo prek ocenjene dobe koristnosti (od 10 do 50 let). 

 

Naknadni odhodki so kapitalizirani šele takrat, ko je verjetno, da bodo z njimi povezane prihodnje gospodarske koristi 

pritekale v Skupino, in ko je mogoče zanesljivo meriti stroške. Vsi ostali stroški popravil in vzdrževanja se knjižijo v 

breme izkaza poslovnega izida, v katerem so nastali. Če Družba ali Skupina začneta uporabljati sredstvo, namenjeno 

prodaji, je to prerazvrščeno v opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in opremo) in njegova 

knjigovodska vrednost na dan prerazvrstitve postane predpostavljena vrednost, ki bo naknadno amortizirana. 

 

2.8 Neopredmetena sredstva  

 

(a) Dobro ime 

 

Dobro ime predstavlja razliko med vsoto prenesenega nadomestila za prevzem in zneskom, pripoznanim kot 

neobvladujoči delež nad pridobljenimi sredstvi in prevzetimi obveznostmi. Ob prevzemu odvisnih podjetij je dobro 

ime vključeno v neopredmetena sredstva. Ločeno pripoznano dobro ime je letno preverjeno z oslabitvijo in knjiženo 

po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrane izgube zaradi oslabitve. Izgube zaradi oslabitve dobrega imena se ne 

razveljavijo. Dobički in izgube pri odtujitvi subjekta vključujejo knjigovodsko vrednost dobrega imena v povezavi s 

prodanim subjektom. 

Dobro ime je za namen preizkušanja oslabitve razporejeno k denar ustvarjajočim enotam. Razporejeno je k tistim denar 

ustvarjajočim enotam, od katerih se pričakuje, da jim bo poslovna združitev, v kateri je nastalo dobro ime, koristila 

(pojasnilo 2.9). 

 

(b) Blagovne znamke, patenti in licence 

 

Pridobljene blagovne znamke, patenti in licence so prikazani po izvirni nabavni vrednosti. Blagovne znamke, patenti 

in licence imajo končno dobo koristnosti in so knjiženi po nabavni vrednosti, zmanjšani za akumulirano amortizacijo. 

Amortizacija je izračunana v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja, tako da se stroški blagovnih 

znamk, patentov in licenc pripišejo prek ocenjene dobe koristnosti (3–5 let). 

 

(c) Računalniška programska oprema 

 

Pridobljene licence za računalniško programsko opremo so kapitalizirane na podlagi stroškov pridobitve in priprave te 

opreme za uporabo. Ti stroški se amortizirajo v času njihove ocenjene dobe koristnosti (5 let). Neposredni stroški (v 

glavnem stroški za zaposlence, ki razvijajo programsko opremo), ki so povezani z izdelavo prepoznavnih in 

edinstvenih izdelkov programske opreme, ki jo obvladuje Družba, in bodo verjetno več kot eno leto ustvarjali 

gospodarske koristi, večje od stroškov, so pripoznani kot neopredmetena sredstva.   
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2.9 Oslabitev nefinančnih sredstev  

 

Za neopredmetena sredstva, ki imajo nedoločeno dobo koristnosti (kot je dobro ime), amortizacija ne velja in so letno 

preizkušena za oslabitev. Sredstva, ki se amortizirajo, so pregledana za oslabitev, kadar dogodki ali spremembe 

okoliščin kažejo, da knjigovodske vrednosti morda ne bo mogoče nadomestiti. Izguba zaradi oslabitve je pripoznana 

kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in njegovo nadomestljivo vrednostjo. Nadomestljiva vrednost je 

poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, pri čemer se upošteva višja od obeh vrednosti. 

Za namen ocenjevanja oslabitve se sredstva združijo v skupine na najnižjo raven, da se lahko posamezno določi denarni 

tok (denar ustvarjajoče enote).  

 

Nefinančna sredstva, ki niso dobro ime in ki so utrpela oslabitev, so na vsak datum poročanja pregledana glede 

možnosti razveljavitve oslabitve. 

 

 

2.10 Finančna sredstva 

 

Skupina in Družba razvrščata svoja finančna sredstva v naslednji dve kategoriji: finančna sredstva, pripoznana na 

osnovi poštene vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, ter posojila in terjatve. Razvrstitev je odvisna od namena 

pridobitve finančnih sredstev. Razvrstitev finančnih sredstev določi poslovodstvo ob začetnem pripoznanju. 

 

(a) Finančna sredstva, pripoznana na osnovi poštene vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 

 

Finančna sredstva, pripoznana na osnovi poštene vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, predstavljajo sredstva, 

namenjena trgovanju. Finančno sredstvo se v to kategorijo razvrsti, če je pridobljeno predvsem za namene kratkoročne 

prodaje. Sredstva iz te kategorije so razvrščena kot kratkoročna sredstva. 

 

Finančna sredstva, pripoznana na osnovi poštene vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, so v začetku pripoznana po 

pošteni vrednosti, stroški posla pa so izkazani v izkazu poslovnega izida. 

 

Dobički ali izgube, ki izhajajo iz spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti 

skozi izkaz poslovnega izida, so predstavljeni v izkazu poslovnega izida v postavki »druge izgube/dobički« v obdobju, 

v katerem so nastali. Prihodki od dividend od finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz 

poslovnega izida, so pripoznani v izkazu poslovnega izida v postavki »druge izgube/dobički«, ko je uveljavljena 

pravica do izplačila dividend. 

 

(b) Posojila in terjatve 

 

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem 

trgu. Navedena sredstva so vključena v kratkoročna sredstva, razen pri sredstvih z zapadlostjo, daljšo od 12 mesecev 

od datuma bilance stanja. Takšna sredstva so razvrščena v nekratkoročna sredstva. Posojila in terjatve so knjižene po 

odplačni vrednosti z metodo efektivne obrestne mere.  

 

Običajni nakupi in prodaje naložb so pripoznane na datum trgovanja, torej datum, na katerega se Družba ali Skupina 

zaveže k nakupu ali prodaji sredstva. Pripoznanje naložb je odpravljeno, ko pravice do prejema denarnih tokov iz 

naložb prenehajo veljati ali so prenesene ter ko Skupina prenese vsa tveganja in koristi lastništva.  
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2.10 Finančna sredstva (nadaljevanje) 

 

(b) Posojila in terjatve (nadaljevanje) 

 

Poštene vrednosti naložb, ki kotirajo na borzi, temeljijo na trenutnih ponujenih nakupnih cenah. Če trg za finančno 

sredstvo ne deluje (kot vrednostni papirji, ki ne kotirajo), Skupina in Družba določita pošteno vrednost z metodami 

vrednotenja, ki upoštevajo nedavne transakcije pod običajnimi pogoji, in primerjavo z drugimi podobnimi instrumenti, 

pri čemer so v največji možni meri uporabljeni tržni vhodni podatki in je kar najmanj naslanjanja na podatke, specifične 

za poslovni subjekt. 

 

Družba in Skupina na vsak datum bilance stanja ocenita, ali obstajajo objektivni dokazi, da je finančno sredstvo 

oslabljeno ali da je oslabljena skupina finančnih sredstev. Preizkušanje oslabitve danih posojil in terjatev je opisano v 

pojasnilu 2.16. 

 

2.11 Izpeljani finančni instrumenti 

 

Izpeljani instrumenti so na začetku pripoznani po pošteni vrednosti na datum sklenitve pogodb o izpeljanih finančnih 

instrumentih in se naknadno merijo po svoji pošteni vrednosti. Spremembe poštene vrednosti takšnih izpeljanih 

instrumentov so takoj pripoznane v izkazu poslovnega izida v postavki »drugi dobički – neto«.  

 

2.12 Sredstvo, razvrščeno med sredstva za prodajo    

 

Sredstva za odtujitev so sredstva (kratkoročna ali nekratkoročna), ki bodo skupaj kot skupina, odtujena s prodajo ali 

kako drugače v eni sami transakciji, ter obveznosti, ki so s temi sredstvi neposredno povezane in bodo v transakciji 

prenesene. Dobro ime je vključeno, če skupina za odtujitev zajema posel v okviru denar ustvarjajoče enote, v katero je 

bilo dobro ime razporejeno ob prevzemu.  

 

Sredstva in skupine za odtujitev (ki lahko vključujejo nekratkoročna ali kratkoročna sredstva) so razporejene v izkazu 

o finančnem položaju v postavko »sredstvo, razvrščeno med sredstva za prodajo«, če bo njihova knjigovodska vrednost 

povrnjena predvsem s prodajno transakcijo v 12 mesecih po datumu bilance stanja, in ne s stalno uporabo. Sredstva, 

ki so v izkazu finančnega položaja za trenutno obdobje razvrščena med sredstva za prodajo, v primerjalnem izkazu 

finančnega položaja niso prerazvrščena. Obveznosti, neposredno povezane s skupino za odtujitev, ki bodo prenesene 

v transakciji odtujitve, so prerazvrščene in v izkazu finančnega položaja predstavljene ločeno. 

 

Sredstva, razvrščena med sredstva za prodajo, ali skupina za odtujitev v posesti za prodajo kot celota se merijo po 

knjigovodski vrednosti ali po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, pri čemer se upošteva nižja od obeh 

vrednosti. Nepremičnine, naprave in oprema, ki so v posesti za prodajo, se ne amortizirajo. 

 

2.13 Ustavljeno poslovanje  

 

Ustavljeno poslovanje je sestavni del Skupine, ki je bilo odtujeno ali je v posesti za prodajo in: (a) predstavlja ločeno 

glavno poslovno področje ali geografsko območje poslovanja, (b) je del enega koordiniranega načrta za odtujitev 

ločenega glavnega poslovnega področja ali geografskega območja poslovanja ali (c) je odvisna družba, prevzeta 

izključno z namenom ponovne prodaje. Dobički in denarni tokovi ustavljenega poslovanja, če obstajajo, so razkriti 

ločeno od ohranjenega poslovanja, pri čemer so primerjalni podatki ponovno predstavljeni. 
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2.14  Najemi  

 
MSRP 16 določa načela za pripoznanje, merjenje, predstavitev in razkritje najemov za obe pogodbeni stranki, tj. kupca 
(»najemojemalca«) in dobavitelja (»najemodajalca«).  
Družba ob sklenitvi pogodbe oceni, ali pogodba vsebuje vse značilnosti pogodbe o najemu skladno z MSRP 16. 
Po MSRP 16 se s pogodbo o najemu pravica do uporabe določenega sredstva prenese na najemnika ob izpolnjenih 
naslednjih dveh pogojih: 
– najemnik ima izključno pravico do uporabe sredstva v določenem obdobju in  
– najemnik ima pravico odločanja glede načina uporabe sredstva v času najema. 
Izjema so kratkoročni najemi (do 12 mesecev) in najemi sredstev majhnih vrednosti (do 5.000 USD). Za takšne 
pogodbe se sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe, pripoznajo skupaj s pripadajočimi obveznostmi. Sredstvo, ki 
predstavlja pravico do uporabe, se amortizira od datuma začetka najema do konca njegove dobe koristnosti oziroma 
do konca trajanja najema, če je krajše od dobe koristnosti sredstva. 
 
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe, se po začetnem pripoznanju merijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za 
obračunano amortizacijo. 
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe, se amortizirajo v obdobju najema (na podlagi enakomerne časovne 
metode), skupaj s pripoznanjem amortiziranega stroška obveznosti iz najema. 
Letni strošek najema predstavlja znesek amortizacije sredstev v najemu, skupaj z obrestmi iz finančnih obveznosti 
najema. 
Obveznosti iz najemov so prikazane v postavki »druge kratkoročne in/ali nekratkoročne obveznosti«. 
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe, so prikazana ločeno od ostalih sredstev ali v okviru zadevnih sredstev. 
Stroški amortizacije in stroški obresti na obveznosti iz najemov so predstavljeni ločeno, kot operativni in finančni 
stroški. 

 

Pri merjenju obveznosti iz najemov za najeme, ki so razvrščeni kot operativni, sta Družba in Skupina vzeli sedanjo 
vrednost najemnin, po predpostavljeni obrestni meri, po kateri se lahko Skupina zadolži na dan 1. januarja 2019. 

 

2.15  Zaloge 
 
Zaloge surovin, trgovskega blaga in rezervnih delov so izkazane po nabavni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, pri 
čemer se upošteva nižja od obeh vrednosti. Strošek se določa po metodi tehtanih povprečnih cen. Čista iztržljiva 
vrednost je ocenjena prodajna cena v rednem poslovanju, zmanjšana za variabilne stroške prodaje. Strošek 
nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov zajema stroške surovin in lastne delovne sile ter druge neposredne 
stroške in z njimi povezane splošne proizvodne stroške (na podlagi običajne delovne zmogljivosti). 
 
Drobni inventar in orodje sta v celoti odpisana ob začetku uporabe. 

 

2.16 Terjatve do kupcev in druge terjatve 
 

Terjatve do kupcev in druge finančne terjatve so v začetku pripoznane po pošteni vrednosti in naknadno merjene po 

odplačni vrednosti z metodo efektivnih obresti, zmanjšani za popravek vrednosti. Popravek vrednosti terjatev se 

oblikuje, če obstaja nepristranski dokaz, da Družba ali Skupina ne bi mogli izterjati vseh zapadlih zneskov v skladu z 

dogovorjenimi pogoji. Pomembne finančne težave dolžnika, verjetnost, da bo dolžnik bankrotiral, ter zamude ali 

kršitve pri plačilih veljajo za kazalnike oslabljenosti terjatve. Znesek popravka vrednosti je razlika med knjigovodsko 

vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih po efektivni obrestni 

meri. Znesek popravka vrednosti terjatev je pripoznan v izkazu poslovnega izida v postavki »drugi operativni stroški«. 

 

Vrednost zapadlih terjatev je popravljena v skladu z računovodskimi politikami: popravek vrednosti terjatev, ki so 

zapadle pred več kot 180 dnevi, znaša 50 % vrednosti terjatev, tiste, ki so zapadle pred več kot 360 dnevi, in tožene 

terjatve pa so vrednostno v celoti popravljene.  
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2.16 Terjatve do kupcev in druge terjatve (nadaljevanje) 

 

Posamezne pomembne terjatve so ocenjene posamezno, njihova vrednost pa se popravlja takrat, ko se pojavi dokaz o 

njihovi neizterljivosti. 

 

2.17 Denarna sredstva in denarni ustrezniki  
 

Denar in denarni ustrezniki obsegajo denar v blagajnah, bančne vloge na odpoklic in druge kratkoročne visoko likvidne 

naložbe z zapadlostjo treh mesecev ali manj. 

 

 

2.18 Delniški kapital 

 

Delniški kapital je sestavljen iz delnic. Prejemki, ki se izkazujejo v glavnici pri izdajanju novih delnic ali izbir, se 

izkazujejo zmanjšani za pripadajoče stroške transakcij in za davek na dobiček.  

 

Plačano nadomestilo za kupljene lastne delnice, vključno z vsemi neposrednimi stroški transakcije (zmanjšane za 

davek na dobiček), zmanjša delniško glavnico, pripisljivo lastnikom kapitala Družbe, vse dokler delnice niso 

preklicane, ponovno izdane ali prodane. Ko se takšne delnice pozneje prodajo ali ponovno izdajo, so vsa prejeta 

nadomestila, brez vseh neposredno pripisljivih dodatnih stroškov in povezanih davčnih učinkov, vključena v lastniški 

kapital, pripisljiv lastnikom kapitala Družbe. 

