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IZJAVA PREDSEDNIKA UPRAVE

Uprava družbe Meso Kamnik, d.d. 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, po njenem najboljšem vedenju:

 Da je 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 pos-

lovnega izida družbe.

 Da 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 

Meso Kamnik, d.d. izpostavljena.

Letno poročilo družbe je uprava sprejela dne 21.04.2017.

Direktor družbe:

David Skornšek

2

MESO KAMNIK, d.d.



LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

3

IZJAVA PREDSEDNIKA UPRAVE

Uprava družbe Meso Kamnik, d.d. 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, po njenem najboljšem vedenju:

 Da je 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 pos-

lovnega izida družbe.

 Da 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 

Meso Kamnik, d.d. izpostavljena.

Letno poročilo družbe je uprava sprejela dne 21.04.2017.

Direktor družbe:

David Skornšek

L E T N O  P O R O Č I L O  2 0 1 6

UVOD



LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

5

1.1. PREDSTAVITEV DRUŽBE

Polni naziv: MESO KAMNIK d.d. 

Sedež podjetja: Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik

Direktor: David Skornšek

Osnovna dejavnost družbe: 10.100 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov

Število zaposlenih (31.12.2016): 147

Leto ustanovitve: 1959

Osnovni kapital (31.12.2016): 883.050 EUR

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

Matična 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 31.12.2016

Delničar št. delnic  Delež  

FARME IHAN – KPM d.o.o. 9.602 45,67% 

FI-EKO d.o.o. 7.210 34,29% 

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% 

Mali delničarji - fizične osebe 2.488 11,83% 

Skupaj 21.025 100,00% 

LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

6

Lastniška struktura družbe Meso Kamnik d.d. na dan 31.12.2016

Organi družbe v letu 2016:

Organi družbe v letu 2016:

 skupščina družbe

 nadzorni svet v letu 2016

člani:

o Iztok Svetin, predsednik

o Aljoša Flis, član

o Boštjan Hribar, član

 nadzorni svet od 20.2.2017

člani:

o Milena Štular, predsednica

o Robert Pavletić, član

 uprava;

 z dnem 16.11.2016 je bil za direktorja družbe imenovan mag. David Skornšek
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Družba Meso Kamnik d.d. se ponaša z dolgoletno poslovno tradicijo, s svojimi začetki v letu 1938. 

Kamniška klavnica je kmalu prerasla svoje okvire. Razširila je svojo dejavnost in se razvila v mesno 

predelovalni obrat, ki se je odlikoval po odličnih, okusnih izdelkih, izdelanih po starih domačih receptih.

Družba je nekaj časa delovala v sklopu trgovske družbe Delikatesa Ljubljana, v letu 1982 se je združila 

z domžalsko klavnico in predelavo ter ubrala samostojno pot pod imenom Meso Kamnik. Družba je 

poslovno sodelovala z okoliškimi zadrugami, kot so Domžale, Kamnik, Moravče, Izlake, ki so skozi 

kamniško klavnico prodajale živino okoliških kmetov. Zaradi prostorske omejitve, nefunkcionalne loka-

cije 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 d.d. omogoča formalno neomejeno proizvodnjo in trgovanje v Evrop-

ski Uniji.

Danes družba Meso Kamnik posluje v novem, sodobnem klavniško - predelovalnem obratu na Duplici 

pri Kamniku. V klavnici se poleg zakola za lastne potrebe opravlja tudi storitveno klanje. Poleg klanja 

in razseka mesa podjetje proizvaja tudi mesne in polpripravljene izdelke pod blagovno znamko Anton. 

Program mesnih izdelkov obsega vrsto klobas, barjenih izdelkov, izdelkov iz prekajenega mesa in 

posebnosti, polpripravljene pakirane mesne proizvode pa ločujemo glede na njihovo namembnost 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 področju, saj je zagotovljena nemotena dobava svežega svinjskega 

mesa slovenskega porekla, na katerem temelji v letu 2013 prenovljena blagovna znamka Mesar Anton

iz Kamnika, pod katero se prodaja večina proizvodov družbe Meso Kamnik.
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1.2. PREDSTAVITEV SKUPINE FARME IHAN

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

pine so poljedelstvo, živinoreja, pridelava mesa in mesnih izdelkov ter proizvodnja mleka.

