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IZJAVA PREDSEDNIKA UPRAVE

Uprava družbe Meso Kamnik, d.d. v skladu z Zakonom o gospo-
darskih družbah zagotavlja, da je Letno poročilo za leto 2013 z 
vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, se-
stavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1 in Slovenskimi računo-
vodskimi standardi.

Uprava družbe izjavlja, po njenem najboljšem vedenju:
• Da je računovodsko poročilo za leto 2013 sestavljeno v skla-

du s Slovenskimi računovodskimi standardi in da je resničen 

in pošten prikaz sredstev in obveznos� , fi nančnega položaja 
in poslovnega izida družbe.

• Da poslovno poročilo za leto 2013 vključuje pošten prikaz 
razvoja in izida poslovanja družbe ter njenega fi nančnega 
položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je 
družba Meso Kamnik, d.d. izpostavljena.

Letno poročilo družbe je uprava sprejela dne 08.4.2014.
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1.1. PREDSTAVITEV DRUŽBE

 Polni naziv: MESO KAMNIK d.d. 

 Sedež podjetja: Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik

 Direktor: Mag. Marko VIŠNAR, dr.vet.med., MBA

 Osnovna dejavnost  10.100 Proizvodnja mesa
 družbe:  in mesnih izdelkov

 Število zaposlenih 
 (31.12.2013): 121

 Leto ustanovitve: 1959

 Osnovni kapital 
 (31.12.2013): 883.050 EUR

 Reg.št.: Okrožno sodišče v Ljubljani, 
  vložna štev. 1/01792/00, z dne 20.9.1982

 Ma� čna številka: 5014026

 Davčna številka: SI90819594

 Transakcijski račun: SI56 0231 2001 0910 569 – NLB d.d.
  05010 0801 2208 121 Abanka Vipa, d.d.

 Velikost družbe: Srednje velika družba

Lastniška struktura družbe Meso Kamnik d.d. na dan 
31.12.2013

Delničar št. delnic Delež 

FARME IHAN d.d. 9.602 45,67%
FI-EKO d.o.o. 7.008 33,33%
KZ DOMŽALE z.o.o. 900 4,28%
KZ CERKLJE, Z.O.O. 477 2,27%
KMETIJSKA ZADRUGA IZLAKE z.o.o. 348 1,66%
PROJEKTUS d.o.o. 202 0,96%
Mali delničarji - fi zične osebe 2.488 11,83%

Skupaj 21.025 100,00%

V letu 2013 se je spremenila lastniška struktura družbe, saj je bila 
v letu 2013 izvedena dokapitalizacija družbe.

Organi družbe v letu 2013:
• skupščina družbe
• nadzorni svet; 

člani:
  - Iztok Sve� n, predsednik
  - Aljoša Flis, član
  - Boštjan Hribar, član

• uprava;  
mag. Marko Višnar, dr. vet. med., MBA 

Družba Meso Kamnik d.d. se ponaša z dolgoletno poslovno tra-
dicijo, s svojimi začetki v letu 1938. Kamniška klavnica je kmalu 
prerasla svoje okvire. Razširila je svojo dejavnos�  in se razvila v 
mesno predelovalni obrat, ki se je odlikoval po odličnih, okusnih 
izdelkih, izdelanih po starih domačih recep� h.

Družba je nekaj časa delovala v sklopu trgovske družbe Delika-
tesa Ljubljana, v letu 1982 se je združila z domžalsko klavnico 
in predelavo ter ubrala samostojno pot pod imenom Meso Ka-
mnik. Družba je poslovno sodelovala z okoliškimi zadrugami, kot 
so Domžale, Kamnik, Moravče, Izlake, ki so skozi kamniško klav-
nico prodajale živino okoliških kmetov. Zaradi prostorske ome-
jitve, nefunkcionalne lokacije v središču Kamnika ter evropskih 
veterinarskih pravil, je bil leta 2005 na Duplici pri Kamniku zgra-
jen povsem nov obrat. Obrat ustreza vsem EU standardom in to 
dokazuje s pridobljenim ovalnim žigom, ki podjetju Meso Kamnik 
omogoča formalno neomejeno proizvodnjo in trgovanje v Evrop-
ski Uniji.

Danes Meso Kamnik posluje v novem, sodobnem klavniško - pre-
delovalnem obratu na Duplici pri Kamniku. Tehnična zmogljivost 
klavnice in predelovalnice je zakol 43.000 govedi. V klavnici se 
poleg zakola za lastne potrebe opravlja tudi storitveno klanje. Po-
leg klanja in razseka mesa podjetje proizvaja tudi mesne in pol-
pripravljene izdelke. 

Program mesnih izdelkov obsega vrsto klobas, barjenih izdelkov, 
izdelkov iz prekajenega mesa in posebnos� , polpripravljene pa-
kirane mesne proizvode pa ločujemo glede na njihovo namemb-
nost na klasik, žar, minutni in rezano meso. 

Priključitev Mesa Kamnik v skupino Farme Ihan sega v leto 2005. 
Strateška povezava za družbo pomeni prednost na nabavnem po-
dročju, saj je zagotovljena nemotena dobava svežega svinjskega 
mesa slovenskega porekla, na katerem temelji v letu 2013 preno-
vljena blagovna znamka Mesar Anton iz Kamnika, pod katero se 
prodaja večina proizvodov družbe Meso Kamnik.

1.2. PREDSTAVITEV SKUPINE FARME IHAN

Skupino Farme Ihan na dan 31.12.2013 sestavlja 8 delujočih 
družb. Najpomembnejše dejavnos�  skupine so poljedelstvo, 

živinoreja, pridelava mesa in mesnih izdelkov ter proizvodnja 
mleka.  
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Poslovanje v skupini Farme Ihan lahko razdelimo na kme� jski in 
mesnopredelovalni del. Kme� jski del obsega poljedelstvo, praši-
čerejo in govedorejo. 

Organigram skupine Farme Ihan 

Integrirano poslovanje družb v skupini omogoča potrošniku uživa-
nje kakovostnega mesa in mesnih izdelkov slovenskega porekla.

1.3. POSLOVANJE V LETU 2013

Družba Meso Kamnik d.d. je v letu 2013 dosegla za odstotek 
nižje čiste poslovne prihodke v primerjavi z letom 2012, oce-

njeni čis�  poslovni izid poslovanja družbe je dobiček v višini 255 
� soč EUR, kar kaže na izboljšanje poslovanja v primerjavi s prete-
klim letom, ko je družba ustvarila nega� ven rezultat.

Rezulta�  kažejo, da nam uspeva sledi�  zadanim ciljem prestruk-
turiranja prodaje iz prodaje svežega mesa v večji delež prodaje 
polpripravljenih in mesnih izdelkov, kjer ustvarjamo tudi višjo do-
dano vrednost. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta 
se je povečala prodaja polpripravljenih izdelkov in mesnih izdel-
kov za 9 odstotkov.

V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem ak� vnos�  racionalizaci-
je stroškov. Uspešno smo izpolnili postavljene cilje na področju 
op� mizacije stroškov dela, stroškov logis� ke, stroškov konfi skata 
in delno stroškov nabave. Večje prihranke na področju nabave bi 
lahko dosegli z ugodnejšimi nabavnimi pogoji, kar pa je pogojeno 
s krajšimi plačilnimi roki do dobaviteljev, za realizacijo le teh pa 
družba potrebuje več razpoložljivih obratnih sredstev. 

Na področju kakovos�  proizvodov ohranjamo visok nivo, kar nam 
dokazujejo tudi številna priznanja in dobljene nagrade na tekmo-
vanjih v slovenskem in mednarodnem prostoru (AGRA, DLG).

V družbi Meso Kamnik d.d. smo dejavni tudi kot člani v številnih 
gospodarskih interesnih združenjih, kjer zastopamo interese slo-
venske živilske industrije in ak� vno delujemo v dobrobit sloven-
skega svežega mesa in mesnih izdelkov.

45,67 %

100 %

MESO�KAMNIK,�d.d.

FI�MPR,�d.o.o.

FI�EKO,�d.o.o.

GO-KO,�d.o.o.

FARME�IHAN,�d.d.

VOA,�d.o.o.

100 %

100 %

100 %

25,42 %

91,86 %100 %

EMONA�FARMA�IHAN
Družba�pooblaščenka,�d.d.

IHAN�BEOGRAD,�d.o.o.
(mirujoča�dru ba)ž

33,33 %

PANVITA�d.d.
(pridru dru ba)žena ž
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1.4. STRATEGIJA, VIZIJA 
IN POSLANSTVO DRUŽBE

Poslanstvo družbe Meso Kamnik je oskrba slovenskega trga s 
kakovostnim rdečim mesom in mesnimi izdelki slovenskega 

porekla. 

Na dolgi rok želi družba z večjo prepoznavnostjo svojih izdelkov, 
kakovostjo izdelkov in dobav ustvari�  donosno, uspešno in varno 
družbo, ki se kaže v pripadnos�  zaposlenih, v premagovanju kon-
kurence in v zadovoljstvu kupcev. 

1.5. NAČRTI ZA LETO 2014

V družbi Meso Kamnik d.d. bomo v letu 2014 nadaljevali s pri-
zadevanji za zagotavljanje visoke kakovos�  mesa in mesnih 

proizvodov s poudarkom na slovenskem poreklu ter kakovos�  
dobav, kar posledično vpliva na zadovoljstvo končnih potrošni-
kov. Prizadevali si bomo za dolgoročno korektni poslovni odno-
si s kupci.

V letu 2014 načrtujemo za odstotek višjo količinsko prodajo v pri-
merjavi z letom 2013. Poskušali bomo ohrani�  prodane količi-
ne veletrgovcem in poveča�  prodane količine pri diskonterjih ter 
v prodajnem kanalu Maloprodaja. V Malih sistemih načrtujemo 
ohranitev trenutnega obsega poslovanja. 

Ob navedenih izhodiščih za leto 2014 načrtujemo čiste poslovne 
prihodke v višini 31,7 milijona EUR, 395 � soč EUR dobička iz po-
slovanja ter čis�  poslovni izid v višini 193 � soč EUR. 

1.6. POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE

Družba tudi v prihodnje vztraja kot fi nalist ver� kalno integri-
rane skupine proizvajalcev kme� jskih in živilskih proizvodov 

ter uveljavlja poslovno strategijo lokalnega specialista. Pri tem iz-
korišča svoje konkurenčne prednos� , dolgoletne izkušnje in do-
stop do kvalitetne surovine znanega slovenskega porekla, ki je 
zagotovljeno znotraj skupine Farme Ihan. 

Posebno pozornost polagamo na širjenje prepoznavnos�  preno-
vljene blagovne znamke Mesar Anton iz Kamnika, ki predstavlja 
izključno slovensko poreklo mesa in premium kakovost.

V letu 2013 smo za dosedanja prizadevanja na področju kakovo-
s�  naših izdelkov dobili potrditev, da kar delamo, delamo odlič-
no, saj smo na mednarodnem tekmovanju AGRA 2013 poleg šte-
vilni zla� h in srebrnih medalj, prejeli tudi 2 Šampiona kakovos�  
in sicer za Zlato mortadelo Anton in Zlato mortadelo z olivo An-
ton. Ker je naše vodilo ponudi�  kupcu le najboljše, smo odziv na 
kakovost naših izdelkov preizkusili tudi na priznanem mednaro-
dnem tekmovanju mesnin DLG 2014 v Nemčiji, kjer smo dosegli 
izvrstne rezultate s tremi zla� mi medaljami za izdelke Kajžarska 
klobasa, Klobasa za žar z mozzarelo ter Zlato mortadelo. Ta pri-
znanja so ponovno dokazala, da izdelki Mesarja Antona iz Kamni-

ka, ki poosebljajo slovensko poreklo, vrhunsko znanje in izkušnje, 
sodijo v sam vrh kakovos�  izdelkov.