 

 

2.19 Krediti in posojila 

 

Krediti in posojila so na začetku pripoznani po pošteni vrednosti brez stroškov transakcij. Pozneje so krediti in posojila 

izkazani po odplačni vrednosti; vse razlike med prihodki (brez stroškov transakcije) in odkupno vrednostjo so priznane 

v izkazu poslovnega izida v obdobju najetih posojil po metodi efektivne obrestne mere.  

 

Stroški izposojanja, ki vključujejo obresti in druge stroške, nastale v povezavi z najemom kredita, vključno s tečajnimi 

razlikami, ki nastajajo iz dobljenih posojil v tujih valutah, se knjižijo kot strošek v obdobju njihovega nastanka, razen 

tistih, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstev v pripravi, ki so kapitalizirana. 

Krediti in posojila so razvrščeni kot kratkoročne obveznosti, razen če imata Družba in Skupina neomejeno pravico do 

odloga poravnave obveznosti za vsaj 12 mesecev po datumu bilance stanja. 

 

2.20 Odloženi davek od dobička 

 

Odloženi davek je obračunan po metodi bilančne obveznosti, osredotočeno na začasne razlike med davčno vrednostjo 

sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Vendar odloženi davek od 

dobička ni obračunan, če izhaja iz začetnega pripoznanja sredstva ali obveznosti v transakciji, ki ni poslovna združitev 

in ki v času transakcije ne vpliva na računovodenje ali obdavčljivi dobiček (davčno izgubo). Odloženi davek od dobička 

je določen z davčnimi stopnjami, za katere se pričakuje, da bodo veljavne v obdobju, ko bo terjatev za odložene davke 

iz dobička realizirana ali ko bo odložena obveznost za davke iz dobička poravnana na podlagi davčnih stopenj in 

davčne zakonodaje, veljavnih na datum bilance. 

 

Odloženi davek od dobička se pripozna do višine, do katere je verjetno, da bo v prihodnje na voljo obdavčljivi dobiček, 

v breme katerega bo mogoče uporabiti začasne razlike. 

 

2.21 Davek na dodano vrednost (DDV)  

 

Davčna uprava zahteva plačilo DDV-ja na neto osnovi. DDV, ki izhaja iz transakcij prodaj in nakupov, se pripozna in 

izkazuje v bilanci na neto osnovi. V primeru oslabitve terjatev za popravek vrednosti je izguba zaradi oslabitve 

zabeležena v bruto znesku terjatve, vključno z DDV-jem.  
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2.22 Zaslužki zaposlencev 

 

(a) Upokojitveni zaslužki in drugi pozaposlitveni zaslužki 

 

Družba in Skupina v času rednega poslovanja prek odtegljajev od plače nakazujeta plačila v obvezne pokojninske 

sklade v imenu svojih zaposlencev, kot to zahteva zakonodaja. Vsi prispevki, vplačani v obvezne pokojninske sklade, 

so prikazani kot izdatek za plače. Družba in Skupina nimata nobenega drugega pokojninskega sistema in zato nobenih 

drugih obveznosti v zvezi s pokojninami zaposlencev. Poleg tega Družba in Skupina nista dolžni zagotavljati nobenih 

pozaposlitvenih zaslužkov.  

 

(b) Odpravnine 

 

Odpravnine so izplačljive, če je zaposlitev delavca prekinila Družba ali Skupina pred običajnim datumom upokojitve 

ali če zaposlenec v zameno za odpravnino prostovoljno sprejme prekinitev delovnega razmerja. Družba in Skupina 

pripoznata odpravnine, če sta dokazano sprejeli obvezo prekinitve delovnega razmerja trenutnih zaposlencev v skladu 

s podrobnim uradnim načrtom, brez možnosti odstopa od njega, ali če zagotavljata odpravnine zaradi ponudbe, ki 

spodbudi prostovoljno prekinitev delovnega razmerja. Odpravnine, ki zapadejo v plačilo več kot 12 mesecev po 

datumu bilance stanja, so diskontirane na svojo sedanjo vrednost. 

 

(c) Dolgoročni zaslužki zaposlencev  

 

V obdobju, v katerem so zaslužki zasluženi, Družba in Skupina na osnovi dejanskega števila let službovanja 

enakomerno pripoznavata obveznost za dolgoročne zaslužke zaposlencev (jubilejne nagrade in redne odpravnine). 

Obveznost dolgoročnih zaslužkov zaposlencev se določa na podlagi predpostavke o verjetnem številu zaposlencev, 

ki jim bodo zaslužki izplačani, ocenjenih stroškov zaslužkov in diskontne stopnje.   

 

(d) Kratkoročni zaslužki zaposlencev  

 

Družba in Skupina pripoznavata rezervacijo za nagrade, če sta k temu pogodbeno zavezani ali če obstaja pretekla 

praksa, s katero je bila ustvarjena ta obveznost. Poleg tega Družba in Skupina pripoznavata obveznost za 

akumulirane plačane odsotnosti na podlagi neizrabljenega dopusta na datum bilance stanja. 

 

2.23 Rezervacije 

 

Rezervacije za pravne zahtevke se pripoznajo, če ima Skupina ali Družba zaradi preteklega dogodka zdajšnjo pravno 

ali posredno obvezo in če obstaja verjetnost, da bo za poravnavo te obveze potreben odtok dejavnikov, in če se znesek 

obveze lahko zanesljivo oceni.  

 

Rezervacije so merjene po sedanji vrednosti odhodkov, za katere se pričakuje, da bodo potrebni za poravnavo 

obveznosti, z mero pred obdavčitvijo, ki kaže sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, značilna za 

navedeno obveznost. Znesek rezervacij se povečuje v vsakem obdobju zaradi učinka časovne vrednosti. To povečanje 

je pripoznano kot odhodek od obresti. 

 

 

2.24 Pripoznanje prihodkov 

 

Prihodki so sestavljeni iz poštene vrednosti prejetega nadomestila ali terjatve za prodane izdelke, blago in storitve v 

okviru rednega poslovanja Družbe in Skupine. Prihodki so prikazani v zneskih brez davka na dodano vrednost, vračil, 

rabatov in popustov ter po izločitvi prodaje v okviru Skupine. 

 

Družba in Skupina priznavata prihodke, če je znesek prihodka mogoče zanesljivo meriti, če je verjetno, da bodo 

prihodnje gospodarske koristi pritekale v subjekt, in če so bili za vsako od dejavnosti Družbe in Skupine izpolnjeni 

posebni pogoji, kot je opisano v nadaljevanju.  
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2.24 Pripoznanje prihodkov (nadaljevanje) 

 

(a) Prihodki od prodaje blaga 

 

Prihodki od prodaje blaga so pripoznani, ko kupec pridobi kontrolo nad izdelkom oz. ko Družba in Skupina opravita 

dobavo kupcu in kadar ni nobene neizpolnjene obveznosti, ki bi lahko vplivala na kupčev sprejem izdelka. Dobava je 

izvršena, ko so proizvodi odpremljeni na navedeno mesto – tveganje izgube se prenese na kupca – in ko kupec 

proizvode sprejme v skladu s pogodbenimi pogoji.  

 

Proizvodi se prodajajo s popusti in količinskimi popusti, kupci pa imajo pravico do vračila blaga z napako. Prihodki 

od prodaje se prikazujejo na podlagi cene, določene v prodajnih pogodbah, brez ocenjenih popustov in količinskih 

popustov ter vračil.  

 

V skladu z MSRP 15 glede prihodkov na podlagi pogodb s kupci Družba in Skupina uporabljata model petih 

korakov: 

1) sklenitev pogodbe s kupcem, 

2) določitev pogodbenih obveznosti v zvezi z dobavo, 

3) določitev transakcijske cene, 

4) dodelitev transakcijske cene za pogodbene obveznosti v zvezi z dobavo, 

5) pripoznanje prihodkov, ko je izpolnjena pogodbena obveznost. 

 

(a) Prihodki od prodaje blaga (nadaljevanje) 

Prihodki se pripoznajo za vsako ločeno pogodbeno obvezo dobave v znesku transakcijske cene. Transakcijska 

cena je znesek pogodbenega nadomestila, do katerega Družba pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos 

blaga na kupca.  

 

Vrsta izdelka Izpolnjenje obveznosti Pripoznanje prihodkov 

Prodaja mleka in mlečnih izdelkov  

Obveznost je izvršena s podpisom kupca 

o prevzemu proizvodov. Kupec 

prevzame kontrolo nad izdelkom in ni 

nobene neizpolnjene obveznosti, ki bi 

lahko vplivala na kupčev sprejem 

izdelka. 

Prihodek se pripozna, ko so 

proizvodi dostavljeni kupcu. 

  

Pogodbena zapadlost plačil je v večini 

primerov 30 dni za sveže in največ 60 

dni za druge sortimente v skladu s 

pogodbenimi določili in lokalnimi 

predpisi.  

 

 

(b) Prihodki od storitev 

 

Ena hčerinska družba Skupine trgovcem in proizvajalcem živil in embalaže nudi transportne storitve. Prihodki iz teh 

storitev so pripoznani v obdobju zagotavljanja storitev, in sicer na podlagi opravljenih storitev do določene točke, glede 

na prevožene kilometre in prepeljane količine.  
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2.24 Pripoznanje prihodkov (nadaljevanje) 

 

(c) Prihodki od obresti 

 

Prihodki od obresti so pripoznani po časovno sorazmerni osnovi po metodi efektivnih obrestnih mer. Ko je terjatev 

oslabljena, Družba in Skupina zmanjšata knjigovodsko vrednost terjatve na njeno nadomestljivo vrednost, ki je 

ocenjena vrednost prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih po izvirni efektivni obrestni meri instrumenta. 

Enakomerna odprava diskonta v prihodnjih obdobjih se pripozna kot prihodek od obresti. Prihodek od obresti pri 

oslabljenih posojilih je pripoznan po metodi izvirne efektivne obrestne mere. 

 

(d)  Prihodki od dividend 

 
Prihodek od dividend je pripoznan, ko je uveljavljena pravica do izplačila dividend. 

 
 

2.25 Državne podpore  

 

Državne podpore se pripoznajo po svoji pošteni vrednosti, ko obstaja razumno zagotovilo, da bo subvencija prejeta ter 

da bosta Družba in Skupina izpolnjevali vse za to potrebne pogoje. Prihodek od državnih podpor je pripoznan v 

obdobju, v katerem nastanejo stroški, ki naj bi jih podpore nadomestile. Če se podpora nanaša na postavko v stroških, 

je sistematično pripoznana kot prihodek v obdobjih, v katerih so knjiženi povezani stroški, ki naj bi jih podpora 

nadomestila. Če se podpora nanaša na sredstvo, je pripoznana kot prihodek v enakih zneskih v pričakovani dobi 

koristnosti sredstva, na katero se nanaša. 

 

 

2.26 Razdelitev dividend 

 

Razdelitev dividend delničarjem Družbe je v računovodskih izkazih pripoznana kot obveznost v obdobju, v katerem 

Glavna skupščina delničarjev Družbe odobri dividende. 

 

 

2.27 Dobiček iz poslovanja 

 

Dobiček iz poslovanja je opredeljen kot rezultat pred davkom iz dobička, finančnimi postavkami in rezultatom 

ustavljenega poslovanja. Finančne postavke zajemajo odhodek za obresti pri posojilih, dobičkih in izgubah pri prodaji 

finančnih instrumentov, ki so na voljo za prodajo, ter dobičkih in izgubah zaradi menjalnih tečajev na vsa denarna 

sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti. 
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POJASNILO 3 – UPRAVLJANJE FINANČNIH TVEGANJ 

 

3.1 Dejavniki finančnega tveganja 

 

Družbo in Skupino njune dejavnosti izpostavljajo različnim finančnim tveganjem: valutnemu, kreditnemu, 

likvidnostnemu in obrestnemu tveganju v zvezi z denarnimi tokovi. Splošno obvladovanje tveganj izvajata Oddelek 

zakladništva Družbe in Oddelek za finance. 

 

(a)  Valutno tveganje 

 

Družba in Skupina delujeta na mednarodnih trgih in sta izpostavljeni valutnemu tveganju, ki nastane zaradi različnih 

sprememb tečajev tujih valut. Valutno tveganje nastane iz prihodnjih komercialnih transakcij, pripoznanih sredstev in 

obveznosti ter čistih naložb v poslovne dejavnosti v tujini. 

 

Prihodki Družbe in Skupine od prodaje v tujini so večinoma realizirani v evrih. Večina dolgoročnega in kratkoročnega 

dolga Družbe in Skupine je prav tako vezana na evro. Poleg tega Skupina investira v tuje odvisne družbe (v Sloveniji, 

Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, na Kosovu in v Bolgariji), katerih čista vrednost sredstev je 

izpostavljena valutnemu tveganju.  

 

V naslednji preglednici je prikazana občutljivost dobička pred obdavčitvijo na spremembo menjalnega tečaja, ki je v 

razumni meri mogoča, pri tem pa vse druge spremenljivke ostanejo nespremenjene: 

                     

            
  SKUPINA DRUŽBA 

 Zvišanje/znižanje 

menjalnega tečaja evra 

Vpliv na dobiček 

pred obdavčitvijo 

Vpliv na dobiček 

 pred obdavčitvijo 

 

2020 

 

 

1 % 

-1 % 

HRK ‘000 

1.358 

(1.358) 

HRK ‘000 

(84) 

84 

    

2019 1 % 1.270 (169) 

 -1 % (1.270) 169) 

 

Občutljivost drugega vseobsegajočega donosa Družbe zaradi razumne spremembe menjalnega tečaja – v primerjavi s 

HRK: 

 
  2020 2019 

Valuta Zvišanje/znižanje 

menjalnega tečaja za 

Vpliv na drugi 

vseobsegajoči donos 

Vpliv na drugi 

vseobsegajoči donos 

  HRK ‘000 HRK ‘000 

    

EUR 1 % 6.940 6.120 

 -1 % (6.940) (6.120) 

    

 

BAM 1 % 928 790 

 -1 % (928) (790) 

 
 

RSD 1 % 2.903 2.537  

 -1 % (2.903) (2.537)  

     

 

MKD 1 % (86) (53)  

 -1 % 86 53  

     

 

LEV 1 % 130 111  

 -1 % (130) (111)  
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(b) Kreditno tveganje  

 

Družba in Skupina imata koncentracije kreditnega tveganja, ki se nanašajo na ključne kupce. Dne 31. decembra 2020 

pet najpomembnejših kupcev predstavlja 37,53 % vseh poslovnih terjatev za Skupino in 36,51 % vseh poslovnih 

terjatev za Družbo (2019: 24,48 % za Skupino in 32,47 % za Družbo). Skupina na sredstvih kupcev nima nobene 

zastavne pravice.  

 

Ocenjena največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za Skupino na datum izkaza finančnega položaja znaša 

1.520.215 tisoč HRK (31. decembra 2019: 1.355.559 tisoč HRK), za Družbo pa 467.027 tisoč HRK (31. decembra 

2019: 469.109 tisoč HRK). Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju je izkazana v znesku vseh terjatev, denarnih 

sredstev ter danih dolgoročnih posojil in predujmov. 

 

Prodajne politike Družbe zagotavljajo, da je prodaja izvršena kupcem z ustrezno zgodovino kreditne sposobnosti, in 

sicer v okviru vnaprej določenih kreditnih omejitev. Kreditno tveganje je v zvezi z danimi krediti omejeno zaradi 

relativno nizkih zneskov ter zaradi njihove razpršenosti med večje število kooperantov in zaposlenih v Skupini. 

