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IZJAVA DIREKTORJA DRUŽBE

Uprava družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah zagotavlja, da je 

Letno poročilo za leto 2016 z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno 

in objavljeno v skladu z ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava družbe izjavlja, da je po njenem najboljšem vedenju:

 računovodsko poročilo za leto 2016 sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi 

standardi in da je resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in 

poslovnega izida družbe.

 poslovno poročilo za leto 2016 vključuje pošten prikaz razvoja in izida poslovanja družbe ter 

njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je družba Farme 

Ihan – KPM d.o.o. izpostavljena.

Letno poročilo družbe je uprava sprejela dne 26.05.2017.

Direktor družbe:

Mag. David Skornšek
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1.1. PREDSTAVITEV DRUŽBE FARME IHAN – KPM D.O.O.

Polni naziv: FARME IHAN – KPM d.o.o.

Sedež podjetja: Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik

Direktor: Mag. David Skornšek

Osnovna dejavnost družbe: A/01.460 prašičereja

Število zaposlenih (31.12.2016): 54

Leto ustanovitve: 2016

Osnovni kapital (31.12.2016): 7.500,00 EUR

Reg.št.: Okrožno sodišče v Ljubljani,
vložna štev. 2016/8308, z dne 29.2.2016

Matična številka: 7019343000

Davčna številka: 30220831

Transakcijski račun: IBAN SI56 0289 4026 1891 667, NLB d.d.

IBAN SI56 0510 0801 4666 295, Abanka d.d.

Velikost družbe Velika gospodarska družba***

 Družba je v smislu določil zakona o gospodarskih družbah razvrščena zaradi obvezne sestavitve 
konsolidiranih računovodskih izkazov med velike gospodarske družbe, po kriterijih za razvrščanje 
družb pa bi sodila med srednje velike družbe.

 Družba Farme Ihan – KPM d.o.o. je v 100 odstotni lasti družbe Farme Ihan d.d. in je nastala z 
izčlenitvijo dejavnosti prašičjereje na presečni dan 01.09.2015. Družba je bila vpisana v sodni 
register 29.2.2016.

Organi družbe v letu 2016:

 nadzorni svet s člani:

 Milena Štular, predsednica

 Metka Hrovat, član

 Uprava, direktor mag. David Skornšek
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1.2. PREDSTAVITEV SKUPINE FARME IHAN in SKUPINE FARME IHAN KPM

Skupino Farme Ihan na dan 31.12.2016 sestavlja 7 delujočih družb. Najpomembnejše dejavnosti 

skupine so poljedelstvo, živinoreja, pridelava mesa in mesnih izdelkov ter proizvodnja mleka, ki so 

združeni v skupini Farme Ihan KPM.

Organigram skupine Farme Ihan na dan 31.12.2016

Družba Farme Ihan - KPM d.o.o. je nastala z izčlenitvijo dejavnosti prašičjereje ter v izčlenitvenem 

načrtu opredeljenih sredstev in obveznosti do virov sredstev iz družbe Farme Ihan d.d. Na družbo 

Farme Ihan – KPM d.o.o. so bile prenesene tudi naložbe v družbe skupine Farme Ihan. Tako se 

oblikovala skupina Farme Ihan KPM, katere poslovanje razdelimo na kmetijski in mesnopredelovalni 

del. Kmetijski del obsega poljedelstvo, prašičerejo in govedorejo. Mesno predelovalni del pa klavnico 

prašičev, govedi ter predelavo in prodajo svežega mesa in izdelkov. Integrirano poslovanje družb v 

skupini omogoča potrošniku uživanje kakovostnega mesa in mesnih izdelkov slovenskega porekla pod 

blagovno znamko Mesar Anton iz Kamnika.

Poslanstvo skupine Farme Ihan KPM je oskrba slovenskega trga s kakovostnim svežim mesom in 
mesnimi izdelki. 
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Skupina Farme Ihan KPM ima naslednje strateške cilje:

 ohranjanje vodilnega položaja na področju trženja živih prašičev,

 povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,

 zmanjševanje obremenitve okolja,

 zaokroževanja proizvodnih procesov, ki bodo omogočili izkoriščanje sinergij in 

racionalizacijo stroškov (uporaba stranskih produktov, višja stopnja dodelave),

 konsolidacija in specializacija kapacitet v mesnopredelovalni diviziji,

 povečevanje deleža neposredne prodaje končnim kupcem. 

Zgodovina skupine Farme Ihan in skupine Farme Ihan KPM

Družba Farme Ihan, d.d. je bila ustanovljena leta 1959. Z letno proizvodnjo 18.000 prašičev je postala 

prva velika prašičerejska farma z lastno prirejo pujskov in je pomenila začetek industrijske 

prašičerejske proizvodnje na svetu. Z uvajanjem novih tehnologij se je iz leta v leto povečevala 

produktivnost. Po ihanskem vzorcu so bile zgrajene vse večje farme v nekdanji Jugoslaviji in državah 

vzhodne Evrope, prav tako so učinkovite rešitve vplivale na proizvajalce tehnološke opreme na 

zahodu. Leta 1980 je družba povečala število živali iz 55 tisoč na 85 tisoč pitancev letno. V ta namen 

je po izpopolnjenem tehnološkem konceptu zgradila tri velike sodobne hleve in pod eno streho 

zagotovila prostor za proizvodnjo 10.000 pitancev od osemenitve do prodaje. Vedno večje enote so 

pomenile možnost racionalizacije potreb po hlevskem prostoru in nudile obilo možnosti za 

avtomatizacijo poslovanja.

Družba je v zadnjih letih naredila pomemben preskok tudi na področju kvalitete, s premišljenim 

uvozom svežega semena iz Norveške, temeljito odbiro in načrtovanjem proizvodnje. Tako je, kljub 

primerljivi kvaliteti, ohranila neprimerno boljše zdravstveno stanje živali ter se s to strateško 

prednostjo lažje postavila ob bok svoji konkurenci. Proizvodnja se je postopno širila s farme v Ihanu 

na farmo v Krškem in farmo v Kočevju. V letu 2008 je letna proizvodnja na vseh treh lokacijah dosegla 

160 tisoč pitancev.

Družba Farme Ihan je širila svoje prodajne poti tudi z nakupom deležev družb iz predelovalne 

industrije. Tako se je od leta 2003 oblikovala skupina Farme Ihan, katere poslanstvo je oskrba trga s 

kakovostnim mesom in mesnimi izdelki slovenskega izvora.

Zaradi nepričakovanega in strmega vzpona cen krmnih žit in ostalih proizvodnih stroškov ter izostanka 

subvencij za dobrobit vzreje živali v letu 2008 in kasneje ter pritiska na strani prodajnih cen, se je od 

leta 2009 začel obseg proizvodnje močno krčiti. Posledica je bila upad samooskrbe s svinjino v 

Sloveniji.
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Zaradi zastarelosti prostorov in opreme ter nujnosti po večjih investicijah se je v drugi polovici leta 

2014 ukinila tudi farma na lokaciji Ihan. Vzreja tekačev se je v celoti preselila na farmi Kočevje in 

Krško, kjer se je dogradil tudi dodaten tretji hlev. 

V letu 2015  so se skladno z izčlenitvenim načrtom, naložbe v družbe v skupini prenesle iz družbe 

Farme Ihan d.d. na družbo Farme Ihan - KPM d.o.o. Nastala je skupina Farme Ihan KPM, ki združuje 

proizvodni del družb skupine Farme Ihan.

1.3. POSLOVANJE V LETU 2016

Dejavnost družbe Farme Ihan - KPM d.o.o. je vzreja tekačev in pitanje. Vzreja tekačev poteka na dveh 

lokacijah, farmi Krško in Kočevje, pitanje pa v kooperaciji. V letu 2016 je bilo vzrejenih 88.509 tekačev, 

kar je 1,3 odstotka več v primerjavi z letom 2015. V kooperacijsko pitanje je bilo vhlevljeno 56.588 

tekačev.

Povprečna AMA (avstrijska borzna cena prašičev pitancev), ki je osnova za določanje prodajne cene 

pitancev je v letu 2016 znašala 1,448 €/kg tople teže, kar je za 3,9 odstotka več v primerjavi z AMA 

preteklega leta.

Družba je v letu 2016 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 9,82 mio EUR, pozitivni izid iz 

poslovanja v višini 235 tisoč EUR, EBITDA v višini 702 tisoč EUR in negativni čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja v višini -2,930 tisoč EUR. Negativni čisti poslovni izid obračunskega obdobja je 

posledica oslabitve in odpisa finančnih naložb v višini 2,971 tisoč EUR.

1.4. STRATEGIJA, VIZIJA IN POSLANSTVO DRUŽBE

Poslanstvo družbe Farme Ihan - KPM d.o.o. je oskrba mesno-predelovalne industrije s kakovostno 

rejenimi prašiči slovenskega porekla. Prednost pri oskrbi imajo družbe v skupini, ki slovenski trg 

oskrbujejo s svežim mesom in mesnimi izdelki slovenskega porekla.

Na dolgi rok želi družba ohraniti izjemne proizvodne rezultate ter ustvariti donosno, uspešno in varno 

družbo, katere kakovost se dokazuje v pripadnosti zaposlenih, v premagovanju konkurence ter v 

zadovoljstvu kupcev.

6
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1.5. NAČRTI ZA LETO 2017

V družbi Farme Ihan – KPM d.o.o. bomo nadaljevali z racionalizacijo proizvodnih procesov in  

stroškovno optimizacijo. Na področju vzreje in pitanja bomo strmeli k zagotavljanju kakovostnih 

pogojev v hlevih za optimalni prirast in mesnatost.

Pomemben vpliv na poslovanje družbe ima tudi gibanje stroškov krmnih žit katerih ceno v prihodnosti 

je težko predvideti saj ima nanjo vpliv letina ter v veliki meri tudi špekulacije na blagovnih borzah. Na 

prihodkovni strani na poslovanje družbe vpliva prodajna cena prašičev, ki se oblikuje na podlagi AMA 

(avstrijska borzna cena pitancev). Za leto 2017 ocenjujemo, da se bodo cene krmnih žit gibale na 

nivoju zadnjega četrtletja leta 2016. Pričakujemo tudi stabilno povprečno AMA in posledično prodajno 

ceno prašičev pitancev.

V letu 2017 se bo nadaljevalo finančno prestrukturiranje družbe in skupine Farme Ihan KPM, kar bo 

pripomoglo k izboljšanju pogojev za nadaljnji razvoj družb skupine.
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1.6. POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE

Ob upokojitvi dosedanjega direktorja, sem z dnem 16.11.2016 prevzel vodenje skupine Farme Ihan v 

katero spada tudi podjetje Farme Ihan – KPM d.o.o., ki je tudi krovna družba skupine Farme Ihan 

KPM, ki združuje proizvodni del skupine.

Družba Farme Ihan – KPM d.o.o. je nastala kot posledica statusne spremembe družbe Farme Ihan 

d.d., in sicer »oddelitev z izčlenitvijo« dela premoženja družbe Farme Ihan d.d. na novoustanovljeno 

odvisno družbo Farme Ihan – KPM d.o.o., na kateri se po izvedeni izčlenitvi opravlja dejavnost 

prašičereje. Na družbi Farme Ihan d.d. so ostala v izčlenitvenem načrtu podana sredstva v katerih 

glavnino predstavljajo nepremičnine na lokaciji Ihan in obveznosti do virov sredstev, kjer večji del 

predstavljajo finančne obveznosti do bank.

Družba Farme Ihan – KPM d.o.o., katera glavna dejavnost je vzreja tekačev in pitanje, je poslovno 

leto 2016 zaključila s čistimi prihodki od prodaje v višini 9,82 mio EUR, pozitivnim rezultatom iz 

poslovanja v višini 235.349 EUR ter negativnim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja v višini 

-2.930.489 EUR. Na visok negativen čisti poslovni izid obračunskega obdobja so vplivali finančni 

odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb.

Gledano samo poslovanje družbe smo kljub še vedno negotovim razmeram v panogi prašičereje v letu 

2016 uspeli doseči pozitivni rezultat iz poslovanja. V večji meri so k temu pripomogle dokaj stabilne 

nabavne cene krmil ter predvsem v drugi polovici leta zadovoljivo stabilna prodajna cena prašičev. 

Organizacijsko skupina Farme Ihan KPM še naprej vztraja pri vertikalni povezavi, se pa v takih 

razmerah družba sooča s kratkoročnimi prednostmi in tudi slabostmi vertikalne integracije. Še naprej 

si prizadevamo cenovno diferencirati meso slovenskega porekla od tujega, prispevati k urejanju 

razmerij v verigi in vzdrževati primeren likvidnostni položaj.

V letu 2017 smo pričeli s finančnim prestrukturiranjem skupine Farme Ihan KPM. Na podlagi 

nadaljevanja aktivnosti prestrukturiranja družbe in skupine v prihodnje načrtujemo dolgoročno 

zagotovitev boljših pogojev za nadaljni razvoj družbe Farme Ihan - KPM d.o.o. in njenih odvisnih 

družb.

                                  Direktor družbe:

                                Mag. David Skornšek
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1.7. POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

Nadzor poslovanja družbe Farme Ihan - KPM d.o.o. se je v letu 2016 izvajal v sklopu nadzornega sveta 

družbe Farme Ihan d.d., ki je 100 odstotni lastnik družbe Farme Ihan - KPM d.o.o.

Nadzorni svet se je konstituiral dne 28.10.2016 in je deloval v sestavi:

 Milena Štular, predsednica

 Metka Hrovat, članica

Nadzorni svet družbe Farme Ihan - KPM d.o.o. se je v letu 2016  sestal na eni korespondenčni seji, ki 

je potekala dne 28.10.2016.

Nadzorni svet družbe je na 1. korespondenčni seji nadzornega sveta obravnaval naslednje sklepe:

 Konstituiranje nadzornega sveta, 

 razrešitev direktorja družbe Marka Višnarja in imenovanje novega direktorja družbe.

Predsednica nadzornega sveta

Milena Štular
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2.1. POSLOVNO OKOLJE

V panogi kmetijstva bo po prvih ocenah SURS-a, faktorski dohodek (neto dodana vrednost, od katere 

so odšteti drugi davki na proizvodnjo in h kateri so prištete subvencije na proizvodnjo) v letu 2016 

znašal 453,4 mio EUR in bo tako za 11 odstotkov nižji kot v preteklem letu. Na znižanje  faktorskega 

dohodka naj bi vplivala predvsem nižja vrednost kmetijske proizvodnje in predpostavka, da ostajajo 

subvencije na ravni leta 2015.

SURS ocenjuje, da bo vrednost živinoreje v letu 2016, kljub povečanju prireje za 5 odstotkov ostala na 

nivoju leta 2015. Razlog je v občutnem znižanju cen za 6 odstotkov.

V kmetijstvu se je po prvih ocenah SURS-a, za leto 2016 zaposlenost zmanjšala za 2 odstotka v 

primerjavi s preteklim letom.

Grafikon: Dohodkovni kazalniki kmetijstva, Slovenija, 2016  - letne spremembe (vir: SURS)
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Podatki SURS-a o številu staleža živine kažejo, da se je z rejo prašičev v decembru 2016 ukvarjalo 

približno 26.000 kmetijskih gospodarstev, ki so vzredila približno 266.000 prašičev. V primerjavi s 

preteklim letom se je stalež prašičev zmanjšal za 2 odstotka.

Stalež goveda in drobnice skozi celotno opazovano obdobje od leta 2006 do leta 2016 ne kaže 

drastičnih nihanj.

Graf: Gibanje staleža živine (govedo, prašiči, drobnica), Slovenija 2016, (vir: SURS)
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2.2. POSLOVANJE PO POSLOVNIH FUNKCIJAH

2.2.1. Proizvodnja

Kooperacija

V kooperacijsko pitanje je bilo v letu 2016 vhlevljenih skupaj 56.588 tekačev, kar je 6,7 odstotka več 

primerjavi s preteklim letom. Število vhlevljenih tekačev in izhlevljenih pitancev je zadostovalo za 

pokritje potreb prodaje v mesno predelovalnem delu skupine.

Poslovanje na farmah

Proizvodnja tekačev potekala na farmah Krško in Kočevje. Skupno število proizvedenih tekačev v letu 

2016 je bilo 88.509, kar je za 1,3 odstotka več v primerjavi z letom 2015.

Področje uprave 

Na področju uprave smo nadaljevali s poostrenim nadzorom nad stroški poslovanja ter izvajali aktivnosti 

skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja družbe. S 1. septembrom 2016 je prišlo do prezaposlitve 

delavcev računovodstva, informatike in kontrolinga iz družbe Emona - Farma Ihan družba pooblaščenka 

d.d. v stečaju, na družbo Farme Ihan - KPM d.o.o.