Poslovanje družbe v letu 2013 lahko ocenimo kot dokaj uspešno, 
saj smo leto zaključili z pozi� vnim čis� m poslovnim izidom druž-
be v višini 255 � soč EUR ter čis� mi poslovnimi prihodki od proda-
je v višini 31,03 mio EUR. Izboljšanje rezultata poslovanja družbe 
je posledica mnogih sprememb v planiranju proizvodnje, prodaje 
ter predvsem stroškovni racionalizaciji procesov. 

Pričakujemo, da bomo z ak� vnim spremljanjem dogajanja na 
trgu, hitrim prilagajanjem na spremembe, inova� vnostjo in stro-
škovno učinkovitostjo tudi v letu 2014 in v prihodnos�  zagotovili 
dolgoročno pozi� vno poslovanje družbe. 

1.7. POROČILO PREDSEDNIKA 
NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je v letu 2013 deloval v popolni sestavi, in sicer 
Iztok Sve� n, Aljoša Flis, Boštjan Hribar.

Nadzorni svet družbe je spremljal poslovanje družbe Meso Ka-
mnik, d.d. skozi poslovno leto 2013 na podlagi obravnave perio-
dičnih poročil o poslovanju družbe, mesečnih prodajnih poročil, 
neposrednih razgovorov z upravo in drugih gradiv, ki so omogo-
čala celovit in temeljit vpogled v rezultate in poslovne ak� vnos�  
družbe. 

Nadzorni svet se je v letu 2013 sestal na treh rednih sejah in eni 
korespondenčni seji. Skupaj je nadzorni svet sprejel naslednje 
vsebinske sklepe:

• Potrditev povečanja osnovnega kapitala družbe z odobre-
nim kapitalom, 

• Potrditev povečanja osnovnega kapitala družbe z vplačilom 
odobrenega kapitala s stvarnimi vložki v korist družbe FI-
EKO, d.o.o.,

• Seznanitev in obravnava periodičnih poročil o poslovanju 
družbe, 

• Seznanitev in obravnava periodičnih poročil o likvidnos�  
družbe, 

• Sprejetje revidiranega letnega poročila in poročila poobla-
ščenega revizorja za poslovno leto 2012, 

• Potrditev plana poslovanja za leto 2014.

Poslovno leto 2013 je družba Meso Kamnik, d.d. zaključila s či-
s� m dobičkom, kar je posledica dobrega dela v tekočem letu in 
izpeljanih sprememb v preteklih le� h. 
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2.1. POSLOVNO OKOLJE

Po prvih ocenah se je bruto domači proizvod v letu 2013 
zmanjšal za 1,1 odstotka v primerjavi z preteklim letom. V 

zadnjem četrtletju leta 2013 se je sicer prekinil niz osmih zapore-
dnih trimesečij upadanja gospodarske ak� vnos� . Kljub izboljša-
nju BDP-ja v zadnjem četrtletju 2013 se dokončnega izboljšanja 
gospodarske ak� vnos�  še ne napoveduje.

Razmere na trgu dela so v letu 2013 ostale zaostrene, število 
brezposelnih se je v zadnjih dveh mesecih leta 2013 zopet ne-
koliko povečalo, tako je bilo število brezposelnih v povprečju za 
8,8% večje kot leta 2012. Neugodna gospodarska gibanja in zao-
strene razmere na trgu dela vplivajo na potrošniške navade kar 
posledično vpliva tudi na strukturo prodaje. Tako se je ponovno 
zmanjšala potrošnja gospodinjstev, ki so v celotnem lanskem letu 
potrošila za 2,7 odstotka manj denarja (vir: SURS).

Na področju mesnopredelovalne industrije v Sloveniji se dosega-
jo visoki standardi na področju prireje in izpolnjevanja veterinar-
sko sanitarnih pogojev v predelavi. Zagotavlja se visoka kakovost 
proizvodov, visok nivo prehranske varnos�  in sledljivos� . Vendar 
pa po podatkih raziskovalnih inš� tucij v Sloveniji še vedno nara-
šča uvoz mesa in mesnih izdelkov ter upada delež samooskrbe, 
kar nega� vno vpliva na razvoj slovenske agroživilske industrije.

2.2. POSLOVANJE PO POSLOVNIH 
FUNKCIJAH

2.2.1.PRODAJA IN MARKETING

V letu 2013 je bilo prodanih skupaj 9.183 ton svežega mesa, me-
snih in polpripravljenih izdelkov ter stranskih živalskih proizvo-
dov. Družba sledi začrtanim ciljem prestrukturiranja prodaje, ki je 
usmerjeno v povečanje deleža prodaje mesnih in polpripravlje-
nih izdelkov, pri katerih se ustvarja višja dodana vrednost. Tako 
smo v letu 2013 uspeli poveča�  prodajo polpripravljenih izdelkov 
in mesnih izdelkov za 9 odstotkov. 

Struktura količin prodaje po glavnih skupinah proizvodov

Družba Meso Kamnik d.d. več kot polovico (56 odstotkov) vseh 
prodanih količin svežega mesa, mesnih in polpripravljenih pro-
izvodov proda v trgovske sisteme. S 23 odstotki sledi prodaja 
malim sistemom (mesarstva, mali trgovci, horeca…) ter proda-
ja diskonterjem z 10 odstotki. Prodaja preko lastne maloprodaje 
predstavlja 5 odstotkov vseh prodanih količin.

 
Struktura prodanih količin v letu 2013

Na področju marke� nga in prepoznavnos�  blagovne znamke smo 
v letu 2013 nadaljevali s projektom spremembe celostne grafi čne 
podobe blagovne znamke Anton, sedaj Mesar Anton iz Kamnika 
in jo tudi preko spremenjene embalaže mesnih izdelkov lansirali 
na trg. Spremembo celostne podobe embalaže smo zasnovali v 
III. fazah preoblikovanja. V I. fazi je bila speljana sprememba pa-
kiranega mesa, v II. fazi sprememba klobas, hrenovk, mortadel, 
univerzalne e� kete, v III. fazi pa imamo namen zamenja�  emba-
lažo pršutov in barjenega programa. 

Zaradi omejenih fi nančnih sredstev za marke� ng se je uprava 
podjetja odločila, da bo s svojimi kupci komunicirala in jih na-
govarjala predvsem preko BTL marke� nških orodij. Tukaj govo-
rimo o novem digitalnem komuniciranju preko socialnih omrežij 
(Facebook) ter vzpostavitvijo nove, bolj učinkovite spletne stra-
ni. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z degustacijami v trgovskih 
sistemih. Pri oblikovanju in vzpostavitvi socialnega omrežja Face-
book ter spletne strani nam tudi tokrat svetuje agencija Pahnke 
Markenmacherei, za postavitev spletne strani pa smo zaradi bli-
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žine najeli slovenskega strokovnjaka na tem področju. Na Face-
booku smo konec leta 2013 že ak� vno komunicirali s svojimi po-
tencialnimi in obstoječimi potrošniki, prenovljeno spletno stran 
pa bomo zaradi njene kompleksnos�  zagnali šele v prvi polovici 
leta 2014. 

S promocijskimi degustacijami smo se udeležili večjih prireditev, 
kot so Kračevanje v Žužemberku, državno tekmovanje Žar moj-
ster 2013 v Ihanu, Planica, po Vinskih poteh, 43. Narodne noše v 
Kamniku in Kme� jsko – živilski sejem AGRA 2013 v sklopu kam-
panje Kupujem slovensko.

Kakovost naših izdelkov preverjamo tudi na domačih in med-
narodnih tekmovanjih, tako smo se tudi v preteklem letu ude-
ležili tekmovanja mesnih izdelkov AGRA 2013, kjer smo poleg 
številni zla� h in srebrnih medalj, prejeli tudi 2 Šampiona ka-
kovos�  in sicer za Zlato mortadelo Anton in Zlato mortadelo z 
olivo Anton.

V družbi Meso Kamnik smo zelo dejavni tudi kot člani številnih 
gospodarskih interesnih združenj kot so GIZ Meso, GIZ Kranjska 
klobasa, GIZ Vipavske mesnine in Zbornica kme� jsko živilskih 
podje� j (Kupujem slovensko), kjer ak� vno delujemo v dobrobit 
slovenskega svežega mesa in mesnih izdelkov. 

2.2.2.PROIZVODNJA

Področje proizvodnje pokriva procese klanja (lastno in sto-
ritveno), razseka, proizvodnje mesnih in polpripravljenih iz-
delkov. Na razporeditev proizvedenih količin po posameznih 
proizvodnih programih v največji meri vpliva struktura proda-
je. Na področju zakola smo v letu 2013 realizirali 3 odstotni 
upad števila zaklanih živali, na področju mesnih in polpripra-
vljenih izdelkov pa smo v letu 2013 realizirali 8 odstotno rast 
proizvodnje.

Na področju proizvodnje strmimo k povečevanju rentabilnosti 
posameznih delovnih procesov ter poskušamo biti hitro prila-
godljivi na spremembe na trgu.

Tako izvajamo aktivnosti : 
• planiranja proizvodnje in nabave surovin na podlagi planov 

prodajnih ak� vnos� , 
• op� miranja proizvodnih procesov s ciljem zniževanja stro-

škov v topli in hladni predelavi,
• izbraževanja zaposlenih za povečanje deleža izplena s kako-

vostnejšo obdelavo,
• ak� vnos�  za zapolnitev klavnih kapacitet.

2.2.3. NABAVA

Največji delež v stroških poslovanja družbe s 76 odstotki predstavlja-
jo stroški nabave osnovnih surovin, živih živali (govedo) in svežega 
mesa. Pomembnejši delež v strukturi stroškov nabave predstavljaja-
jo še stroški repromateriala, prevozne storitve ter stroški prodaje in 
marke� nga, ki se v glavnem nanašajo na dane bonitete trgovcem ter 
plačilo akcij v trgovskih sistemih. Stroški ostalih storitev, ki v struktu-
ri nabave predstavljajo 10 odstotkov, vključujejo stroške telekomu-
nikacije, IT storitev, bančnih storitvev, stroške čiščenja, veterinarskih 
storitev in intelektualnih storitev. 

Struktura nabave materiala in storitev v letu 2013

Družba Meso Kamnik d.d. je v sklopu skupine Farme Ihan ume-
ščena v ver� kalno verigo vzreje, pitanja in prodaje svežega svinj-
skega mesa slovenskega porekla. Tako večji del svinjskega mesa 
nabavi od sestrske družbe Farme Ihan MPR d.o.o., ki opravlja za-
kol in razsek prašičev vzrejenih in rejenih v družbi Farme Ihan 
d.d.. Osnova za določitev cene svinjine med družbami je avstrij-
ska borzna cena AMA. 

2.2.4. KADRI

Konec leta 2013 je bilo v družbi Meso Kamnik d.d. zaposlenih 121 
delavcev, kar je na nivoju preteklega leta. 

Število zaposlenih po oddelkih:

 31.12. 
2013

31.12. 
2012

Indeks 
13/12

Klavnica 24 25 96
Razsek 6 6 100
Proizvodnja mesnih izdelkov in obdelava 17 20 85

Proizvodnja polpripravljenih izdelkov 24 21 114

Vodstvo proizvodnje 3 2 150
Skladišče in expedit 26 23 113
Prodaja 11 12 92
Vzdrževanje 3 3 100
Režija (FRS, kakovost, nabava) 7 9 78

Skupaj 121 121 100

V letu 2013 je povprečna bruto plača na zaposlenega znašala 
990,93 EUR (upoštevaje individualne pogodbe). 