Skupina uporablja politike, ki omejujejo višino izpostavljenosti kreditnemu tveganju do katere koli finančne institucije. 

 

(c) Likvidnostno tveganje  

 

Preudarno obvladovanje likvidnostnega tveganja pomeni ohranjanje zadostne količine denarnih sredstev, zagotavljanje 

razpoložljivosti finančnih sredstev z ustreznim številom kreditnih linij in zmožnost poravnave vseh obveznosti. Cilj 

Družbe in Skupine je ohranjanje prilagodljivosti financiranja na način, ki bo omogočal dostopnost pogodbenih 

kreditnih linij. Oddelek za zakladništvo redno spremlja raven razpoložljivih virov denarnih sredstev.  

Spodnja preglednica prikazuje zapadlost finančnih obveznosti Skupine na dan 31. decembra na podlagi pogodbenih 

zapadlosti: 

 

 

V tisoč HRK 
Do 3 mesece 

3 do 12 

mesecev 1 do 5 let > 5 let Skupaj 

31. 12. 2020      

Nekratkoročne obveznosti za sredstva, ki 

predstavljajo pravico do uporabe - - 5.206 - 5.206 

Kratkoročne obveznosti za sredstva, ki 

predstavljajo pravico do uporabe 8.906 529 - - 9.435 

Druge obveznosti 200.495 7.623 - - 208.118 

Dobavitelji  433.052 1.096 - - 434.148 

 642.453 9.248 5.206 - 656.907 

      

 

 

V tisoč HRK 
Do 3 

mesece 

3 do 12 

mesecev 1 do 5 let 

> 5 

let 

 

Skupaj 

31. 12. 2019      

Nekratkoročne obveznosti za sredstva, ki predstavljajo pravico 

do uporabe   14.954 - 14.954 

Kratkoročne obveznosti za sredstva, ki predstavljajo pravico 

do uporabe 2.584 7.692 - - 10.276 

Druge obveznosti 206.085 2.056 - - 208.141 

Dobavitelji 436.807 2.708 - - 439.515 

 645.476 12.456 14.954 - 672.886 
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Spodnja preglednica prikazuje zapadlost finančnih obveznosti Družbe na dan 31. decembra 2020 na podlagi 

pogodbenih zapadlosti: 

 

V tisoč HRK Do 3 mesece 

3 do 12 

mesecev 1 do 5 let > 5 let Skupaj 

31. 12. 2020      

Nekratkoročne obveznosti za sredstva, ki 

predstavljajo pravico do uporabe - - 2.231  2.231 

Kratkoročne obveznosti za sredstva, ki 

predstavljajo pravico do uporabe 970 2.651 - - 3.621 

Druge obveznosti 79.869 105 - - 79.974 

Dobavitelji  176.323 1.096 - - 177.419 

 257.162 3.852 2.231 - 263.245 

      

      

31. 12. 2019      

Nekratkoročne obveznosti za sredstva, ki 

predstavljajo pravico do uporabe - - 6.199 - 6.199 

Kratkoročne obveznosti za sredstva, ki 

predstavljajo pravico do uporabe 1.028 3.117 - - 4.145 

Druge obveznosti 82.510 105 -  82.615 

Dobavitelji  193.352 2.639 - - 196.045 

 276.890 5.915 6.199 - 289.004 

 

 

 

(d) Kreditno tveganje denarnega toka in tveganje spremembe obrestnih mer  

 

Skupina ima določena sredstva, ki ustvarjajo prihodke od obresti in ki so odvisna od sprememb tržnih obrestnih mer. 

Vendar prihodki Skupine in denarni tok iz poslovnih dejavnosti niso pomembno odvisni od sprememb tržnih obrestnih 

mer.  

 

Na dan 31. 12. 2020 Skupina nima kreditov, zato posledično ni obrestnega tveganja. 
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3.2  Ocena poštene vrednosti 

 

Poštena vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na delujočih trgih, temelji na kotiranih tržnih cenah na 

datum bilance stanja. Kotirana tržna cena, uporabljena za določanje poštene vrednosti finančnih sredstev, predstavlja 

trenutno ponudbeno nakupno ceno.  

 

Poštena vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se ne trguje na delujočem trgu, je določena po metodah 

vrednotenja. Družba in Skupina uporabljata različne metode in oblikujeta predpostavke, ki temeljijo na tržnih pogojih 

na dan bilance stanja. 

 

Knjigovodska vrednost terjatev do kupcev, zmanjšana za popravek vrednosti in obveznosti do dobaviteljev, zaradi 

njihove kratkoročne narave ustreza njihovi pošteni vrednosti. 

 

Za dolgoročni dolg se uporabljajo tržne cene za podobne instrumente na delujočem trgu. Za namen objave je poštena 

vrednost finančnih obveznosti ocenjena z diskontiranjem prihodnjih pogodbenih denarnih tokov po trenutni tržni 

obrestni meri, ki je Družbi na voljo za podobne finančne instrumente. Knjigovodska vrednost najetih posojil s fiksno 

obrestno mero je približno takšna kot njihova poštena vrednost. 

 

3.3 Upravljanje kapitala 

 

Primarni cilj upravljanja kapitala Skupine in Družbe je zagotoviti podporo poslovanju in maksimizirati vrednost 

za delničarje. Skupina in Družba upravljata kapital in izvajata prilagoditve v skladu s spreminjajočimi se 

gospodarskimi razmerami. Za ohranjanje ali vzdrževanje kapitalske strukture lahko Skupina prilagodi izplačilo 

dividend delničarjem, jim vrne kapital ali izda nove delnice. V letih, ki sta se zaključili 31. decembra 2020 in 31. 

decembra 2019, ni bilo sprememb ciljev, politik in postopkov. Kapital, ki ga upravlja Skupina, je sestavljen iz 

lastniškega kapitala, ki zajema osnovni kapital, druge rezerve ter zadržane dobičke, kot je predstavljeno v izkazu 

finančnega položaja. Skupina spremlja kapital s koeficientom lastnega financiranja (dolg v primerjavi s 

kapitalom), ki se izračuna kot neto zadolženost, deljena s povprečnim kapitalom. Skupina v neto dolg vključuje 

kredite in posojila z obrestmi brez denarnih sredstev in njihovih ustreznikov. Kazalnik za leto 2020 znaša -25,0 % 

(2019: -23,0 %). 

 

Finančnih pogojev, ki se nanašajo na kapital in ki jih je Skupina dolžna izpolniti, ni bilo. 
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POJASNILO 4 – KLJUČNE RAČUNOVODSKE OCENE  

 

4.  Pomembne ocene 

 

Ocene se nenehno vrednotijo in temeljijo na izkušnjah in drugih dejavnikih, vključno s pričakovanji prihodnjih 

dogodkov, za katere se glede na okoliščine šteje, da so sprejemljivi. Družba izdeluje ocene in oblikuje predpostavke 

glede prihodnosti. Tako nastale računovodske ocene bodo po definiciji le redko enake dejanskim rezultatom v zvezi z 

njimi. V nadaljevanju so opisane ocene in predpostavke, pri katerih v naslednjem poslovnem letu obstaja pomembno 

tveganje za materialno spremembo knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti. 

 

(a) Preizkus oslabitve dobrega imena  

 

Skupina vsako leto preveri, ali je dobro ime utrpelo kakršno koli oslabitev v skladu z računovodsko politiko, navedeno 

v pojasnilu 2.9. Nadomestljive vrednosti denar ustvarjajočih enot so določene na podlagi izračuna vrednosti pri uporabi 

in poštene vrednosti, zmanjšane za izračun stroškov prodaje. Pri teh izračunih je treba uporabiti ocene (pojasnilo 21). 

 

(b) Pravni zahtevki in spori 

 

Rezervacije za pravne zahtevke in spore so prikazane na podlagi ocene Uprave o verjetnih izgubah po posvetu s 

pravnimi svetovalci. Možno je pričakovati, da bodo izidi prihodnjih pravnih postopkov drugačni od ocenjenih verjetnih 

izgub (pojasnilo 29). 

 

(c) Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev 

 

Družba v skladu s kolektivno pogodbo zaposlencem zagotavlja jubilejne nagrade in redne odpravnine. Za izračun 

sedanje vrednosti teh zaslužkov Družba na podlagi preteklih gibanj oceni fluktuacijo zaposlencev in na podlagi 

tržnih razmer določi ustrezno diskontno stopnjo. Če bi se uporabljena diskontna stopnja in fluktuacija zaposlencev 

od ocen poslovodstva razlikovali za 10 %, knjigovodska vrednost povezane obveznosti ne bi bila znatno drugačna 

od tiste, prikazane v pojasnilu 29. 

 

(d) Oslabitev terjatev 

 

Kot je navedeno v pojasnilu 25, je Družba pripoznala oslabitev poslovnih terjatev, ki temelji na ocenjeni verjetnosti 

izterjave. Izterljivost terjatev do določenega kupca temelji na stanju kupca (npr. kupci z blokiranimi bančnimi računi, 

kupci, proti katerim so bili sproženi pravni postopki), plačilni disciplini pri terjatvah, fazi sodnega postopka in načinih 

zavarovanja plačil (npr. menice).   

 

(e) Oslabitev vrednosti naložb v odvisne družbe 

 

Družba vlaga v odvisne družbe, kot je prikazano v pojasnilu 21. Družba spremlja rezultate poslovanja svojih odvisnih 

družb, ali morda kažejo znake oslabitve. Če obstajajo kazalniki oslabitve, Družba preveri, ali je naložba v določeno 

odvisno družbo utrpela kakršno koli oslabitev. 
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POJASNILO 5 – Vpliv pandemije covida-19 

 

Pandemija covida-19 je vplivala na poslovanje in poslovne rezultate v letu 2020. Največji padec prihodkov od prodaje 

je dosegel Dukat, d. d., v kanalu prodaje Gastro kot posledica zaprtja (lockdown) in oslabitve turistične sezone, kar 

sicer pomembno vpliva na prihodke in rezultate Družbe (pojasnilo 7). Druga podjetja Skupine Dukat niso tako 

občutljiva na turistično sezono, tako je pandemija covida-19 v manjši meri vplivala na njihovo poslovanje. Pandemija 

covida-19 je vplivala na poslovanje in poslovne rezultate Družbe in Skupine v letu 2020 na vseh ravneh poslovanja. 

 

V letu 2020 je prišlo do zvišanja stroškov zaradi epidemije covida-19 (zaščitna sredstva, razkužila, razkuževanje 

prostorov), za katere je Družba porabila 1,3 milijona HRK, na ravni Skupine pa ta strošek znaša 3 milijone HRK. 

Rast stroškov je bila zabeležena tudi v segmentu popravkov vrednosti terjatev do kupcev (pojasnili 11 in 25), stroškov 

zaposlenih (pojasnilo 10) in odpisov zalog (pojasnilo 11). 

 

Leto so zaznamovali povečanje kompleksnosti poslovanja in izredni stroški, ki jih je povzročila pandemija covida-19, 

in posledično znatno znižanje prihodkov od prodaje (pojasnilo 7) v segmentu »on the go« na Hrvaškem in v kanalu 

Gastro (hoteli, restavracije, kavarne) kot posledica zaprtja (lockdown), ko je večina restavracij in hotelov v državi 

prenehala delovati, in kot posledica znatno oslabljene turistične sezone.  

 

Poleg tega so leto na vseh trgih zaznamovale tudi spremembe v vedenju in nakupovalnih navadah potrošnikov, ki 

nakupe opravljajo redkeje, pogosteje obiskujejo manjše in srednje formate trgovin, iščejo večja »družinska« pakiranja 

in cenovno ugodnejše izdelke – zaradi naraščajočega občutka negotovosti in strahu pred novo gospodarsko krizo. 

 

Kljub navedenemu sta Družba in Skupina v letu 2020 pokazali odpornost proti bistveno spremenjenim delovnim 

pogojem, finančno stabilnost in neodvisnost ter prikazali družbeno odgovorno poslovanje. 

 

Zaradi velikega truda zaposlenih in vodstva je bilo ohranjeno redno delovanje oskrbovalne verige, tako sta Družba in 

Skupina na vseh trgih neprekinjeno kupovali sveže surovo mleko in vsak dan oskrbovali potrošnike, kar jim je vlivalo 

občutek varnosti. 

 

Družba je konec leta predstavila svojo spletno trgovino dukatshop.hr ter se s tem odzvala na potrebe potrošnikov in 

jim omogočila varen in hiter nakup iz njihovih udobnih in varnih domov. V Severni Makedoniji je bilo omogočeno 

spletno naročanje. 

 

Na Hrvaškem je Dukat, d. d., z lastnimi nabavnimi in predelovalnimi zmogljivostmi med prvim zaprtjem sprožil 

solidaren, interventen odkup mleka od majhnih mlekarn in njihovih dobaviteljev, ki so zaradi zaprtja tržnic in drugih 

epidemioloških ukrepov ostali brez možnosti prodaje svojih izdelkov. Dukat je na tak način omogočil nadaljevanje 

pridelave mleka na Hrvaškem, manjše mlekarne in njihovi kooperanti pa so neboleče prebrodili obdobje zaprtja. 

 

Poleg projekta sistematičnega doniranja hrane po vsej državi, ki ga izvaja od leta 2015, je Dukat opravil vrsto izrednih 

donacij hrane po vsej državi in zagotovil finančno pomoč najranljivejšim skupinam, prizadetim zaradi epidemije in 

potresov v Zagrebu in na območju Banovine.  

. 

Skupina Dukat oziroma matična družba in povezane družbe v letu 2020 niso vlagale zahtevkov za različne državne 

pomoči v podporo gospodarstvu zaradi pandemije covida-19. 

 

Ljubljanske mlekarne in Dukat S, povezani družbi v Sloveniji, sta od države prejeli subvencijo v višini 5,5 milijona 

HRK, ki se nanaša na oprostitev plačila prispevkov za plače in povračilo stroškov za bolniške odsotnosti. 

 

Lactalis BH je zaradi zmanjšanih prihodkov v Republiki Srbski prejel subvencijo v višini 0,01 milijona HRK. 
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POJASNILO 6 – PRERAZVRSTITEV PRIMERLJIVIH PODATKOV IN SPREMEMBE V 

PREDSTAVITVI   

 

Družba in Skupina sta v letu 2020 prerazvrstili določene postavke v izkazu vseobsegajočega donosa, da bi se 

predstavitev računovodskih izkazov uskladila z zahtevami MSRP. Gre za stroške zunanjih storitev. V letu 2019 smo 

te stroške vključili med druge operativne stroške, zdaj pa so prerazvrščeni kot stroški zunanjih storitev. Zato so prej 

objavljeni zneski na dan 31. 12. 2019 prerazvrščeni, kot je predstavljeno v nadaljevanju.  