2.2.2. Nabava

V strukturi nabavnih stroškov materiala in storitev največji delež s 65,9 odstotka predstavljajo dobavitelji 

krme.

Poleg dobaviteljev krme po vrednosti največje deleže v strukturi nabave zavzemajo še kooperanti, 

dobavitelji energentov, veterinarskih storitev in prevozniki. Med ostalimi dobavitelji materiala in storitev 

največji delež zavzemajo računovodsko finančne storitve v skupini, svetovalne in revizijske storitve, 

stroški odvetnikov ter stroški razstrosa gnojevke.
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Graf: Struktura dobaviteljev materiala in storitev v letu 2016

2.2.3. Kadri

Poslovanje družbe Farme Ihan - KPM d.o.o. je v proizvodnem delu organizacijsko razdeljeno na vzrejo 

in pitanje prašičev. Skrb za obnovo osnovne črede ter vzreja tekačev se je v letu 2016 izvajalo v 

lastnih objektih družbe in sicer na lokacijah farm v Krškem in Kočevju. Pitanje prašičev se izvaja v 

kooperaciji.

V družbi Farme Ihan - KPM d.o.o. je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 54 delavcev, kar je 10

delavcev več kot na isti dan preteklega leta. V septembru 2016 so bili na družbo prezaposleni delavci 

družbe Emona - Farma Ihan družba pooblaščenka d.d., ki opravljajo storitve računovodstva, 

informatike in kontrolinga za družbe v skupini Farme Ihan KPM.

Zaposleni po izobrazbeni strukturi

Stopnja izobrazbe 31.12.2016 31.12.2015

osnovna šola ali manj 9 11

III. 1 1

IV. 5 4

V. 27 17

VI. 3 3

VII. 7 6

VIII. 2 2

Skupaj 54 44
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V družbi poleg stalnega izobraževanja veliko vlagamo v stike s stroko in znanostjo z državami z 

izjemno razvito prašičerejo, predvsem Dansko, kar je velikega pomena za razvoj in zagotovilo uspešne 

prihodnosti.

2.2.4. Varovanje zdravja in okolja

Preventivni zdravstveni pregledi so posebna oblika skrbi za zaposlene. V sodelovanju s pristojnimi 

institucijami izvajamo ukrepe za preprečevanje in odkrivanje poklicnih bolezni, bolezni in poškodb v 

zvezi z delom ter iščemo načine za izboljšanje fizičnih in psihičnih sposobnosti zaposlenih.

V družbi Farme Ihan – KPM d.o.o. posvečamo posebno skrb varovanju okolja. Biološko razgradljivi 

odpadki, ki nastajajo v proizvodnem procesu, se uporabljajo za gnojenje kmetijskih površin. S tem je 

zagotovljeno kroženje snovi v naravi.

Vse komunalne odpadke se ločuje, zbira na ekološkem otoku in se predajo koncesionarju v nadaljno 

predelavo.
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2.3. UPRAVLJANJE TVEGANJ

V družbi Farme Ihan - KPM d.o.o. se zavedamo izpostavljenosti tveganjem. Za njihovo obvladovanje je 

ključno sistematično spremljanje dejavnikov, ki vplivajo na njihovo velikost. Družba se zaveda nujnosti 

obvladovanja sprememb, pravočasnega odzivanja, razvoja ter prepletenosti dejavnikov v poslovnem 

okolju in družbi. V ta namen imamo oblikovana pravila in aktivnosti za obvladovanje posameznih vrst 

tveganj.

Opredelitev Obvladovanje 
Prodajno tveganje

Med prodajnimi tveganji je največ 
pozornosti namenjene spremljanju 
konkurenčnosti družbe in cenovnim 
nesorazmerij med prodajno ceno prašičev 
in nabavno ceno krmil

Prodajna tveganja na področju količinske prodaje niso visoka zaradi strateškega 
sodelovanja s hčerinskima družbama Farme Ihan-  MPR d.o.o. in Meso Kamnik d.d. 
Zaradi sprejete politike določanja transfernih cen prašičev, ki temelji na avstrijski 
borzni ceni AMA, ki pa ne sledi nabavnim cenam krme, tveganja niso izničena.

Tveganja na področju nabave

Pri procesu nabave so dejavniki tveganja 
povezani z nabavnimi cenami krmnih žit

Pri procesu nabave so dejavniki tveganja povezani z obvladovanjem nepričakovanih 
sprememb cen krmnih žit, dobavnih rokov in kakovosti vhodnih surovin. Tveganja 
na tem področju znižujemo s terminskimi nakupi (soja, repica, sončnica…) in 
nakupom žit ob žetvah, v obsegu, ki nam ga dovoljujejo likvidnostne razmere.

Tveganja na področju proizvodnih 
procesov

Se nanašajo na nedelovanje ključne 
opreme ter zdravstveno stanje živali

Tveganja iz naslova proizvodnih procesov, ki se nanašajo na nedelovanje ključne 
opreme, se omejujejo z rednimi vzdrževalnimi pregledi, nujno zalogo rezervnih 
delov in strokovno usposobljenimi sodelavci. Kot relativno visoko tveganje nastopa 
tveganje zdravstvenega stanja živali, vključno s plemensko čredo. Tovrstna tveganja 
družba obvladuje z doslednim izvajanjem veterinarsko sanitarnega reda, bio-
varnostnih ukrepov in neposredno prisotnostjo veterinarske službe, ki skrbi za 
preventivo. Premoženje družbe je primerno zavarovano, zato izpostavljenost 
premoženjskim tveganjem ni visoka. 

Tveganja iz varstva pri delu 

Tveganja so povezana predvsem z 
poškodbami v proizvodni

Tveganja iz varstva pri delu so opredeljena z ustreznimi pravilniki, ki predpisujejo 
tudi ukrepe za zagotavljanje ustrezne varnosti zaposlenih pri delu.

Valutno tveganje

Tveganje zaradi spremembe deviznega 
tečaja

Poslovanje družbe je večinoma omejeno na slovenski trg oziroma trg EU, zato 
družba ni izpostavljena valutnim tveganjem.

Obrestno  tveganje

Tveganje spremembe obrestne mere
Dobljeni krediti družbe so vezani na gibanje EURIBOR-a, povečan za fiksni pribitek.

Likvidnostno tveganje

Tveganje zaradi nastanka kratkoročne 
plačilne nesposobnosti družbe

Z usklajevanjem ročnosti terjatev in obveznosti obvladujemo denarne tokove in 
skušamo optimizirati kratkoročno plačilno sposobnost. S tedenskim, mesečnim in 
letnim planiranjem denarnih tokov zmanjšujemo možnost nastanka kratkoročne 
plačilne sposobnosti družbe.

Naložbena tveganja

Naložbena tveganja v družbi Farme Ihan KPM d.o.o. znižujemo z natančnim letnim 
spremljanjem poslovanja posameznih družb v skupini v primerjavi s plani 
poslovanja, kjer nastopamo kot večinski lastnik. V pridruženi družbi Panvita, d.d. in 
Panvita Mesnine, d.d. obvladujemo naložbeno tveganje na osnovi posredovanih in 
javnih podatkov.
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2.4. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Družba na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa minimalne vsebine 

izjave o upravljanju, podaja naslednja pojasnila:

 Družba pri upravljanju uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb DUTB d.d.

 Družba upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Namen 

notranjih kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti vseh

procesov ter obvladovanje tveganj, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Obenem 

sistem notranjih kontrol vzpostavlja mehanizme, ki preprečuje neracionalno rabo premoženja 

in stroškovno učinkovitost.

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:

- so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin, na osnovni 

katerih so poslovni dohodki evidentirani točno ter dajejo jamstvo, da družba pošteno 

razpolaga s svojim premoženjem.

- So poslovni dohodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno 

zakonodajo,

- Se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena pridobitev, uporaba in 

razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske izkaze,

Notranje kontrole v družbi izvajata oddelek financ in računovodstva ter kontrolinga, ki sta odgovorna 

za vodenje poslovnih knjig ter izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi računovodskimi, 

davčnimi in drugimi predpisi.

Notranje kontrole predstavljajo kontrolo izvajanja usmeritev in postopkov, ki jih je družba vzpostavila 

in jih izvaja na vseh ravneh, da bi lažje obvladovala tveganja, povezana z računovodskim poročanjem. 

Namen notranje kontrole je zagotoviti zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi 

zakoni ter drugimi predpisi.

Kontrola celovitosti in popolnosti zajemanja podatkov izvaja družba s številčenjem dokumentacije 

(prejeta in izdana pošta, prejeti in izdani računi, izdane ponudbe ter pogodbe) in s preverjanjem 

njenega zaporedja. Kontrola pravilnosti računovodskih podatkov družba zagotavlja s potrditvami in 

usklajevanjem odprtih postavk s kupci in dobavitelji ter mesečnimi pregledi in uskladitvami analitičnih 

knjig z glavno knjigo. Kontrolo, nadziranje in preverjanja dela ter usposobljenosti delavcev, ki delajo z 

računovodskimi podatki, družba zagotavlja predvsem z zunanjim pregledom knjižnega stanja. Prva 

revizija s strani izbrane revizijske družbe in potrjene s strani skupščine obvladujoče družbe, poteka v 
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jesenskem času in preveri poslovanje družbe za čas od januarja do septembra tekočega leta, ter 

druga končna revizija preteklega poslovnega leta. Zunanja revizijska družba pregleda vse izkaze 

družbe za preteklo obdobje in primerja pripravljena poročila z knjižnimi stanji v kontnem načrtu 

družbe, slednja primerja v nadaljevanju z originalnimi listinami, ki utemeljujejo izkazana knjižna stanja 

v posameznem kontu. Zunanji revizorji preverijo tudi točnost izkazovanja in evidentiranja 

računovodske dokumentacije. Kontrolo realnega stanja izkazanega v poslovnih knjigah družba 

zagotavlja tudi z mesečnimi inventurami materiala in surovin na področju gostinstva in letnimi popisi 

sredstev na vseh področjih. Upravljanje s tveganji je pojasnjeno v računovodskem delu letnega 

poročila.

Družbi v skladu z določbami Zakona o prevzemih ni potrebno poročati podatkov iz 3., 4., 6., 8. in 9. 

točke 6. odstavka 70. člena.

Organi družbe so: 

 Skupščina

 Nadzorni svet

 Uprava

Skupščina, kot najvišji organ družbe, sprejema temeljne in statutarne odločitve in skrbi za 

uresničevanje volje družbenikov, ki jo z glasovanjem potrdijo na skupščini. Ena delnica predstavlja en 

skupščinski glas. Družba nima delnic z omejenimi glasovalnimi pravicami, njene lastne delnice pa ji ne 

omogočajo glasovalnih pravic na skupščini. Informacije v zvezi z lastnimi delnicami so razkrite v 

računovodskem delu letnega poročila.

Skupščino skliče uprava družbe, nadzorni svet ali delničarji. Skupščina se skliče v skladu s statutom 

družbe oziroma zakonom. Uprava skliče redno skupščino delničarjev praviloma enkrat letno.

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje poslov družbe ter izbere in imenuje člane uprave. 

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom. Nadzorni svet družbe sestavljajo trije člani. Dva 

člana nadzornega sveta, ki zastopata delničarje, imenuje skupščina delničarjev družbe z navadno 

večino oddanih glasov. Enega člana, ki zastopa zaposlene delavce, imenuje svet delavcev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni. Člani 

nadzornega sveta so navedeni v poslovnem delu letnega poročila.

Način in organizacijo dela nadzornega sveta družbe ureja Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe, 

ki ga je na podlagi določil Statuta sprejel Nadzorni svet.
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2.4. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Družba na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa minimalne vsebine 

izjave o upravljanju, podaja naslednja pojasnila:

 Družba pri upravljanju uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb DUTB d.d.

 Družba upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Namen 

notranjih kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti vseh

procesov ter obvladovanje tveganj, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Obenem 

sistem notranjih kontrol vzpostavlja mehanizme, ki preprečuje neracionalno rabo premoženja 

in stroškovno učinkovitost.

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:

- so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin, na osnovni 

katerih so poslovni dohodki evidentirani točno ter dajejo jamstvo, da družba pošteno 

razpolaga s svojim premoženjem.

- So poslovni dohodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno 

zakonodajo,

- Se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena pridobitev, uporaba in 

razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske izkaze,

Notranje kontrole v družbi izvajata oddelek financ in računovodstva ter kontrolinga, ki sta odgovorna 

za vodenje poslovnih knjig ter izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi računovodskimi, 

davčnimi in drugimi predpisi.

Notranje kontrole predstavljajo kontrolo izvajanja usmeritev in postopkov, ki jih je družba vzpostavila 

in jih izvaja na vseh ravneh, da bi lažje obvladovala tveganja, povezana z računovodskim poročanjem. 

Namen notranje kontrole je zagotoviti zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi 

zakoni ter drugimi predpisi.

Kontrola celovitosti in popolnosti zajemanja podatkov izvaja družba s številčenjem dokumentacije 

(prejeta in izdana pošta, prejeti in izdani računi, izdane ponudbe ter pogodbe) in s preverjanjem 

njenega zaporedja. Kontrola pravilnosti računovodskih podatkov družba zagotavlja s potrditvami in 

usklajevanjem odprtih postavk s kupci in dobavitelji ter mesečnimi pregledi in uskladitvami analitičnih 

knjig z glavno knjigo. Kontrolo, nadziranje in preverjanja dela ter usposobljenosti delavcev, ki delajo z 

računovodskimi podatki, družba zagotavlja predvsem z zunanjim pregledom knjižnega stanja. Prva 

revizija s strani izbrane revizijske družbe in potrjene s strani skupščine obvladujoče družbe, poteka v 

  LETNO POROČILO FARME IHAN – KPM D.O.O.

24

jesenskem času in preveri poslovanje družbe za čas od januarja do septembra tekočega leta, ter 

druga končna revizija preteklega poslovnega leta. Zunanja revizijska družba pregleda vse izkaze 

družbe za preteklo obdobje in primerja pripravljena poročila z knjižnimi stanji v kontnem načrtu 

družbe, slednja primerja v nadaljevanju z originalnimi listinami, ki utemeljujejo izkazana knjižna stanja 

v posameznem kontu. Zunanji revizorji preverijo tudi točnost izkazovanja in evidentiranja 

računovodske dokumentacije. Kontrolo realnega stanja izkazanega v poslovnih knjigah družba 

zagotavlja tudi z mesečnimi inventurami materiala in surovin na področju gostinstva in letnimi popisi 

sredstev na vseh področjih. Upravljanje s tveganji je pojasnjeno v računovodskem delu letnega 

poročila.

Družbi v skladu z določbami Zakona o prevzemih ni potrebno poročati podatkov iz 3., 4., 6., 8. in 9. 

točke 6. odstavka 70. člena.

Organi družbe so: 

 Skupščina

 Nadzorni svet

 Uprava

Skupščina, kot najvišji organ družbe, sprejema temeljne in statutarne odločitve in skrbi za 

uresničevanje volje družbenikov, ki jo z glasovanjem potrdijo na skupščini. Ena delnica predstavlja en 

skupščinski glas. Družba nima delnic z omejenimi glasovalnimi pravicami, njene lastne delnice pa ji ne 

omogočajo glasovalnih pravic na skupščini. Informacije v zvezi z lastnimi delnicami so razkrite v 

računovodskem delu letnega poročila.

Skupščino skliče uprava družbe, nadzorni svet ali delničarji. Skupščina se skliče v skladu s statutom 

družbe oziroma zakonom. Uprava skliče redno skupščino delničarjev praviloma enkrat letno.

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje poslov družbe ter izbere in imenuje člane uprave. 

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom. Nadzorni svet družbe sestavljajo trije člani. Dva 

člana nadzornega sveta, ki zastopata delničarje, imenuje skupščina delničarjev družbe z navadno 
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Plačila članov nadzornega sveta družbe so prikazana v računovodskem delu letnega poročila, v 

pojasnilu v zvezi s prejemki določenih oseb.

Pristojnosti in odgovornosti uprave so urejene z zakonom in statutom, ki v nobeni posebnosti ne 

odstopa od zakonske ureditve. Uprava družbe vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost.