Število zaposlenih po izobrazbeni strukturi

Stopnja izobrazbe 31.12.2013 31.12.2012

osnovna šola ali manj 31 29

III. 1 1

IV. 50 56

V. 26 23

VI. 3 5

VII. 8 5

VIII. 1 1

IX. 1 1

Skupaj 121 121
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2.2.5. VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA

Meso Kamnik je del integrirane verige kme� jsko - živilskih podje-
� j, ki so zaokrožena v skupino Farme Ihan. Skupina s celovi� m nad-
zorom skozi popolnoma integriran proces vzreje, zakola, razseka in 
predelave rdečega mesa potrošnikom zagotavlja visoko kakovost in 
najvišjo varnost izdelkov. S popolnim pregledom vhodnih surovin in 
obvladovanjem vseh faz proizvodno - distribucijskega procesa, zago-
tavljamo sledljivost izdelkov. 

Poslovni procesi v podjetju Meso Kamnik so vodeni skladno s stan-
dardoma ISO in HACCP, od novembra 2010 pa tudi skladno s stan-
dardom IFS (Interna� onal Food Standard).

2.3. UPRAVLJANJE TVEGANJ

V družbi Meso Kamnik se zavedamo izpostavljenos�  tvega-
njem in nujnos�  obvladovanja sprememb, pravočasnega od-

zivanja, razvoja ter prepletenos�  dejavnikov v poslovnem okolju 
in družbi. V ta namen imamo oblikovana pravila in ak� vnos�  za 
obvladovanje posameznih vrst tveganj.

OPREDELITEV 0BVLADOVANJE

Prodajno tveganje 
Med prodajnimi tveganji je največ pozornos�  na-
menjene spremljanju konkurenčnos�  družbe Meso 
Kamnik pri prodaji proizvodov in spremembam pro-
dajne cene mesa.

Prodajna tveganja obvladujemo z ustreznimi trženjskimi ak� vnostmi in spre-
membami v proizvodnem procesu. S ponudbo svežega mesa slovenskega pore-
kla in kakovostjo dobav (kapilarna pokritost trga, pogostost dobav, hiter odziv pri 
ponaročilih...) znižujemo tveganje naraščajoče pogajalske moči kupcev ob vdoru 
cenejše tuje konkurence.

Tveganja na področju nabave 
Pri procesu nabave so dejavniki tveganja povezani z 
obvladovanjem nepričakovanih sprememb cen su-
rovin, dobavnih rokov in kakovos�  vhodnih surovin.

Strateško sodelovanje s sestrsko družbo Farme Ihan MPR tveganja na nabavnem 
področju zmanjšuje s poli� ko določanja transfernih cen, ki temelji na avstrijski 
borzni ceni AMA (AgrarMarkt Austria). Sodelovanje z ma� čno družbo kot najpo-
membnejšim dobaviteljem zmanjšuje tveganja dobav svinjskega mesa in pomeni 
skupen razvoj pri kakovos�  s pozi� vnimi učinki na obe družbi.

Tveganja na področju proizvodnih procesov 
Se nanašajo na nedelovanje ključne opreme.

Tveganja na področju proizvodnih procesov se omejujejo z rednimi vzdrževalni-
mi pregledi s strokovno usposobljenimi sodelavci in z rednimi preven� vnimi pre-
gledi. Premoženje družbe je tudi primerno zavarovano.

Tveganja iz varstva pri delu 
Tveganja so povezana predvsem z mehanskimi 
poškodbami v proizvodni, predvsem pri klanju in 
razseku.

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

Valutno tveganje 
Tveganje zaradi spremembe deviznega tečaja.

Poslovanje družbe je večinoma omejeno na slovenski trg, zato družba ni izposta-
vljena valutnim tveganjem.

Obrestno tveganje 
Tveganje spremembe obrestne mere.

Dobljeni kredi�  družbe so vezani na gibanje EURIBOR-a, povečan za fi ksni 
pribitek.

Likvidnostno tveganje 
Tveganje zaradi nastanka kratkoročne plačilne ne-
sposobnos�  družbe.

Z usklajevanjem ročnos�  terjatev in obveznos�  obvladujemo denarne tokove in 
skušamo op� mizira�  kratkoročno plačilno sposobnost. S tedenskim, mesečnim 
in letnim planiranjem denarnih tokov zmanjšujemo možnost nastanka kratkoroč-
ne plačilne sposobnos�  družbe.

2.4. DOGODKI PO DATUMU BILANCE

V letu 2013 ne beležimo dogodkov, ki bi bistveno spremenili 
poslovanje družbe.
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3.1. BILANCA STANJA

Premoženje družbe konec leta 2013 znaša 13,1 milijonov EUR. 
Med dolgoročnimi sredstvi, ki skupaj predstavljajo 48,7 od-

stotkov sredstev, imajo največjo vrednost zgradbe in zemljišče 
družbe. Na dan 31.12.2013 je bilo zemljišče družbe na podlagi 
cenitve slabljeno na novo nižjo pošteno vrednost. Vrednost osta-
bitve je znašala 295.144 EUR.

v EUR Pojasnilo 31.12.2013 31.12.2012
SREDSTVA  13.115.128 14.021.329
Dolgoročna sredstva 6.390.819 7.504.375
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 3.10.1. 1.645 2.023
Opredmetena osnovna sredstva 3.10.2. 6.297.077 7.404.837
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne fi nančne naložbe
Odložene terjatve za davek 3.10.3. 92.097 97.515
Kratkoročna sredstva 6.663.480 6.134.635
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge 3.10.4. 1.010.034 775.170
Kratkoročne fi nančne naložbe 3.10.5. 340.209 13.030
Kratkoročne poslovne terjatve 3.10.6. 5.301.324 5.301.286
Denarna sredstva 3.10.7. 11.913 45.149
Kratkoročne ak� vne časovne razmejitve 3.10.8. 60.829 382.319
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA  6.733.741 7.274.520

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  13.115.128 14.021.329
Kapital 3.10.9. 1.587.743 1.262.623
Osnovni kapital 883.050 588.714
Kapitalske rezerve 908.435 892.889
Rezerve iz dobička 148.162 148.162
Presežek iz prevrednotenja 204.682 444.234
Prenesen čis�  poslovni izid -811.377 -510.379
Čis�  poslovni izid poslovnega leta 254.791 -300.997
Rezervacije in dolgoročne PČR 3.10.10. 668.740 811.245
Dolgoročne obveznos� 1.515.316 1.732.461
Dolgoročne fi nančne obveznos� 3.10.11. 1.473.393 1.634.946
Odložene obveznos�  za davek 3.10.12. 41.923 97.515
Kratkoročne obveznos� 8.651.099 9.870.503
Obveznos� , vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne fi nančne obveznos� 3.10.13. 2.016.067 3.834.827
Kratkoročne poslovne obveznos� 3.10.14. 6.635.032 6.035.676
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.1015. 692.230 344.497
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 3.10.16. 6.733.741 7.274.520

* Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del teh izkazov in jih je treba bra�  skupaj z njimi.
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3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR Pojasnilo 2013 2012
Čis�  prihodki iz prodaje 3.11.1. 31.030.222 31.374.252
Prihodki doseženi na domačem trgu 29.536.699 29.851.050
Prihodki doseženi na tujem trgu 1.493.523 1.523.202
Sprememba vrednos�  zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje  122.927 114.836
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve    
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 3.11.2. 147.884 228.329
Stroški blaga, materiala in storitev 3.11.4. 27.498.241 28.550.106
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 23.221.511 24.524.681
Stroški storitev 4.276.730 4.025.425
Stroški dela 3.11.5. 2.015.625 2.148.968
Stroški plač 1.419.217 1.514.986
Stroški socialnih zavarovanj 250.444 266.653
Drugi stroški dela 345.964 367.329
Odpisi vrednos�  1.186.056 890.178
Amor� zacija 3.11.6. 857.810 824.837
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sred. in opredmete-
nih osnovnih sredstvih 0 3.159

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 328.246 62.182
Drugi poslovni odhodki  36.199 73.247
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  564.912 54.918
Finančni prihodki iz deležev  0 0
Finančni prihodki iz danih posojil  9.177 0
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 9.177 0
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  15.674 5.548
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 24
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 15.674 5.524
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov fi nančnih naložb    
Finančni odhodki iz fi nančnih obveznos� 3.11.7. 223.064 305.897
Finančni odhodki iz posojil, preje� h od družb v skupini 12.166 28.484
Finančni odhodki iz posojil, preje� h od bank 203.635 257.947
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
Finančni odhodki iz drugih fi nančnih obveznos� 7.263 19.466
Finančni odhodki iz poslovnih obveznos� 3.11.7. 41.327 41.165
Finančni odhodki iz posl. obveznos�  do družb v skupini 683 1.071
Finančni odhodki iz obveznos�  do dobaviteljev in menične obveznos� 38.985 38.773
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznos� 1.659 1.321
Drugi prihodki  23.745 1.123
Drugi odhodki  66.671 4.689
Davek iz dohodka pravnih oseb 3.11.8. 22.238  
Odloženi davki 3.11.9. -5.417 -10.835
Čis�  poslovni izid obračunskega obdobja 3.11.10. 254.791 -300.997

* Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del teh izkazov in jih je treba bra�  skupaj z njimi.

3.3. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Opis 2013 2012
 Čis�  poslovni izid obračunskega obdobja 254.791 -300.997

  Spremembe presežka iz prevred. neopredmetenih sredstev in opred.osnovnih sredstev 244.970
  Spremembe presežka iz prevrednotenja fi nančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
  Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovod. izkazov podje� j v tujini (tečajne razlike)
  Druge sestavine vseobsegajočega donosa 5.417 10.835

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 505.178 -290.162

RAČUNOVODSKO POROČILO
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3.4. IZKAZ DENARNIH TOKOV
v EUR (brez centov) 2013 2012
 
A.  Denarni tokovi pri poslovanju 
 
a)  Postavke izkaza poslovnega izida 

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in fi nančni prihodki iz poslovnih terjatev  31.199.008 31.609.202
 Poslovni odhodki brez amor� zacije (razen za prevredn.) in fi nančni odh. iz posl. obveznos�  -29.493.809 -30.765.521
 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zaje�  v poslovnih odhodkih  10.835

1.705.199 843.681
 
b)  Spremembe čis� h obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

    odloženih terjatev in obveznos�  za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
 Začetne manj končne poslovne terjatve -34.976 506.902
 Začetne manj končne ak� vne časovne razmejitve 321.490 -306.761
 Začetne manj končne terjatve za odloženi davek 5.417 -10.835
 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  
 Začetne manj končne zaloge -234.864 -79.305
 Končni manj začetni poslovni dolgovi 628.390 -658.606
 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 205.228 -88.320
 Končne manj začetne obveznos�  za odloženi davek -5.417 -10.835

885.268 -636.925
 
c)  Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 2.590.467 206.756

 
B.  Denarni tokovi pri naložbenju 
 
a)  Prejemki pri naložbenju 

 Prejemki od dobljenih obres�  in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  44.268 5.559
 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 
 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 12.335
 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 
 Prejemki od odtujitve dolgoročnih fi nančnih naložb 
 Prejemki od odtujitve kratkoročnih fi nančnih naložb 336.970

44.268 354.864
 
b)  Izdatki pri naložbenju 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -756
 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -44.816 -234.766
 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 
 Izdatki za pridobitev dolgoročnih fi nančnih naložb 
 Izdatki za pridobitev kratkoročnih fi nančnih naložb -327.179 -39.000

-371.995 -274.522
 
c)  Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -327.727 80.342

 
C.  Denarni tokovi pri fi nanciranju 
 
a)  Prejemki pri fi nanciranju 

 Prejemki od vplačanega kapitala 
 Prejemki od povečanja dolgoročnih fi nančnih obveznos�  28.925 38.134
 Prejemki od povečanja kratkoročnih fi nančnih obveznos�  16.491.674 13.384.983

16.520.599 13.423.117
 
b)  Izdatki pri fi nanciranju 

 Izdatki za dane obres� , ki se nanašajo na fi nanciranje -315.663 -299.238
 Izdatki za odplačila dolgoročnih fi nančnih obveznos�  -1.422 -93.507
 Izdatki za odplačila kratkoročnih fi nančnih obveznos�  -18.499.490 -13.303.211

-18.816.575 -13.695.956
 
c)  Prebitek prejemkov pri fi nanciranju ali prebitek izdatkov pri fi nanciranju (a + b) -2.295.976 -272.839

 
Č.  Končno stanje denarnih sredstev 11.913 45.149
 
x)  Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -33.236 14.259
 
y)  Začetno stanje denarnih sredstev 45.149 30.890
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3.7. KAZALNIKI

Kazalnik 2013 2012

Stopnja lastniškos�  fi nanciranja 12,11% 9,01%
(kapital / obveznos�  do virov sredstev)

Stopnja dolgoročnos�  fi nanciranja 28% 26%
(kapital + rezer. in dolg PČR + dolg.dolgovi / 
obvez.do virov sred.)