Te prerazvrstitve niso vplivale na poslovni izid, na drug vseobsegajoči donos in na zadržani dobiček. Vplivi na stroške 

so prikazani v spodnjih preglednicah: 

 

SKUPINA DUKAT 

Preglednica: Stroški prodanega blaga in storitev – prerazvrstitev 

 

V tisoč HRK 

 

 2019 

Prerazvrščeno 

 

Prerazvrstitve 

2019 

Prej objavljeno     
Skupaj stroški materiala 2.194.296 - 2.194.296 

Skupni strošek zunanjih storitev 477.582 8.996 468.586 

     Od tega svetovalne storitve 20.676 8.996 11.680 

Stroški prodanega materiala 36.243 - 36.243 

Stroški prodanega trgovskega blaga 335.875 - 335.875 

Skupaj stroški izdelkov in storitev 3.043.996 8.996 3.035.000 

 

 

 

Preglednica: Drugi operativni stroški – prerazvrstitev  

 

V tisoč HRK 

 

 2019 

Prerazvrščeno 

 

Prerazvrstitve 

2019 

Prej objavljeno     
Dnevnice in potni stroški 18.215  18.215 

Zavarovalne premije 12.458 - 12.458 

Odpis surovin 5.597 - 5.597 

Popravek vrednosti terjatev – neto 378 - 378 

Nadomestila in članarine 4.951 - 4.951 

Obveznosti iz okoljskih pristojbin 4.793 - 4.793 

Reprezentanca 4.373 - 4.373 

Stroški izobraževanja 2.691 - 2.691 

Bančne provizije 1.725 - 1.725 

Drugi poslovni stroški 38.328 (8.996) 47.324 
 93.509 (8.996) 102.505 
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POJASNILO 6 – PRERAZVRSTITEV PRIMERLJIVIH PODATKOV IN SPREMEMBE V 

PREDSTAVITVI (nadaljevanje)  

 

DUKAT, d. d. 

Preglednica: Stroški prodanega blaga in storitev – prerazvrstitev 

V tisoč HRK 

 

 2019 

Prerazvrščeno 

 

Prerazvrstitve 

2019 

Prej objavljeno     
Skupaj stroški materiala 735.005 - 735.005 

Skupni strošek zunanjih storitev 203.196 3.857 199.309 

          Od tega svetovalne storitve 10.214 3.857 6.357 

Stroški prodanega materiala 256.606 - 256.606 

Stroški prodanega trgovskega blaga 346.640 - 346.640 

Skupaj stroški od prodaje izdelkov 

in storitev 
1.541.417 3.857 1.537.560 

 

 

 

 

Preglednica: Drugi operativni stroški – prerazvrstitev 

 

V tisoč HRK 

 

 2019 

Prerazvrščeno 

 

Prerazvrstitve 

2019 

Prej objavljeno     
Dnevnice in potni stroški 3.971 - 3.971 

Zavarovalne premije 2.903 - 2.903 

Odpis surovin 2.957 - 2.957 

Popravek vrednosti terjatev – neto 1.761 - 1.761 

Nadomestila in članarine 1.512 - 1.512 

Obveznosti iz okoljskih pristojbin 3.420 - 3.420 

Reprezentanca 1.530 - 1.530 

Stroški izobraževanja 698 - 698 

Bančne provizije 375 - 375 

Drugi poslovni stroški 12.200 (3.857) 16.057 

storitev 31.327 (3.857) 35.184 
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POJASNILO 7 – INFORMACIJE O POSLOVNIH ODSEKIH 

 

Poslovni odseki 

 

Uprava Družbe spremlja organizacijo Skupine skozi dva glavna odseka:  

 

1. Proizvodnja in prodaja mlečnih izdelkov (vključno z mlekom, fermentiranimi proizvodi, namazi in 

deserti) 

2. Prevozniške storitve  

 

Odseka Skupine sta organizirana na podlagi razlik v ponujenih proizvodih in storitvah ter na podlagi geografskih 

območij, na katerih delujeta. 

 

Rezultati navedenih odsekov za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2020, so naslednji:  

 
(v tisoč HRK)  Mlečni izdelki  Prevoz  Skupaj Skupina 

Skupni bruto prihodki od prodaje  4.789.991  231.332  5.021.323 

Prihodki od prodaje po odsekih znotraj Skupine  (1.103.689)  (75.116)  (1.178.805) 

Prihodki   3.686.302  156.216  3.842.518 

Dobiček iz poslovanja  173.380  14.606  187.986 

Finančni prihodki/(stroški) – neto  2.006  (49)  1.957 

Dobiček pred davkom na dobiček   175.387  14.556  189.943 

Davek na dobiček  (29.960)  (2.827)  (32.787) 

Dobiček v letu  145.427  11.729  157.156 

 

Rezultati navedenih odsekov za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2019, so naslednji:  

 
(v tisoč HRK)  Mlečni izdelki  Prevoz  Skupaj Skupina 

Skupni bruto prihodki od prodaje   4.856.568  235.631  5.092.199 

Prihodki od prodaje po odsekih znotraj Skupine  (1.127.972)  (77.744)  (1.205.716) 

Prihodki   3.728.596  157.887  3.886.483 

Dobiček iz poslovanja  178.893  11.192  190.085 

Finančni prihodki/(stroški) – neto  1.497  (76)  1.421 

Dobiček pred davkom na dobiček   180.390  11.116  191.506 

Davek na dobiček  (32.302)  (2.030)  (34.332) 

Dobiček v letu  148.088  9.086  157.174 

 

Transakcije med poročajočimi odseki so obračunane v skladu z izdanimi računi za prodane storitve in blago.  

 

Prihodek od obresti v odseku mlečnih izdelkov znaša 1.800 tisoč HRK (v letu 2019: 1.766 tisoč HRK), medtem ko 

prihodek od obresti v odseku prevoz znaša 8 tisoč HRK (v letu 2019: 14 tisoč HRK). Odhodek za obresti v odseku 

mlečnih izdelkov znaša 399 tisoč HRK (v letu 2019: 540 tisoč HRK), medtem ko odhodek od obresti v odseku prevoz 

znaša 53 tisoč HRK (v letu 2019: 90 tisoč HRK). 
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POJASNILO 7 – INFORMACIJE O POSLOVNIH ODSEKIH (nadaljevanje) 

 

Druge postavke odsekov, vključene v izkaz poslovnega izida za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2020, so 

naslednje:  

 

(v tisoč HRK) 
 

Mlečni izdelki  Prevoz  

Skupaj 

Skupina 

Amortizacija opredmetenih sredstev   115.759  15.351  131.110 

Amortizacija neopredmetenih sredstev  2.561  1  2.562 

Popravek vrednosti terjatev (neto)  6.231  62  6.293 

 

 

Druge postavke odsekov, vključene v izkaz poslovnega izida za leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2019, so 

naslednje:  

 

(v tisoč HRK) 
 

Mlečni izdelki  Prevoz  

Skupaj 

Skupina 

Amortizacija opredmetenih sredstev   113.740  15.022  128.762 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 

Popravek vrednosti terjatev (neto) 
 

3.033 

269  

1 

109  

3.034 

378 

 

Segmentna analiza sredstev in obveznosti dne 31. decembra 2020 ter naložb za leto, ki se je takrat zaključilo, kaže 

naslednje: 

 

(v tisoč HRK) Mlečni izdelki  Prevoz  

Skupaj 

Skupina 

      

Sredstva      

Opredmetena osnovna sredstva, sredstva, ki predstavljajo 

pravico do uporabe, neopredmetena sredstva, naložbena 

nepremičnina in predujmi 

1.078.746  60.702  1.139.448 

Zaloge  304.360  926  305.286 

Druga sredstva 1.450.760  89.353  1.540.113 

Sredstva skupaj 2.833.865  150.982  2.984.847 

      

Obveznosti  701.043  37.327  738.370 

Investicijske naložbe 101.852  16.958  118.810 

 

Investicijske naložbe se nanašajo na nakup nepremičnin, strojev in opreme ter neopredmetenih sredstev in naložbenih 

nepremičnin (pojasnila 17, 18, 19 in 20). 
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POJASNILO 7 – INFORMACIJE O POSLOVNIH ODSEKIH (nadaljevanje) 

 

Segmentna analiza sredstev in obveznosti na dan 31. decembra 2019 ter investicijskih naložb za leto, ki se je takrat 

zaključilo, kaže naslednje: 

 
(v tisoč HRK) Mlečni izdelki  Prevoz  Skupaj Skupina 

      

Sredstva      

Opredmetena, neopredmetena sredstva, naložbena nepremičnina in 

predujmi 
1.071.936  58.913  1.130.849 

Zaloge  311.697  667  312.364 

Druga sredstva 1.289.322  89.191  1.378.513 

Sredstva skupaj 2.672.956  148.770  2.821.726 

      

Obveznosti  699.684  46.846  746.530 

Investicijske naložbe 94.996  18.433  113.429 

      

 

 

Sekundarna oblika poročanja – geografske informacije 

 

Dejavnost Skupine je razdeljena v dva glavna poslovna odseka in posluje na sedmih glavnih geografskih območjih. 

Prihodki od prodaje so razporejeni na podlagi države, v kateri je odvisna družba. 

 

 2020  2019 

    

Prihodki od prodaje                        (v tisoč HRK) 

    

Hrvaška 1.691.498  1.799.060 

Bosna in Hercegovina 244.171  238.943 

Srbija 505.708  468.559 

Slovenija 1.091.573  1.084.333 

Severna Makedonija 142.121  133.741 

Kosovo 121.953  118.984 

Bolgarija 45.494  42.863 

Skupaj 3.842.518  3.886.483 

 

 

Obstaja en zunanji kupec v odseku mlečnih izdelkov, pri katerem je realizirani prihodek višji od 10 % prihodkov od 

prodaje v Družbi. Prihodek od največjega kupca znaša 249.224 tisoč HRK (v letu 2019: 219.745 tisoč HRK) in 

predstavlja 14,62 % (v letu 2019: 12,00 %) prihodkov od prodaje v Družbi. 
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POJASNILO 7 – INFORMACIJE O POSLOVNIH ODSEKIH (nadaljevanje) 

 

Nekratkoročna opredmetena in neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine so razporejeni po geografskih 

odsekih na podlagi sedeža povezanih družb: 

 

                        2020  2019  

 

Nekratkoročna opredmetena in neopredmetena sredstva, sredstva, ki 

predstavljajo pravico do uporabe, in naložbena nepremičnina 

  
(v tisoč HRK) 

      

 

Skupaj 

Skupaj 

sredstva,  

 ki 

predstavljajo 

pravico do 

uporabe  

  

 Skupaj 

Skupaj 

sredstva,  

 ki 

predstavljaj

o pravico 

do uporabe 

Hrvaška 655.939 5.767  660.337 10.277 

Bosna in Hercegovina 59.558 1.712  57.503 3.469 

Srbija 102.936 2.074  92.410 3.751 

Slovenija  284.613 3.648  284.333 5.857 

Severna Makedonija 35.920 1.171  35.566 1.528 

Ostali 482 1  700 67 

 

Skupaj  1.139.448 

 

 

14.373  

 

1.130.849 24.949 

 

 

Kapitalski izdatki, razdeljeni po geografskih odsekih, so prikazani v preglednici: 

 

 2020  2019 

    

Kapitalski izdatki po posameznih državah (v tisoč HRK) 

    

Hrvaška 45.105  72.841 

Bosna in Hercegovina 10.835  5.493 

Srbija 25.671  14.620 

Slovenija  32.363  17.639 

Severna Makedonija 4.707  2.525 

Bolgarija 123  119 

Kosovo 6  192 

Skupaj  118.810  113.429 
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POJASNILO 8 – PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

 

 

SKUPINA DUKAT 

 

V tisoč HRK  2020  2019  

Prihodki od prodaje blaga in storitev      

Prihodki od prodaje lastnih izdelkov in trgovskega 

blaga 
 3.583.923 

 
3.617.623  

– doma  1.289.927  1.409.311  

– v tujini  2.293.996  2.208.312  

Prihodki od prodaje storitev  154.576  153.955  

– doma  52.651  61.953  

– v tujini  101.925  92.002  

Prihodki od prodaje materiala  62.872  65.767  

– doma  46.345  50.932  

– v tujini  16.527  14.835  

Drugi prihodki od prodaje   41.147  49.138  

– doma  19.414  25.595  

– v tujini  21.733  23.543  

      

  3.842.518  3.886.483  

 

 

 

V tisoč HRK 
 

2020  2019 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – geografski 

trgi     

Hrvaška  1.408.337  1.547.791 

Albanija   4.368  5.535 

Avstrija  9.500  7.823 

Avstralija  974  875 

Belgija  891  553 

Bosna in Hercegovina  237.226  235.226 

Bolgarija  45.725  43.894 

Zelenortski otoki  -  850 

Ciper  4.056  5.094 

Črna gora  21.314  27.878 

Češka republika  10.723  10.578 

Danska  11.424  9.192 

Ekvatorialna Gvineja  477  924 

Finska  19.330  14.907 

Francija  130.143  85.292 

Grčija  45.886  60.555 

Gruzija  51  - 

Irska  101  - 

Italija  90.248  73.255 

Južni Sudan  3.562  2.363 

Južnoafriška republika  -  30 

Južna Koreja  -  570 

Kazahstan  136  47 

Kamerun  84  73 

Kitajska  518  6.032 

Komori  395  1.629 
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POJASNILO 8 – PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (nadaljevanje) 

 

SKUPINA DUKAT 

 

 

 

V tisoč HRK 
 

2020  2019 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – geografski 

trgi (nadaljevanje)     

Kosovo  122.383  119.359 

Latvija  33  37 

Libija  -  449 

Litva  906  98 

Luksemburg  1.739  1.345 

Madagaskar  -  157 

Madžarska   21.922  19.478 

Malezija  1.576  - 

Mali  -  185 

Malta  164  324 

Mauritius  187  3.240 

Moldavija  96  8 

Nizozemska  12.747  10.981 

Norveška  -  4 

Nemčija  20.404  23.839 

Poljska  3.218  2.203 

Portugalska  6.778  6.480 

Romunija  22.381  22.859 

Rusija  33.421  29.368 

Sejšeli  105  198 

Singapur  -  908 

Severna Makedonija  141.018  132.661 

Slovaška  86  15 

Slovenija  873.659  869.964 

Somalija  -  600 

Srbija  461.617  442.173 

Surinam  -  286 

Španija  7.414  6.456 

Švica  11.992  8.447 

Švedska  49.430  35.548 

Združeno kraljestvo  3.407  5.403 

Vietnam  366  2.444 

  3.842.518  3.886.483 
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POJASNILO 8 – PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV – nadaljevanje 

 

DUKAT, d. d. 

 

V tisoč HRK  2020  2019  

Prihodki od prodaje blaga in storitev      

Prihodki od prodaje lastnih izdelkov in trgovskega 

blaga 
 1.409.451  1.517.285  

– doma  1.159.378  1.253.037  
– v tujini  250.073  264.248  

Prihodki od prodaje storitev  32.306  34.325  
– doma  17.970  21.954  
– v tujini  14.336  12.371  

Prihodki od prodaje materiala  256.894  274.960  
– doma  252.845  271.392  
– v tujini  4.049  3.568  

Prihodki od prodaje, lastna poraba  4.506  3.163  

Drugi prihodki od prodaje   1.488  1.493  

      

  1.704.645  1.831.226  

 

 

V tisoč HRK  2020  2019 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – geografski 

trgi     

Hrvaška  1.436.187  1.551.040 

Albanija   2.031  3.354 

Avstrija  42  - 

Belgija  -  342 

Bosna in Hercegovina  57.951  53.954 

Bolgarija  1.470  1.754 

Črna gora  9.458  15.652 

Češka republika  5.225  6.592 

Danska  3.654  4.034 

Francija  15.025  12.988 

Grčija  577  499 

Irska  101  - 

Italija  15.764  16.268 

Južnoafriška republika  -  30 

Kazahstan  18  - 

Kosovo  1.870  2.528 

Madžarska   17.135  13.524 

Malezija  1.576  - 

Nizozemska  10.300  7.247 

Nemčija  359  2.267 

Poljska  1.774  1.654 

Portugalska  5.018  4.751 

Romunija  5.840  9.810 

Severna Makedonija  5.934  7.481 

Slovenija  68.420  74.808 

Srbija  18.857  33.699 

Španija  5.261  6.034 

Švica  909  - 

Švedska  13.871  - 

Združeno kraljestvo  18  916 

  1.704.645  1.831.226 
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POJASNILO 9 – STROŠKI PRODANEGA BLAGA IN STORITEV  

 

SKUPINA DUKAT 

 

V tisoč HRK  2020  2019  

Material      

Surovine, rezervni deli in potrošni material  2.028.672  2.056.962  

Energija in drugi stroški  135.805  137.334  

Skupaj stroški materiala      

  2.164.477  2.194.296  

Zunanje storitve      

Prevoz  150.670  167.448  

Popravila in vzdrževanje  45.657  45.002  

Stroški oglaševanja, sejmov in tržnih raziskav  119.461  126.161  

Najem/lizing /i/  16.844  15.875  

Svetovalne storitve /ii/  19.884  20.676  

Komunalne storitve in storitve varovanja  30.114  27.455  

Drugo  77.834  74.965  

Skupni strošek zunanjih storitev  460.464  477.582  

Stroški prodanega materiala  31.208  36.243  

Stroški prodanega trgovskega blaga  308.673  335.875  

Skupaj stroški izdelkov in storitev  2.964.822  3.043.996  

 
DUKAT, d. d. 