2.5. DOGODKI PO DATUMU BILANCE

V postopek finančnega prestrukturiranja skupine Farme Ihan KPM v letu 2017 je vključena tudi družba 

Farme Ihan – KPM d.o.o. Vodstvo družbe skupaj z bankami upnicami pripravlja program 

prestrukturiranja finančnih dolgov (MRA). 
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3.1. IZJAVA POSLOVODSTVA O DELUJOČI DRUŽBI

Računovodski izkazi so pripravljeni pod predpostavko delujočega podjetja. Poslovodstvo izpostavlja, 

da so v času priprave Letnega poročila 2016 z bankami v teku dogovori o sklenitvi novega 

dolgoročnega sporazuma o finančnem prestrukturiranju finančnih obveznosti družbe Farme Ihan- KPM 

d.o.o. V času priprave letnega poročila med družbami Skupine Farme Ihan ter bankami upnicami 

potekajo pogajanja o dolgoročnem prestrukturiranju kreditnih obveznosti s ciljem zagotoviti ustrezno 

ročnost ter plan poplačil in na ta način vzpostaviti dolgoročno vzdržno poslovno okolje družb v skupini

V trenutku potrditve Letnega poročila 2016 sporazum še ni podpisan, zato so skladno z 

računovodskimi standardi vse dolgoročne finančne obveznosti prenesene med kratkoročne finančne 

obveznosti, ki zapadejo v tekočem letu, zaradi česar kratkoročne obveznosti presegajo kratkoročna 

sredstva za 5.773.414 EUR.
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3.2. BILANCA STANJA

v EUR Pojasnilo 31.12.2016 31.12.2015 Indeks 
16/15

SREDSTVA 16.035.343 21.393.528 75,0
A. Dolgoročna sredstva 11.462.992 17.226.195 66,5
II. Opredmetena osnovna sredstva 3.9.2. 5.684.100 8.687.711 65,4

III. Naložbene nepremičnine 3.9.3. 267.220 283.796 94,2

IV. Dolgoročne finančne naložbe 3.9.4. 5.511.672 8.254.688 66,8

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 3.383.329 5.352.960 63,2

  2. Dana dolgoročna posojila 2.128.343 2.901.728 73,3

B. Kratkoročna sredstva 4.443.592 4.064.276 109,3
II. Zaloge 3.9.5. 1.598.416 1.456.024 109,8

III. Kratkoročne finančne naložbe 3.9.6. 423.541 315.933 134,1

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.9.7. 2.382.328 2.269.906 105,0

V. Denarna sredstva 3.9.8. 39.307 22.413 175,4

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.9.9. 128.759 103.057 124,9
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 16.035.343 21.393.528 75,0

A. Kapital 3.9.10. 4.588.905 9.792.349 46,9
I. Osnovni kapital 7.500 7.500 100,0

II. Kapitalske rezerve 10.180.309 10.180.309 100,0

III. Rezerve iz dobička 0 0 0,0

IV. Revalorizacijske rezerve 0 2.271.359 ***

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 28.721 31.799 90,3

VI. Prenesen čisti poslovni izid -2.697.136 -2.139.153 126,1

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.930.489 -559.465 523,8

B. Rezervacije in dolgoročne PČR 3.9.11. 997.753 1.051.635 94,9
C. Dolgoročne obveznosti 18.366 5.153.518 0,4
I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.9.12. 18.366 4.688.300 0,4

III. Odložene obveznosti za davek 3.10.8. 0 465.218 ***
Č. Kratkoročne obveznosti 10.217.006 5.273.714 193,7
II. Kratkoročne finančne obveznosti 3.9.13. 7.354.625 2.697.559 272,6

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.9.14. 2.862.381 2.576.155 111,1

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.9.15. 213.313 122.312 174,4

Na dan 31.12.2016 premoženje družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. obsega stvari, pravice in denar v 

skupni vrednosti 16.035.343 EUR. Med dolgoročnimi sredstvi, ki skupaj predstavljajo 71 odstotkov

vseh sredstev, imajo največjo vrednost opredmetena osnovna sredstva.

V letu 2016 je družba v okviru prehoda na SRS 2016 spremenila model evidentiranja zazidljivih 

stavbnih zemljišč. Družba je prešla na model nabavne vrednosti in posledično odpravila 

prevrednotenje zazidljivih stavbnih zemljišč v višini 2.271.359 EUR.

Zaloge nedokončane proizvodnje, krme in obratne živine predstavljajo 36 odstotkov kratkoročnih

sredstev družbe. Preostali delež obsegajo poslovne terjatve. Poslovne terjatev do drugih so terjatve iz 

naslova DDV ter terjatve do državnih institucij, pretežno iz naslova subvencije, ki je vezana na 

obdelovanje površin.
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3.3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR Pojasnilo 2016 2015 Indeks 
16/15

1. Čisti prihodki iz prodaje 3.10.1. 9.824.826 2.890.517 339,9
   a) Prihodki doseženi na domačem trgu 9.716.076 2.890.517 336,1
   b) Prihodki doseženi na tujem trgu 108.750 0 ***

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 776 94.139 0,8

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 481.439 194.840 247,1

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 3.10.1. 737.208 321.443 229,3

5. Stroški blaga, materiala in storitev 3.10.2. 9.282.239 3.087.793 300,6

   a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 6.912.270 2.277.095 303,6

   b) Stroški storitev 2.369.969 810.698 292,3
6. Stroški dela 3.10.3. 1.022.280 310.860 328,9
   a) Stroški plač 771.311 220.760 349,4
   b) Stroški socialnih zavarovanj 145.522 42.762 340,3
   c) Drugi stroški dela 105.447 47.338 222,8
7. Odpisi vrednosti 466.213 180.033 259,0
   a) Amortizacija 3.10.4. 348.148 116.015 300,1

   b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sred. 
in opredmetenih osnovnih sredstvih 117.230 60.683 193,2

   c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 835 3.335 25,0
  8. Drugi poslovni odhodki 38.168 9.407 405,7

IZID IZ POSLOVANJA 235.349 -87.154 ***

  9. Finančni prihodki iz deležev 54 0 0,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil 3.10.5. 28.494 12.588 226,4
   a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 26.744 12.588 212,5
   b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 1.750 0 ***
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.10.5. 66 75 88,0
   a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 65 75 86,7
   b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 1 0 ***

12. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih 
naložb 3.10.6. 2.970.805 426.809 696,1

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3.10.6. 196.759 52.292 376,3
   a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 14.513 3.909 371,3
   b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 164.762 39.417 418,0
   č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 17.484 8.966 195,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.10.6. 33.239 10.677 311,3
   a) Finančni odhodki iz posl. obveznosti do družb v skupini 244 1.807 13,5

   b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menične 
obveznosti 32.869 8.869 370,6

   c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 126 1 12.600,0
15. Drugi prihodki 6.367 4.814 132,3
16. Drugi odhodki 16 10 160,0
17. Davek iz dohodka pravnih oseb 3.10.7. 0 0 0,0
18. Odloženi davki 3.10.8. 0 0 0,0
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.10.9. -2.930.489 -559.465 523,8
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Izkaz poslovnega izida vsebuje le tiste prihodke in odhodke, ki so nastali v obračunskem obdobju

poslovanja družbe. Ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza, sestavljenega po različici I, v skladu 

s SRS 21. Teoretično možne postavke niso prikazane, vrednosti pa so izkazane za tekoče in preteklo 

obdobje.

3.4. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

(v EUR) 2016 2015

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -2.930.489 -559.465

  Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -1.596 -1.293

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -2.932.085 -560.758

Bilančna izguba

Opis 31.12.2016 31.12.2015

Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.930.489 -559.465

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let -2.697.136 -2.139.153

Bilančna izguba -5.627.625 -2.698.618
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Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -2.932.085 -560.758

Bilančna izguba

Opis 31.12.2016 31.12.2015

Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.930.489 -559.465

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let -2.697.136 -2.139.153

Bilančna izguba -5.627.625 -2.698.618

LETNO POROČILO 2016 RAČUNOVODSKO POROČILO
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3.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

2.016 2.015
Denarni tokovi pri poslovanju 
Postavke izkaza poslovnega izida 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev  10.568.521 10.573.361
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti -10.444.310 -10.236.788
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -465.218 0

-341.007 336.573
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
    odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
Začetne manj končne poslovne terjatve -121.737 -578.987
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -25.702 322.382
Začetne manj končne zaloge -142.392 298.890
Končni manj začetni poslovni dolgovi -358.333 -4.954.828
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 37.119 -113.977

-611.045 -5.026.520
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) -952.052 -4.689.947

Denarni tokovi pri naložbenju 
Prejemki pri naložbenju 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  37.809 60.299
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 402.880 439.605
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.446.363 0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 230.872 2.242.522

3.117.924 2.742.426
Izdatki pri naložbenju 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -1.671.803 0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -339.655 -1.861.800

-2.011.458 -1.861.800
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) 1.106.466 880.626

Denarni tokovi pri financiranju 
Prejemki pri financiranju 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 12.858
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 8.747.191 5.690.445

8.747.191 5.703.303
Izdatki pri financiranju 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -124.652 -205.965
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -8.760.059 -1.686.726

-8.884.711 -1.892.691
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -137.520 3.810.612

Končno stanje denarnih sredstev 39.307 22.413
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 16.894 1.291
Začetno stanje denarnih sredstev 22.413 21.122
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Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov v dveh zaporednih bilancah stanja, 

to je po različici II ter iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov ter za 

ustrezno razčlenitev pomembnejših postavk.
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3.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

2.016 2.015
Denarni tokovi pri poslovanju 
Postavke izkaza poslovnega izida 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev  10.568.521 10.573.361
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti -10.444.310 -10.236.788
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -465.218 0

-341.007 336.573
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
    odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
Začetne manj končne poslovne terjatve -121.737 -578.987
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -25.702 322.382
Začetne manj končne zaloge -142.392 298.890
Končni manj začetni poslovni dolgovi -358.333 -4.954.828
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 37.119 -113.977

-611.045 -5.026.520
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) -952.052 -4.689.947

Denarni tokovi pri naložbenju 
Prejemki pri naložbenju 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  37.809 60.299
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 402.880 439.605
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.446.363 0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 230.872 2.242.522

3.117.924 2.742.426
Izdatki pri naložbenju 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -1.671.803 0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -339.655 -1.861.800

-2.011.458 -1.861.800
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) 1.106.466 880.626

Denarni tokovi pri financiranju 
Prejemki pri financiranju 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 12.858
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 8.747.191 5.690.445

8.747.191 5.703.303
Izdatki pri financiranju 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -124.652 -205.965
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -8.760.059 -1.686.726

-8.884.711 -1.892.691
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -137.520 3.810.612

Končno stanje denarnih sredstev 39.307 22.413
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 16.894 1.291
Začetno stanje denarnih sredstev 22.413 21.122
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3.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

2.016 2.015
Denarni tokovi pri poslovanju 
Postavke izkaza poslovnega izida 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev  10.568.521 10.573.361
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti -10.444.310 -10.236.788
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -465.218 0

-341.007 336.573
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
    odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
Začetne manj končne poslovne terjatve -121.737 -578.987
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -25.702 322.382
Začetne manj končne zaloge -142.392 298.890
Končni manj začetni poslovni dolgovi -358.333 -4.954.828
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 37.119 -113.977

-611.045 -5.026.520
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) -952.052 -4.689.947

Denarni tokovi pri naložbenju 
Prejemki pri naložbenju 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  37.809 60.299
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 402.880 439.605
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.446.363 0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 230.872 2.242.522

3.117.924 2.742.426
Izdatki pri naložbenju 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -1.671.803 0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -339.655 -1.861.800

-2.011.458 -1.861.800
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) 1.106.466 880.626

Denarni tokovi pri financiranju 
Prejemki pri financiranju 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 12.858
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 8.747.191 5.690.445

8.747.191 5.703.303
Izdatki pri financiranju 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -124.652 -205.965
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -8.760.059 -1.686.726

-8.884.711 -1.892.691
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -137.520 3.810.612

Končno stanje denarnih sredstev 39.307 22.413
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 16.894 1.291
Začetno stanje denarnih sredstev 22.413 21.122
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Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov v dveh zaporednih bilancah stanja, 

to je po različici II ter iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov ter za 

ustrezno razčlenitev pomembnejših postavk.
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3.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

2.016 2.015
Denarni tokovi pri poslovanju 
Postavke izkaza poslovnega izida 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev  10.568.521 10.573.361
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti -10.444.310 -10.236.788
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -465.218 0

-341.007 336.573
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
    odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
Začetne manj končne poslovne terjatve -121.737 -578.987
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -25.702 322.382
Začetne manj končne zaloge -142.392 298.890
Končni manj začetni poslovni dolgovi -358.333 -4.954.828
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 37.119 -113.977

-611.045 -5.026.520
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) -952.052 -4.689.947

Denarni tokovi pri naložbenju 
Prejemki pri naložbenju 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  37.809 60.299
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 402.880 439.605
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.446.363 0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 230.872 2.242.522

3.117.924 2.742.426
Izdatki pri naložbenju 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -1.671.803 0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -339.655 -1.861.800

-2.011.458 -1.861.800
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) 1.106.466 880.626

Denarni tokovi pri financiranju 
Prejemki pri financiranju 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 12.858
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 8.747.191 5.690.445

8.747.191 5.703.303
Izdatki pri financiranju 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -124.652 -205.965
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -8.760.059 -1.686.726

-8.884.711 -1.892.691
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -137.520 3.810.612

Končno stanje denarnih sredstev 39.307 22.413
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 16.894 1.291
Začetno stanje denarnih sredstev 22.413 21.122

27

LE
TN

O
 P

O
R

O
Č

IL
O

 2
01

6 
R

A
Č

U
N

O
V

O
D

SK
O

 P
O

R
O

Č
IL

O



 
 

LE
TN

O
 P

O
RO

ČI
LO

 F
AR

M
E 

IH
AN

 –
KP

M
 D

.O
.O

.

35

3.
7.

 IZ
KA

Z 
G

IB
AN

JA
 K

AP
IT

AL
A 

20
15

D
ru

ge
R

ez
er

ve
, n

as
ta

le
P

re
ne

se
ni

Č
is

ti
 

O
sn

ov
n

i
K

ap
it

al
sk

e
Za

ko
ns

ke
 

re
ze

rv
e

R
ev

al
.

za
ra

di
 v

re
d.

či
st

i
po

sl
ov

ni
 

(v
 E

U
R)

ka
pi

ta
l

re
ze

rv
e

re
ze

rv
e

iz
 d

ob
ič

ka
re

ze
rv

e
po

 P
V

po
sl

. i
zi

d
iz

id
 le

ta
Sk

up
aj

St
an

je
 n

a 
da

n 
1.

se
pt

em
br

a 
2

01
5

7.
50

0
10

.1
80

.3
09

0
0

2.
27

4.
43

7
34

.9
09

-2
.1

44
.0

48
0

10
.3

53
.1

07

C
el

ot
n

i v
se

ob
se

ga
jo

či
 d

on
os

 
ob

ra
ču

n
sk

eg
a 

ob
do

bj
a

  
Vn

os
 č

is
te

ga
 p

os
lo

vn
eg

a 
iz

id
a 

po
ro

če
va

ls
ke

ga
 o

bd
ob

ja
0

0
0

0
0

0
0

-5
59

.4
65

-5
59

.4
65

  
D

ru
ge

 s
es

ta
vi

ne
 v

se
ob

se
ga

jo
če

ga
 

do
no

sa
 p

or
oč

ev
al

sk
eg

a 
ob

do
bj

a
0

0
0

0
-6

.1
88

4.
89

5
0

-1
.2

93
0

0
0

0
0

-6
.1

88
4.

89
5

-5
59

.4
65

-5
60

.7
58

St
an

je
 n

a 
da

n 
31

. d
ec

em
be

r 
20

15
0

0
0

0
2.

27
4.

43
7

28
.7

21
-2

.1
39

.1
53

-5
59

.4
65

9.
79

2.
34

9

B
IL

A
N

Č
N

A
 I

ZG
U

B
A

(2
8.

72
1)

(2
.1

39
.1

53
)

(5
59

.4
65

)
(2

.6
98

.6
18

)

Iz
ka

z 
gi

ba
nj

a 
ka

pi
ta

la
 im

a 
ob

lik
o 

se
st

av
lje

ne
 r

az
pr

ed
el

ni
ce

 s
pr

em
em

b 
vs

eh
 s

es
ta

vi
n 

ka
pi

ta
la

 v
 s

kl
ad

u 
s 

SR
S 

23
.

LETNO POROČILO FARME IHAN – KPM D.O.O. 2016 

34

3.8. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske predpostavke za poslovni leti 2016 in 2015, 

končani na dan 31. decembra, vključno s predpostavko dolgoročnega delovanja družbe. Sestavljeni so 

v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 

2016 in internega pravilnika o računovodstvu, ki velja za skupino Farme Ihan. V letu 2016 je družba v 

okviru prehoda na SRS 2016 prešla na model vrednotenja zazidljivih stavbnih zemljišč po nabavni

vrednosti. Računovodske podlage se v tekočem letu primerjalno s preteklim obdobjem niso 

spremenile in so obrazložene pri pojasnilih posameznih izkazov in postavk.

Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR. Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih 

valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v EUR po referenčnem tečaju 

Evropske Centralne banke na dan 31.12.2016. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko v 

preglednicah prihaja do nepomembnih odstopanj.

Uporabljeno je načelo izvirnih vrednosti.

Prihodki in odhodki so upoštevani ob njihovem nastanku in evidentirani v obračunskem obdobju na 

katerega se nanašajo.

Narava poslovanja je bila v letu 2016 enovita, podjetje se je ukvarjalo le s svojo osnovno dejavnostjo, 

zato ni mogoče opredeliti področnih odsekov, za katere bi ločeno izkazovali poslovni in denarni izid.

Družba popravi napake iz preteklih obdobij za nazaj, in sicer v prvih računovodskih izkazih, ki so 

odobreni za objavo po odkritju napak. Napake družba popravi s:

 preračunanjem primerjalnih zneskov iz predstavljenega preteklega obdobja ali preteklih 

obdobij, v katerih so se napake pojavile;

 preračunanjem začetnih saldov sredstev, dolgov in kapitala za prvo predstavljeno preteklo 

obdobje, če se je napaka pojavila pred prvim predstavljenim preteklim obdobjem.

V računovodskem poročilu za leto 2016 družba je družba evidentirala spremembo računovodskih 

usmeritev in prikazala prilagoditev stanj na dan 01.01.2016. V letu 2016 družba ni spreminjala 

računovodskih ocen.
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3.8. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske predpostavke za poslovni leti 2016 in 2015, 

končani na dan 31. decembra, vključno s predpostavko dolgoročnega delovanja družbe. Sestavljeni so 

v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 

2016 in internega pravilnika o računovodstvu, ki velja za skupino Farme Ihan. V letu 2016 je družba v 

okviru prehoda na SRS 2016 prešla na model vrednotenja zazidljivih stavbnih zemljišč po nabavni

vrednosti. Računovodske podlage se v tekočem letu primerjalno s preteklim obdobjem niso 

spremenile in so obrazložene pri pojasnilih posameznih izkazov in postavk.

Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR. Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih 

valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v EUR po referenčnem tečaju 

Evropske Centralne banke na dan 31.12.2016. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko v 

preglednicah prihaja do nepomembnih odstopanj.

Uporabljeno je načelo izvirnih vrednosti.

Prihodki in odhodki so upoštevani ob njihovem nastanku in evidentirani v obračunskem obdobju na 

katerega se nanašajo.

Narava poslovanja je bila v letu 2016 enovita, podjetje se je ukvarjalo le s svojo osnovno dejavnostjo, 

zato ni mogoče opredeliti področnih odsekov, za katere bi ločeno izkazovali poslovni in denarni izid.

Družba popravi napake iz preteklih obdobij za nazaj, in sicer v prvih računovodskih izkazih, ki so 

odobreni za objavo po odkritju napak. Napake družba popravi s:

 preračunanjem primerjalnih zneskov iz predstavljenega preteklega obdobja ali preteklih 

obdobij, v katerih so se napake pojavile;

 preračunanjem začetnih saldov sredstev, dolgov in kapitala za prvo predstavljeno preteklo 

obdobje, če se je napaka pojavila pred prvim predstavljenim preteklim obdobjem.

V računovodskem poročilu za leto 2016 družba je družba evidentirala spremembo računovodskih 

usmeritev in prikazala prilagoditev stanj na dan 01.01.2016. V letu 2016 družba ni spreminjala 

računovodskih ocen.
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3.9. POJASNILA K BILANCI STANJA

3.9.1. Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva se evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena z 

morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi. 

Odpisujejo se po amortizacijskih stopnjah, ki znašajo med 20 % in 33,3 %. Amortizacijske stopnje se 

glede predhodno leto niso spremenile.

Neopredmetena sredstva družbe obsegajo pravice do uporabe računalniških programov in blagovno 

znamko Anton ter Jurij.

Dolgoročne 
premoženj. 

pravice
Neopred.sredstva 

v pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2015 231.945 0 231.945

Stanje 31.12.2016 231.945 0 231.945

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2015 231.945 231.945

Stanje 31.12.2016 231.945 231.945

Neodpisana vrednost

Stanje 31.12.2015 0 0 0

Stanje 31.12.2016 0 0 0

3.9.2. Opredmetena sredstva

Med opredmetena osnovna sredstva vključujemo: zemljišča, zgradbe, proizvajalno in ostalo opremo, 

nadomestne dele, drobni inventar ter biološka sredstva.

Opredmetena osnovna sredstva se evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna 

cena z morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter vsemi stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi 

usposobitvi. Vzdrževalna dela, ki ne povečujejo zmogljivosti oziroma ne podaljšujejo življenjske dobe 

osnovnega sredstva, pomenijo tekoče stroške.

Družba ocenjuje, da ob koncu poslovnega leta v svoji lasti nima opredmetenih osnovnih sredstev, ki 

bi ob prenehanju uporabe povzročila pomembnejše stroške v zvezi z razgradnjo in odstranitvijo oz. 

obnovitvijo prostorov, zato rezervacij v te namene ni oblikovala.
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Družba nima sredstev v finančnem najemu. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se izkazuje tudi 

drobni inventar, katerega posamična vrednost ne presega 500 EUR.

Amortizacijo obračunavamo časovno enakomerno po naslednjih stopnjah:

 Zgradbe 3,0 – 5,0

 oprema v hlevih 6,5

 peči, grelna telesa 5,0

 merilni instrumenti, telefoni, telefaksi 10,0

 traktorji, nakladalci ipd. 12,0

 računalniki, tiskalniki, računski stroji ipd. 20,0 – 5,0

 pohištvo 12,0

 avtomobili 12,5

 ostala oprema 8,0 -14,0

 osnovna čreda 20,0

V strukturi opredmetenih osnovnih sredstev sedanja vrednost zgradb zajema 78 odstotni delež.
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3.9. POJASNILA K BILANCI STANJA
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morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi. 

Odpisujejo se po amortizacijskih stopnjah, ki znašajo med 20 % in 33,3 %. Amortizacijske stopnje se 

glede predhodno leto niso spremenile.

Neopredmetena sredstva družbe obsegajo pravice do uporabe računalniških programov in blagovno 

znamko Anton ter Jurij.

Dolgoročne 
premoženj. 
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v pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost
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Popravek vrednosti
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Neodpisana vrednost

Stanje 31.12.2015 0 0 0

Stanje 31.12.2016 0 0 0

3.9.2. Opredmetena sredstva

Med opredmetena osnovna sredstva vključujemo: zemljišča, zgradbe, proizvajalno in ostalo opremo, 

nadomestne dele, drobni inventar ter biološka sredstva.

Opredmetena osnovna sredstva se evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna 

cena z morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter vsemi stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi 

usposobitvi. Vzdrževalna dela, ki ne povečujejo zmogljivosti oziroma ne podaljšujejo življenjske dobe 

osnovnega sredstva, pomenijo tekoče stroške.

Družba ocenjuje, da ob koncu poslovnega leta v svoji lasti nima opredmetenih osnovnih sredstev, ki 

bi ob prenehanju uporabe povzročila pomembnejše stroške v zvezi z razgradnjo in odstranitvijo oz. 

obnovitvijo prostorov, zato rezervacij v te namene ni oblikovala.
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Družba nima sredstev v finančnem najemu. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se izkazuje tudi 

drobni inventar, katerega posamična vrednost ne presega 500 EUR.

Amortizacijo obračunavamo časovno enakomerno po naslednjih stopnjah:

 Zgradbe 3,0 – 5,0

 oprema v hlevih 6,5

 peči, grelna telesa 5,0

 merilni instrumenti, telefoni, telefaksi 10,0

 traktorji, nakladalci ipd. 12,0

 računalniki, tiskalniki, računski stroji ipd. 20,0 – 5,0

 pohištvo 12,0

 avtomobili 12,5

 ostala oprema 8,0 -14,0

 osnovna čreda 20,0

V strukturi opredmetenih osnovnih sredstev sedanja vrednost zgradb zajema 78 odstotni delež.
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Stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev (brez terjatev za predujme) konec leta 2016

Opis
Nabavna 
vrednost

Popravek 
vrednosti

Neodpisana 
vrednost

Stopnja 
odpisanosti 

Opredmetena OS skupaj 9.742.688 4.609.494 5.133.194 76,5%

Zgradbe 7.799.860 3.384.321 4.415.539 69,6%

Oprema 1.251.959 1.115.758 136.201 97,5%

Osnovna čreda 690.869 109.415 581.454 15,6%

V zgornji tabeli ni zajet znesek investicij v teku. Opredmetena osnovna sredstva so v povprečju 

odpisana v 76,5-ih odstotkih. 

Inventurna komisija, ki je opravila popis, je preverila tudi nadomestljivo vrednost opredmetenih 

osnovnih sredstev in ugotovila, da glede na trenutne tržne razmere osnovna sredstva niso precenjena 

in zato ni predlagala oslabitve. Inventurna komisija je pri letnem popisu predlagala uničenje za 46.182

EUR opreme, ki je bila na dan 31.12.2016 v celoti zamortizirana, ker je bila oprema neuporabna.

S hipoteko so obremenjene nepremičnine v Kočevju, Krškem in posestvo Žadovinek – stanje posojil, ki 

so zavarovana s hipoteko, na zadnji dan leta 2016 znaša 5.306.678 EUR.

Farme Ihan – KPM d.o.o. so zastavile svoje nepremičnine kot porok družbam v skupin Farme Ihan.

Stanje kreditov odvisnih družb, ki so zavarovani s hipoteko na nepremičninah družbe Farme Ihan –

KPM d.o.o. znaša na 31.12.2016 1.975.523 EUR.

Neodpisana vrednost zastavljenih nepremičnin družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. znaša na dan 

31.12.2016 4.966.445 EUR.

Na dan 31.12.2016 družba nima nedokončanih investicij.

3.9.3. Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine se evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena z 

morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter vsemi stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi. 

Vzdrževalna dela, ki ne povečujejo zmogljivosti oziroma ne podaljšujejo življenjske dobe osnovnega 

sredstva, pomenijo tekoče stroške.

Družba ima v svojih knjigah med naložbenimi nepremičninami evidentirano poslovno stavbo v 

Šentjurju, poslovni prostor v Zagorju, Trbovljah ter Kisovcu in kmetijo, ki jo družba daje v poslovni 

najem. Naložbene nepremičnine v Zagorju in Kisovcu imajo vpisano hipoteko za zavarovanje terjatev 

upnikov v višini 98.000 EUR. Stanje obveznosti zavarovanega upnika znaša na dan 31.12.2016 36.037
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Stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev (brez terjatev za predujme) konec leta 2016

Opis
Nabavna 
vrednost

Popravek 
vrednosti

Neodpisana 
vrednost

Stopnja 
odpisanosti 
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Zgradbe 7.799.860 3.384.321 4.415.539 69,6%

Oprema 1.251.959 1.115.758 136.201 97,5%

Osnovna čreda 690.869 109.415 581.454 15,6%

V zgornji tabeli ni zajet znesek investicij v teku. Opredmetena osnovna sredstva so v povprečju 

odpisana v 76,5-ih odstotkih. 

Inventurna komisija, ki je opravila popis, je preverila tudi nadomestljivo vrednost opredmetenih 

osnovnih sredstev in ugotovila, da glede na trenutne tržne razmere osnovna sredstva niso precenjena 

in zato ni predlagala oslabitve. Inventurna komisija je pri letnem popisu predlagala uničenje za 46.182

EUR opreme, ki je bila na dan 31.12.2016 v celoti zamortizirana, ker je bila oprema neuporabna.

S hipoteko so obremenjene nepremičnine v Kočevju, Krškem in posestvo Žadovinek – stanje posojil, ki 

so zavarovana s hipoteko, na zadnji dan leta 2016 znaša 5.306.678 EUR.

Farme Ihan – KPM d.o.o. so zastavile svoje nepremičnine kot porok družbam v skupin Farme Ihan.

Stanje kreditov odvisnih družb, ki so zavarovani s hipoteko na nepremičninah družbe Farme Ihan –

KPM d.o.o. znaša na 31.12.2016 1.975.523 EUR.

Neodpisana vrednost zastavljenih nepremičnin družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. znaša na dan 

31.12.2016 4.966.445 EUR.

Na dan 31.12.2016 družba nima nedokončanih investicij.

3.9.3. Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine se evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena z 

morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter vsemi stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi. 

Vzdrževalna dela, ki ne povečujejo zmogljivosti oziroma ne podaljšujejo življenjske dobe osnovnega 

sredstva, pomenijo tekoče stroške.

Družba ima v svojih knjigah med naložbenimi nepremičninami evidentirano poslovno stavbo v 

Šentjurju, poslovni prostor v Zagorju, Trbovljah ter Kisovcu in kmetijo, ki jo družba daje v poslovni 

najem. Naložbene nepremičnine v Zagorju in Kisovcu imajo vpisano hipoteko za zavarovanje terjatev 

upnikov v višini 98.000 EUR. Stanje obveznosti zavarovanega upnika znaša na dan 31.12.2016 36.037
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EUR. Neodpisana vrednost naložbenih nepremični, ki so zastavljene, znaša na dan 31.12.2016

115.131 EUR.

Opis
Ostali 

objekti Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2015 405.217 405.217

Povečanja 0

Zmanjšanja 0 0

Stanje 31.12.2016 405.217 405.217

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2015 121.421 121.421

Amortizacija 16.576 16.576

Zmanjšanja 0 0

Stanje 31.12.2016 137.997 137.997

Neodpisana vrednost

Stanje 31.12.2015 283.796 283.796

Stanje 31.12.2016 267.220 267.220

Naložbene nepremičnine amortiziramo po 5 odstopnih stopnjah. Amortizacijske stopnje se glede na 

predhodno leto niso spremenile.

Prihodki in odhodki iz naslova naložbenih nepremičnin

Opis 2016 2015
Indeks 
16/15

Prihodki od najemnin 13.539 14.076 96,2

Neposredni odhodki naložbenih nepremičnin, ki prinašajo najemnine 22.546 19.695 114,5

3.9.4. Dolgoročne finančne naložbe

Večino vrednosti dolgoročnih finančnih naložb (DFN) predstavljajo naložbe v kapital odvisnih podjetij 

in pridruženega podjetja. Merimo jih po nabavni vrednosti, kar pomeni, da v celotnem obdobju 

pripoznanja finančnih naložb v računovodskih izkazih te izkazujemo po nabavni vrednosti, povečani za 

stroške posla in zmanjšani za morebitno oslabitev. Finančna naložba se v računovodskih razvidih 

pripozna z upoštevanjem datuma trgovanja (datum sklenitve posla). Vse prejete dividende in deleži v 

dobičku povečujejo finančne prihodke. Če obstajajo dovolj tehtni razlogi, je DFN potrebno oslabiti. 

V bilanci stanja družba izkazuje:

 delnice in deleže v družbah v skupini

 delnice in deleže v pridruženih podjetjih 

 druge delnice in deleže ter

 dolgoročno dana posojila družbam v skupini
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Družba v kateri so naložbe
% 

lastn.
Nabavna 
vrednost

Poprav. 
Vrednosti

Saldo 
31.12.15

Druga 
povečanja Oslabit.

Saldo 
31.12.16

a) deleži v podj.v skupini po 
nabavni vrednosti

VOA d.o.o. 100 10.969 0 10.969 0 0 10.969

Farme Ihan – MPR d.o.o. 100 5.252.134 2.315.677 2.936.457 0 1.786.457 1.150.000

GO-KO d.o.o. 100 8.763 0 8.763 1.000.000 1.008.763 0

IHAN Bg 100 1.982 0 0 0 0 0

MESO Kamnik d.d. 45,67 2.207.314 1.178.344 1.028.970 0 174.410 854.560

FI-EKO d.o.o. 100 0 0 0 0 0 0

FITERA d.o.o 100 0 0 7.500 0 0 7.500

S K U P A J 7.481.162 3.494.021 3.992.659 1.000.000 2.969.630 2.023.029

b) deleži v pridruž. podj.