Stopnja osnovnos�  inves� ranja 48,0% 52,8%
(osnovna sredstva / sredstva)

Stopnja dolgoročnos�  inves� ranja 48,0% 52,8%
(OS+DFN+dolg.posl.terj. / sredstva)

Koefi cient kapitalske pokritos�  OS 0,252 0,175
(kapital / osnovna sredstva)

Hitri koefi cient 0,00 0,00
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznos� )

Pospešeni koefi cient 0,61 0,54
(likvidna sredstva+kratk.terjatve  / kratk.
obvez.)

Kratkoročni koefi cient 0,77 0,62
(kratkoročna sredstva / kratkoročne 
obveznos� )

Koefi cient gospodarnos�  poslovanja 1,02 1,00
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)

Koefi cient čiste dobičkonosnos�  kapitala 0,19 -
(čis�  dobiček / povprečni kapital)

Stopnja lastniškos�  fi nanciranja je razmerje med kapitalom in 
vsemi obveznostmi do virov sredstev in prikazuje delež lastniške-
ga fi nanciranja v vseh sredstvih družbe.

Stopnja dolgoročnos�  fi nanciranja je razmerje med dolgoročni-
mi viri fi nanciranja (kapital, dolgoročne obveznos�  in rezervaci-
je) in pove, kolikšen del obveznos�  do virov sredstev predstavlja-
jo dolgoročni viri.

Stopnja osnovnos�  inves� ranja je razmerje med opredmeteni-
mi osnovnimi sredstvi, izkazanimi po neodpisani vrednos�  in vse-
mi sredstvi.

Stopnja dolgoročnos�  inves� ranja je razmerje med dolgoročni-
mi sredstvi in vsemi sredstvi.

Koefi cient kapitalske pokritos�  osnovnih sredstev je razmerje 
med kapitalom in osnovnimi sredstvi.

Hitri koefi cient, pospešeni koefi cient in kratkoročni koefi cient 
prikazujejo kratkoročni fi nančni položaj družbe in njegovo kratko-
ročno plačilno sposobnost. Kratkoročni koefi cient kaže na pokri-
tost kratkoročnih sredstev s kratkoročnimi fi nančnimi in poslov-
nimi obveznostmi. Pri pospešenem koefi cientu so med gibljivimi 
sredstvi izločene zaloge,  pri hitrem koefi cientu pa še poslovne 
terjatve in kratkoročne fi nančne naložbe.

Koefi cient gospodarnos�  poslovanja je razmerje med poslovni-
mi prihodki in poslovnimi odhodki.

Koefi cient čiste dobičkonosnos�  kapitala je razmerje med čis� m 
dobičkom poslovnega leta in povprečnim kapitalom (brez čistega 
poslovnega izida obračunskega obdobja).

Koefi cient dividendnos�  osnovnega kapitala je razmerje 
med vsoto dividend za poslovno leto in povprečnim osnovnim 
kapitalom.

3.8. PODLAGA ZA SESTAVITEV RAČUNOVOD-
SKIH IZKAZOV

Podatki v računovodskih izkazih in preglednicah so prikazani v 
evrih brez centov. Postavke v računovodskih izkazih, ki so iz-

kazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega iz-
ida preračunane v EUR po referenčnem tečaju Evropske Central-
ne banke na dan 31.12.2013. Zaradi zaokroževanja vrednostnih 
podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih 
v preglednicah.

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

Družba ne izkazuje računovodskih podatkov po področnih 
odsekih. 

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Družba je davčni zavezanec po Zakonu o davku od dohodka prav-
nih oseb in po Zakonu o davku na dodano vrednost.

Računovodski izkazi družbe Meso Kamnik d.d. so vključeni v sku-
pinske računovodske izkaze. Obvladujoča družba, Emona - Farma 
Ihan družba pooblaščenka d.d., sestavlja konsolidirano letno po-
ročilo. Konsolidirano letno poročilo je mogoče dobi�  na sedežu 
družbe Emona- Farma Ihan družba pooblaščenka d.d., Brezniko-
va cesta 89, Ihan.

Računovodski izkazi ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so se-
stavljeni skladno z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami 
Slovenskih računovodskih standardov 2006 in upoštevajo določi-
la Zakona o gospodarskih družbah. Upoštevani sta temeljni raču-
novodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogod-
kov in upoštevanje časovne neomejenos�  delovanja. 

Kakovostne značilnos�  računovodskih izkazov in s tem tudi celo-
tnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, za-
nesljivost in primerljivost.

Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so pripravljeni 
na osnovi izvirnih vrednos� , dopolnjeni s prevrednotenjem posa-
meznih kategorij sredstev in obveznos�  do njihove poštene vre-
dnos� , skladno s slovenskimi računovodskimi standardi in spre-
mljajočo zakonodajo.

Družba popravi napake iz preteklih obdobij za nazaj, in sicer v pr-
vih računovodskih izkazih, ki so odobreni za objavo po odkritju 
napak. Napake družba popravi s:

• preračunom primerjalnih zneskov iz predstavljenega pretekle-
ga obdobja ali preteklih obdobij, v katerih so se napake pojavile;

• preračunom začetnih saldov sredstev, dolgov in kapitala za 
prvo predstavljeno preteklo obdobje, če se je napaka poja-
vila pred prvim predstavljenim preteklim obdobjem.
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3.9. RAČUNOVODSKE USMERITVE

NEOPREDMETENA SREDSTVA

Neopredmetena sredstva vsebujejo naložbe v pridobljene pre-
moženjske pravice (v licence, blagovne znamke in podobne pra-
vice) ter dolgoročne ak� vne časovne razmejitve (stanovanjski re-
zervni skladi).

Družba vodi neopredmetena sredstva po modelu nabavne vre-
dnos� , pri čemer je nabavna vrednost zmanjšana za amor� zacij-
ski popravek in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

Amor� zacija se prične obračunava� , ko je sredstvo razpoložlji-
vo za uporabo. Uporablja se metoda enakomernega časovnega 
amor� ziranja, amor� zacijske stopnje za posamezno vrsto sred-
stev so izbrane na podlagi predvidene dobe koristnos�  in znašajo 
od 10- 50 odstotkov. Dobo amor� ziranja za neopredmeteno dol-
goročno sredstvo se s končno dobo koristnos�  preverja najmanj 
ob koncu poslovnega leta.

Družba nima neopredmetenih sredstev z nedoločljivo dobo 
koristnos� .

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Opredmetena osnovna sredstva, razen zemljišča, se vodijo po 
modelu nabavne vrednos� , pri čemer je nabavna vrednost 
zmanjšana za amor� zacijski popravek vrednos�  in nabrano izgu-
bo zaradi oslabitve.

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo 
nabavi sredstev. Družba stroške izposojanja v zvezi s pridobitvijo 
opredmetenega osnovnega sredstva ne vključuje v njegovo na-
bavno vrednost.

Amor� zacija se prične obračunava� , ko je sredstvo razpoložlji-
vo za uporabo. Uporablja se metoda enakomernega časovnega 
amor� ziranja. 

Zemljišča se vodijo po modelu prevrednotenja. Vrednotenje ze-
mljišča po stanju na dan 31.12.2013 je bilo opravljeno z metodo 
primerjalnih prodaj s strani cenilca.

Družba uporablja naslednje amor� zacijske stopnje:

Skupina osnovnih sredstev Amortizacijska stopnja

Gradbeni objekti 2-5%

Oprema 10-33,3%

Računalniška oprema 20-50%

Osebna vozila 20%

Drobni inventar 100%

Ustreznost predvidene dobe koristnos�  in metode amor� ziranja 
sredstev se preveri najmanj konec vsakega poslovnega leta.

Vzdrževanje in popravila, zamenjave in izboljšave manjšega po-
mena se pripoznajo v poslovnem izidu kot odhodek v obdobju, 
takoj ko se pojavijo.

Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi sredstev se določijo tako, 
da se prihodki od prodaje primerjajo s knjigovodsko vrednostjo 
in so vključeni v izkaz poslovnega izida kot prevrednotovalni po-
slovni prihodki oziroma odhodki.

Družba je ob koncu poslovnega leta preverila in ugotovila, da  
nima takšnih opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi po prene-
hanju uporabe povzročila pomembnejše stroške v povezavi z raz-
gradnjo in odstranitvijo oziroma obnovitvijo prostorov, kjer se 
nahajajo, zato rezervacij za tovrstne stroške ni oblikovala.

Družba posebej izkazuje opredmetena osnovna sredstva, pri-
dobljena na podlagi fi nančnega najema. Po začetnem pripozna-
nju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vre-
dnos�  ali če je ta nižja, po sedanji vrednos�  najmanjše vsote 
najemnin.

V zvezi z  nabavo osnovnih sredstev ima družba naje�  dve dolgo-
ročni posojili.

ZALOGE

Zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vredno� jo po na-
bavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in ne-
posredni stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene 
popuste. Popus�  pri nakupni ceni obsegajo tako � ste, ki so nave-
deni na računu, kot � ste, ki so dobljeni kasneje vključno s popus�  
za predčasna plačila.

Poraba materiala in trgovskega blaga se obračunava po metodi 
povprečne drseče cene.

Zaloge proizvodov se vredno� jo po proizvajalnih stroških, ki 
vključujejo neposredne stroške materiala, neposredne stroške 
storitev, neposredne stroške dela, neposredne stroške amor� za-
cije in posredne proizvajalne stroške. Pri izkazovanju zalog ne-
dokončane proizvodnje in gotovih proizvodov družba uporablja 
stalne (planske) cene, ki jih popravlja z ustreznimi odmiki.

Zmanjšanje zalog materiala in drobnega inventarja obremenjuje 
stroške materiala, zmanjšanje zalog blaga pa ustrezne poslovne 
odhodke.

Zaloge se prevrednotujejo (slabijo), če knjigovodska vrednost 
presega njihovo tržno vrednost. S tržno vrednostjo je mišljena 
nadomes� tvena vrednost, razen če je ta večja od čiste iztržljive 
vrednos� . Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, do-
sežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške do-
končanja in ocenjene stroške prodaje. 