Organigram skupine Farme Ihan

Poslovanje v skupini Farme Ihan lahko razdelimo na kmetijski in mesnopredelovalni del. Kmetijski del 
obsega poljedelstvo, prašičerejo in govedorejo. 

Integrirano poslovanje družb v skupini omogoča potrošniku uživanje kakovostnega mesa in mesnih 
izdelkov slovenskega porekla.

6

MESO KAMNIK, d.d.



LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

7

Družba Meso Kamnik d.d. se ponaša z dolgoletno poslovno tradicijo, s svojimi začetki v letu 1938. 

Kamniška klavnica je kmalu prerasla svoje okvire. Razširila je svojo dejavnost in se razvila v mesno 

predelovalni obrat, ki se je odlikoval po odličnih, okusnih izdelkih, izdelanih po starih domačih receptih.

Družba je nekaj časa delovala v sklopu trgovske družbe Delikatesa Ljubljana, v letu 1982 se je združila 

z domžalsko klavnico in predelavo ter ubrala samostojno pot pod imenom Meso Kamnik. Družba je 

poslovno sodelovala z okoliškimi zadrugami, kot so Domžale, Kamnik, Moravče, Izlake, ki so skozi 

kamniško klavnico prodajale živino okoliških kmetov. Zaradi prostorske omejitve, nefunkcionalne loka-

cije 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 d.d. omogoča formalno neomejeno proizvodnjo in trgovanje v Evrop-

ski Uniji.

Danes družba Meso Kamnik posluje v novem, sodobnem klavniško - predelovalnem obratu na Duplici 

pri Kamniku. V klavnici se poleg zakola za lastne potrebe opravlja tudi storitveno klanje. Poleg klanja 

in razseka mesa podjetje proizvaja tudi mesne in polpripravljene izdelke pod blagovno znamko Anton. 

Program mesnih izdelkov obsega vrsto klobas, barjenih izdelkov, izdelkov iz prekajenega mesa in 

posebnosti, polpripravljene pakirane mesne proizvode pa ločujemo glede na njihovo namembnost 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 področju, saj je zagotovljena nemotena dobava svežega svinjskega 

mesa slovenskega porekla, na katerem temelji v letu 2013 prenovljena blagovna znamka Mesar Anton

iz Kamnika, pod katero se prodaja večina proizvodov družbe Meso Kamnik.

LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

8

1.2. PREDSTAVITEV SKUPINE FARME IHAN

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

pine so poljedelstvo, živinoreja, pridelava mesa in mesnih izdelkov ter proizvodnja mleka.

Organigram skupine Farme Ihan

Poslovanje v skupini Farme Ihan lahko razdelimo na kmetijski in mesnopredelovalni del. Kmetijski del 
obsega poljedelstvo, prašičerejo in govedorejo. 

Integrirano poslovanje družb v skupini omogoča potrošniku uživanje kakovostnega mesa in mesnih 
izdelkov slovenskega porekla.

LETNO POROČILO 2016 UVOD

7



LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

9

1.3. POSLOVANJE V LETU 2016

Družba Meso Kamnik d.d. je v letu 2016 dosegla čiste poslovne prihodke v višini 30,4 mio EUR, kar je 

za 5,2 odstotka več v primerjavi z letom 2015. Poslovni izid iz poslovanja je bil negativen in je znašal –

302.718 EUR, EBITDA pa pozitiven v višini 180.325 EUR. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je 

izguba v višini -477.925 EUR.

Skupna količinska prodaja je bila v letu 2016 za 8,5 odstotka večja v primerjavi s preteklim letom. 

Družba še vedno uspešno sledi ciljem prestrukturiranja strukture prodaje iz prodaje svežega mesa v 

povečevanje deleža prodaje polpripravljenih in mesnih izdelkov, kjer ustvari višjo dodano vrednost.

V letu 2016 je bilo v klavnici družbe Meso Kamnik zaklanih za 8,6 odstoka večje število živali v 

primerjavi s preteklim letom.