Panvita d.d. 25,42 5.977.271 0 0 0 0 0

Panvita Mesnine d.d. 25,42 0 0 1.360.300 0 0 1.360.300

Mesarstvo Šentjur d.d. 70,13 889.423 889.423 0 0 0 0

S K U P A J 6.866.694 889.423 1.360.300 0 0 1.360.300

Skupaj a+skupaj b 14.347.856 4.383.444 5.352.959 1.000.000 2.969.630 3.383.329

Družba je v letu 2016 slabila naložbe v odvisno družbo GO-KO d.o.o., Farme Ihan – MPR d.o.o. ter 

naložbo v družbo Meso Kamnik d.d.

Družba Farme Ihan –KPM d.o.o. ima za zavarovanje finančnih obveznosti odvisne družbe vpisano

zastavo delnic Panvita d.d. in Panvita Mesnine d.d.

Povezane družbe

( v EUR)
Odstotek 
lastništva

Velikost kapitala 
na 31.12.2016

Čisti poslovni 
izid leta 2016

Odvisne družbe

  VOA d.o.o. 100% 31.655 1.542

  Farme Ihan – MPR d.o.o. 100% 1.895.386 -13.534

  GO-KO d.o.o. 100% -432.056 -239.172

  IHAN Bg 100% 1.522 0

  MESO Kamnik d.d. 45,67% 1.354.618 -477.925

  FI-EKO d.o.o. 100% -123.094 -24.383

  FITERA d.o.o 100% 6.001 -715

Pridružene družbe

  Panvita d.d. 25,42% 8.606.619 462.958

  Panvita Mesnine d.d. 25,42% 7.193.781 -5.741

  Mesarstvo Šentjur d.d. 70,13% -152.379 -49.977

Podatki o velikosti kapitala in čistemu poslovnemu izidu so pridobljeni iz nerevidiranih računovodskih 

izkazov za leto 2016.

Družba je preučila plane za odvisne družbe ter za naložbe v družbe GO-KO d.o.o., Meso Kamnik d.d. 

ter Farme Ihan – MPR d.o.o. naredila test diskontirane EBITDA in na tej osnovi evidentirala slabitev 

naložb.
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EUR. Neodpisana vrednost naložbenih nepremični, ki so zastavljene, znaša na dan 31.12.2016

115.131 EUR.

Opis
Ostali 

objekti Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2015 405.217 405.217

Povečanja 0

Zmanjšanja 0 0

Stanje 31.12.2016 405.217 405.217

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2015 121.421 121.421

Amortizacija 16.576 16.576

Zmanjšanja 0 0

Stanje 31.12.2016 137.997 137.997

Neodpisana vrednost

Stanje 31.12.2015 283.796 283.796

Stanje 31.12.2016 267.220 267.220

Naložbene nepremičnine amortiziramo po 5 odstopnih stopnjah. Amortizacijske stopnje se glede na 

predhodno leto niso spremenile.

Prihodki in odhodki iz naslova naložbenih nepremičnin

Opis 2016 2015
Indeks 
16/15

Prihodki od najemnin 13.539 14.076 96,2

Neposredni odhodki naložbenih nepremičnin, ki prinašajo najemnine 22.546 19.695 114,5

3.9.4. Dolgoročne finančne naložbe

Večino vrednosti dolgoročnih finančnih naložb (DFN) predstavljajo naložbe v kapital odvisnih podjetij 

in pridruženega podjetja. Merimo jih po nabavni vrednosti, kar pomeni, da v celotnem obdobju 

pripoznanja finančnih naložb v računovodskih izkazih te izkazujemo po nabavni vrednosti, povečani za 

stroške posla in zmanjšani za morebitno oslabitev. Finančna naložba se v računovodskih razvidih 

pripozna z upoštevanjem datuma trgovanja (datum sklenitve posla). Vse prejete dividende in deleži v 

dobičku povečujejo finančne prihodke. Če obstajajo dovolj tehtni razlogi, je DFN potrebno oslabiti. 

V bilanci stanja družba izkazuje:

 delnice in deleže v družbah v skupini

 delnice in deleže v pridruženih podjetjih 

 druge delnice in deleže ter

 dolgoročno dana posojila družbam v skupini
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Družba v kateri so naložbe
% 

lastn.
Nabavna 
vrednost

Poprav. 
Vrednosti

Saldo 
31.12.15

Druga 
povečanja Oslabit.

Saldo 
31.12.16

a) deleži v podj.v skupini po 
nabavni vrednosti

VOA d.o.o. 100 10.969 0 10.969 0 0 10.969

Farme Ihan – MPR d.o.o. 100 5.252.134 2.315.677 2.936.457 0 1.786.457 1.150.000

GO-KO d.o.o. 100 8.763 0 8.763 1.000.000 1.008.763 0

IHAN Bg 100 1.982 0 0 0 0 0

MESO Kamnik d.d. 45,67 2.207.314 1.178.344 1.028.970 0 174.410 854.560

FI-EKO d.o.o. 100 0 0 0 0 0 0

FITERA d.o.o 100 0 0 7.500 0 0 7.500

S K U P A J 7.481.162 3.494.021 3.992.659 1.000.000 2.969.630 2.023.029

b) deleži v pridruž. podj.

Panvita d.d. 25,42 5.977.271 0 0 0 0 0

Panvita Mesnine d.d. 25,42 0 0 1.360.300 0 0 1.360.300

Mesarstvo Šentjur d.d. 70,13 889.423 889.423 0 0 0 0

S K U P A J 6.866.694 889.423 1.360.300 0 0 1.360.300

Skupaj a+skupaj b 14.347.856 4.383.444 5.352.959 1.000.000 2.969.630 3.383.329

Družba je v letu 2016 slabila naložbe v odvisno družbo GO-KO d.o.o., Farme Ihan – MPR d.o.o. ter 

naložbo v družbo Meso Kamnik d.d.

Družba Farme Ihan –KPM d.o.o. ima za zavarovanje finančnih obveznosti odvisne družbe vpisano

zastavo delnic Panvita d.d. in Panvita Mesnine d.d.

Povezane družbe

( v EUR)
Odstotek 
lastništva

Velikost kapitala 
na 31.12.2016

Čisti poslovni 
izid leta 2016

Odvisne družbe

  VOA d.o.o. 100% 31.655 1.542

  Farme Ihan – MPR d.o.o. 100% 1.895.386 -13.534

  GO-KO d.o.o. 100% -432.056 -239.172

  IHAN Bg 100% 1.522 0

  MESO Kamnik d.d. 45,67% 1.354.618 -477.925

  FI-EKO d.o.o. 100% -123.094 -24.383

  FITERA d.o.o 100% 6.001 -715

Pridružene družbe

  Panvita d.d. 25,42% 8.606.619 462.958

  Panvita Mesnine d.d. 25,42% 7.193.781 -5.741

  Mesarstvo Šentjur d.d. 70,13% -152.379 -49.977

Podatki o velikosti kapitala in čistemu poslovnemu izidu so pridobljeni iz nerevidiranih računovodskih 

izkazov za leto 2016.

Družba je preučila plane za odvisne družbe ter za naložbe v družbe GO-KO d.o.o., Meso Kamnik d.d. 

ter Farme Ihan – MPR d.o.o. naredila test diskontirane EBITDA in na tej osnovi evidentirala slabitev 

naložb.
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Med dolgoročno danimi krediti družba evidentira kredit, dan odvisni družbi.

Opis
Saldo 

31.12.15
Prenos na 

dolgoročna Povečanja Zmanjšanja Slabitev
Saldo 

31.12.16

Dolgoročna posojila dana v skupini 2.901.728 2.671.803 3.445.188 2.128.343

Skupaj 2.901.728 0 2.671.803 3.445.188 0 2.128.343

3.9.5. Zaloge

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Material 449.760 28,14 308.144 21,2 146,0

Nedokončana proizvodnja 1.138.172 71,21 1.133.348 77,8 100,4

Proizvodi in trgovsko blago 10.484 0,66 14.532 1,0 72,1

Skupaj 1.598.416 100 1.456.024 100 109,8

V okviru zalog materiala družba izkazuje predvsem krmo za prehrano živali. Zaloge se izvirno 

vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški 

nabave. Podjetje pri porabi zalog uporablja metodo povprečnih drsečih cen. 

V zalogah nedokončane proizvodnje ostajajo zaloge obratne živine (tekači in pitanci). V sprotnih 

knjiženjih v poslovnih knjigah uporabljamo pri porabi zalog nedokončane proizvodnje in gotovih 

proizvodov planske ali stalne cene. 

Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov so v bilanci stanja prikazane po metodi 

proizvajalnih stroškov. Proizvajalne stroške sestavljajo:

 neposredni stroški vhodnih surovin in materiala,

 neposredni stroški storitev, vezani na proizvodnjo,

 neposredni stroški dela,

 neposredni stroški amortizacije, vezani na proizvodnjo,

 stroški čistilne naprave in

 splošni proizvajalni stroški

To pomeni, da so vrednosti na kontih zalog, ki so izražene po planskih cenah, popravljene za stanja, 

vodena na kontih odmikov od cen (razlika v ceni). 

Družba konec leta redno preverja knjigovodsko vrednost s čisto iztržljivo vrednostjo zalog. V letu 2016

družba zalog ni slabila.

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.
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Pri letnem popisu zalog ni bilo ugotovljenih popisnih presežkov ali primanjkljajev.

3.9.6. Kratkoročne finančne naložbe

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami družba evidentira kratkoročno dana posojila.

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil, družba uvrsti med finančna sredstva, izmerjena po 

pošteni vrednosti prek poslovnega izida (vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi). Ostale finančne 

naložbe družba meri po nabavni vrednosti.

Večino terjatev iz naslova danih kratkoročnih kreditov predstavljajo krediti, dani podjetjem v skupini. 

Obrestna mera kreditov, danih družbam v skupini, je določena v skladu s Pravilnikom o priznani 

obresti meri za povezana podjetja. Vsi krediti v skupini se koristijo in vračajo po sistemu revolvinga.

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Kratkoročna posojila družbam v skupini 332.239 78,4 315.933 100,0 105,2

Kratkoročna posojila drugim 91.302 21,6 0 0,0 ***

Skupaj 423.541 100 315.933 100 134,1

Opis
Saldo 

31.12.15
Prenos na 

dolgoročna Povečanja Zmanjšanja Slabitev
Saldo 

31.12.16

Kratkoročna posojila dana v skupini 315.933 0 227.178 210.872 0 332.239

Druga kratkoročna posojila 0 0 112.477 20.000 1.175 91.302

Skupaj 315.933 0 339.655 230.872 1.175 423.541

Med drugimi kratkoročno danimi posojili je posojilo dano Mesarstvu Šentjur d.d. v višini 77.970 EUR, 

ki je v celoti slabljeno ter kredit dan družbi Farme Ihan d.d.

Dana posojila niso zavarovana, uprava ocenjuje, da so obrestna tveganja zmerna.

3.9.7. Kratkoročne poslovne terjatve

To so terjatve, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni. Terjatve do kupcev ter druge terjatve so

izkazane po izvirni vrednosti.

Terjatve za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oz. celotnem znesku, se 

štejejo za dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. Z »rednim 

rokom« je mišljen pogodbeno določen rok oz. rok, naveden na izdanih računih, podaljšan za 60 dni.
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Med dolgoročno danimi krediti družba evidentira kredit, dan odvisni družbi.

Opis
Saldo 

31.12.15
Prenos na 

dolgoročna Povečanja Zmanjšanja Slabitev
Saldo 

31.12.16

Dolgoročna posojila dana v skupini 2.901.728 2.671.803 3.445.188 2.128.343

Skupaj 2.901.728 0 2.671.803 3.445.188 0 2.128.343

3.9.5. Zaloge

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Material 449.760 28,14 308.144 21,2 146,0

Nedokončana proizvodnja 1.138.172 71,21 1.133.348 77,8 100,4

Proizvodi in trgovsko blago 10.484 0,66 14.532 1,0 72,1

Skupaj 1.598.416 100 1.456.024 100 109,8

V okviru zalog materiala družba izkazuje predvsem krmo za prehrano živali. Zaloge se izvirno 

vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški 

nabave. Podjetje pri porabi zalog uporablja metodo povprečnih drsečih cen. 

V zalogah nedokončane proizvodnje ostajajo zaloge obratne živine (tekači in pitanci). V sprotnih 

knjiženjih v poslovnih knjigah uporabljamo pri porabi zalog nedokončane proizvodnje in gotovih 

proizvodov planske ali stalne cene. 

Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov so v bilanci stanja prikazane po metodi 

proizvajalnih stroškov. Proizvajalne stroške sestavljajo:

 neposredni stroški vhodnih surovin in materiala,

 neposredni stroški storitev, vezani na proizvodnjo,

 neposredni stroški dela,

 neposredni stroški amortizacije, vezani na proizvodnjo,

 stroški čistilne naprave in

 splošni proizvajalni stroški

To pomeni, da so vrednosti na kontih zalog, ki so izražene po planskih cenah, popravljene za stanja, 

vodena na kontih odmikov od cen (razlika v ceni). 

Družba konec leta redno preverja knjigovodsko vrednost s čisto iztržljivo vrednostjo zalog. V letu 2016

družba zalog ni slabila.

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.
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Pri letnem popisu zalog ni bilo ugotovljenih popisnih presežkov ali primanjkljajev.

3.9.6. Kratkoročne finančne naložbe

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami družba evidentira kratkoročno dana posojila.

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil, družba uvrsti med finančna sredstva, izmerjena po 

pošteni vrednosti prek poslovnega izida (vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi). Ostale finančne 

naložbe družba meri po nabavni vrednosti.

Večino terjatev iz naslova danih kratkoročnih kreditov predstavljajo krediti, dani podjetjem v skupini. 

Obrestna mera kreditov, danih družbam v skupini, je določena v skladu s Pravilnikom o priznani 

obresti meri za povezana podjetja. Vsi krediti v skupini se koristijo in vračajo po sistemu revolvinga.

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Kratkoročna posojila družbam v skupini 332.239 78,4 315.933 100,0 105,2

Kratkoročna posojila drugim 91.302 21,6 0 0,0 ***

Skupaj 423.541 100 315.933 100 134,1

Opis
Saldo 

31.12.15
Prenos na 

dolgoročna Povečanja Zmanjšanja Slabitev
Saldo 

31.12.16

Kratkoročna posojila dana v skupini 315.933 0 227.178 210.872 0 332.239

Druga kratkoročna posojila 0 0 112.477 20.000 1.175 91.302

Skupaj 315.933 0 339.655 230.872 1.175 423.541

Med drugimi kratkoročno danimi posojili je posojilo dano Mesarstvu Šentjur d.d. v višini 77.970 EUR, 

ki je v celoti slabljeno ter kredit dan družbi Farme Ihan d.d.

Dana posojila niso zavarovana, uprava ocenjuje, da so obrestna tveganja zmerna.

3.9.7. Kratkoročne poslovne terjatve

To so terjatve, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni. Terjatve do kupcev ter druge terjatve so

izkazane po izvirni vrednosti.

Terjatve za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oz. celotnem znesku, se 

štejejo za dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. Z »rednim 

rokom« je mišljen pogodbeno določen rok oz. rok, naveden na izdanih računih, podaljšan za 60 dni.
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Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na naslednji način:

 posamično,

 100 % popravek za tožene terjatve in terjatve, prijavljene v stečajnem postopku,

 80 % popravek za terjatve, prijavljene v postopek prisilne poravnave.

Obračunane in plačane obresti je družba knjižila med finančne prihodke. Neplačane zamudne obresti, 

ki jih je družba obračunala, pa je začasno, do plačila, knjižila med konte pasivnih časovnih razmejitev.

Opis 31.12.2016
Delež v 

% 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 1.574.865 66,1 1.452.182 64,0 108,4

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 734.704 30,8 790.688 34,8 92,9

Popravek vrednosti kratk.poslovnih terjatev do kupcev -588.994 -24,7 -656.128 -28,9 89,8

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 661.753 27,8 683.164 30,1 96,9

Skupaj 2.382.328 100 2.269.906 100 105,0

Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev in podjetij v skupini po rokih zapadlosti je sledeče:

Opis Vrednost
Delež v % 

2016
Delež v % 

2015

nezapadle 982.075 42,5 37,7

do 30 dni nad valuto 19.121 0,8 1,5

nad 30 do 60 dni nad valuto 9.927 0,4 0,0

nad 60 dni nad valuto 709.452 30,7 31,5

toženi zneski, stečaji, PP 588.994 25,5 29,3

Skupaj 2.309.569 100 100

Podjetje je v letu 2015 iz poslovnih knjig izbrisala za 45.937 EUR predhodno slabljenih terjatev, za 

22.031 EUR rizičnih terjatev je bilo v letu 2016 poplačanih, za 835 EUR terjatev pa je bilo v letu 2016

prenesenih na rizične.