V primeru, da je čista iztržljiva vrednost višja od nadomes� tvene 
vrednos� , se kot tržna vrednost šteje čista iztržljiva vrednost.

Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.

POSLOVNE TERJATVE

Terjatve vseh vrst se izvirno izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih lis� n, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne 
terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa, ne glede na prejeto pla-
čilo ali drugačno poravnavo, zmanjšajo za vsak znesek, ki je ute-
meljen s pogodbo. 
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V primeru dvoma o plačilu družba oblikuje popravek vrednos�  
terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v zvezi 
z obratnimi sredstvi. Popravki vrednos�  se določijo neposredno 
glede na stanje terjatev do posameznega kupca ter glede na oce-
njeno udenarljivo vrednost terjatve. Popravki vrednos�  terjatev 
do kupcev, ki so toženi, v likvidaciji ali stečajnem postopku, se 
oblikujejo v višini 100 odstotkov teh terjatev, popravki vredno-
s�  terjatev do kupcev, ki so v postopkih prisilne poravnave, pa v 
višini 80 odstotkov teh terjatev. Odpis posamezne terjatve se po 
utemeljitvi z ustrezno lis� no (sodna odločba, sklep prisilne po-
ravnave, izpisek iz registra pravnih oseb…) pokrije v breme obli-
kovanega popravka vrednos�  terjatve.

DENARNA SREDSTVA

Denarna sredstva sestavljajo gotovina v blagajni, knjižni denar 
in denar na po� . Denarna sredstva so izkazana po nominalni 
vrednos� .

KAPITAL

Kapital izraža lastniško fi nanciranje družbe in predstavlja ob-
veznost družbe do lastnikov, ki pred prenehanjem ne zapade v 
plačilo.

Osnovni kapital se pojavlja kot delniški kapital, ki je nominalno 
opredeljen v statutu družbe, vpisan v sodnem registru in so ga 
vplačali njegovi lastniki. Osnovni kapital je razdeljen na navadne, 
prosto prenosljive imenske delnice  z nominalno vrednostjo 42 
EUR.

Dividende se pripoznajo kot obveznos�  v obdobju, v katerem 
skupščina sprejme sklep o njihovi delitvi.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE

Rezervacije se pripoznajo, ko ima družba zaradi preteklih dogod-
kov sedanjo pravno ali posredno obvezo, če je verjetno, da bo za 
poravnavanje obveze potreben odliv virov in se lahko znesek ob-
vez zanesljivo oceni.

Družba rezervacije določi z diskon� ranjem pričakovanih priho-
dnjih denarnih tokov po meri pred obdavčitvijo, ki odraža obsto-
ječe ocene časovne vrednos�  denarja in po potrebi tudi tvega-
nja, ki so značilna za obveznost.

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so 
oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil jubilejnih nagrad 
in odpravnin ob upokojitvi kot rezultat dolgoletnega službovanja 
zaposlenih, diskon� rane na konec poročevalskega obdobja. Za iz-
račun sedanje vrednos�  je uporabljena diskontna obrestna mera, 
ki je enaka tržnemu donosu državnih obveznic izdanih v evrih. 

Izplačila jubilejnih nagrade in odpravnin ob upokojitvi zmanjšu-
jejo oblikovane rezervacije.  Spremembe v obveznos� h za jubi-
lejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so odloženi prihodki, ki bodo 
v obdobju, daljšem od enega leta, pokrili predvidene odhodke.  

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami družba iz-
kazuje državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnov-
nih sredstev. Oblikujejo se za zneske, ki jih družba pridobi nepo-
vratno, oziroma za vrednost brezplačno pridobljenih dolgoročnih 
sredstev. Med druge poslovne prihodke se prenašajo v poslov-
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nem letu, v katerem se pojavijo stroški oziroma odhodki (strošek 
amor� zacije), za pokrivanje katerih so bili oblikovani.

DOLGOVI

Dolgovi se začetno ovredno� jo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih li-
s� n o njihovem nastanku, ob predpostavki, da upniki zahtevajo 
njihovo poplačilo.

Dolgovi so fi nančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.

Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih 
pogodb.

Poslovni dolgovi so dobaviteljevi kredi�  za kupljeno blago ali ku-
pljene storitve, obveznos�  do zaposlencev za opravljeno delo, 
obveznos�  do fi nancerjev v zvezi z obrestmi in podobnimi po-
stavkami, obveznos�  do države iz naslova davkov in prispevkov, 
obveznos�  v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida ter obveznos�  
do kupcev za dobljene predujme in kratkoročne varščine.

KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Ak� vne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stro-
ške oziroma odhodke in prehodno ne zaračunane prihodke. 

Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške 
oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida je izdelan po različici I iz  SRS 25.

PRIHODKI

Prihodki so povečanja gospodarskih koris�  v obračunskem ob-
dobju v obliki povečanj sredstev ali zmanjšanj dolgov, ki prek po-
slovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, fi nančne prihod-
ke in druge prihodke.

20
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Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se 
merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih 
lis� nah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, 
tudi zaradi zgodnejšega plačila.

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki 
vodijo do fi nančnih prihodkov, se merijo po prodajnih cenah do-
končanih storitev. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, 
kot presežki njihove prodajne vrednos�  nad njihovo knjigovod-
sko vrednostjo, odpisih dolgov ali izterjavi terjatev, za katere je 
bil predhodno oblikovan popravek vrednos� .

Finančni prihodki so prihodki naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s 
fi nančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih ob-
računane obres� , deleži v dobičku drugih in prevrednotovalni fi -
nančni prihodki.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihod-
ki, ki povečujejo poslovni izid.

ODHODKI
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koris�  v obračunskem ob-
dobju v obliki zmanjšanj sredstev ali  povečanj dolgov, ki prek po-
slovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, fi nančne odhodke 
in druge odhodke.

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v 
vrednos�  zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma, 
ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževa-
�  v zalogah proizvodov in nedokončani proizvodnji, so ob svojem 
nastanku pripoznani kot poslovni odhodki.

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obra-
čunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v zače-
tnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanj-
šanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov 
in nedokončane proizvodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi 
nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opred-
metenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi ter 
obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njiho-
ve vrednos�  ni krito s posebnim prevrednotovalnim popravkom 
kapitala iz njihove predhodne okrepitve. Takšno naravo ima pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih tudi primanjkljaj njihove pro-
dajne cene v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo, zmanjšano za 
ustrezni posebni prevrednotovalni popravek kapitala.

Finančni odhodki so odhodki za fi nanciranje in odhodki za 
naložbenje.

Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, 
ki so povezana z njimi. 

Prevrednotovalni fi nančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoroč-
nimi in kratkoročnimi fi nančnimi naložbami zaradi njihove oslabi-
tve, če zmanjšanje njihove vrednos�  ni krito s presežkom iz pre-
vrednotenja kapitala.

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhod-
ki, ki zmanjšujejo poslovni izid.

IZKAZ DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov prikazuje gibanje pritokov in odtokov ter 
pojasnjuje spremembe v stanju denarnih sredstev. Sestavljen je 
po posredni metodi (različica II SRS 26) na podlagi podatkov v 
dveh zaporednih bilancah stanja, podatkov v izkazu poslovnega 
izida in dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejem-
kov in izdatkov.

IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice spre-
memb vseh sestavin kapitala. Izkaz gibanja kapitala je izdelan po 
različici I ( SRS 27), ki prikazuje vse sestavine kapitala.

3.10. POJASNILA K BILANCI STANJA

3.10.1.  NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Opis

Dolgoročne 
premoženj-
ske pravice

Druge 
AČR Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2012 40.894 1.424 42.318
Povečanja 0
Zmanjšanja 0
Okrepitev 0
Oslabitev   0
Stanje 31.12.2013 40.894 1.424 42.318

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 31.12.2012 40.295  40.295
Povečanja 0
Zmanjšanja 0
Amor� zacija 378 378
Okrepitev 0
Oslabitev 0
Stanje 31.12.2013 40.673 0 40.673

NEODPISANA VREDNOST

Stanje  31.12.2012 599 1.424 2.023

Stanje 31.12.2013 221 1.424 1.645

Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje pravice do upo-
rabe računalniških programov ProPIS  in e-Service, ki se odpisuje-
jo po amor� zacijski stopnji 20 odstotkov, ter an� virusni program, 
ki se odpisuje po amor� zacijski stopnji 50 odstotkov, ter druge 
dolgoročne ak� vne časovne razmejitve.

V letu 2013 se amor� zacijske stopnje za neopredmetena sred-
stva niso spremenile.
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3.10.2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Opis Zemljišča in 
zgradbe Zemljišča Zgradbe

Proizvajalne 
naprave in 

stroji

Druge napra-
ve in oprema

Osnovna sred., 
ki se pridobi-

vajo
Skupaj

 1 =  a + b a b 2 3 4 1+2+3+4
NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2012 7.510.289 1.643.840 5.866.449 5.583.426 986.659 51.745 14.132.119
Povečanja 0 0 0 0 0 44.816 44.816
Prenos iz inves� cij v teku 23.500 65.138 -88.638 0
Zmanjšanja 0 0 0 -3.138 -15.274 -18.412
Okrepitev 0 0 0 0 0 0 0
Oslabitev -295.144 -295.144 0 0 0 0 -295.144
Stanje 31.12.2013 7.215.145 1.348.696 5.866.449 5.603.788 1.036.523 7.923 13.863.379
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31.12.2012 1.684.064 0 1.684.064 4.280.302 762.916 0 6.727.282
Povečanja 0 0 0 0
Zmanjšanja 0 0 -3.138 -15.274 0 -18.412
Amor� zacija 230.637 0 230.637 485.694 141.101 0 857.432
Okrepitev 0 0  0 0 0 0
Oslabitev 0 0 0 0 0 0 0
Stanje 31.12.2013 1.914.701 0 1.914.701 4.762.858 888.743 0 7.566.302
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 31.12.2012 5.826.225 1.643.840 4.182.385 1.303.124 223.743 51.745 7.404.837
Stanje 31.12.2013 5.300.444 1.348.696 3.951.748 840.930 147.780 7.923 6.297.077

Indeks 2013/2012 91 82 94 65 66 15 85
Struktura 31.12.2012 79 22 56 18 3 1 100
Struktura 31.12.2013 84 21 63 13 2 0 100

Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 48 odstotkov vseh 
sredstev družbe. 

Skupni znesek naložb v opredmetena osnovna sredstva je v letu 
2013 znašal 44.816 EUR.

Družba je v letu 2013 ob inventuri iz uporabe izločila del opreme, 
ki je bila dotrajana in povsem neuporabna ter v celo�  amor� zira-
na. Nabavna vrednost te opreme je znašala 18 � soč EUR.

Stanje posojil za fi nanciranje osnovnih sredstev je na dan 
31.12.2013 znašalo 1.692.251 EUR.

V letu 2013 je družba sklenila 2 pogodbi o fi nančnem najemu za 
osebno vozilo. Finančne obveznos�  iz naslova glavnice, ki zapa-
dejo v plačilo v letu 2014, znašajo 13.855 EUR. Knjigovodska vre-
dnost opreme, pridobljene s fi nančnim najemom, znaša na dan 
31.12.2013 70.420 EUR. Na dan 31.12.2012 je knjigovodska vre-
dnost opreme, pridobljene s fi nančnim najemom, znašala 37.263 
EUR.