 

V tisoč HRK  2020  2019  

Material      

Surovine, rezervni deli in potrošni material  655.842  692.961  

Energija in drugi stroški  43.103  42.044  

Skupaj stroški materiala      

  698.945  735.005  

Zunanje storitve      

Prevoz  65.794  70.714  

Popravila in vzdrževanje  14.478  13.911  

Stroški oglaševanja, sejmov in tržnih raziskav  50.587  57.244  

Najem/lizing /i/  17.152  16.860  

Svetovalne storitve /ii/  8.395  10.214  

Komunalne storitve in storitve varovanja  15.025  14.904  

Drugo  16.997  19.319  

Skupni strošek zunanjih storitev  188.428  203.166  

Stroški prodanega materiala  238.179  256.606  

Stroški prodanega trgovskega blaga  298.950  346.640  

Skupaj stroški izdelkov in storitev  1.424.502  1.541.417  

 

/i/ Izdatki za najem/lizing se nanašajo na najem licenc SAP, najem skladiščnih in poslovnih prostorov ter najem 

vozil v skladu s pogodbenimi pogoji poslovnega najema.  

 

/ii/ Izdatki za zakonsko predpisano revizijo računovodskih izkazov, poročila s povezanimi subjekti in Poročilo o 

prejemkih so znašali 943 tisoč HRK za Skupino (2019: 895 tisoč HRK) in 231 tisoč HRK za Družbo (2019: 

208 tisoč HRK). Druge storitve v zvezi z davčnim svetovanjem, podporo pri pripravi študije o transfernih cenah 

in storitve za Skupino znašajo 524 tisoč HRK (2019: 361 tisoč HRK) in 132 tisoč HRK za Družbo (2019: 186 

tisoč HRK). 
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POJASNILO 10 – STROŠKI ZAPOSLENCEV 

 

SKUPINA DUKAT 

V tisoč HRK 2020  2019  

     

     

Plače 285.963  273.790  

Davki in prispevki /i/ 137.550  132.542  

Stroški odpravnin /ii/ 9.676  4.869  

Drugi stroški zaposlencev /iii/ 67.265  59.428  

 
500.454 

 
470.629 

 

 

 

DUKAT, d. d. 

V tisoč HRK  2020  2019  

      

      

Plače  123.126  123.473  

Davki in prispevki /i/  73.691  73.690  

Stroški odpravnin /ii/  4.404  2.591  

Drugi stroški zaposlencev /iii/  17.300  15.569  

  218.521  215.323  

 

 

 

/i/ Prispevki za pokojnine, ki jih je Skupina vplačala v obvezne pokojninske sklade v letu 2020, znašajo 

67.219 tisoč HRK. Družba je v letu 2020 pokojninskim skladom plačala 31.873 tisoč HRK (1. in 2. pokojninski 

steber). Prispevki za pokojnine, ki jih je Skupina vplačala v obvezne pokojninske sklade v letu 2019, znašajo 

64.021 tisoč HRK. Družba je v letu 2019 pokojninskim skladom plačala 31.496 tisoč HRK (1. in 2. pokojninski 

steber). 

 

/ii/ Stroški odpravnin se nanašajo na odpravnine, ki so ali ki bodo izplačane tistim zaposlencem, ki so postali presežni 

delavci, in zaposlencem, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile odpovedane iz drugih razlogov.  

 

/iii/ Ostali prispevki za zaposlence vključujejo darila, jubilejne nagrade in druge prispevke. 

 

 

Na dan 31. decembra 2020 je bilo v Skupini 2.943 zaposlenih (v letu 2019: 2.971 zaposlenih) in v Družbi 1.197 

(v letu 2019: 1.251 zaposlenih). 

  



DUKAT, D. D., IN SKUPINA DUKAT         

 

POJASNILA K POSAMIČNIM IN KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

ZA LETO, KI SE JE ZAKLJUČILO 31. DECEMBRA 2020 

 
59 

 

POJASNILO 11 – DRUGI OPERATIVNI STROŠKI 
 

SKUPINA DUKAT 

V tisoč HRK  2020  2019  

      

Dnevnice in potni stroški  14.256  18.215  

Zavarovalne premije  13.733  12.458  

Odpis surovin  6.515  5.597  

Popravek vrednosti terjatev – neto  6.293  378  

Nadomestila in članarine  4.805  4.951  

Obveznosti iz okoljskih pristojbin  4.371  4.793  

Reprezentanca  3.140  4.373  

Stroški izobraževanja  2.694  2.691  

Bančne provizije  1.410  1.725  

Drugi poslovni stroški  36.818  38.328  

  94.035  93.509  

 

 

DUKAT, d. d. 

V tisoč HRK  2020  2019  

      

Obveznosti iz okoljskih pristojbin  3.233  3.420  

Zavarovalne premije  2.940  2.903  

Popravek vrednosti terjatev – neto  2.573  1.761  

Odpis surovin  1.945  2.957  

Nadomestila in članarine  1.257  1.512  

Dnevnice in potni stroški  1.135  3.971  

Reprezentanca  1.035  1.530  

Stroški izobraževanja  765  698  

Bančne provizije  325  375  

Drugi poslovni stroški  13.063  12.200  

  28.271  31.327  
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POJASNILO 12 – DRUGE (IZGUBE)/DOBIČKI – NETO  
 

SKUPINA DUKAT 

V tisoč HRK  2020  2019  

      

Dobički od prodaje nekratkoročnih sredstev   1.270  815  

Popravek vrednosti finančnih sredstev  23  (644)  

Neto menjalni tečaji (izgube), povezani s 

poslovnimi dejavnostmi 
 (737)  (630)  

  
556  (459) 

 

 

 

 

DUKAT, d. d. 

V tisoč HRK  2020  2019  

      

(Izgube)/dobički od prodaje in odtujitve 

nekratkoročnih sredstev  
 38  (576)  

Neto (izgube)/dobički od poštene vrednosti 

finančnih sredstev 
 -  10  

Dobički od prodaje finančnih sredstev  -  24  

Dobički iz spremembe najemov  4  -  

Neto menjalni tečaji (izgube), povezani s 

poslovnimi dejavnostmi 
 (552)  (310)  

  
(510)  (852) 

 

 

 

 

POJASNILO 13 – NETO TEČAJNE RAZLIKE  

 

SKUPINA DUKAT 

 

V tisoč HRK  2020  2019  

      

      

Pozitivne tečajne razlike  807  271  

Negativne tečajne razlike  (206)  -  

  
601  271 

 

 

 

 

DUKAT, d. d. 

 

V tisoč HRK  2020  2019  

      

      

Pozitivne tečajne razlike  807  244  

Negativne tečajne razlike  (19)  -  

  
788  244 
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POJASNILO 14 – DAVEK NA DOBIČEK 

 

 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d.d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        

Odmerjeni davek  32.174  32.925  3.036  8.644 

Odloženi davek 613  1.407  (551)  (602) 

 32.787  34.332  2.485  8.042 

 

V nadaljevanju sledi pregled odloženih davčnih obveznosti in odloženih terjatev za davek:  

 
 

SKUPINA DUKAT 
 

 
    DUKAT, d.d. 

 

2019 

Pripoznano 

v izkazu 

poslovnega 

izida 

2020  2019 

Pripoznano 

v izkazu 

poslovnega 

izida 

2020 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        
Odložene terjatve za davek        
Rezervacije za jubilejne 

nagrade in odpravnine 
2.865 (372) 2.493 

 
865 26 891 

Popravek vrednosti terjatev 

Popravek vrednosti zalog 

6.403 

 

612 

106 

 

(501) 

6.509 

 

111  

352 

 

605 

541 

 

(502) 

893 

 

103 

Amortizacija osnovnih sredstev 1.563 707 2.270  - - - 

Amortizacija sredstev, ki 

predstavljajo pravico do 

uporabe 

18 (18) - 
 

18 (18) - 

Oslabitev naložb 83 2 85  - - - 

Rezervacije – vračunani stroški 2.513 207 2.720  2.107 504 2.611 

Prenesene davčne izgube 1.099 (767) 332  - - - 

Skupaj odložene terjatve za 

davek 
15.156 (636) 14.520  3.947 551 4.498 

        

        

Odložena obveznost na davek        

Zemljišča in zgradbe  21.538 (60) 21.478  - - - 

Revalorizacija zgradb  1.012 (101) 911  - - - 

Ustanovitev odvisne družbe 659 - 659   - -  - 

Skupaj odložene davčne 

obveznosti 
23.209 (161) 23.048  -  - - 
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POJASNILO 14 – DAVEK NA DOBIČEK (nadaljevanje) 
 

Uskladitev odhodka Skupine in Družbe za davek v izkazu poslovnega izida in obdavčitev po zakonski stopnji sta 

prikazani v spodnji preglednici:  

 

 

 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d.d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

    

Dobiček pred obdavčitvijo 189.943  191.506  9.687  36.471 

        

Davek, izračunan po davčnih 

stopnjah, ki veljajo za posamezno 

državo  
33.162  34.437  1.744  6.565 

Davčni učinki neobdavčljivih 

prihodkov  
(10.981)  (11.319)  (2.881)  (3.592) 

Davčni učinki odhodkov, ki se pri 

davčnih namenih ne odštejejo 

 

10.606  11.214  3.622  5.069 

Odhodek za davek 32.787  34.332  2.485  8.042 

Dejanska stopnja davka na 

dobiček 
17,26 %  17,93 %  25.65 %  22,05 % 

 

 

Ponderirana povprečna dejanska davčna stopnja za Skupino je znašala 17,26 % (2019: 17,93 %), medtem ko je Družba 

uporabljala zakonsko stopnjo 18 % (2019: 18 %).   

 

 

V skladu z lokalnimi predpisi lahko davčni organi kadar koli pregledajo poslovne knjige in evidence Družbe v treh 

letih po letu, v katerem je o davčni obveznosti poročano, ter lahko odredijo dodatne davčne odmere in kazni. Podobni 

predpisi veljajo tudi za ostale odvisne družbe Skupine. V letu 2020 je Davčna uprava začela nadzirati prijavo davkov 

na dobiček za leto 2019, nadzor na dan izdaje tega poročila pa še poteka. Upravi Skupine niso znane nikakršne 

okoliščine, zaradi katerih bi v tem pogledu lahko nastala kakršna koli pomembna obveznost. 
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POJASNILO 15 – ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 

 

Osnovni dobiček na delnico je izračunan z deljenjem čistega dobička, pripisljivega delničarjem, s tehtanim povprečnim 

številom navadnih delnic v izdaji med letom, brez povprečnega števila navadnih delnic, ki jih je kupila Družba in so v 

posesti kot trezorske delnice.  

 

SKUPINA DUKAT 

 2020  2019 

    

Neto dobiček iz poslovanja (v tisoč HRK) 157.156  157.174 

    

Tehtano povprečno število navadnih delnic  3.000.000  3.000.000 

Osnovni dobiček na delnico (v HRK) 52,39  52,39 

 

Popravljeni čisti dobiček na delnico ni izračunan, ker ni nobenih odprodanih popravljalnih potencialnih navadnih 

delnic. 

 

 

 

POJASNILO 16 – DIVIDENDE NA DELNICO 

 

V letih 2020 in 2019 ni bilo objavljenih in delničarjem izplačanih dividend. 

 

Družba je v letu 2020 prejela dividende v znesku 29 tisoč HRK od družbe Pevex, d. d., Zagreb. 

Družba je v letu 2019 prejela dividende v znesku 23 tisoč HRK od družbe Pevec, d. d., Zagreb. 
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POJASNILO 17 – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

 

SKUPINA DUKAT 

 

(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK) 

 

Zemljišče 
 

 

Zgradbe 
 

Obrati, stroji in 

oprema 
 

Transportna 

sredstva 
 

Tekoče 

naložbe 
 

 

Skupaj 

            

Stanje 31. decembra 2018            

Nabavna vrednost 109.438  1.061.019  1.841.447  218.101  44.349  3.274.354 

Nabrana amortizacija -  (654.954)  (1.494.089)  (148.386)  -  (2.297.429) 

Neto knjigovodska vrednost 109.438  406.065  347.358  69.715  44.349  976.925 

 

Nabavna vrednost 

Na dan 31. 12. 2018 109.438  1.061.019  1.841.447  218.101  44.349  3.274.354 

Nabava -  -  (187)  (74)  112.246  111.985 

Prodaja ali odtujitve (266)  (662)  (41.293)  (17.317)  (21)  (59.559) 

Prenos iz tekočih naložb 31  27.673  79.171  22.033  (128.908)  - 

Tečajne razlike in drugo 139  1.812  (5.760)  (1.609)  (832)  (6.250) 

Na dan 31. 12. 2019 109.342  1.089.842  1.873.378  221.134  26.834  3.320.530 

 

Nabrana amortizacija 

Na dan 31. 12. 2018 -  654.954  1.494.089  148.386  -  2.297.429 

Amortizacija v letu -  26.562  69.256  23.180  -  118.998 

Prodaja ali odtujitve -  (662)  (41.045)  (17.258)  -  (58.965) 

Tečajne razlike in drugo -  1.108  (6.091)  (2.070)  -  (7.053) 

Na dan 31. 12. 2019 -  681.962  1.516.209  152.238  -  2.350.409 

 

 

Neto knjigovodska vrednost            

Na dan 31. decembra 2018 109.438   406.065  347.358  69.715  44.349  976.925 

Na dan 31. decembra 2019 109.342   407.880  357.169  68.896  26.834  970.121 
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POJASNILO 17 – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (nadaljevanje) 

 

SKUPINA DUKAT 

 

(vsi zneski so izraženi v tisoč HRK) 

 

Zemljišče 
 

 

Zgradbe 
 

Obrati, stroji in 

oprema 
 

Transportna 

sredstva 
 

Tekoče 

naložbe 
 

 

Skupaj 

 

Nabavna vrednost 

Na dan 31. 12. 2019 109.342  1.089.842  1.873.378  221.134  26.834  3.320.530 

Nabava -  -  -  (162)  115.758  115.596 

Prodaja ali odtujitve -  (1.719)  (14.376)  (1.357)  97  (17.355) 

Prenos iz tekočih naložb -  10.982  68.165  24.067  (103.214)  - 

Tečajne razlike in drugo 503  8.667  13.168  (14.777)  (3)  7.558 

Na dan 31. 12. 2020 109.845  1.107.772  1.940.335  228.905  39.472  3.426.329 

 

Nabrana amortizacija 

Na dan 31. 12. 2019 -  681.962  1.516.209  152.238  -  2.350.409 

Amortizacija v letu -  25.677  71.332  23.683  -  120.692 

Prodaja ali odtujitve -  (1.558)  (14.367)  (1.361)  -  (17.286) 

Tečajne razlike in drugo -  4.488  10.945  (15.068)  -  365 

Na dan 31. 12. 2020 -  710.569  1.584.119  159.492  -  2.454.180 

 

 

Neto knjigovodska vrednost            

Na dan 31. decembra 2019 109.342   407.880  357.169  68.896  26.834  970.121 

Na dan 31. decembra 2020 109.845   397.203  356.216  69.413  39.472  972.149 

 

 

 

 

Opredmetena sredstva na dan 31. decembra 2020 in 31. decembra 2019 niso bila zastavljena. Na dan 31. decembra 2020 je bil plačan predujem za naložbe v znesku 

19.202 tisoč HRK (31. decembra 2019: 1.680 tisoč HRK). 
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POJASNILO 17 – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (nadaljevanje) 

DUKAT, d. d. 