Terjatve do kupcev so zavarovane samo na osnovi pogodbenih določil. Kreditno tveganje 

zmanjšujemo tako, da odprte postavke kupcev preverjamo tedensko in takoj ukrepamo, če terjatve 

presežejo dogovorjeno mejo.

V skladu s poslovno politiko družbe in kriteriji za oslabitev, je bil v breme prevrednotovalnih poslovnih 

odhodkov oblikovan popravek vrednosti terjatev do kupcev za leto 2016 v višini 835 EUR. Istočasno 

pa je bil v dobro prevrednotovalnih poslovnih prihodkov preknjižen tudi znesek izterjanih terjatev, za 

katere je bil popravek vrednosti oblikovan v preteklih letih in to v višini 22.031 EUR. Izbran način 

družbi omogoča pregledno spremljanje davčno priznanih oz. nepriznanih odhodkov oz. prihodkov po 

posameznih kupcih in izdanih računih.
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Druge kratkoročne terjatve

Opis 2016 Delež v % 2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Terjatve za vstopni DDV 53.265 8,0 39.849 5,8 133,7

Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij 565.761 85,5 559.254 81,9 101,2

Kratk. terjatve do zaposlenih 4.198 0,6 36.217 5,3 11,6

Kratk.terjatve iz naslova obresti 112 0,0 112 0,0 100,0

Ostale kratk.terjatve 38.417 5,8 47.732 7,0 80,5

Skupaj 661.753 100 683.164 100 97

Vse obračunane zamudne obresti, za katere so bili kupcem izdani bremepisi, je do plačila le-teh 

družba razmejila na kontih pasivnih časovnih razmejitev. 

3.9.8. Denarna sredstva

Na kontih denarnih sredstev izkazujemo denarna sredstva na poslovnih računih in v blagajni za 

zagotavljanje in izpolnjevanje tekoče likvidnosti. Družba ima odprt transakcijski račun pri dveh 

poslovnih bankah. Družba konec leta ni imela blokiranih računov. Stanje denarnih sredstev na računih 

in gotovine v blagajni na dan 31.12.2016 znaša 39.307 EUR, na dan 31.12.2015 je bilo stanje 

denarnih sredstev na računih in gotovine v blagajni 22.413 EUR.

3.9.9. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Sredstva, angažirana v aktivnih časovnih razmejitvah v skupni vrednosti 128.759 EUR ( v letu 2015 

103.057 EUR), se nanašajo na kratkoročno odložene stroške pri poslovanju v višini 101.071 EUR ter 

nezaračunane prihodke v višini 27.688 EUR.
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Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na naslednji način:

 posamično,

 100 % popravek za tožene terjatve in terjatve, prijavljene v stečajnem postopku,

 80 % popravek za terjatve, prijavljene v postopek prisilne poravnave.

Obračunane in plačane obresti je družba knjižila med finančne prihodke. Neplačane zamudne obresti, 

ki jih je družba obračunala, pa je začasno, do plačila, knjižila med konte pasivnih časovnih razmejitev.

Opis 31.12.2016
Delež v 

% 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 1.574.865 66,1 1.452.182 64,0 108,4

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 734.704 30,8 790.688 34,8 92,9

Popravek vrednosti kratk.poslovnih terjatev do kupcev -588.994 -24,7 -656.128 -28,9 89,8

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 661.753 27,8 683.164 30,1 96,9

Skupaj 2.382.328 100 2.269.906 100 105,0

Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev in podjetij v skupini po rokih zapadlosti je sledeče:

Opis Vrednost
Delež v % 

2016
Delež v % 

2015

nezapadle 982.075 42,5 37,7

do 30 dni nad valuto 19.121 0,8 1,5

nad 30 do 60 dni nad valuto 9.927 0,4 0,0

nad 60 dni nad valuto 709.452 30,7 31,5

toženi zneski, stečaji, PP 588.994 25,5 29,3

Skupaj 2.309.569 100 100

Podjetje je v letu 2015 iz poslovnih knjig izbrisala za 45.937 EUR predhodno slabljenih terjatev, za 

22.031 EUR rizičnih terjatev je bilo v letu 2016 poplačanih, za 835 EUR terjatev pa je bilo v letu 2016

prenesenih na rizične.

Terjatve do kupcev so zavarovane samo na osnovi pogodbenih določil. Kreditno tveganje 

zmanjšujemo tako, da odprte postavke kupcev preverjamo tedensko in takoj ukrepamo, če terjatve 

presežejo dogovorjeno mejo.

V skladu s poslovno politiko družbe in kriteriji za oslabitev, je bil v breme prevrednotovalnih poslovnih 

odhodkov oblikovan popravek vrednosti terjatev do kupcev za leto 2016 v višini 835 EUR. Istočasno 

pa je bil v dobro prevrednotovalnih poslovnih prihodkov preknjižen tudi znesek izterjanih terjatev, za 

katere je bil popravek vrednosti oblikovan v preteklih letih in to v višini 22.031 EUR. Izbran način 

družbi omogoča pregledno spremljanje davčno priznanih oz. nepriznanih odhodkov oz. prihodkov po 

posameznih kupcih in izdanih računih.
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Druge kratkoročne terjatve

Opis 2016 Delež v % 2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Terjatve za vstopni DDV 53.265 8,0 39.849 5,8 133,7

Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij 565.761 85,5 559.254 81,9 101,2

Kratk. terjatve do zaposlenih 4.198 0,6 36.217 5,3 11,6

Kratk.terjatve iz naslova obresti 112 0,0 112 0,0 100,0

Ostale kratk.terjatve 38.417 5,8 47.732 7,0 80,5

Skupaj 661.753 100 683.164 100 97

Vse obračunane zamudne obresti, za katere so bili kupcem izdani bremepisi, je do plačila le-teh 

družba razmejila na kontih pasivnih časovnih razmejitev. 

3.9.8. Denarna sredstva

Na kontih denarnih sredstev izkazujemo denarna sredstva na poslovnih računih in v blagajni za 

zagotavljanje in izpolnjevanje tekoče likvidnosti. Družba ima odprt transakcijski račun pri dveh 

poslovnih bankah. Družba konec leta ni imela blokiranih računov. Stanje denarnih sredstev na računih 

in gotovine v blagajni na dan 31.12.2016 znaša 39.307 EUR, na dan 31.12.2015 je bilo stanje 

denarnih sredstev na računih in gotovine v blagajni 22.413 EUR.

3.9.9. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Sredstva, angažirana v aktivnih časovnih razmejitvah v skupni vrednosti 128.759 EUR ( v letu 2015 

103.057 EUR), se nanašajo na kratkoročno odložene stroške pri poslovanju v višini 101.071 EUR ter 

nezaračunane prihodke v višini 27.688 EUR.
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3.9.10. Kapital

Kapital pomeni obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo. S kapitalom 

opredeljujemo lastništvo podjetja, ki pa ga določimo z vplačanim delniškim kapitalom.

Slovenski računovodski standardi oblikujejo kapital po naslednjih postavkah:

 osnovni kapital,

 kapitalske rezerve,

 rezerve iz dobička,

 presežek iz prevrednotenja, 

 preneseni dobiček ali izguba iz prejšnjih let in

 nerazdeljen dobiček ali izguba poslovnega leta.

  31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v % Indeks 16/15

Vpoklicani kapital 7.500 0,2 7.500 0,1 100,0

Kapitalske rezerve 10.180.309 221,8 10.180.309 104,0 100,0

Revalorizacijske rezerve 0 0,0 2.271.359 23,2 ***

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja 
po pošteni vrednosti 28.721 0,6 31.799 0,3 90,3

Prenesen čisti poslovni izid -2.697.136 -58,9 -2.139.153 -21,8 126,1

Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.930.489 -63,9 -559.465 -5,7 523,8

Skupaj kapital 4.588.905 100 9.792.349 100 46,9

V letu 2016 je družba v okviru prehoda na SRS 2016 spremenila metodo vrednotenja zazidljivih 

stavbnih zemljišč in iz tega naslova odpravila revalorizacijske rezerve v višini 2.271.359 EUR.

3.9.11. Rezervacije in dolgoročne PČR

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so oblikovane za ocenjene obveznosti 

izplačil jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi kot rezultat dolgoletnega službovanja zaposlenih, 

na dan bilance stanja, diskontirane na sedanjo vrednost. Obveznosti so oblikovane za pričakovana 

izplačila. Za izračun sedanje vrednosti je uporabljena krivulja obrestnih mer.

Izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi zmanjšujejo oblikovane rezervacije. Družba je 

knjigovodsko stanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi uskladila z aktuarskim 

izračunom potrebnih rezervacij na dan 31.12.2016. V letu 2016 je družba dodatno oblikovala za 2.146

EUR rezervacij.
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Med dolgoročnimi rezervacijami družba izkazuje namensko pridobljena nepovratna sredstva s strani 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V letu 2014 je družba na novo oblikovala za 

378.587 EUR rezervacij na podlagi pridobljenih sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge za 

investicijo v izgradnjo 2.hleva v Krškem. Zmanjšanje postavke v letu 2016 v višini 38.993 EUR je 

enaka vrednosti stroška amortizacije osnovnih sredstev, financiranih s temi sredstvi, in predstavlja 

druge poslovne prihodke. Družba je v letu 2016 dodatno oblikovala za 810 EUR rezervacije iz naslova 

koriščenja prispevkov za invalide.

Opis
Rezervacije za 
jubil. nagrade

Rezervacije za 
odpravnine

Druge 
rezervacije Skupaj

Stanje 31.12.2015 13.138 67.189 971.308 1.051.635

Oblikovanje 1.336 0 810 2.146

Poraba 2.067 14.968 38.993 56.028

Odprava 0 0 0 0

STANJE 31.12.2016 12.407 52.221 933.125 997.753

Analiza občutljivosti rezervacij v EUR

Opis

Rezervacije 
za 

jubilejne 
nagrade Sprememba

Rezervacije 
za 

odpravnine Sprememba Skupaj Sprememba

Osnovna vrednost 13.785 52.221 66.006 0

Obrestna mera +100 bp 13.053 -733 48.792 -3.429 61.845 -4.162

Obrestna mera -100 bp 14.583 798 56.008 3.787 70.591 4.585

Rast plač + 10% 13.785 0 52.355 134 66.140 134

Rast plač - 10% 13.785 0 52.089 -132 65.874 -132

Fluktuacija + 10% 13.424 -361 51.338 -883 64.762 -1.244

Fluktuacija - 10% 14.172 387 53.168 947 67.340 1.334

Smrtnost +10% 13.729 -56 51.831 -390 65.560 -446

Smrtnost -10% 13.842 56 52.615 394 66.457 450

Zapadanje rezervacij po letih

Opis do 1 leta
od 1 do 3 

let nad 3 leti Skupaj
Rezervacije za jubilejne 
nagrade 632 1.149 10.626 12.407

Rezervacije za odpravnine 0 5.498 46.723 52.221

Skupaj 632 6.647 57.349 64.628
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3.9.10. Kapital

Kapital pomeni obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo. S kapitalom 

opredeljujemo lastništvo podjetja, ki pa ga določimo z vplačanim delniškim kapitalom.

Slovenski računovodski standardi oblikujejo kapital po naslednjih postavkah:

 osnovni kapital,

 kapitalske rezerve,

 rezerve iz dobička,

 presežek iz prevrednotenja, 

 preneseni dobiček ali izguba iz prejšnjih let in

 nerazdeljen dobiček ali izguba poslovnega leta.

  31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v % Indeks 16/15

Vpoklicani kapital 7.500 0,2 7.500 0,1 100,0

Kapitalske rezerve 10.180.309 221,8 10.180.309 104,0 100,0

Revalorizacijske rezerve 0 0,0 2.271.359 23,2 ***

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja 
po pošteni vrednosti 28.721 0,6 31.799 0,3 90,3

Prenesen čisti poslovni izid -2.697.136 -58,9 -2.139.153 -21,8 126,1

Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.930.489 -63,9 -559.465 -5,7 523,8

Skupaj kapital 4.588.905 100 9.792.349 100 46,9

V letu 2016 je družba v okviru prehoda na SRS 2016 spremenila metodo vrednotenja zazidljivih 

stavbnih zemljišč in iz tega naslova odpravila revalorizacijske rezerve v višini 2.271.359 EUR.

3.9.11. Rezervacije in dolgoročne PČR

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so oblikovane za ocenjene obveznosti 

izplačil jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi kot rezultat dolgoletnega službovanja zaposlenih, 

na dan bilance stanja, diskontirane na sedanjo vrednost. Obveznosti so oblikovane za pričakovana 

izplačila. Za izračun sedanje vrednosti je uporabljena krivulja obrestnih mer.

Izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi zmanjšujejo oblikovane rezervacije. Družba je 

knjigovodsko stanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi uskladila z aktuarskim 

izračunom potrebnih rezervacij na dan 31.12.2016. V letu 2016 je družba dodatno oblikovala za 2.146

EUR rezervacij.
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Med dolgoročnimi rezervacijami družba izkazuje namensko pridobljena nepovratna sredstva s strani 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V letu 2014 je družba na novo oblikovala za 

378.587 EUR rezervacij na podlagi pridobljenih sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge za 

investicijo v izgradnjo 2.hleva v Krškem. Zmanjšanje postavke v letu 2016 v višini 38.993 EUR je 

enaka vrednosti stroška amortizacije osnovnih sredstev, financiranih s temi sredstvi, in predstavlja 

druge poslovne prihodke. Družba je v letu 2016 dodatno oblikovala za 810 EUR rezervacije iz naslova 

koriščenja prispevkov za invalide.

Opis
Rezervacije za 
jubil. nagrade

Rezervacije za 
odpravnine

Druge 
rezervacije Skupaj

Stanje 31.12.2015 13.138 67.189 971.308 1.051.635

Oblikovanje 1.336 0 810 2.146

Poraba 2.067 14.968 38.993 56.028

Odprava 0 0 0 0

STANJE 31.12.2016 12.407 52.221 933.125 997.753

Analiza občutljivosti rezervacij v EUR

Opis

Rezervacije 
za 

jubilejne 
nagrade Sprememba

Rezervacije 
za 

odpravnine Sprememba Skupaj Sprememba

Osnovna vrednost 13.785 52.221 66.006 0

Obrestna mera +100 bp 13.053 -733 48.792 -3.429 61.845 -4.162

Obrestna mera -100 bp 14.583 798 56.008 3.787 70.591 4.585

Rast plač + 10% 13.785 0 52.355 134 66.140 134

Rast plač - 10% 13.785 0 52.089 -132 65.874 -132

Fluktuacija + 10% 13.424 -361 51.338 -883 64.762 -1.244

Fluktuacija - 10% 14.172 387 53.168 947 67.340 1.334

Smrtnost +10% 13.729 -56 51.831 -390 65.560 -446

Smrtnost -10% 13.842 56 52.615 394 66.457 450

Zapadanje rezervacij po letih

Opis do 1 leta
od 1 do 3 

let nad 3 leti Skupaj
Rezervacije za jubilejne 
nagrade 632 1.149 10.626 12.407

Rezervacije za odpravnine 0 5.498 46.723 52.221

Skupaj 632 6.647 57.349 64.628
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3.9.12. Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem sredstev, ki jih je 

treba vrniti v obdobju, daljšem od enega leta.

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v % Indeks 16/15

Dolgoročne  finančne obveznosti 18.366 100,0 4.688.300 91,0 0,4

Odložene obveznosti za davek 0 0,0 465.218 9,0 ***

Skupaj 18.366 100 5.153.518 100 0

Družba v letu 2016 ni pridobila dodatnih dolgoročnih posojil.

V letu 2016 je družba odpravila odložene obveznosti za davek, ker je prešla na model vrednotenja 

zazidljivih stavbnih zemljišč po nabavni vrednosti.

Upnik
Saldo 

31.12.15
Prenos na 

krat.fin.obv. Povečanja
Saldo 

31.12.16
Načrt.odplač. v 

letu 2017
Dolgoročni 

del 31.12.16

Prejeta dolg.posojila bank 4.600.231 -4.600.231 0 0 0 0

Druge dolg.finančne obveznosti 88.069 -269 87.800 69.434 18.366

Skupaj 4.688.300 -269 87.800 69.434 18.366

Obrestnih mer za prejeta posojila, skladno s poslovno politiko družbe, ne razkrivamo, pretežni del 

posojil je obrestovan po obrestni meri EURIBOR s pribitkom.

Dolgoročna posojila so zavarovana s hipoteko na nepremičninah.

3.9.13. Kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta. Kot kratkoročne 

finančne obveznosti izkazujemo kratkoročna posojila, dobljena od bank in podjetij tako v državi kot 

tudi v tujini.