Stopnja odpisanos�  opredmetenih osnovnih sredstev 
konec leta 2013

Opis
Nabavna 
vrednost

Popravek 
vrednos� 

Neodpisana 
vrednost

Stopnja od-
pisanos� 

Zgradbe 5.866.449 1.914.701 3.951.748 33%

Oprema 6.640.311 5.651.601 988.710 85%

Skupaj 12.506.760 7.566.302 4.940.458 60%

Družba zemljišča od leta 2008 izkazuje  po modelu  prevrednote-
nja.  Vrednotenje  zemljišča po stanju na dan 31.12.2013 je bilo 
s strani cenilca opravljeno z metodo primerljivih prodaj, prevre-
dnotena nabavna vrednost znaša 1.348.696 EUR. Knjigovodska 
vrednost zemljišča, ki bi bila pripoznana, če bi se sredstvo izkazo-
valo po modelu nabavne vrednos� , bi znašala 1.102.091 EUR. 

Nepremičnine na Korenovi ces�  9 so obremenjene s hipoteko. 
Stanje posojil, ki so zavarovana z  zastavljenimi nepremičninami, 
je na dan 31.12.2013 2.782.251 EUR. Sedanja vrednost zastavlje-
nih nepremičnin na dan 31.12.2013, je 5.300.444 EUR.

3.10.3. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

Družba je v letu 2013 naredila preračun odloženih terjatev za 
davke na ustrezno davčno stopnjo. Iz tega naslova so se odlo-
žene terjatve za davek v letu 2013 zmanjšale za 5.417 EUR in 
na dan 31.12.2013 znašajo 92.097 EUR.

3.10.4. ZALOGE

Opis
31.12. 

2013
Delež 

v %
31.12. 

2012
Delež 

v %
Indeks 
13/12

Material 367.081 36,3 260.936 33,7 141
Nedokončana 
proizvodnja 406.467 40,2 284.444 36,7 143
Proizvodi  230.695 22,8 229.790 29,6 100
Predujmi za 
zaloge 5.791 0,6 ***
Skupaj 1.010.034 99,4 775.170 100,0 130
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Zaloge na dan 31.12.2013 predstavljajo 7,5 odstotkov vseh sred-
stev družbe in so se v primerjavi s stanjem konec leta 2012 pove-
čale za 30 odstotkov.

Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih izdelkov so se 
povečale zaradi višjih nabavnih cen osnovnih surovin, ki se rezul-
� rajo v večjih odmikih od planskih cen, ter zaradi povečane zalo-
ge mesnih izdelkov.

Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov so obre-
menjene s proizvajalnimi stroški (neposrednimi stroški materiala 
in storitev, neposrednimi stroški dela, neposredno amor� zacijo 
in splošnimi proizvajalnimi stroški).

V letu 2013 je družba eviden� rala popisne presežke v višini 
13.163 EUR ter popisne primanjkljaje v višini 38.846 EUR.

Družba konec leta redno preverja knjigovodsko vrednost zalog 
s čisto iztržljivo vrednostjo zalog. V letu 2013 družba zalog ni 
slabila. 

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznos� .

3.10.5. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Med kratkoročnimi fi nančnimi naložbami družba izkazuje kratko-
ročno dana posojila.

Opis
31.12. 

2013
Delež 

v %
31.12. 

2012
Delež 

v %
Indeks 
13/12

Kratkoročna 
posojila druž-
bam v skupini 327.179 96,2 ***
Kratkoročna 
posojila drugim 13.030 3,8 13.030 100,0 100
Skupaj 340.209 100,0 13.030 100,0 2.611

Posojila niso zavarovana.  Obrestna mera za posojila, dana druž-
bam v  skupini, je oblikovana v skladu s pravilnikom o določanju 
obrestne mere med povezanimi osebami.

3.10.6. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

Opis
31.12. 

2013
Delež 

v %
31.12. 

2012
Delež 

v %
Indeks 
13/12

Kratkoročne po-
slovne terjatve do 
družb v skupini 601.743 11,4 584.596 11,0 103
Kratkoročne po-
slovne terjatve do 
kupcev 4.599.171 86,8 4.425.600 83,5 104
Oslabitve -242.095 4,6 -56.573 1,1 428
Kratkoročne po-
slovne terjatve do 
drugih 342.505 6,5 347.663 6,6 99
 Skupaj 5.301.324 100,0 5.301.286 100,0 100

Skladno s poslovno poli� ko družbe in kriteriji za oslabitev je bil v 
breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov oblikovan popra-
vek vrednos�  terjatev do kupcev v višini 325.262 EUR. Plačane 
sporne terjatve v višini 220 EUR zmanjšujejo popravek vredno-
s�  terjatev in so bile eviden� rane v dobro prevrednotovalnih po-
slovnih prihodkov. V letu 2013 so bile iz poslovnih knjig izločene 
terjatve v višini 139.519 EUR.

Poslovne terjatve do podje� j v skupini

Opis
31.12. 

2013
Delež 

v %
31.12. 

2012
Delež 

v %
Indeks 
13/12

Kratkoročne po-
slovne terjatve do 
družb v skupini 601.743 100,0 414.463 70,9 145
Kratkoročne ter-
jatve, povezane s 
fi nančnimi prih. 0 0,0 24 0,0 0
Druge kratkoroč-
ne terjatve do 
družb v skupini 0 0,0 170.109 29,1 0
 Skupaj 601.743 100,0 584.596 100,0 103

Družba je v letu 2013 odpravila kratkoročne terjatve iz naslova 
pogodb o prevzemu do družbe Emona - Farma Ihan družba poo-
blaščenka, d.d. v vrednos�  170.109 EUR. 

Družba Meso Kamnik, d.d. ima zastavljene svoje terjatve v viši-
ni 700.000 EUR za zavarovanje plačila obveznos�  družbe Farme 
Ihan, d.d..

Struktura terjatev do kupcev po rokih zapadlos�   

Opis Vrednost Delež v %
Nezapadle 4.006.911 77,0%
do 30 dni nad valuto 753.602 14,5%
nad 30 do 60 dni nad valuto 29.636 0,6%
nad 60 dni nad valuto 168.670 3,2%
Toženi zneski, PP, stečaji 242.095 4,7%
Skupaj 5.200.914 100,0%

Terjatve do kupcev so zavarovane samo na osnovi pogodbenih 
določil. Tveganje neplačil družba zmanjšuje s stalnim spremlja-
njem odprtih terjatev, nadzorom slabih plačnikov in aktivnimi 
postopki pri izterjavi terjatev.

3.10.7. DENARNA SREDSTVA

Na kon� h denarnih sredstev izkazujemo denarna sredstva v blagaj-
ni, denarna sredstva na poslovnih računih ter denar na po� . Družba 
ima odprt transakcijski račun pri treh poslovnih bankah. 

Opis
31.12. 

2013
Delež 

v %
31.12. 

2012
Delež 

v %
Indeks 
13/12

Gotovina v blagajni 229 1,9 628 1,4 36
Denar na po� 2.940 24,7 1.150 2,5 0
Denarna sred.na 
poslovnih računih 
pri bankah 8.744 73,4 43.371 96,1 20
Skupaj 11.913 100,0 45.149 100,0 26

3.10.8. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

Sredstva, angažirana v ak� vnih časovnih razmejitvah v skupni 
vrednos�  60.829 EUR, se nanašajo na: 

• kratkoročno odložene stroške v višini 13.050 EUR, ki pred-
stavljajo stroške neporabljenih darilnih kar� c,
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• kratkoročno nezaračunane prihodke v višini 44.753 EUR za 
nezaračunane storitve in odobren superrabat,

• vnaprej plačane zavarovalne premije v višini 3.026 EUR.

3.10.9. KAPITAL

Kapital pomeni obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem 
podjetja ne zapade v plačilo. S kapitalom opredeljujemo lastni-
štvo podjetja, ki ga določimo z vplačanim kapitalom.

Opis
31.12. 

2013
Delež 

v %
31.12. 

2012
Delež 

v %
Indeks 
13/12

Osnovni kapital 883.050 55,6 588.714 46,6 150

Kapitalske rezerve 908.435 57,2 892.889 70,7 102

Rezerve iz dobička 148.162 9,3 148.162 11,7 100

Zakonske 
rezerve 148.160 9,3 148.160 11,7 100

Druge rezerve 
iz dobička 2 0,0 2 0,0 100

Presežek iz 
prevrednotenja 204.682 12,9 444.234 35,2 46

Preneseni čis�  
poslovni izid -811.377 -51,1 -510.379 -40,4 159

Čis�  rezultat 
poslovnega leta 254.791 16,0 -300.997 -23,8  *** 

Skupaj 1.587.743 100,0 1.262.623 100,0 126

Osnovni kapital družbe se je v letu 2013 povečal za 294.336 
EUR in na dan 31.12.2013 znaša 883.050 EUR. Razdeljen je na 
21.025 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z nominal-
no vrednostjo 42 EUR. Vse delnice so enega razreda in so v celo-
�  vplačane.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2013 znaša 75,52 
EUR (31.12.2012; 90,08 EUR).

Delnice ne ko� rajo na borzi. Delniško knjigo vodi Klirinško depo-
tna družba Ljubljana. Lastnih delnic družba v letu 2013 ni ni�  pri-
dobivala, ni�  prodajala.

Kapitalske rezerve je družba 01.01.2006 v celo�  oblikovala iz 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala skladno z do-
ločili SRS 2006 v znesku 892.889 EUR. V letu 2013 je družba po-
večala kapitalske rezerve za vplačan presežek kapitala v vredno-
s�  15.546 EUR. 

Zakonske rezerve v višini 92.351 EUR je družba oblikovala v letu 
1996 iz prenesenega čistega dobička preteklih let in dodatno v 
letu 2002, ob uveljavitvi SRS 2002, v višini 55.809 EUR iz revalori-
zacijskega popravka rezerv.

Družba je poslovno leto 2013 zaključila s čis� m dobičkom v viši-
ni 254.791 EUR, ki je v celo�  namenjen pokrivanju izgub iz pre-
teklih let.

Dobiček na delnico za leto 2013 je znašal 12,12 EUR, medtem ko 
je bila leta 2012 realizirana izguba na delnico v višini 21,47 EUR.

Preračun prevrednotenja kapitala na podlagi ras�  cen življenjskih 
potrebščin skladno s SRS. 8.30 (koefi cient 0,007).

Opis 01.01.2013
Učinek - rast 
cen življ.pot.

Osnovni kapital 883.050
Kapitalske rezerve 908.435
Rezerve iz dobička 148.162
Presežek iz prevrednotenja 204.682
Prenesen čis�  poslovni izid -811.377
Čis�  poslovni izid 
Skupaj kapital 1.332.952 -9.331

Opis 31.12.2013
Učinek - rast 
cen življ.pot.

Poslovni izid tekočega leta 254.791 254.791
Prevrednotenje kapitala -9.331
Poslovni izid  245.460

3.10.10. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE

 
Opis

Rezervacije 
za 

jubilejne 
nagrade

Rezervacije 
za 

odpravnine 
ob upok.

Prejete dotacije 
za osn. sred.

 
Skupaj

Stanje 
31.12.2013 30.259 97.657 683.329 811.245
Oblikovanje 3.196 0 3.196
Poraba -1.380 0 -143.403 -144.783
Odprava 0 -918 0 -918
Stanje 
31.12.2013 32.075 96.739 539.926 668.740

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so 
oblikovane za ocenjena izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin 
ob upokojitvi kot rezultat dolgoletnega službovanja zaposlenih 
diskon� rane na sedanjo vrednost na dan zaključka poslovnega 
obdobja. Za izračun sedanje vrednos�  je uporabljena diskontna 
obrestna mera v višini 4 odstotkov. Na dan 31.12.2013 je družba 
knjigovodsko stanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnin 
ob upokojitvi uskladila z izračunom potrebnih rezervacij. 