Na področju poslovanja družbe se je nadaljevalo z racionalizacijo stroškov, optimiranjem proizvodnih 

procesov ter planiranjem proizvodnje in nabave surovin na podlagi planov prodajnih aktivnosti. S stal-

nim izboljševanjem proizvodnih procesov se je poskušalo omiliti negativne cenovne vplive okolja na 

poslovanje družbe, kar v celoti ni bilo realizirano, saj je bil rezultat poslovanja družbe negativen.

Na področju kakovosti proizvodov se dosega visok nivo, kar dokazujejo številna priznanja in dobljene 

nagrade na tekmovanjih v slovenskem in mednarodnem prostoru.

1.4. STRATEGIJA, VIZIJA IN POSLANSTVO DRUŽBE

Poslanstvo družbe Meso Kamnik d.d. je oskrba slovenskega trga s kakovostnim rdečim mesom, polpri-

pravljenimi in mesnimi izdelki slovenskega porekla pod blagovno znamko Mesar Anton iz Kamnika.

Na dolgi rok želi družba s povečanjem prepoznavnosti svoje blagovne znamke, kakovostjo izdelkov in 

dobav ustvariti donosno, uspešno in varno družbo, ki se kaže v pripadnosti zaposlenih, v premagovan-

ju konkurence in v zadovoljstvu kupcev.
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1.5. NAČRTI ZA LETO 2017

V družbi Meso Kamnik d.d. se bo nadaljevalo s prizadevanji za zagotavljanje visoke kakovosti svežega 

mesa svinjine in govedine ter mesnih in polpripravljenih proizvodov s poudarkom na slovenskem 

poreklu in blagovni znamki Mesar Anton iz Kamnika. Prizadevali si bomo za ohranjanje dolgoročno 

korektnih poslovnih odnosov s kupci.

Poslovni načrt za leto 2017 temelji na trenutno znanih informacijah in načrtovanih trendih prodaje.

Planirana količinska prodaja v letu 2017 je v višini 10.128 ton, kar je za 3,8 odstotka več kot v letu 

2016.

Kratkoročni cilji:

 Pričetek z marketing aktivnostmi kot argument za povečanje globin prodaje izdelkov in 

svežega mesa Anton v trgovskih sistemih,

Dolgoročni cilji:

 Povečanje ozaveščenosti potrošnikov,

 povečanje vidnosti in prepoznavnosti BZ Mesar Anton, povečanje lojalnosti obstoječih 

kupcev BZ Mesar Anton,

 dvig percepcije BZ Mesar Anton (prednosti slovenskega porekla),

 komuniciranje vrednot BZ Anton,

 komuniciranje edinstvene prednosti (meso s poreklom, ....) in kakovosti izbranih izdelkov,

 dvig povpraševanja in potrošnje svežega mesa in izdelkov Mesar Anton iz Kamnika na 

slovenskem trgu,

 poenotenje komunikacijske in promocijske strategije ter zasnova in izvedba učinkovite 

medijske strategije,

 podpora prodaji pri doseganju prodajnih ciljev (prodajne akcije).

8
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1.6. POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE

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

katero spada tudi podjetje Meso Kamnik d.d.

Družba Meso Kamnik d.d. bo tudi v prihodnje vztrajala kot finalist vertikalno integrirane skupine 

proizvajalcev kmetijskih in živilskih proizvodov ter uveljavljala poslovno strategijo lokalnega specialista. 

Pri tem bomo izkoriščali svoje konkurenčne prednosti, ki temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, 

strokovnosti in dostopu do kvalitetne surovine znanega slovenskega porekla, ki je zagotovljeno znotraj 

skupine Farme Ihan. Posebno pozornost polagamo na širjenje prepoznavnosti blagovne znamke 

Anton, ki predstavlja slovensko poreklo mesa in premium kakovost svežega mesa in izdelkov.