Kratkoročne finančne obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o 

njihovem nastanku. Za kratkoročne finančne obveznosti morajo listine nedvoumno izkazovati prejem 

denarnih sredstev.
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Opis
Saldo 

31.12.2015
Prenos iz 

dolg.fin.obv. Povečanja Odplačila
Saldo 

31.12.2016

Prejeti kratkoročni krediti od družb v skupini 1.071.217 0 8.747.191 8.252.095 1.566.313

Kratkoročni krediti od bank 0 5.693.276 0 453.892 5.239.384

Kratkoročni krediti od drugih 500.000 0 0 0 500.000

Kratk.del dolg.finančnih obveznosti 1.093.045 0 0 0 0

Kratk.del drugih dolg.finančnih obveznosti 33.297 0 69.703 54.072 48.928

SKUPAJ: 2.697.559 5.693.276 8.816.894 8.760.059 7.354.625

Za vse kredite med povezanimi podjetji je bila uporabljena priznana obrestna mera za obresti na 

posojila med povezanimi osebami.

Obrestnih mer za kratkoročna prejeta posojila, skladno s poslovno politiko družbe, ne razkrivamo; 

pretežni del posojil je obrestovan po obrestni meri EURIBOR s pribitkom.

Eno kratkoročno posojilo je zavarovano s hipoteko na naložbeno nepremičnino, ostali krediti so

zavarovani s hipoteko na nepremičnino.

3.9.14. Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o 

njihovem nastanku. V primeru poslovnih obveznosti morajo listine nedvoumno izkazovati prejem 

kakega proizvoda ali opravljeno storitev oz. obračunane stroške, odhodek ali delež v poslovnem izidu.

Med kratkoročne poslovne obveznosti pa štejemo dobljene predujme za prodane poslovne učinke, 

kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do zaposlencev ter obveznosti do državnih in 

drugih institucij.

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Obveznosti do dobaviteljev v skupini 648.522 24,5 476.785 19,2 136,0

Obveznosti do dobaviteljev - doma 1.586.108 60,1 1.729.729 69,8 91,7

Obveznosti do dobaviteljev v tujini 169.712 6,4 166.373 6,7 0,0

Obveznosti za nezarač.blago 240.032 9,1 104.411 4,2 229,9

SKUPAJ: 2.644.374 100 2.477.298 100 106,7

Struktura obveznosti do dobaviteljev se je spremenila. Po vrednosti nabave so še vedno največji 

dobavitelji krme, dobavitelji, ki opravljajo storitev mešanja, prevozniki živine in kooperanti, ki za 

potrebe družbe opravljajo storitveno pitanje. V letu 2016 so se obveznosti do dobaviteljev povečale 

za 204 tisoč EUR.
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3.9.12. Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem sredstev, ki jih je 

treba vrniti v obdobju, daljšem od enega leta.

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v % Indeks 16/15

Dolgoročne  finančne obveznosti 18.366 100,0 4.688.300 91,0 0,4

Odložene obveznosti za davek 0 0,0 465.218 9,0 ***

Skupaj 18.366 100 5.153.518 100 0

Družba v letu 2016 ni pridobila dodatnih dolgoročnih posojil.

V letu 2016 je družba odpravila odložene obveznosti za davek, ker je prešla na model vrednotenja 

zazidljivih stavbnih zemljišč po nabavni vrednosti.

Upnik
Saldo 

31.12.15
Prenos na 

krat.fin.obv. Povečanja
Saldo 

31.12.16
Načrt.odplač. v 

letu 2017
Dolgoročni 

del 31.12.16

Prejeta dolg.posojila bank 4.600.231 -4.600.231 0 0 0 0

Druge dolg.finančne obveznosti 88.069 -269 87.800 69.434 18.366

Skupaj 4.688.300 -269 87.800 69.434 18.366

Obrestnih mer za prejeta posojila, skladno s poslovno politiko družbe, ne razkrivamo, pretežni del 

posojil je obrestovan po obrestni meri EURIBOR s pribitkom.

Dolgoročna posojila so zavarovana s hipoteko na nepremičninah.

3.9.13. Kratkoročne finančne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta. Kot kratkoročne 

finančne obveznosti izkazujemo kratkoročna posojila, dobljena od bank in podjetij tako v državi kot 

tudi v tujini.

Kratkoročne finančne obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o 

njihovem nastanku. Za kratkoročne finančne obveznosti morajo listine nedvoumno izkazovati prejem 

denarnih sredstev.
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Opis
Saldo 

31.12.2015
Prenos iz 

dolg.fin.obv. Povečanja Odplačila
Saldo 

31.12.2016

Prejeti kratkoročni krediti od družb v skupini 1.071.217 0 8.747.191 8.252.095 1.566.313

Kratkoročni krediti od bank 0 5.693.276 0 453.892 5.239.384

Kratkoročni krediti od drugih 500.000 0 0 0 500.000

Kratk.del dolg.finančnih obveznosti 1.093.045 0 0 0 0

Kratk.del drugih dolg.finančnih obveznosti 33.297 0 69.703 54.072 48.928

SKUPAJ: 2.697.559 5.693.276 8.816.894 8.760.059 7.354.625

Za vse kredite med povezanimi podjetji je bila uporabljena priznana obrestna mera za obresti na 

posojila med povezanimi osebami.

Obrestnih mer za kratkoročna prejeta posojila, skladno s poslovno politiko družbe, ne razkrivamo; 

pretežni del posojil je obrestovan po obrestni meri EURIBOR s pribitkom.

Eno kratkoročno posojilo je zavarovano s hipoteko na naložbeno nepremičnino, ostali krediti so

zavarovani s hipoteko na nepremičnino.

3.9.14. Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o 

njihovem nastanku. V primeru poslovnih obveznosti morajo listine nedvoumno izkazovati prejem 

kakega proizvoda ali opravljeno storitev oz. obračunane stroške, odhodek ali delež v poslovnem izidu.

Med kratkoročne poslovne obveznosti pa štejemo dobljene predujme za prodane poslovne učinke, 

kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do zaposlencev ter obveznosti do državnih in 

drugih institucij.

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Obveznosti do dobaviteljev v skupini 648.522 24,5 476.785 19,2 136,0

Obveznosti do dobaviteljev - doma 1.586.108 60,1 1.729.729 69,8 91,7

Obveznosti do dobaviteljev v tujini 169.712 6,4 166.373 6,7 0,0

Obveznosti za nezarač.blago 240.032 9,1 104.411 4,2 229,9

SKUPAJ: 2.644.374 100 2.477.298 100 106,7

Struktura obveznosti do dobaviteljev se je spremenila. Po vrednosti nabave so še vedno največji 

dobavitelji krme, dobavitelji, ki opravljajo storitev mešanja, prevozniki živine in kooperanti, ki za 

potrebe družbe opravljajo storitveno pitanje. V letu 2016 so se obveznosti do dobaviteljev povečale 

za 204 tisoč EUR.
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Za 1.148.000 EUR so obveznosti do dobaviteljev zavarovane s hipoteko na nepremičnine družbe. Iz 

tega naslova so nepremičnine družbe obremenjene v vrednosti 550.000 EUR, naložbene nepremičnine 

družbe pa so obremenjene v vrednosti 598.000 EUR. Obveznosti družbe v višini 800.000 EUR so bile 

zavarovane s terjatvijo hčerinske družbe Meso Kamnik d.d.

Družba se trudi, da večino obveznosti poravnava v pogodbeno določenih plačilnih rokih. 

Struktura obveznosti do dobaviteljev po rokih zapadlosti

Opis Delež v 2016 Delež v 2015

Nezapadle 57,1 64,6

do 30 dni nad valuto 16,4 16,1

nad 30 do 60 dni nad valuto 11,8 8,7

nad 60 dni nad valuto 14,7 10,6

Skupaj 100 100

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 57.773 26,5 46.581 47,1 124,0

Obveznosti do državnih in drugih institucij 71.991 33,0 36.140 36,6 199,2

Druge kratkoročne obveznosti 88.243 40,5 16.136 16,3 546,9

Skupaj 218.007 100 98.857 100 220,5

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih v višini 57.773 EUR so izkazane obveznosti za 

obračunane decembrske bruto plače, izplačane v januarju 2017. Družba konec leta ni imela zaostalih 

obveznosti, plače je izplačevala redno mesečno najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi družba izkazuje za 42.349 EUR obveznosti za obresti iz 

naslova prejetih kreditov od bank.

3.9.15. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Med pasivne časovne razmejitve (PČR) uvrščamo kratkoročno vnaprej zaračunane stroške oz. 

odložene prihodke. Na 31.12.2016 ima družba PČR v višini 213.313 EUR ( v letu 2015 122.312 EUR) 

med katerimi so pomembnejše postavke:

 vnaprej vračunani stroški v povezavi z zaposlenimi v višini 36.707 EUR,

 drugi vnaprej vračunani stroški v višini 141.381 EUR,

 drugi kratkoročno odloženi prihodki v višini 35.224 EUR
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3.9.16. Zunajbilančna sredstva

Skupna vrednost zunajbilančnih sredstev in obveznosti znaša na dan 31.12.2016 12.975.794 EUR (v 

letu 2015 13.578.839) in sicer:

 zaloge gotovih proizvodov -pitanci last Zavoda za Blagovne rezerve Ljubljana, v višini 795.352 EUR

 nepremičnine v lasti MDK d.d.: 332.806 EUR

 dane hipoteke in poroštva: 8.790.502 EUR

*  za zavarovanje kreditov 5.306.678 EUR

*  za zavarovanje terjatev dobaviteljem 148.000 EUR

*  za dana poroštva podjetjem v skupini 3.335.823 EUR

 prejete hipoteke in poroštva od družb v skupini: 3.051.000 EUR

 sredstva SLO (civilne zaščite): 1.962 EUR

 garancija banke za izdano kartico:4.173 EUR

Zunajbilančna vrednost hipotek in poroštev predstavlja neodplačano višino kreditov.

Zunajbilančna vrednost zavarovanih terjatev dobaviteljem je izkazana glede na pogodbeno višino 

zavarovanja.
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Za 1.148.000 EUR so obveznosti do dobaviteljev zavarovane s hipoteko na nepremičnine družbe. Iz 

tega naslova so nepremičnine družbe obremenjene v vrednosti 550.000 EUR, naložbene nepremičnine 

družbe pa so obremenjene v vrednosti 598.000 EUR. Obveznosti družbe v višini 800.000 EUR so bile 

zavarovane s terjatvijo hčerinske družbe Meso Kamnik d.d.

Družba se trudi, da večino obveznosti poravnava v pogodbeno določenih plačilnih rokih. 

Struktura obveznosti do dobaviteljev po rokih zapadlosti

Opis Delež v 2016 Delež v 2015

Nezapadle 57,1 64,6

do 30 dni nad valuto 16,4 16,1

nad 30 do 60 dni nad valuto 11,8 8,7
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Druge kratkoročne poslovne obveznosti

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015 Delež v %
Indeks 
16/15

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 57.773 26,5 46.581 47,1 124,0

Obveznosti do državnih in drugih institucij 71.991 33,0 36.140 36,6 199,2

Druge kratkoročne obveznosti 88.243 40,5 16.136 16,3 546,9

Skupaj 218.007 100 98.857 100 220,5

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih v višini 57.773 EUR so izkazane obveznosti za 

obračunane decembrske bruto plače, izplačane v januarju 2017. Družba konec leta ni imela zaostalih 

obveznosti, plače je izplačevala redno mesečno najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi družba izkazuje za 42.349 EUR obveznosti za obresti iz 

naslova prejetih kreditov od bank.

3.9.15. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Med pasivne časovne razmejitve (PČR) uvrščamo kratkoročno vnaprej zaračunane stroške oz. 

odložene prihodke. Na 31.12.2016 ima družba PČR v višini 213.313 EUR ( v letu 2015 122.312 EUR) 

med katerimi so pomembnejše postavke:

 vnaprej vračunani stroški v povezavi z zaposlenimi v višini 36.707 EUR,

 drugi vnaprej vračunani stroški v višini 141.381 EUR,

 drugi kratkoročno odloženi prihodki v višini 35.224 EUR
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3.9.16. Zunajbilančna sredstva

Skupna vrednost zunajbilančnih sredstev in obveznosti znaša na dan 31.12.2016 12.975.794 EUR (v 

letu 2015 13.578.839) in sicer:

 zaloge gotovih proizvodov -pitanci last Zavoda za Blagovne rezerve Ljubljana, v višini 795.352 EUR

 nepremičnine v lasti MDK d.d.: 332.806 EUR

 dane hipoteke in poroštva: 8.790.502 EUR

*  za zavarovanje kreditov 5.306.678 EUR

*  za zavarovanje terjatev dobaviteljem 148.000 EUR

*  za dana poroštva podjetjem v skupini 3.335.823 EUR

 prejete hipoteke in poroštva od družb v skupini: 3.051.000 EUR

 sredstva SLO (civilne zaščite): 1.962 EUR

 garancija banke za izdano kartico:4.173 EUR

Zunajbilančna vrednost hipotek in poroštev predstavlja neodplačano višino kreditov.

Zunajbilančna vrednost zavarovanih terjatev dobaviteljem je izkazana glede na pogodbeno višino 

zavarovanja.
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3.10. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

3.10.1. Poslovni prihodki

V letu 2016 je družba ustvarila poslovne prihodke v višini 11.061.131 EUR. Kosmati donos je znašal 

11.061.907 EUR.

Opis Leto 2016 Prih. v % Leto 2015 Prih. v %
Indeks 
16/15

Prihodki od prodaje 9.824.826 88,82 2.890.517 82,35 339,9

Drugi poslovni prihodki 754.866 6,82 330.735 9,42 228,2

Usredstveni lastni proizvodi 481.439 4,35 194.840 5,55 247,1

Skupaj prihodki 11.061.131 99,9 3.416.092 91,8 323,8

Sprememba vrednosti zalog 776 0,01 94.139 2,7 0,8

Skupaj kosmati donos 11.061.907 100 3.510.231 100 315,1

Prihodki od prodaje

Opis Leto 2016 Prih. v % Leto 2015 Prih. v %
Indeks 
16/15

Prodaja proizvodov - doma 8.479.150 86,30 2.528.472 87,47 335,3

Prodaja proizvodov v tujini 108.750 1,11 0 0,00 ***

Prodaja storitev 245.980 2,50 65.308 2,26 376,6

Prodaja TB in materiala 973.288 9,91 287.445 9,94 338,6

Prihodki od najemnin 17.658 0,18 9.292 0,32 190,0

Skupaj 9.824.826 100 2.890.517 100 1.241

V družbi se prodajna cena prašičev oblikuje na osnovi avstrijske borzne cene AMA.

Drugi poslovni prihodki

Opis Leto 2016 Prih. v % Leto 2015 Prih. v %
Indeks 
16/15

Subvencije, dotacije in odprava dolg. rezervacij  684.050 92,79 295.120 91,81 335,3

Prevrednotovalni pos. prihodki 53.158 7,21 26.323 8,19 335,3

Skupaj 737.208 100 321.443 100 671

3.10.2. Poslovni odhodki

Opis 2016 Str. v % 2015 Str. v %
Indeks 
16/15

Nabavna vrednost prodanega TB 867.657 4,7 230.098 6,6 377,1

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 8.810.723 81,5 2.861.214 81,9 307,9

Stroški prodajanja 179.435 1,7 98.993 2,8 181,3

Stroški splošnih dejavnosti 950.309 8,8 303.649 8,7 313,0

Skupaj odhodki 10.808.124 100 3.493.954 100 309,3
54

                                                                                                   LETNO POROČILO FARME IHAN – KPM D.O.O. 2016

Stroški po funkcionalnih skupinah:

Opis 2016 Str. v % 2015 Str. v %
Indeks 
16/15

Nabavna vrednost prodanega TB 867.657 8,0 230.098 6,3 377,1

Stroški materiala 6.044.613 55,9 2.046.997 56,5 295,3

Stroški storitev 2.369.969 21,9 810.698 21,5 292,3

Amortizacija 348.148 3,2 116.015 4,8 300,1

Stroški dela 1.022.280 9,5 310.860 9,0 328,9

Drugi stroški poslovanja 38.168 0,4 9.407 0,4 405,7

Prevrednotovalni  posl. odhodki 118.065 1,1 64.018 1,5 184,4

Skupaj poslovni odhodki 10.808.900 100 3.588.093 100 301,2
Med materialnimi stroški prevladujejo stroški porabljene krme za prehrano živine v višini 5.389.741

EUR ter stroški energije v višini 254.053 EUR.

V okviru stroškov storitev so pomembna postavka stroški najetih kooperantov (oskrba mlade pitane 

živine in sodelovanje pri setvi, žetvi ipd) ter stroški transportnih storitev. 