Družba je v letu 2013 dodatno oblikovala rezervacije do zapo-
slencev iz naslova jubilejnih nagrad v višini 3.196 EUR. Družba 
je v letu 2013 eviden� rala odpravo rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi v višini 918 EUR ter porabo rezervacij za jubilejne na-
grade v višini 1.380 EUER.

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami družba iz-
kazuje namensko pridobljena nepovratna sredstva iz naslova 
kme� jske strukturne poli� ke, sofi nancirane iz Evropskega kme-
� jskega  usmerjevalnega in jamstvenega sklada.  

Zmanjšanje postavke v letu 2013 v višini 119.254 EUR je ena-
ko amor� zaciji osnovnih sredstev, fi nanciranih s temi sredstvi in 
predstavlja druge poslovne prihodke.

Agencija RS za kme� jske trge in razvoj podeželja je družbi v letu 
2010 odobrila vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz Ukre-
pa Dodajanje vrednos�  kme� jskim in gozdarskim proizvodom za 
gospodarske družbe v višini 208.099 EUR. Družba je v letu 2013 
zmanjšala postavko v višini 24.149 EUR, kar predstavlja amor� -
zacijo sofi nancirane tehnološke opreme in pripoznala druge po-
slovne prihodke.
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3.10.11. DOLGOROČNE  FINANČNE OBVEZNOSTI

 Stanje Povečanja Odplačano Stanje Načrt.odplač. Dolgoroč.del
Opis 01.01.2013 v tek. letu v tek. letu 31.12.2013 v 2014 31.12.2013
Prejeta dolg. 
posojila bank 1.616.651 1.616.651 175.200 1.441.451
Druge dolg. fi nančne 
obveznos� 18.295 28.925 1.422 45.798 13.856 31.942
Skupaj 1.634.946 28.925 1.422 1.662.449 189.056 1.473.393

Del dolgoročnih fi nančnih obveznos� , ki zapadejo v plačilo v letu 2014 v višini 644.656 EUR, je izkazan 
med kratkoročnimi fi nančnimi obveznostmi.

Družba je v letu 2013 sklenila 2 leasing posla in eviden� rala za 28.925 EUR drugih dolgoročnih fi nanč-
nih obveznos� , od katerih je v letu 2013 plačala 1.422 EUR. 

Obrestnih mer za prejeta posojila, skladno s poslovno poli� ko družbe, ne razkrivamo.

Družba nima fi nančnih obveznos�  z rokom zapadlos�  v plačilo, daljšim od 5 let. 

Vsa dolgoročna posojila so zavarovana s hipoteko na nepremičninah. Družba je za eno posojilo prejela 
poroštvo od družbe Farme Ihan, d.d. v višini 745.000 EUR. Stanje kredita, ki je zavarovano s poroštvom 
družbe Farme Ihan, d.d., znaša na dan 31.12.2013 515.000 EUR.

3.10.12. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA  DAVEK

Odložene obveznos�  za davek so zneski davka od dohodka pravnih oseb, ki jih bo potrebno plača�  v 
prihodnjih davčnih obdobjih glede na obdavčljive začasne razlike.

V poslovnem letu 2013 je družba naredila preračun odloženih obveznos�  za davek na ustrezno davč-
no stopnjo. Iz tega naslova so se odložene obveznos�  za davek zmanjšale za 5.417 EUR. Prav tako je 
družba ob pripoznanju oslabitve zemljišča sorazmerno zmanjšala tudi odložene obveznos�  za davek za 
50.174 EUR.

3.10.13. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Opis 01.01.2013 Povečanja Odplačila 31.12.2013
Kratk.fi nančne obveznos�  do podje� j v skupini 1.396.668 11.737.674 13.044.276 90.066
Kratk.fi nančne obveznos�  do bank 1.067.000 4.754.000 5.111.000 710.000
Prejeta kratk.posojila od drugih 130.000 74.000 56.000
Druge kratk. fi nančne obveznos� 345 345
Kratkoročni del.dolg.posojil 1.234.100 175.200 263.500 1.145.800
Kratkoročni del drugih dolg.fi n.obvez. 6.714 13.856 6.714 13.856
Skupaj 3.834.827 16.680.730 18.499.490 2.016.067

Obrestnih mer za prejeta posojila, skladno s poslovno poli� ko družbe, ne razkrivamo.

Kratkoročna posojila so zavarovana z vpisom hipoteke na nepremičninah, danimi menicami in preje� m 
poroštvom.

3.10.14. KRATKOROČNE  POSLOVNE OBVEZNOSTI

Opis 31.12.2013 Delež v % 31.12.2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Kratk. posl. obv. do družb v skupini 2.260.007 34,1 2.100.954 34,8 108
Kratk. posl. obveznos�  do dobaviteljev 4.010.141 60,4 3.688.807 61,1 109
Kratk. posl. obveznos�  iz predujmov 11.535 0,2 7.318 0,1 158
Kratkoročne  obveznos�  do drugih 353.349 5,3 238.597 4,0 148
Skupaj 6.635.032 100,0 6.035.676 100,0 110
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Obveznos�  do dobaviteljev 

Opis 31.12.2013 Delež v % 31.12.2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Obveznos�  do dobaviteljev v skupini 2.260.007 36,0 2.100.954 36,3 108
Obveznos�  do dobaviteljev v državi 3.527.788 56,3 3.052.251 52,7 116
Obveznos�  do dobaviteljev v tujini 482.353 7,7 636.556 11,0 76
Skupaj 6.270.148 100,0 5.789.761 100,0 108

Obveznos�  iz predujmov

Opis 31.12.2013 Delež v % 31.12.2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Preje�  kratkoročni predujmi v državi 3.970 34,4 1.914 26,2 207
Preje�  kratkoročni predujmi  iz tujine 7.565 65,6 5.404 73,8 140
Skupaj 11.535 100,0 7.318 100,0 158

Druge kratkoročne obveznos� 

Opis 31.12.2013 Delež v % 31.12.2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Kratk.obvez. za čiste plače in nadome-
s� la 114.085 32,3 106.701 44,7 107
Kratk.obvez. do državnih in drugih in-
s� tucij 206.277 58,4 88.666 37,2 233
Druge kratkoročne obveznos� 32.987 9,3 43.230 18,1 76
Skupaj 353.349 100,0 238.597 100,0 148

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlencev v višini 175.434 EUR so izkazane obveznos�  za obračunane 
decembrske bruto plače, izplačane v januarju 2014. Družba konec leta ni imela zaostalih obveznos� , plače 
je izplačevala redno mesečno najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.  

Med kratkoročnimi obveznostmi do državnih in drugih ins� tucij pretežni del predstavljajo obveznos�  za ob-
računani davek na dodano vrednost, ki je bil z odločbo Davčne uprave RS razmejen na 6 obrokov, ter obra-
čunani prispevki na plače.

3.10.15. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2013 692.230 EUR in jih sestavljajo: 

kratkoročne rezervacije iz naslova neizkoriščenega dopusta in neizplačanih ur zaposlencev v višini 
56.657 EUR, vnaprej vračunani stroški regresa v višini 64.374 EUR ter ostali vnaprej vračunani stroški v 
višini 444.575 EUR ter kratkoročno odloženi prihodki v višini 126.624 EUR - obračunane neplačane za-
mudne obres� , ki jih bo družba vključila med prihodke, ko bodo zamudne obres�  plačane.

3.10.16. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA

Skupna vrednost zunajbilančnih sredstev znaša 6.733.741 EUR in obsega naslednje postavke:
• dane hipoteke za zavarovanje posojil:    2.782.251 EUR
• prejeto poroštvo od družbe Farme Ihan  - MPR       56.000 EUR
• prejeto poroštvo od družbe Farme Ihan      515.000 EUR
• dane menice      2.161.259 EUR
• odobreno, neizkoriščeno posojilo      490.000 EUR
• zastava terjatev         700.000 EUR
• stanje embalaže v uporabi         29.231 EUR

Zabilančno se vodi tudi poroštvo za fi nančno obveznost, prejeto od družbe Farme Ihan, d.d., v višini 
515.000 EUR ter vpisano hipoteko na nepremičnini družbe Farme Ihan – MPR, d.o.o v višini 56.000 EUR. 

Zabilančno je eviden� rana tudi zastava terjatev družbe v višini 700.000 EUR za zavarovanje obveznos�  
družbe Farme Ihan, d.d.. 

Dane hipoteke za zavarovanje posojil predstavljajo višino še neodplačanih posojil.
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3.11. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA 
IZIDA

3.11.1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE

Opis 2013 Delež v % 2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Prodaja proizvodov na domačem trgu 26.496.589 85,4 25.007.860 79,7 106

Prodaja proizvodov na tujem trgu 1.486.175 4,8 1.481.868 4,7 100

Prodaja storitev 478.789 1,5 583.028 1,9 82

Prodaja trgovskega blaga in materiala 2.568.669 8,3 4.301.496 13,7 60

Skupaj 31.030.222 100,0 31.374.252 100,0 99

3.11.2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

Opis 2013 Delež v % 2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Odprava rezervacij 918 0,6 13.268 5,8 7

Drugi poslovni prihodki 143.403 97,0 169.613 74,3 85

Prevrednotovalni poslovni prihodki 3.563 2,4 45.448 19,9 8

Skupaj 147.884 100,0 228.329 100,0 65

3.11.3. POSLOVNI PRIHODKI

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednos�  prodanih proizvodov, trgovskega blaga, materiala in 
opravljenih storitev v obračunskem obdobju. 

Opis 2013 Delež v % 2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Prodaja proizvodov na domačem trgu 26.496.589 84,7 25.007.860 78,8 106

Prodaja proizvodov na tujem trgu 1.486.175 4,7 1.481.868 4,7 100

Prodaja storitev 478.789 1,5 583.028 1,8 82

Prodaja trgovskega blaga in materiala 2.568.669 8,2 4.301.496 13,6 60

Odprava rezervacij 918 0 13.268 0 7

Drugi poslovni prihodki 143.403 0,5 169.613 0,5 85

Prevrednotovalni poslovni prihodki 3.563 0 45.448 0,1 8

Skupaj poslovni prihodki 31.178.107 99,6 31.602.581 99,6 99

Povečanje vrednos�  zalog 122.927 0,4 114.836 0,4 107

Zmanjšanje vrednos�  zalog 0 0 0 0 0

Skupaj kosma�  donos 31.301.034 100 31.717.417 100 99

V letu 2013 je družba realizirala 6 odstotno rast prihodkov na domačem trgu, na tujih trgih pa so pri-
hodki ostali na is�  ravni kot v letu 2012.  

Pri storitvenem klanju se nadaljuje trend padanja. Prihodki od prodaje storitev klanja so v letu 2013 nižji za 
18 odstotkov.  

Prihodki iz naslova prodaje blaga in materiala so v letu 2013 padli za 40 odstotkov.
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3.11.4. POSLOVNI ODHODKI

Opis 2013 Delež v % 2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Nabavna vred. prodanega TB 1.947.302 6,3 3.561.622 11,2 55
Stroški materiala 21.274.209 69,2 20.963.059 66,2 101
Stroški storitev 4.276.730 13,9 4.025.425 12,7 106
Amor� zacija 857.810 2,8 824.837 2,6 104
Rezervacije 0,0 7.980 0,0 0
Stroški dela 2.015.625 6,6 2.148.968 6,8 94
Drugi stroški poslovanja 36.199 0,1 65.267 0,2 55
Prevrednotalni posl. odhodki 328.246 1,1 65.341 0,2 502
Skupaj 30.736.121 100,0 31.662.499 100,0 97

Največji delež poslovnih odhodkov predstavlja strošek materiala. 19,04 milijona EUR ali 89,5 odstotkov 
stroškov materiala so v letu 2013 predstavljali stroški porabljenih osnovnih surovin. Med stroški mate-
riala sta pomembnejši postavki še stroški pomožnega materiala v višini 1,5 milijona EUR in stroški po-
rabljene energije v višini 521 � soč EUR.