 

(vsi zneski so izraženi v tisoč 

HRK) 

Zemljišče  Zgradbe  
Obrati, stroji 

in oprema 
 

Transportna 

sredstva 
 

Tekoče  

naložbe 
 Skupaj 

            

Nabavna vrednost             

Na dan 31. decembra 2018 14.131  449.664  809.479  18.425  31.070  1.322.769 

Nabava -  -  -  -  51.177  51.177 

Prodaja ali odtujitve (266)  (662)  (29.948)  (1.620)  -  (32.496) 

Prenos iz tekočih naložb -  25.098  47.948  1.847  (74.893)  - 

Drugo -  -  (5.563)  (1.369)  (683)  (7.615) 

Na dan 31. decembra 2019 13.865  474.100  821.916  17.283  6.671  1.333.835 

            

Nabrana amortizacija             

Na dan 31. decembra 2018 -  301.154  705.914  15.901  -  1.022.969 

Amortizacija v letu -  7.546  21.109  977  -  29.632 

Prodaja ali odtujitve -  (662)  (29.720)  (1.604)  -  (31.986) 

Drugo -  -  (5.564)  (1.369)  -  (6.933) 

Na dan 31. decembra 2019 -  308.038  691.739  13.905  -  1.013.682 

 

Neto knjigovodska vrednost             

Na dan 31. decembra 2018 14.131  148.510  103.565  2.524  31.070  299.800 

Na dan 31. decembra 2019     13.865  166.062  130.177  3.378  6.671  320.153 

 

Nabavna vrednost             

Na dan 31. decembra 2019 13.865  474.100  821.916  17.283  6.671  1.333.835 

Nabava -  -  -  -  24.685  24.685 

Prodaja ali odtujitve -  (1.718)  (5.222)  (404)  -  (7.344) 

Prenos iz tekočih naložb -  4.128  18.396  1.168  (23.692)  - 

Drugo -  -  -  (825)  (94)  (919) 

Na dan 31. decembra 2020 13.865  476.510  835.090  17.222  7.570  1.350.257 

            

Nabrana amortizacija             

Na dan 31. decembra 2019 -  308.038  691.739  13.905  -  1.013.682 

Amortizacija v letu   7.796  23.155  1.200  -  32.151 

Prodaja ali odtujitve   (1.558)  (5.217)  (404)  -  (7.179) 

Drugo   -  -  (825)  -  (825) 

Na dan 31. decembra 2020 -  314.276  709.677  13.876  -  1.037.829 

 

Neto knjigovodska vrednost             

Na dan 31. decembra 2019 13.865  166.062  130.177  3.378  6.671  320.153 

Na dan 31. decembra 2020 13.865  162.234  125.413  3.346  7.570  312.428 

 

Opredmetena sredstva Družbe dne 31. decembra 2020 in 31. decembra 2019 niso bila zastavljena. 

Na dan 31. decembra 2020 so bili plačani predujmi za naložbe v znesku 15.235 tisoč HRK (31. decembra 2019: 

410 tisoč HRK). 
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POJASNILO 18 – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI PREDSTAVLJAJO PRAVICO DO 

UPORABE (MSRP 16) 

 

 

SKUPINA DUKAT 

 

 

(vsi zneski so izraženi v  

tisoč HRK)                                                                                                                                                                             
Zgradbe 

Obrati, stroji, 

oprema in transportna 

sredstva  

 

Skupaj 

 

 

Nabavna vrednost 

Na dan 1. januarja 2019   21.662 6.842 28.504 

Nabava 6.122 33 6.155 

Na dan 31. decembra 2019 27.784 6.875 34.659 

Nabava - 120 120 

Modifikacija pogodbe (1.144) (413) (1.557) 

Drugo 89 81 170 

Na dan 31. decembra 2020 26.729 6.663 33.392 

 

 

 

Nabrana amortizacija  

Na dan 1. januarja 2019   - - - 

Amortizacija v letu 7.971 1.716 9.687 

Drugo (tečajne razlike) 17 6 23 

Na dan 31. decembra 2019 7.988 (1.722) 9.710 

Amortizacija v letu 8.539 1.822 10.361 

Modifikacija pogodbe (856) (237) (1.093) 

Drugo (45) 86 41 

Na dan 31. decembra 2020 15.626 3.393 19.019 

 

 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 1. januarja 2019   27.784 6.875 34.659 

Na dan 31. decembra 2019 19.796 5.153 24.949 

Na dan 31. decembra 2020 11.103 3.270 14.373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUKAT, D. D., IN SKUPINA DUKAT         

 

POJASNILA K POSAMIČNIM IN KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

ZA LETO, KI SE JE ZAKLJUČILO 31. DECEMBRA 2020 

 

 
68 

 

 

POJASNILO 18 – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI PREDSTAVLJAJO PRAVICO DO 

UPORABE (MSRP 16) – nadaljevanje 

 

 

 

DUKAT, d. d. 

 

(vsi zneski so izraženi v  

tisoč HRK)                                                                                                                                                                             
Zgradbe 

Obrati, stroji, 

oprema in transportna 

sredstva 

 

Skupaj 

 

 

Nabavna vrednost 

Na dan 1. januarja 2019   7.850 439 8.289 

Nabava 5.763 - 5.763 

Na dan 31. decembra 2019 13.613 439 14.052 

Nabava - 54 54 

Modifikacija pogodbe (727) - (727) 

Na dan 31. decembra 2020 12.886 493 13.379 

 

 

 

Nabrana amortizacija  

Na dan 1. januarja 2019   - - - 

Amortizacija v letu 3.634 176 3.810 

Na dan 31. decembra 2019 3.634 176 3.810 

Amortizacija v letu 3.941 196 4.137 

Modifikacija pogodbe (323) - (323) 

Na dan 31. decembra 2020 7.252 372 7.624 

 

 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 1. januarja 2019   13.613 439 14.052 

Na dan 31. decembra 2019 9.979 263 10.242 

Na dan 31. decembra 2020 5.634 121 5.755 
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POJASNILO 19 – NALOŽBENA NEPREMIČNINA 

 

V tisoč HRK Zemljišče  Zgradbe   Skupaj 

      

SKUPINA DUKAT 
     

Nabavna vrednost      

Na dan 31. decembra 2018 41  4.755  4.796 

Nabava -  -  - 

Prodaja in odtujitve -  -  - 

Prenos iz tekočih naložb -  -  - 

Tečajne razlike in drugo -  12  12 

Na dan 31. decembra 2019 41  4.767  4.808 

      

Nabrana amortizacija      

Na dan 31. decembra 2018 -  1.546  1.546 

Amortizacija v letu -  77  77 

Prodaja ali odtujitve -  -  - 

Drugo -  2  2 

Na dan 31. decembra 2019 -  1.625  1.625 

 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 31. decembra 2018 41  3.209  3.250 

Na dan 31. decembra 2019 41  3.142  3.183 

 

 
     

Nabavna vrednost      

Na dan 31. decembra 2019 41  4.767  4.808 

Nabava -  -  - 

Prodaja in odtujitve -  -  - 

Prenos iz tekočih naložb -  -  - 

Tečajne razlike in drugo -  (2.319)  (2.319) 

Na dan 31. decembra 2020 41  2.448  2.489 

      

Nabrana amortizacija      

Na dan 31. decembra 2019 -  1.625  1.625 

Amortizacija v letu -  58  58 

Prodaja ali odtujitve -  -  - 

Drugo -  (437)  (437) 

Na dan 31. decembra 2020 -  1.246  1.246 

 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 31. decembra 2019 41  3.142  3.183 

Na dan 31. decembra 2020 41  1.202  1.243 
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POJASNILO 19 – NALOŽBENA NEPREMIČNINA (nadaljevanje) 

 

V tisoč HRK Zemljišče  Zgradbe   Skupaj 

      

DUKAT, d. d. 
     

 

Nabavna vrednost      

Na dan 31. decembra 2018 41  948  989 

Nabava -  -  - 

Prodaja in odtujitve -  -  - 

Prenos iz tekočih naložb -  -  - 

Tečajne razlike in drugo -  -  - 

Na dan 31. decembra 2019 41  948  989 

      

Nabrana amortizacija      

Na dan 31. decembra 2018 -  928  928 

Amortizacija v letu -  20  20 

Prodaja ali odtujitve -  -  - 

Drugo -  -  - 

Na dan 31. decembra 2019 -  948  948 

 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 31. decembra 2018 41  20  61 

Na dan 31. decembra 2019 41  -  41 

 

 
     

Nabavna vrednost      

Na dan 31. decembra 2019 41  948  989 

Nabava -  -  - 

Prodaja in odtujitve -  -  - 

Prenos iz tekočih naložb -  -  - 

Tečajne razlike in drugo -  -  - 

Na dan 31. decembra 2020 41  948  989 

      

Nabrana amortizacija      

Na dan 31. decembra 2019 -  948  948 

Amortizacija v letu -  -  - 

Prodaja ali odtujitve -  -  - 

Drugo -  -  - 

Na dan 31. decembra 2020 -  948  948 

 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 31. decembra 2019 41  -  41 

Na dan 31. decembra 2020 41  -  41 
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POJASNILO 20 – NEOPREDMETENA SREDSTVA  

 

V tisoč HRK Dobro 

ime 

 Blagovne 

znamke, 

patenti in 

licence  

 Programsk

a oprema in 

druga 

neopredmet

ena 

sredstva 

 Tekoče 

naložbe 

 Skupaj 

SKUPINA DUKAT          

          

Nabavna vrednost 

Na dan 31. decembra 2018  122.982  13.015  57.166  794  193.597 

Nabava -   -  -  1.445  1.445 

Prodaja ali odtujitve -  (116)  (14)  (32)  (162) 

Prenos iz tekočih naložb -  445  1.163  (1.608)  - 

Tečajne razlike in drugo 305  7  265  1)  578 

Na dan 31. decembra 2019 123.287  13.551  58.580  600  195.818 

 

Nabrana amortizacija 

Na dan 31. decembra 2018  -  10.238  51.502  -  3.034 

Amortizacija v letu -  751  2.283  -  3.067 

Prodaja ali odtujitve -  (116)  (14)  -  (130) 

Tečajne razlike in drugo -  4  254  -  258 

Na dan 31. decembra 2019 -  10.877  54.025  -  64.902 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 31. decembra 2018  122.982  2.777  5.664  794  132.217 

Na dan 31. decembra 2019 123.287  2.474  4.555  600  130.916 

 

Nabavna vrednost 

Na dan 31. decembra 2019  123.287  13.351  58.580  600  195.818 

Nabava -   -  -   3.052  3.052 

Prodaja ali odtujitve -  -  (562)  -  (562) 

Prenos iz tekočih naložb -  289  2.672  (2.961)  - 

Tečajne razlike in drugo 928  25  935  98  1.986 

Na dan 31. decembra 2020 124.215  13.665  61.625  789  200.294 

 

Nabrana amortizacija 

Na dan 31. decembra 2019  -  10.877  54.025  -  64.902 

Amortizacija v letu -  793  1.769  -  2.562 

Prodaja ali odtujitve -  -  (562)  -  (562) 

Tečajne razlike in drugo -  15  896  -  911 

Na dan 31. decembra 2020 -  11.685  56.128  -  67.813 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 31. decembra 2019  123.287  2.474  4.555  600  130.916 

Na dan 31. decembra 2020 124.215  1.980  5.497  790  132.481 

 

 

 

 

Na dan 31. decembra 2020 je neto knjigovodska vrednost programske opreme znašala 4.520 tisoč HRK (31. decembra 

2019: 4.469 tisoč HRK), medtem ko se preostali znesek nanaša na druga neopredmetena sredstva. 
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POJASNILO 20 – NEOPREDMETENA SREDSTVA (nadaljevanje) 

  

V tisoč HRK  
Patenti in 

licence  
 

Programska 

oprema in 

druga 

neopredmetena 

sredstva 

 
Tekoče 

naložbe 
 Skupaj 

DUKAT, d. d.         

         

Nabavna vrednost 

Na dan 31. decembra 2018    11.029  36.941  242  48.212 

Nabava   -  -  727  727 

Prodaja ali odtujitve   -  -  -  - 

Prenos iz tekočih naložb   354  371  (725)  - 

Tečajne razlike in drugo   -  (14)  -  (14) 

Na dan 31. decembra 2019   11.383  37.298  244  48.925 

 

Nabrana amortizacija 

Na dan 31. decembra 2018    9.103  35.187  -  44.290 

Amortizacija v letu   612  643  -  1.255 

Prodaja ali odtujitve   -  -  -  - 

Tečajne razlike in drugo   -  (14)  -  (14) 

Na dan 31. decembra 2019   9.715  35.816  -  45.531 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 31. decembra 2018    1.926  1.754  242  3.922 

Na dan 31. decembra 2019   1.668  1.482  244  3.394 

 

Nabavna vrednost 

Na dan 31. decembra 2019    11.383  37.298  244  48.925 

Nabava   -  -  1.386  1.386 

Prodaja ali odtujitve   -  (493)  -  (493) 

Prenos iz tekočih naložb   195  1.148  (1.343)  - 

Tečajne razlike in drugo   -  -  94  94 

Na dan 31. decembra 2020   11.578  37.953  381  49.912 

 

Nabrana amortizacija 

Na dan 31. decembra 2019    9.715  35.816  -  45.531 

Amortizacija v letu   660  547  -  1.207 

Prodaja ali odtujitve   -  (493)  -  (493) 

Tečajne razlike in drugo   -  -  -  - 

Na dan 31. decembra 2020   10.375  35.870  -  46.245 

 

Neto knjigovodska vrednost 

Na dan 31. decembra 2019    1.668  1.482  244  3.394 

Na dan 31. decembra 2020   1.203  2.083  381  3.667 

 

 

 

 

Na dan 31. decembra 2020 je neto knjigovodska vrednost programske opreme znašala 2.030 tisoč HRK 

(31. decembra 2019: 1.415 tisoč HRK), medtem ko se preostali znesek nanaša na druga neopredmetena sredstva. 
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POJASNILO 21 – NALOŽBE V ODVISNE DRUŽBE  

 

Na dan 31. decembra 2020 je bila Družba 100-odstotna lastnica naslednjih odvisnih družb:  

 

  

Ime družbe 

 

% lastništva Država ustanovitve Osnovna dejavnost 

 
 

  

Dukat S, d. o. o., Ljubljana  

 

100 % Slovenija veleprodaja in maloprodaja izdelkov 

La Log, d. o. o., Zagreb 

 

100 % Hrvaška prevoz in distribucija izdelkov 

KIM Mljekara, d. o. o., Karlovac  

 

100 % Hrvaška proizvodnja mlečnih izdelkov 

Lactalis BH, d. o. o., Gradačac 

 

100 % 
Bosna in 

Hercegovina veleprodaja in maloprodaja izdelkov 

Somboled, d. o. o., Sombor 

 

100 % Srbija proizvodnja mlečnih izdelkov 

Lactalis Priština, d. o. o., Priština 

 

100 % Kosovo veleprodaja izdelkov 

Lactalis MK Mlekarnica doel, Bitola  

 

100 % Severna Makedonija proizvodnja mlečnih izdelkov 

Lactalis MK doel, Skopje 

 

100 % Severna Makedonija veleprodaja izdelkov 

Inmer – Mljekara, d. o. o., Gradačac  

 

100 % 
Bosna in 

Hercegovina proizvodnja mlečnih izdelkov 

B.P.A.C. Auto, d. o. o., Zagreb 

 

 

 

100 % 

 

Hrvaška 

 

 

storitve dajanja lahkih motornih vozil 

v najem in zakup (lizing) 

Lactalis Bulgaria, d. o. o., Sofija 

 

100 % Bolgarija veleprodaja, uvoz, izvoz in storitve 

Ljubljanske mlekarne, d. o. o., 

Ljubljana 

 

100 % Slovenija proizvodnja mlečnih izdelkov 

Lactalis MK Logistika doel, Bitola 

 

100 % Severna Makedonija cestni tovorni prevoz 

 

 

 

 

Družba ni omejena glede svoje sposobnosti uporabe sredstev in poravnave obveznosti Skupine. 