Družba je skladno s podpisano pogodbo o opravljanju revizijskega pregleda za leto 2016 med stroške 

storitev vračunala znesek 8.200 EUR za revidiranje letnega poročila za leto 2016. Stroškov drugih 

storitev revidiranja, davčnega svetovanja ali nerevizijskih storitev družba, ki opravlja revidiranje letnih 

izkazov ni imela.

3.10.3. Strošek dela

Stroški dela vključujejo obračunane obveznosti do zaposlencev na podlagi kolektivne pogodbe za 

kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije ter na podlagi sklenjenih individualnih pogodb.

Konec leta 2016 je družba zaposlovala 54 delavcev ali 23 odstotkov več kot konec leta 2015.

Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur je bilo 40,39 (v letu 2015; 44,00).

Družba je vključena v II. pokojninski steber Pokojninske družbe A d.d. 

Opis 2016 Str. v % 2015 Str. v %
Indeks 
16/15

Plače in nadomestila 771.311 75,5 220.760 71,0 349,4

Stroški pokojninskih zavarovanj 88.078 8,6 25.733 8,3 342,3

Stroški socialnih zavarovanj 57.444 5,6 17.029 5,5 337,3

Drugi stroški dela

     - regres, malica, prevoz na delo ipd. 105.447 10,3 47.338 15,2 222,8

Skupaj 1.022.280 100 310.860 100 328,9
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3.10. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

3.10.1. Poslovni prihodki

V letu 2016 je družba ustvarila poslovne prihodke v višini 11.061.131 EUR. Kosmati donos je znašal 
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Prihodki od prodaje 9.824.826 88,82 2.890.517 82,35 339,9

Drugi poslovni prihodki 754.866 6,82 330.735 9,42 228,2

Usredstveni lastni proizvodi 481.439 4,35 194.840 5,55 247,1

Skupaj prihodki 11.061.131 99,9 3.416.092 91,8 323,8

Sprememba vrednosti zalog 776 0,01 94.139 2,7 0,8

Skupaj kosmati donos 11.061.907 100 3.510.231 100 315,1

Prihodki od prodaje

Opis Leto 2016 Prih. v % Leto 2015 Prih. v %
Indeks 
16/15

Prodaja proizvodov - doma 8.479.150 86,30 2.528.472 87,47 335,3

Prodaja proizvodov v tujini 108.750 1,11 0 0,00 ***

Prodaja storitev 245.980 2,50 65.308 2,26 376,6

Prodaja TB in materiala 973.288 9,91 287.445 9,94 338,6

Prihodki od najemnin 17.658 0,18 9.292 0,32 190,0

Skupaj 9.824.826 100 2.890.517 100 1.241

V družbi se prodajna cena prašičev oblikuje na osnovi avstrijske borzne cene AMA.

Drugi poslovni prihodki

Opis Leto 2016 Prih. v % Leto 2015 Prih. v %
Indeks 
16/15

Subvencije, dotacije in odprava dolg. rezervacij  684.050 92,79 295.120 91,81 335,3

Prevrednotovalni pos. prihodki 53.158 7,21 26.323 8,19 335,3
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3.10.2. Poslovni odhodki

Opis 2016 Str. v % 2015 Str. v %
Indeks 
16/15

Nabavna vrednost prodanega TB 867.657 4,7 230.098 6,6 377,1

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 8.810.723 81,5 2.861.214 81,9 307,9

Stroški prodajanja 179.435 1,7 98.993 2,8 181,3
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Stroški po funkcionalnih skupinah:

Opis 2016 Str. v % 2015 Str. v %
Indeks 
16/15

Nabavna vrednost prodanega TB 867.657 8,0 230.098 6,3 377,1

Stroški materiala 6.044.613 55,9 2.046.997 56,5 295,3
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Drugi stroški poslovanja 38.168 0,4 9.407 0,4 405,7

Prevrednotovalni  posl. odhodki 118.065 1,1 64.018 1,5 184,4

Skupaj poslovni odhodki 10.808.900 100 3.588.093 100 301,2
Med materialnimi stroški prevladujejo stroški porabljene krme za prehrano živine v višini 5.389.741

EUR ter stroški energije v višini 254.053 EUR.

V okviru stroškov storitev so pomembna postavka stroški najetih kooperantov (oskrba mlade pitane 

živine in sodelovanje pri setvi, žetvi ipd) ter stroški transportnih storitev. 

Družba je skladno s podpisano pogodbo o opravljanju revizijskega pregleda za leto 2016 med stroške 

storitev vračunala znesek 8.200 EUR za revidiranje letnega poročila za leto 2016. Stroškov drugih 

storitev revidiranja, davčnega svetovanja ali nerevizijskih storitev družba, ki opravlja revidiranje letnih 

izkazov ni imela.

3.10.3. Strošek dela

Stroški dela vključujejo obračunane obveznosti do zaposlencev na podlagi kolektivne pogodbe za 

kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije ter na podlagi sklenjenih individualnih pogodb.

Konec leta 2016 je družba zaposlovala 54 delavcev ali 23 odstotkov več kot konec leta 2015.

Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur je bilo 40,39 (v letu 2015; 44,00).

Družba je vključena v II. pokojninski steber Pokojninske družbe A d.d. 

Opis 2016 Str. v % 2015 Str. v %
Indeks 
16/15

Plače in nadomestila 771.311 75,5 220.760 71,0 349,4

Stroški pokojninskih zavarovanj 88.078 8,6 25.733 8,3 342,3

Stroški socialnih zavarovanj 57.444 5,6 17.029 5,5 337,3

Drugi stroški dela

     - regres, malica, prevoz na delo ipd. 105.447 10,3 47.338 15,2 222,8

Skupaj 1.022.280 100 310.860 100 328,9
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3.10.4. Amortizacija

Metoda amortiziranja je opisana v razkritjih k bilanci stanja. Družba v letu 2016 ni spreminjala 

amortizacijskih stopenj.

Opis 2016 Str. v % 2015 Str. v %
Indeks 
16/15

Amortizacija neopredmetenih sredstev 0 0,0 0 0,0 0,0

Amortizacija zgradb 183.429 52,7 62.271 53,7 294,6

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 63.741 18,3 21.371 18,4 298,3

Amortizacija naložbenih nepremičnin 16.576 4,8 5.526 4,8 300,0

Amortizacija osnovne črede 84.402 24,2 26.847 23,1 314,4

Skupaj 348.148 100 116.015 100 300,1

3.10.5. Finančni prihodki

Finančni prihodki v letu 2016 obsegajo prihodke od obresti iz danih posojil družbam v skupini v višini 

26.744 EUR ter prihodke iz naslova obresti za dane kredite drugim v višini 1.750 EUR, prihodke od 

zamudnih obresti do družb v skupini v višini 65 EUR ter prihodke iz naslova zamudnih obvesti do 

drugih v višini 1 EUR. Za vse kredite med povezanimi podjetji je bila uporabljena obrestna mera, ki je 

v skladu s pravilniku o priznani obrestni meri med povezanimi osebami.

3.10.6. Finančni odhodki

Finančni odhodki predstavljajo obračunane obveznosti za poslovno leto od dolgoročnih in kratkoročnih 

finančnih obveznosti.

Opis 2016 Str. v % 2015 Str. v %
Indeks 
16/15

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov fin.naložb 2.970.805 92,8 426.809 87,1 696,1

Finančni odhodki iz bančnih posojil 164.762 5,1 39.417 8,0 418,0

Finančni odhodki iz posojil, prejetih v skupini 14.513 0,5 3.909 0,8 371,3

Drugi finančni odhodki 17.484 0,5 8.966 1,8 195,0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 33.239 1,0 10.677 2,2 311,3

Skupaj 3.200.803 100 489.778 100 653,5

Družba je v letu 2016 slabila naložbo v odvisno družbo Farme Ihan – MPR d.o.o., GO-KO d.o.o. ter 

Meso Kamnik d.d. Družba je v letu 2016 slabila tudi kratkoročno dan kredit drugim.

56

                                                                                                   LETNO POROČILO FARME IHAN – KPM D.O.O. 2016

3.10.7. Davek od dohodkov pravnih oseb

Družba je v letu 2016 izkazala izgubo pred odloženimi davki v višini 2.930.489 EUR, ugotovljeno po 

slovenskih računovodskih standardih in davčno izgubo v višini 13.161 EUR, ter tako ni obračunala 

davka od dohodkov pravnih oseb. Podatki za davčni izkaz temeljijo na podatkih iz bilance stanja in 

izkaza poslovnega izida, sestavljenih za poslovne namene. V obračunu so upoštevani davčni 

nepriznani odhodki in davčno priznane olajšave.

3.10.8. Odloženi davki

Družba ne izkazuje odloženih terjatev za davek. V letu 2016 je družba spremenila metodo vrednotenja 

zazidljivih stavbnih zemljišč na metodo nabavnih cen in iz tega naslova odpravila odložene obveznosti 

za davek v višini 465.218 EUR.

Odložene obveznosti za davek

Opis 2016 2015 Indeks 16/15

Obveznosti za odloženi davek za zemljišče v Krškem 0 176.403 ***

Obveznosti za odloženi davek za zemljišče v Klinji vasi 0 215.122 ***

Obveznosti za odloženi davek za zemljišče v Žadovinku 0 73.693 ***

Skupaj obveznosti za odloženi davek 0 465.218 ***

Družba je v letu 2015 odpravila odložene obveznosti za davek za zemljišče v Ihanu, ker je sredstva na 

lokaciji v Ihanu prestavila med naložbene nepremičnine.

Odložene obveznosti za davek so zneski davka od dohodka pravnih oseb, ki jih bo potrebno plačati v 

prihodnjih davčnih obdobjih glede na obdavčljive začasne razlike. 

3.10.9. Poslovni izid

Poslovno leto 2016 je družba zaključila z izgubo v višini 2.930.489 EUR ter s preneseno izgubo iz 

prejšnjih let pripoznala bilančno izgubo v vrednosti 5.627.625 EUR.

Opis 31.12.2016 31.12.2015

Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.930.489 -559.465

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let -2.697.136 -2.139.153

Sprememba ostalih sestavin kapitala 0 0

Bilančna izguba -5.627.625 -2.698.618
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3.10.7. Davek od dohodkov pravnih oseb

Družba je v letu 2016 izkazala izgubo pred odloženimi davki v višini 2.930.489 EUR, ugotovljeno po 
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nepriznani odhodki in davčno priznane olajšave.

3.10.8. Odloženi davki

Družba ne izkazuje odloženih terjatev za davek. V letu 2016 je družba spremenila metodo vrednotenja 

zazidljivih stavbnih zemljišč na metodo nabavnih cen in iz tega naslova odpravila odložene obveznosti 

za davek v višini 465.218 EUR.

Odložene obveznosti za davek

Opis 2016 2015 Indeks 16/15
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Obveznosti za odloženi davek za zemljišče v Žadovinku 0 73.693 ***
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Poslovno leto 2016 je družba zaključila z izgubo v višini 2.930.489 EUR ter s preneseno izgubo iz 
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3.11.DRUGA RAZKRITJA

Podatki o skupinah oseb

Uprava družbe je enočlanska. Imenuje in razrešuje jo nadzorni svet.

Skupščina družbe odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta. Nadzorni svet šteje 3
člane:

 Marjan Muzga

 Metka Hrovat

 Milena Štular, predsednica

Družba ima na dan 31.12.2016 skupno z direktorjem 4 zaposlene na podlagi individualne pogodbe.

Zneski vseh prejemkov (bruto plače, bonitete, regres, božičnica, povračila, odpravnine), ki so jih v 

poslovnem letu prejele posamezne skupine oseb, znašajo:

Fiksni prejemki Povračila stroškov

Poslovodstvo od 1.1.-31.12.2016 129.041 41

Zaposleni po individualni pogodbi 141.026 5.088

Nadzorni svet SKUPAJ: 0 EUR

Predsednik nadzornega sveta 0 EUR

Član nadzornega sveta 0 EUR

Član nadzornega sveta 0 EUR

Podjetje ima do nadzornega sveta na dan 31.12.2016 obveznosti v višini 6.563 EUR, nima pa nobenih

terjatev do članov nadzornega sveta.

Drugih terjatev in obveznosti iz naslova predujmov in posojil družba do teh skupin oseb med letom ni 

beležila. Družba prav tako ni odobrila nobenih poroštev za poplačilo obveznosti teh skupin oseb.

Del stroškov poslovodstva se je prefakturiralo na hčerinsko družbo Meso Kamnik d.d.

Posli s povezanimi družbami (v skupini)

Prodaja povezanim osebam
v EUR Leto  2016 Leto  2015
Farme Ihan d.d. 45.264 0
GO- KO d.o.o. 726.666 198.515
Farme Ihan-MPR d.o.o. 6.985.065 1.959.113
VOA d.o.o. 12.603 8.575
FI-EKO d.o.o. 3.769 1.171
FITERA d.o.o. 425 0
Meso Kamnik d.d. 287.618 99.134

Skupaj 8.061.410 2.266.508
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Nabave pri povezanih osebah
v EUR Leto  2016 Leto  2015
Farme Ihan d.d. 30.624 0
GO- KO d.o.o. 110.135 156.499
Farme Ihan-MPR d.o.o. 763.641 11.811
VOA d.o.o. 665.933 376.391
FI-EKO d.o.o. 935 1.803
FITERA d.o.o. 425 80
Meso Kamnik d.d. 77.061 18.616

Skupaj 1.648.754 565.200

Terjatve iz poslovanja do povezanih osebah
v EUR 31.12.2016 31.12.2015

Farme Ihan d.d. 73.386 0

GO- KO d.o.o. 110.135 77.267

Farme Ihan-MPR d.o.o. 763.641 748.447

VOA d.o.o. 665.933 577.719

FI-EKO d.o.o. 936 280

FITERA d.o.o. 425 0

Meso Kamnik d.d. 34.840 48.469

Skupaj 1.649.296 1.452.182

Obveznosti iz poslovanja do povezanih osebah
v EUR 31.12.2016 31.12.2015
Farme Ihan d.d. 17.433 0
GO- KO d.o.o. 23.597 2.889
Farme Ihan-MPR d.o.o. 198 1.128
VOA d.o.o. 323.880 264.285
FI-EKO d.o.o. 0 1.803
FITERA d.o.o. 5 25
Meso Kamnik d.d. 403.247 221.684

Skupaj 768.360 491.814

Posojila, pridobljena od povezanih oseb
v EUR 31.12.2016 31.12.2015
Farme Ihan d.d. 0 0
GO- KO d.o.o. 0 0
Farme Ihan-MPR d.o.o. 0 552.417
VOA d.o.o. 1.560.313 512.000
FI-EKO d.o.o. 0 0
FITERA d.o.o. 6.800 6.800
Meso Kamnik d.d. 0 0

Skupaj 1.567.113 1.071.217

Posojila, dana povezanim osebam
v EUR 31.12.2016 31.12.2015
Farme Ihan d.d. 91.302 0
GO- KO d.o.o. 2.128.343 2.901.729
Farme Ihan-MPR d.o.o. 13.706 0
VOA d.o.o. 0 0
FI-EKO d.o.o. 318.532 315.933
Meso Kamnik d.d. 0 0

Skupaj 2.551.883 3.217.662
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Pri posojilih med povezanimi osebami družba upošteva pravilnik o priznani obrestni meri med 

povezanimi osebami. Krediti so kratkoročni in zapadejo v roku enega leta.

Družba Farme Ihan – KPM d.o.o. ima v svoji zabilančni evidenci dana in prejeta poroštva družbam v 
skupini v višini 6.386.823 EUR:

 Farme Ihan d.d. v višini 4.195.828 EUR

 GO-KO d.o.o. v višini 1.390.995 EUR

 Meso Kamnik d.d. v višini 800.000 EUR

Vodstvo družbe je pripravilo Poročilo o odnosih do povezanih družb po 545. členu ZGD-1, v katerem 

razkriva vsa pravna razmerja in transakcije s povezanimi osebami. Na podlagi razkritih transakcij 

vodstvo družbe ugotavlja, da je družba FARME IHAN – KPM d.o.o. pri vsakem pravnem poslu s 

povezanimi osebami prejela ustrezno povračilo in s tem, ko je družba FARME IHAN – KPM d.o.o., 

storila oziroma opustila pravni posel s povezano osebo, za to ni bila prikrajšana in ji ni bila povzročena 

poslovna oziroma gospodarska škoda.

Potencialne obveznosti

Potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31.12.2016, družba Farme

Ihan – KPM d.o.o. nima.

Direktor družbe Farme Ihan – KPM d.o.o.

David Skornšek
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