Med poslovnimi odhodki predstavljajo stroški storitev 13,9 odstotni delež. Pretežni del stroškov storitev 
predstavljajo stroški storitev povezani s klanjem in razsekom, stroški transportnih storitev ter stroški marke-
� nških in komercialnih kondicij, ki jih zaračunavajo veliki trgovski sistemi.

Družba je skladno s podpisano pogodbo o opravljanju revizijskega pregleda za leto 2013 med stroške sto-
ritev vračunala 4.900 EUR za revidiranje letnega poročila za leto 2013. Stroškov drugih storitev revidiranja, 
davčnega svetovanja ali nerevizijskih storitev družba z revizijsko hišo ni imela.

Stroški po funkcionalnih skupinah

Opis 2013 Delež v % 2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Proizvajalni stroški prod. proizvodov 24.726.628 80,8 24.197.229 76,6 102
Nabavna vred. prodanega blaga 1.947.302 6,4 3.561.622 11,3 55
Stroški prodajanja 2.788.975 9,1 3.125.456 9,9 89
Stroški splošnih dejavnos� 1.150.289 3,8 712.851 2,3 161
Skupaj 30.613.194 100,0 31.597.158 100,0 97

Poslovni odhodki so v letu 2013 padli za 3 odstotke primarno iz naslova znižanja nabavne vrednos�  
prodanega blaga.
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3.11.5. STROŠKI DELA

Opis 31.12.2013 Delež v % 31.12.2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Plače in nadomes� la plač 1.419.217 70,4 1.514.986 70,5 94
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 17.540 0,9 19.547 0,9 90
Stroški pokojninskih zavarovanj 128.136 6,4 135.870 6,3 94
Stroški socialnih zavarovanj 104.769 5,2 111.236 5,2 94
Nagrade vajencem skupaj z dajatvami 0 0,0 0 0,0 -
Drugi stroški dela :
regres za letni dopust, prehrana, prevoz  na 
delo, odpravnine 342.767 17,0 367.329 17,1 93
rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 3.196 0,2 0,0 ***
Skupaj 2.015.625 100,0 2.148.968 100,0 94

Stroški dela vključujejo obračunane obveznos�  do zaposlencev na podlagi Kolek� vne pogodbe za kme-
� jstvo in živilsko industrijo Slovenije ter obračunane obveznos�  na podlagi sklenjenih individualnih  
pogodb.  

Konec leta 2013 je družba zaposlovala 121 delavcev. Povprečno število zaposlencev na podlagi delov-
nih ur je bilo 119,35.

Stroški dela na zaposlenega

Opis 2013 2012
Stroški dela na zaposlenega 16.888 18.040
Povprečna bruto plača na zaposlenega / mesec 991 1.060
Povprečno število zaposlenih iz ur 119,35 119,12

Družba je vključena v II. pokojninski steber Pokojninske družbe A, d.d.. Strošek dodatnega pokojninske-
ga zavarovanja zaposlencev za leto 2013 je znašal 17.540 EUR, skupni strošek pokojninskih zavarovanj  
pa 145.676 EUR.

3.11.6. STROŠKI  AMORTIZACIJE

Opis 2013 Delež v % 2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Amor� zacija neopredmetenih sredstev 378 0,0 196 0,0 193
Amor� zacija zgradb 230.637 26,9 230.637 28,0 100
Amor� zacija opreme in nadomestnih  delov 536.121 62,5 590.217 71,6 91
Amor� zacija drobnega inventarja 90.674 10,6 3.787 0,5 2.394
Skupaj 857.810 100,0 824.837 100,0 104

Družba v letu 2013 ni spreminjala amor� zacijskih stopenj.

3.11.7. FINANČNI ODHODKI

Opis 31.12.2013 Delež v % 31.12.2012 Delež v %
Indeks 
13/12

Obres�  od posojil, preje� h od družb v skupini 12.166 4,6 28.484 8,2 42,7
Obres�  od posojil, preje� h od bank 203.635 77,0 257.947 74,3 78,9
Obres�  iz drugih fi nančnih obveznos� 7.263 2,7 19.466 5,6 37,3
Zamudne obres�  do dobaviteljev v skupini 683 0,3 1.071 0,3 63,8
Zamudne obres�  do dobaviteljev 38.985 14,7 38.773 11,2 100,5
Finančni odhodki iz drugih poslovnih 
obveznos� 1.659 0,6 1.321 0,4 125,6
Skupaj 264.391 100,0 347.062 100,0 76,2
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3.11.8. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Družba je v letu 2013 izkazala dobiček pred davki v višini 282.446 
EUR, ugotovljen po slovenskih računovodskih standardih, in po-
zi� vno davčno osnovo v višini 130.813 EUR, ter tako obračunala 
22.238 EUR 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 upošteva-
ni davčno nepriznani odhodki in davčno priznane olajšave.

3.12. DRUGA RAZKRITJA

PREGLED TRANSAKCIJ S POVEZANIMI OSEBAMI

Prodaja povezanim osebam

(v EUR) Leto 2013 Leto 2012
Farme Ihan d.d 25.462 10.706
Farme Ihan MPR d.o.o 1.488.138 1.629.586
GO-KO 2939 709
FI-EKO d.o.o.
VOA d.o.o. 378
Emona - Farma Ihan družba 
pooblaščenka d.d. 2307 1631

Skupaj 1.519.224 1.642.632

Nabave pri povezanih osebah

(v EUR) Leto 2013 Leto 2012
Farme Ihan d.d 581.175 252.068
Farme Ihan MPR d.o.o 10.706.781 11.408.685
GO-KO 250.433 132.640
FI-EKO d.o.o.
Emona - Farma Ihan družba 
pooblaščenka d.d. 251.586 201.492

Skupaj 11.789.975 11.994.885

PREGLED STANJA TERJATEV IN OBVEZNOSTI 
DRUŽB V SKUPINI 

Terjatve iz poslovanja do povezanih oseb

(v EUR) 31.12.2013 31.12.2012
Farme Ihan d.d 256.497 14.328
Farme Ihan MPR d.o.o 389.431 386.365
GO-KO 65 9.870
VOA d.o.o. 65 1.050
FI-EKO d.o.o.
Emona - Farma Ihan družba 
pooblaščenka d.d. 438 172.983

Skupaj 646.496 584.596

Obveznos�  iz poslovanja do povezanih oseb - odprte postavke

(v EUR) 31.12.2013 31.12.2012
Farme Ihan d.d 452.900 27.578
Farme Ihan MPR d.o.o 2.014.770 2.031.711
GO-KO 19.918 17.502
VOA d.o.o.
FI-EKO d.o.o. 72 72
Emona - Farma Ihan družba poobla-
ščenka d.d. 83.080 24.091

Skupaj 2.570.740 2.100.954

3.11.9. ODLOŽENI DAVKI

Družba v računovodskih izkazih za leto 2013 izkazuje terjatev za 
odložene davke v višini 92.097 EUR. V letu 2013 je družba nare-
dila preračun terjatev za odložene davke za ustrezno davčno sto-
pnjo. Iz tega naslova so se terjatve za odložene davke znižale za 
5.417 EUR.

Neizrabljene davčne izgube in začasne razlike

Opis Višina 

Nepripoznana 
terjatev

za davek
Rezervacije za jubilejne nagrade in 
odpravnine 74.671 12.694
Prevrednotovalni posl. odhodki v zvezi 
z obratnimi. sred. 242.095 41.156
Nepokrite davčne izgube 2.473.632 420.517
Skupaj  474.368

3.11.10. POSLOVNI IZID

Opis 2013 2012
Indeks 
13/12

EBITDA (pred amort., fi nanc. 
in izr. delom) 1.750.968 945.096 185
EBIT 564.912 54.918 1.029
ČISTI POSLOVNI IZID 254.791 -300.997 ***

Bilančna izguba

Opis 2013 2012
Čis�  poslovni izid poslovnega leta 254.791 -300.997
Preneseni čis�  poslovni izid iz prejšnjih let -811.377 -510.379
Bilančna izguba -556.586 -811.376
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Posojila, pridobljena od povezanih oseb - odprte postavke

(v EUR) 31.12.2013 31.12.2012
Farme Ihan d.d 139.875
Farme Ihan MPR d.o.o 90.067 1.256.793
GO-KO
VOA d.o.o.
FI-EKO d.o.o.
Emona - Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.
Skupaj 90.067 1.396.668

Posojila, dana povezanim osebam - odprte postavke

(v EUR) 31.12.2013 31.12.2012
Farme Ihan d.d 327.179
Farme Ihan MPR d.o.o
GO-KO
VOA d.o.o.
FI-EKO d.o.o.
Emona - Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.
Skupaj 327.179 0

Družba Meso Kamnik d.d. v svoji zabilanci izkazuje prejeto po-
roštvo od družbe Farme Ihan, d.d. v višini 515.000 EUR za pre-
jet bančni kredit, kar je razkrito tudi v poglavju Zunajbilančna 
sredstva.

V svoji zabilanci družba izkazuje tudi dano poroštvo družbi Farme 
Ihan, d.d. za zavarovanje obveznos�  le te v višini 700.000 EUR. 
Prav tako družba Meso Kamnik, d.d. v svoji zabilanci izkazuje pre-
jeto poroštvo od družbe Farme Ihan – MPR, d.o.o. v višini 56.000 
EUR za prejeto posojilo.

Družba Meso Kamnik, d.d. v preteklem poslovnem letu ni opu-
s� la ali storila nobenih pravnih poslov v interesu ali na pobudo 
obvladujoče družbe ali družb v skupini Farme Ihan. Zato tudi ni 
bilo nadomes� l, koris�  (ugodnos� ) ali prikrajšanja, ki bi jih druž-
ba imela. Enako velja tudi za obratno razmerje. 

Za vsa razmerja veljajo tržni kriteriji in zakonska določila. Edina 
posredna korist za družbo  Meso Kamnik, d.d. je prepoznavnost 
izdelkov ob uporabi enotne blagovne znamke. 

PODATKI O SKUPINAH OSEB

Skupni zneski prejemkov, ki so jih za opravljanje nalog v letu 2013 
prejele posamezne skupine oseb, znašajo:

 
Fiksni 

prejemki
Povračila 
stroškov

Poslovodstvo od 1.1.-31.12.2013

Ostali delavci z individualnimi pogodbami 84.005 852

Član nadzornega sveta 1 150

Član nadzornega sveta 2 150

Član nadzornega sveta 3

Upravo družbe sestavlja en član in jo imenuje ter razrešuje nad-
zorni svet.

Nadzorni svet je v letu 2013 deloval v sestavi:
  Iztok Sve� n, predsednik
  Aljoša Flis, član
  Boštjan Hribar, član.

Družbo vodi mag. Marko Višnar, ki je zaposlen v družbi Farme 
Ihan, d.d., zato so njegovi celotni prejemki razkri�  v poročilu na-
vedene družbe.

Družba do teh skupin na dan 31.12.2013 nima poslovnih ali fi -
nančnih terjatev in dolgov. Terjatve in dolgove iz naslova preduj-
mov in posojil družba do teh skupin oseb med letom ni beležila. 
Družba ni odobrila nobenih poroštev za poplačilo obveznos�  teh 
skupin oseb.
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