 

Matična družba ni omejena glede svoje sposobnosti ali sposobnosti svojih odvisnih družb za prenos denarnih ali drugih 

sredstev drugim članicam Skupine (in obratno).  
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POJASNILO 21 – NALOŽBE V ODVISNE DRUŽBE (nadaljevanje) 

 

Knjigovodske vrednosti deležev v odvisnih družbah v računovodskih izkazih Družbe z dne 31. decembra 2020 so bile 

naslednje: 

 
Ime družbe  31. decembra 2020  31. decembra 2019 

     

Dukat S, d. o. o., Ljubljana   5.000  5.000 

La Log, d. o. o., Zagreb   49.080  49.080 

Lactalis BH, d. o. o., Gradačac  2.512  2.512 

Somboled, d. o. o., Sombor   151.758  151.758 

Lactalis MK doel, Skopje  37  37 

Inmer – Mljekara, d. o. o., Gradačac   43.217  43.217 

Kim, d. o. o., Karlovac  186.996  186.996 

Lactalis MK Mlekarnica doel, Bitola  85.491  85.491 

Lactalis Priština, d. o. o., Priština  18  18 

B.P.A.C. Auto, d. o. o., Zagreb 

Lactalis Bulgaria, d. o. o., Sofija 

Ljubljanske mlekarne, d. o. o., Ljubljana 

Lactalis MK Logistika, Bitola 

 

30.920 

744 

290.578 

2.267  

30.920 

744 

290.578 

2.267 

 

Skupaj 
 

848.618  848.618 

 

 

 

Na dan 31. decembra 2020 je bila Družba 100-odstotna lastnica vseh odvisnih družb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUKAT, D. D., IN SKUPINA DUKAT       
  

 

POJASNILA K POSAMIČNIM IN KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM 

IZKAZOM 

 

ZA LETO, KI SE JE ZAKLJUČILO 31. DECEMBRA 2020 

 

 
75 

 

 

 POJASNILO 22 – PREIZKUSI OSLABITVE SREDSTEV  

 

 

Za namen izvedbe preizkusov oslabitve je bilo dobro ime, pridobljeno s poslovnimi združitvami, razporejeno v 

naslednje denar ustvarjajoče enote: 

 

 LA LOG Inmer Somboled 

KIM 

Mljekara 

Karlovac 

Lactalis 

MK 

Mlekarnica 

 

Ljubljanske 

mlekarne 

       

V tisoč HRK                       

Knjigovodska vrednost 50.981 32.032 3.171 28.850 6.201 - 

Diskontna stopnja 

(WACC) 
10,80 % 9,61 % 7,31 % 7,49 % 7,31 % 6,20 % 

Stopnja rasti prihodkov 

v obdobju 2020–2023 
2 % 1 % 1 % 1 % 5 % 2 % 

Dolgoročna stopnja 

rasti v obdobju 2024–

2028 

4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 

 

  

Nadomestljiva vrednost vsake denar ustvarjajoče enote je določena na podlagi izračuna vrednosti v uporabi s 

projekcijami denarnih tokov iz računovodskih predračunov, ki jih je odobrilo poslovodstvo in zajemajo triletno 

obdobje. Prihodnje stopnje rasti, uporabljene v modelu za obdobje 2024–2028, ustrezajo dolgoročnim stopnjam rasti 

v mlečni industriji. Po letu 2028 je stopnja rasti nič. V preizkusu oslabitve naložb v odvisne družbe so bile uporabljene 

iste denar ustvarjajoče enote kot v primeru preizkusa oslabitve dobrega imena. 

 

Izračun vrednosti v uporabi je najbolj občutljiv na spremembe naslednjih predpostavk: 

 

 pričakovani delež na trgu, 

 cene surovin prodanih izdelkov in storitev, 

 diskontne stopnje, 

 stopnje rasti, uporabljene za ekstrapolacijo denarnih tokov po treh letih. 

 

Predpostavka pričakovanega tržnega deleža je pomembna, ker poslovodstvo z njeno pomočjo oceni, kako bi se tržni 

delež enot glede na njihove konkurente v proračunskem obdobju lahko spreminjal.  Poslovodstvo ocenjuje, da bo tržni 

delež za posamezne enote v proračunskem obdobju stabilen. 

 

Cene surovin za prodano blago in storitve so določene na podlagi gibanja cen surovin in materiala iz prejšnjih obdobij 

in na podlagi cen, ki so veljale ob koncu leta 2020. 

 

Diskontne stopnje odražajo trenutno tržno oceno tveganj in so bile ocenjene na podlagi povprečnega deleža tehtanih 

povprečnih stroškov kapitala za panogo, dodatno prilagojenih za vsa tveganja, ki so značilna za denar ustvarjajoče 

enote. 

 

Kot rezultat pripravljenih preizkusov oslabitve naložb v odvisne družbe v letu 2020 ni bilo odkritih nobenih kazalnikov 

oslabitev. 
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POJASNILO 22 – PREIZKUSI OSLABITVE SREDSTEV (nadaljevanje) 

 

Analiza občutljivosti: 

 

Pri denar ustvarjajočih enotah, za katere se izvajajo preizkusi oslabitve, je mogoče pričakovati spremembe ključnih 

predpostavk, ki bi lahko povzročile zmanjšanje nadomestljivih zneskov pod njihovimi knjigovodskimi vrednostmi. 

Dejanske nadomestljive vrednosti teh enot presegajo svoje knjigovodske vrednosti na naslednji način: 

 

Denar ustvarjajoča 

enota 

Nadomestljiva vrednost, višja od 

knjigovodske vrednosti za dobro ime, za: 

Nadomestljiva vrednost, višja od 

knjigovodske vrednosti za naložbo, 

za: 

 Tisoč HRK Tisoč HRK 

LA LOG (15.677) 19.851 

Inmer 37.505 95.534 

Lactalis MK Mlekarnica 94.657 136 

KIM 421.999 406.005 

Somboled 497.362 513.665 

Ljubljanske mlekarne 1.231.456 1.375.994 

   

 

Zmanjšanje uporabljenega načrtovanega EBITDA za 5 % bi pripeljalo do vrednosti v uporabi, ki bi bila višja/nižja od 

knjigovodske vrednosti, kot je navedeno v nadaljevanju: 

 

Denar ustvarjajoča 

enota: 

Nadomestljiva 

vrednost v primerjavi s 

knjigovodsko 

vrednostjo dobrega 

imena: Tisoč HRK 

Nadomestljiva 

vrednost v 

primerjavi s 

knjigovodsko 

vrednostjo 

naložb: Tisoč HRK 

LA LOG Nižja za 19.536 Višja za 15.991 

Inmer Višja za 26.548 Višja za 84.576 

Lactalis MK Mlekarnica Višja za 65.476 Višja za 35.018 

KIM Višja za 387.445 Višja za 371.450 

Somboled Višja za  452.390 Višja za  468.693 

Ljubljanske mlekarne Višja za 1.125.209 Višja za 1.269.746 

     

 

Povečanje uporabljene diskontne stopnje za 1 % bi pripeljalo do vrednosti v uporabi, ki bi bila višja/nižja od 

knjigovodske vrednosti, kot je navedeno v nadaljevanju: 

 

Denar ustvarjajoča 

enota: 

Nadomestljiva 

vrednost v primerjavi s 

knjigovodsko 

vrednostjo dobrega 

imena: Tisoč HRK 

Nadomestljiva 

vrednost v 

primerjavi s 

knjigovodsko 

vrednostjo 

naložb: Tisoč HRK 

LA LOG Nižja za 20.519 Višja za 15.008 

Inmer Višja za 25.920 Višja za 83.948 

Lactalis MK Mlekarnica Višja za 76.325  Višja za 45.867 

KIM Višja za 372.441 Višja za 356.446 

Somboled Višja za  432.157 Višja za  448.460 

Ljubljanske mlekarne Višja za 1.048.412 Višja za 1.192.949 
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POJASNILO 23 – DANA DOLGOROČNA POSOJILA IN PREDUJMI  

 

 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d. d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        

Dana posojila družbam Skupine -  -  64.064  62.146 

Dana posojila kooperantom 3.363  3.037  2.620  2.854 

Dana posojila zaposlenim 84  141  84  123 

Predujmi in depoziti 2.420  18.086  -  15.000 

 5.867  21.264  66.768  80.123 

        

Trenutni delež dolgoročnih posojil (2.321)  (2.356)  (40.373)  (2.273) 

Trenutni delež predujmov (693)  (562)  -  - 

        

 2.853  18.346  26.395  77.850 

 

 

Skupina svojim kooperantom (pridelovalcem mleka) daje posojila v različnih oblikah za obdobje od enega do petih 

let.  

 

Poštena vrednost dolgoročnih posojil se približuje knjigovodski vrednosti, ker implicitna obrestna mera za kooperante 

odraža tržne obrestne mere. 

 

 

POJASNILO 24 – ZALOGE  
 

 

SKUPINA DUKAT  

 

DUKAT, d. d. 

 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        

Surovine  94.069  91.602  28.705  30.979 

Rezervni deli in drobni inventar 37.320  34.879  22.510  20.462 

Nedokončana proizvodnja 42.801  37.534  29.441  27.058 

Dokončani proizvodi 85.582  98.899  30.707  36.343 

Trgovsko blago 45.514  49.450  9.473  13.813 

        

 305.286  312.364  120.836  128.655 

 

 

Znesek odpisanih zalog, pripoznan v stroških izkaza poslovnega izida, znaša za Skupino 6.515 tisoč HRK (v letu 2019: 

5.597 tisoč HRK), za Družbo pa 1.945 tisoč HRK (2019: 2.957 tisoč HRK).  
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POJASNILO 25 – POSLOVNE IN DRUGE TERJATVE  

 
 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d. d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        

Terjatve do kupcev na Hrvaškem 326.818  350.330  301.871  321.951 

Terjatve do kupcev zunaj Hrvaške 396.826  392.652  45.212  49.318 

Rezervacije za oslabitev terjatev (238.352)  (252.688)  (160.920)  (175.232) 

 485.292  490.294  186.163  196.037 

        

Trenutni delež dolgoročnih terjatev 

posojil (pojasnilo 23) 
2.321  2.356  40.373  2.273 

Trenutni delež predujmov (pojasnilo 

23) 
693  562  -  - 

Dana posojila povezanim družbam v 

Skupini Lactalis 
401.073  318.489  -  - 

Dana posojila proizvajalcem mlečnih 

izdelkov  
8.909  9.293  6.790  7.175 

Druga dana posojila 50  214  41  41 

Terjatve do države  1.151  805  194  186 

Terjatve iz naslova DDV-ja 20.097  11.382  675  648 

Predujmi 2.439  3.316  489  1.133 

Terjatve do zaposlencev 279  196  8  40 

Terjatve iz naslova predujmov za 

davek na dobiček 
6.974  2.091  4.941  477 

Druge terjatve 26.899  23.708  6.962  6.764 

            

 956.177  862.706  246.636  214.774 

        

 

 

Družba svojim kooperantom daje posojila za nakup surovin in materiala za proizvodnjo mleka (aditivi za živila, seme, 

gnojila). Kooperanti bodo posojila odplačali v obdobjih do enega leta. 

 

Dana posojila povezanim družbam v Skupini Lactalis v znesku 401.073 tisoč HRK (2019: 318.489.000 HRK) se 

nanašajo na »cash management« pogodbe, ki sta jih sklenili dve članici Skupine iz Slovenije z družbo B.S.A. Finances 

S.N.C., Francija. Posojila so dana s šestmesečnim odpovednim rokom in letno obrestno mero 1-mesečnega EURIBOR-

a, če je 1-mesečni EURIBOR manjši od 0,25 %, pa velja letna obrestna mera v višini 0,25 %. 
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POJASNILO 25 – POSLOVNE IN DRUGE TERJATVE (nadaljevanje) 

 

Na dan 31. decembra je analiza poslovnih terjatev do kupcev Skupine naslednja: 

 

 
 Nezapadle 

terjatve 
Zapadle in neoslabljene terjatve 

 Skupaj terjatve < 30 dni 31–60 dni 61–90 dni 91–120 dni > 120 dni 

 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 

2020 

 

485.292 

 

414.622 

 

53.333 

 

8.758 

 

3.130 

 

4.942 

 

507 

2019 

 

490.294 

 

404.420 

 

54.023 

 

19.826 

 

6.231 

 

878 

 

4.916 

 

Na dan 31. decembra je analiza poslovnih terjatev do kupcev Družbe po zapadlosti naslednja: 

 

 
 Nezapadle 

terjatve 
Zapadle in neoslabljene terjatve 

 Skupaj terjatve < 30 dni 31–60 dni 61–90 dni 91–120 dni > 120 dni 

 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 HRK ‘000 

2020 

 

186.163 

 

159.520 

 

24.992 

 

932 

 

649 

 

70 

 

- 

2019 

 

196.037 

 

173.379 

 

18.366 

 

2.308 

 

695 

 

471 

 

818 

 

 

Gibanja popravkov terjatev do kupcev so bila za Družbo naslednja: 

 2020 2019 

 HRK ‘000 HRK ‘000 

1. januarja 252.688 266.775 

Letni strošek popravka 8.950 3.453 

Popravek vrednosti obresti – brez vpliva na izkaz poslovnega uspeha (631) (1.277) 

Razveljavitve (1.115) (1.547) 

Izknjiženje (21.540) (14.716) 

31. decembra 238.352 252.688 

 

 

Gibanja popravka terjatev do kupcev so bila za Družbo naslednja: 

 2020 2019 

 HRK ‘000 HRK ‘000 

1. januarja 175.232 179.265 

Letni strošek popravka 

Popravek vrednosti obresti – brez vpliva na izkaz poslovnega uspeha 

3.275 

(1.191) 

2.066 

(1.698) 

Razveljavitve (392) (231) 

Izknjiženje (16.004) (4.170) 

31. decembra 160.920 175.232 

 

Posamezni popravek vrednosti terjatev do kupcev po ocenjeni vrednosti, ki jih je pripoznala Skupina, je v letu 2020 

znašal 3.005 tisoč HRK (leta 2019 je znašal 646 tisoč HRK). Družba je na podlagi neporavnanih terjatev in ocenjene 

vrednosti pripoznala znesek 1.005 tisoč HRK posameznega popravka vrednosti terjatev (v letu 2019: 101 tisoč HRK).  