Kupcem naših izdelkov Anton želimo ponuditi le najboljše. Zato redno preverjamo kakovost naših 

izdelkov, za kar izbiramo različna mednarodno priznana tekmovanja. V letu 2016 smo se udeležili 

mednarodnega tekmovanja mesnih izdelkov iTQi – Best taste Award v Bruslju, DLG ocenjevanja ter 

tekmovanja Produkt leta 2016.

V letu 2016 so velika cenovna nihanja neugodno vplivala na poslovanje družbe Meso Kamnik d.d. Tako 

smo leto 2016 zaključili s čistimi prihodki od prodaje v višini 30,4 mio EUR ter negativnim čistim 

poslovnim izidom družbe v višini -478 tisoč EUR. 

Kljub slabšemu poslovanju v letu 2016, verjamemo, da bomo z našimi izkušnjami, inovativnostjo in 

večjo stroškovno učinkovitostjo v prihodnjih letih zagotovili dolgoročno pozitivno poslovanje družbe in 

povečali prepoznavnost blagovne znamke Anton.

Direktor družbe:

Mag. David Skornšek
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1.7. POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet se je v letu 2016 sestal na 28. redni seji dne 27.1.2016, na 29. redni seji dne 15.7.2016 

in 30. korespondenčni seji dne 28.10.2016.

Nadzorni svet je v letu 2016 deloval v sestavi:

Iztok Svetin, predsednik

Aljoša Flis, član

Boštjan Hribar, član

Nadzorni svet je na svojih sejah obravnaval naslednjo problematiko:

 Seznanitev in obravnava periodičnih poročil o poslovanju družbe, 

 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in poročila pooblaščenega revizorja za 

poslovno leto 2015 ter sprejem poročila o preveritvi letnega poročila,

 razrešitev direktorja družbe Marka Višnarja in imenovanje novega direktorja družbe

Družba Meso Kamnik d. d. je v letu 2016 ustvarila 30,4 mio EUR čistih poslovnih prihodkov od prodaje 

in izgubo v višini -477.925 EUR. 

Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta je prišlo do imenovanja novih članov nadzornega 

sveta.

Od dne 20.2.2017 nadzorni svet družbe Meso Kamnik d. d. deluje v sestavi:

Milena Štular, predsednica

Robert Pavletić, član

Predsednica nadzornega sveta:

Milena Štular
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2.1. POSLOVNO OKOLJE

Po prvi oceni SURS-a je BDP v tekočih cenah v letu 2016 znašal 39.769 milijonov EUR, kar je nominal-

no za 3,1 odstotka več kot v letu 2015. Realno se je BDP povečal za 2,5 odstotka.

Glavni generator gospodarske rasti je bilo zunanje povpraševanje, saj se je izvoz povečal za 5,9 odsto-

tka.

Po podatkih SURS-a se je prav tako povečalo domače povpraševanje za 2,4 odstotka, ki je bilo precej 

izrazito v zadnjem četrtletju leta 2016. Glede na zadnje četrtletje 2015 se je le to povečalo za 3,7 

odstotka. Trošenje gospodinjstev se je povečalo za 4,1 odstotka. Približno enako visoke rasti so bile 

nazadnje zaznane v prvi polovici leta 2008. 

Bruto investicije so se povečale za 3,8 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 

0,9 odstotka, in to predvsem zaradi investicij v stroje in opremo (povečale so se za 9,4 odstotka). 

Investicije v gradbene objekte so se zmanjšale za 6,8 odstotka, kljub temu da so se investicije v sta-

novanjske zgradbe povečale (za 3 odstotke), navaja SURS.

Skupna zaposlenost je v letu 2016 znašala 960.000 oseb. Glede na leto 2015 se povečala za 2 odstot-

ka oz. za 19.000 oseb, navaja SURS.