V letu 2020 je v letne stroške popravka v Skupini vključena vrednostna prilagoditev skladno z MSRP 9 v znesku 75 

tisoč HRK (v letu 2019 v znesku 271.000 HRK). 
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POJASNILO 26 – SREDSTVA, RAZVRŠČENA KOT SREDSTVA ZA PRODAJO  

 

Sredstva, razvrščena med sredstva za prodajo, so na dan 31. decembra 2020 znašala 3.670 tisoč HRK (2019: 

3.840 tisoč HRK) ter se nanašajo na zemljišče, stavbe in neopredmetena sredstva v PPM Tuzla (Bosna in Hercegovina) 

v znesku 3.407 tisoč HRK, vozilo v Lactalis MK Logistika (Severna Makedonija) v znesku 66 tisoč HRK in na 

nepremičnine in stroje Dukata v znesku 197 tisoč HRK. 

 

 

 

 

POJASNILO 27 – DENARNA SREDSTVA IN DENARNI USTREZNIKI 

 

 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d. d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        

Bančni računi in manjši gotovinski 

zneski  561.545  477.118  194.083  176.572 

        

 561.545  477.118  194.083  176.572 

 

 

 

 

 

 

POJASNILO 28 – KAPITAL IN REZERVE 

 

 

Osnovni kapital 
 

Osnovni kapital Družbe sestavlja 3.000.000 vpisanih navadnih delnic z nominalno vrednostjo 100 HRK na delnico. 

Vse izdane delnice so plačane v celoti. 

 

Zakonske rezerve 

 

Zakonske rezerve predstavljajo 5 % višine osnovnega kapitala Družbe, kot zahteva hrvaški Zakon o gospodarskih 

družbah. Zakonskih rezerv ni mogoče razporejati. 
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POJASNILO 29 – REZERVACIJE 

 

SKUPINA DUKAT 

V tisoč HRK 
 

Zaslužki 

zaposlencev  Pravni zahtevki  Skupaj 

       

Stanje 31. decembra 2019  22.382  11.354  33.736 

       

Dodatne rezervacije   1.506  649  2.155 

Uporabljeno med letom  (1.163)  (2.824)  (3.987) 

       

Stanje 31. decembra 2020  22.725  9.179  31.904 

 

DUKAT, d. d. 

V tisoč HRK 
 

Zaslužki 

zaposlencev  Pravni zahtevki  Skupaj 

       

Stanje 31. decembra 2019   4.804  2.726  7.530 

       

Dodatne rezervacije   600  534  1.134 

Uporabljeno med letom  (456)  (304)  (760) 

       

Stanje 31. decembra 2020  4.948  2.956  7.904 

 

 

 

 

Pravni zahtevki 

 

V času svojega rednega poslovanja je bila Družba vpletena v več pravnih sporov, ki jih je sprožila sama ali so bili 

sproženi proti njej.  

Po mnenju Uprave Skupina pričakuje, da v teh sporih ne bo bistvenih materialnih izgub nad zneski, za katere so bile 

na dan 31. decembra 2020 opravljene rezervacije. 

 

Zaslužki zaposlencev  

 

Navedena rezervacija se nanaša na ocenjene dolgoročne prejemke zaposlencev (jubilejne nagrade in odpravnine), 

določene v kolektivni pogodbi. 
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POJASNILO 30 – DRUGE NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Druge nekratkoročne obveznosti Skupine v znesku 26.511 tisoč HRK (31. decembra 2019: 16.699 tisoč HRK) se 

nanašajo na odložene prihodke iz dolgoročnih državnih podpor, ki jih je hčerinska družba Ljubljanske mlekarne, d. d., 

prejela za posodobitev proizvodnih zmogljivosti, ter državno (EU-skladi) podporo Dukatu, d. d., za posodobitev 

proizvodnih obratov in skladišča. Vsi pogoji v povezavi s temi državnimi podporami so izpolnjeni.  

 

 

 

POJASNILO 31 – OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 

 

 
 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d. d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

Obveznosti do dobaviteljev na 

Hrvaškem 
128.918  130.389  116.441  118.895 

Obveznosti do dobaviteljev 

zunaj Hrvaške 
305.230  309.126  60.978  77.150 

 434.148  439.515  177.419  196.045 

 

 

 

 

POJASNILO 32 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE IN DRUGE OBVEZNOSTI  

 

 

 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d. d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        

Obveznosti za plače 38.794  36.851  20.219  20.068 

Davki na plače / obvezni 

prispevki 
15.681 

 
13.961 

 
6.766 

 
6.044 

Carinski davki in dajatve za uvoz 1.212  1.084  727  671 

Predujmi/depoziti kupcev 2.674  1.019  105  214 

Obračunane obresti 20  20  -  - 

Rabati 12.508  13.464  999  1.987 

Obveznosti do kupcev 18.333  18.679  18.213  18.672 

Obveznosti iz okoljskih pristojbin 1.037  1.432  784  898 

Druge pasivne časovne 

razmejitve in obveznosti 
110.800 

 
119.575 

 
32.161 

 
34.061 

        

 201.059  206.085  79.974  82.615 
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POJASNILO 33 – DENARNA SREDSTVA, USTVARJENA S POSLOVANJEM  

 

 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d. d. 

V tisoč HRK Pojasnilo  2020  2019  2020  2019 

          

Neto dobiček   157.156  157.174  7.202  28.429 

          

Amortizacija 
17, 18, 19, 

20  
133.672  131.796  37.495  34.717 

Odpis surovin 11  6.515  5.597  1.945  2.957 

Popravek vrednosti zalog   (588)  1.212  (751)  757 

Rezervacije za oslabitev terjatev   9.311  3.465  3.275  2.065 

Dobički/izgube iz menjalnih tečajev   9.037  1.996  (855)  (226) 

Dobički od prodaje in odtujitev 

osnovnih sredstev 12  
(1.505)  (815)  (203)  576 

Dobički/izgube od prodaje finančnih 

sredstev   
-  (24)  -  (24) 

Stroški obresti in davka na dobiček   33.239  33.555  2.669  8.293 

Prihodki od obresti in dividend   (1.154)  (935)  (29)  (23) 

Druge postavke, ki ne vplivajo na 

denarna sredstva   
(1.065)  (134)  575  - 

Skupaj druge postavke, ki ne vplivajo 

na denarna sredstva   
344.618  332.887  51.323  77.521 

          

          

Spremembe v delovnem kapitalu:          

Zmanjšanje/(povečanje) vrednosti 

zalog   
1.152  (16.163)  6.626  (13.386) 

Zmanjšanje/(povečanje) terjatev do 

kupcev in drugih terjatev    
(6.239)  (3.793)  6.526  (2.495) 

Povečanje/(zmanjšanje) obveznosti do 

dobaviteljev   
(20.756)  36.329  (32.665)  30.108 

(Zmanjšanje)/povečanje obračunanih 

in drugih obveznosti   
(7.267)  7.520  9.250  13.137 

Spremembe v obratnem kapitalu   (33.110)  23.893  (10.263)  27.364 

Denarna sredstva, ustvarjena s 

poslovanjem   
311.508  356.780  41.060  104.885 

 

 

 

V izkazu denarnih tokov prihodki od prodaje in odtujitve osnovnih sredstev zajemajo naslednje: 

 

 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d. d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        

Neto knjigovodska vrednost sredstev  163  1.424  -  1.072 

Dobički od prodaje in odtujitve osnovnih sredstev 1.505  815  203  (576) 

Iztržki od prodaje opredmetenih sredstev  1.668  2.239  203  496 
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POJASNILO 34 – OBVEZNOSTI  

 

Obveznosti poslovnega zakupa 

   

Skupina ima sklenjeno pogodbo o poslovnem zakupu za uporabo licenc SAP. Obdobje trajanja te pogodbe je pet let 

brez možnosti prekinitve pogodbe. 

 

Prihodnja minimalna plačila najema licenc SAP v okviru poslovnih najemov so za Skupino dne 31. decembra 

naslednja: 

 

 2020 2019 

 ___________ ___________ 

V tisoč HRK   

Do 1 leta 1.665 1.782 

1–5 let 10.997 9.212 

 12.662 10.994 

 

Prihodnje minimalne obveznosti za najem licenc SAP v okviru poslovnih najemov so za Skupino dne 31. decembra 

naslednje: 

 

 2020 2019 

 ___________ ___________ 

V tisoč HRK   

Do 1 leta 659 790 

1–5 let 3.868 3.673 

 4.527 4.463 

 

Obveznosti za sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe 

 

Obveznosti Skupine za sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe, so na dan 31. 12. naslednje: 

 

 2020 2019 

 ___________ ___________ 

V tisoč HRK   

Nekratkoročne obveznosti 5.206 14.954 

Kratkoročne obveznosti 9.435 10.276 

 14.611 25.230 

Obveznosti Družbe za sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe, so na dan 31. 12. naslednje: 

 2020 2019 

 ___________ ___________ 

V tisoč HRK   

Nekratkoročne obveznosti 2.231 6.199 

Kratkoročne obveznosti 3.621 4.145 

 5.852 10.344 

 

Strošek obresti za sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe, je v letu 2020 znašal 452 tisoč HRK (v 2019: 630 tisoč 

HRK) in 184 tisoč HRK za Družbo (2019: 251 tisoč HRK). Uporabljeni razpon obrestnih mer v letu 2020 je od 1,71 

do 2,20 % (2019: 2,20 %). 

 

Kapitalske obveznosti  
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V letu 2020 so pogodbene naložbe za opredmetena sredstva, ki niso bila pripoznana v računovodskih izkazih, na dan 

bilance znašale 39,8 milijona HRK (2019: 20,1 milijona HRK) za Družbo in 66,5 milijona HRK (2019: 

29,6 milijona HRK) za Skupino. 
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POJASNILO 35 – TRANSAKCIJE POVEZANIH STRANK  

 

V okviru rednega poslovanja Družba izvaja transakcije z drugimi članicami Skupine Dukat. Med Družbo in drugimi 

članicami Skupine Dukat so bile ustvarjene naslednje transakcije:  

 

 2020  2019 

    

 V tisoč HRK 

    

Prodaja blaga in storitev  355.060  376.982 

Nabava blaga in storitev  (367.351)  (385.133) 

Prihodki od obresti 2.110  2.682 

 (10.181)  (5.469) 

 

Stanja ob koncu leta, ki izhajajo iz transakcij med Družbo in ostalimi članicami Skupine DUKAT, so naslednja: 

  

 2020  2019  

    

 V tisoč HRK 

    

Dolgoročne terjatve posojil (pojasnilo 23) 64.064  62.146 

Terjatve do kupcev in druge terjatve  44.264  50.305 

Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti  35.166  50.775 

    

 

V okviru rednega poslovanja je Družba izvajala naslednje transakcije s članicami Skupine Lactalis:  

 

 2020  2019 

    

 V tisoč HRK 

    

Prodaja blaga in storitev  99.163  99.418 

Nabava blaga in storitev  (73.396)  (93.146) 

 25.767  6.272 

 

Pomembnih transakcij z matično družbo B.S.A. International S.A. ni bilo in večina transakcij je povezanih z drugimi 

hčerinskimi družbami. 
 

V okviru rednega poslovanja je Skupina izvajala naslednje transakcije s članicami Skupine Lactalis:  

 2020  2019 

    

 V tisoč HRK 

    

Prodaja blaga in storitev  449.588  384.553 

Nabava blaga in storitev  (181.468)  (208.797) 

Prihodki od obresti 829  656 

 268.949  176.412  
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POJASNILO 35 – TRANSAKCIJE POVEZANIH STRANK (nadaljevanje) 

 

Stanja ob koncu leta, ki izhajajo iz transakcij med Družbo in članicami Skupine Lactalis, so naslednja:  

 2020  2019  

    

 V tisoč HRK 

    

Terjatve do kupcev in druge terjatve  13.768  15.837 

Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti  15.065  13.697 

    

 

 

Stanja ob koncu leta, ki izhajajo iz transakcij med Skupino in članicami Skupine Lactalis, so naslednja:  

 2020  2019  

    

 V tisoč HRK 

    

Terjatve do kupcev in druge terjatve 79.980  62.776 

Terjatve na osnovi danih posojil 401.073  318.489 

Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti  57.484  53.251 

 

 

 

 

 

Prejemki poslovodstva so bili naslednji: 

 SKUPINA DUKAT  DUKAT, d. d. 

 2020  2019  2020  2019 

        

 V tisoč HRK  V tisoč HRK 

        

Plače in nadomestila 72.118  69.016  37.840  35.970 

Odpravnine  2.722  1.129  1.889  184 

Ostali prejemki zaposlenih  2.309  1.841  816  416 

 77.149  71.986  40.545  36.570 

 

 

Plačila Nadzornemu svetu in Revizijski komisiji  60  121  60  121 

 

 

Poslovodstvo sestavlja 97 članov Uprave in generalnih direktorjev v družbi Dukat, d. d., in njenih hčerinskih družbah 

v Skupini Dukat (2019: 96). 

Izplačana so plačila Nadzornemu svetu in Revizijski komisiji za dva člana (2019: za tri člane). 
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POJASNILO 36 – NAKNADNI DOGODKI 

 

Razen v nadaljevanju navedenega dogodka po 31. decembru 2020 ni bilo nobenih dogodkov, ki bi pomembno vplivali 

na posamične računovodske izkaze Družbe in konsolidirane računovodske izkaze Skupine na ta datum ali za obdobje, 

ki se je takrat zaključilo, ali ki bi bili za poslovanje Družbe in Skupine tako pomembni, da bi zahtevali omembo v 

pojasnilih k posamičnim in konsolidiranim računovodskim izkazom.  

 

Dne 18. februarja 2021 je Glavna skupščina Dukat, d. d. (v nadaljevanju: Družba), sprejela Sklep o prenosu delnic 

manjšinskih delničarjev in lastnih delnic Družbe na glavnega delničarja B.S.A. International S.A. z izplačilom 

odpravnine. S sklepom Gospodarskega sodišča v Zagrebu z dne 6. aprila 2021 je bil sklep Glavne skupščine vpisan v 

sodni register in glavni delničar B.S.A. International S.A. je vpisan kot edini delničar Družbe. 7. aprila 2021 je bila s 

strani SKDD, d. d., opravljena preknjižba delnic manjšinskih delničarjev in lastnih delnic Družbe na B.S.A. 

International S.A. ter izvedeno izplačilo odpravnine, istega dne pa je Zagrebška borza, d. d., sklenila, da od 8. aprila 

2021 delnice Družbe ne bodo več uvrščene na redni trg. 

 

 

POJASNILO 37 – ODOBRITEV LOČENIH IN KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

Posamične in konsolidirane računovodske izkaze, navedene na straneh od 19 do 87, je odobrila Uprava Družbe dne 

14. aprila 2021. Te posamične in konsolidirane računovodske izkaze mora v skladu s hrvaškim Zakonom o 

gospodarskih družbah odobriti tudi Nadzorni svet. 
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