2.2. POSLOVANJE PO POSLOVNIH FUNKCIJAH

2.2.1.Prodaja in marketing

Družba Meso Kamnik d.d. sledi začrtanim ciljem prodaje, ki je usmerjeno v večji delež prodaje mesnih 

in polpripravljenih izdelkov, pri katerih se ustvarja višja dodana vrednost. 
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Struktura količin prodaje po glavnih skupinah proizvodov v letu 2016

Marketinške aktivnosti v letu 2016 so sledile predvsem ciljem grajenja prepoznavnosti in utrjevanja 

pozicije naše blagovne znamke na trgu ter večanja prodanih količin in profitabilnosti. Plan aktivnosti je 

bil realiziran v sledečih okvirih:

Pospeševanje prodaje in degustacije

Pospeševalci prodaje so poskrbeli za pridobivanje informacij iz terena, reševanje reklamacij, 

preverjanje založenosti trgovin z našimi izdelki ter iskanje potencialnih novih strank. Za izboljšanje 

njihove učinkovitosti smo jih opremili z aplikacijo Repsly, ki omogoča lažje oddajanje in arhiviranje 

poročil ter analiziranje podatkov, ki prodaji služijo za nadaljnje planiranje aktivnosti.

S prodajnimi degustacijami smo v trgovskih sistemih skrbeli za prepoznavnost BZ Anton ter 

promovirali izbrane izdelke, poleg tega pa so zaradi načina izvedbe degustacij le-te tudi učinkovito 

orodje pospeševanja direktne prodaje. Degustacije za nas izvajajo preverjeni in potrjeni degustatorji, 

ki so seznanjeni z relevantnimi vsebinami – specifiko našega podjetja in naših produktov ter 

argumenti, ki utemeljujejo vmestitev le-teh v nekoliko višji cenovni razred. 

Mediji in oglaševanje

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali kot eden glavnih spoznorjev v nadaljevanki Ena Žlahtna Štorija, ki se 

je predvajala na Planet TV in sicer na sledeče načine: product placement v posameznih epizodah, cut-

in oglasi, oglaševanje na planet.si. Prav tako smo organizirali nagradno igro Z mesarjem Antonom po 

poteh ene žlahtne štorije, na katero so se kupci številčno odzvali. 

Brand image oglasi so bili objavljeni tudi v nekaterih tiskanih medijih (Družina, InStore, Marketing 

magazine, Dnevnik, Svet 24). Pomemben aspekt komuniciranja s kupci je potekal tudi online – na naši 

14

MESO KAMNIK, d.d.



LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

15

2.1. POSLOVNO OKOLJE

Po prvi oceni SURS-a je BDP v tekočih cenah v letu 2016 znašal 39.769 milijonov EUR, kar je nominal-

no za 3,1 odstotka več kot v letu 2015. Realno se je BDP povečal za 2,5 odstotka.

Glavni generator gospodarske rasti je bilo zunanje povpraševanje, saj se je izvoz povečal za 5,9 odsto-

tka.

Po podatkih SURS-a se je prav tako povečalo domače povpraševanje za 2,4 odstotka, ki je bilo precej 

izrazito v zadnjem četrtletju leta 2016. Glede na zadnje četrtletje 2015 se je le to povečalo za 3,7 

odstotka. Trošenje gospodinjstev se je povečalo za 4,1 odstotka. Približno enako visoke rasti so bile 

nazadnje zaznane v prvi polovici leta 2008. 

Bruto investicije so se povečale za 3,8 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 

0,9 odstotka, in to predvsem zaradi investicij v stroje in opremo (povečale so se za 9,4 odstotka). 

Investicije v gradbene objekte so se zmanjšale za 6,8 odstotka, kljub temu da so se investicije v sta-

novanjske zgradbe povečale (za 3 odstotke), navaja SURS.

Skupna zaposlenost je v letu 2016 znašala 960.000 oseb. Glede na leto 2015 se povečala za 2 odstot-

ka oz. za 19.000 oseb, navaja SURS.

2.2. POSLOVANJE PO POSLOVNIH FUNKCIJAH

2.2.1.Prodaja in marketing

Družba Meso Kamnik d.d. sledi začrtanim ciljem prodaje, ki je usmerjeno v večji delež prodaje mesnih 

in polpripravljenih izdelkov, pri katerih se ustvarja višja dodana vrednost. 

LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

16

Struktura količin prodaje po glavnih skupinah proizvodov v letu 2016

Marketinške aktivnosti v letu 2016 so sledile predvsem ciljem grajenja prepoznavnosti in utrjevanja 

pozicije naše blagovne znamke na trgu ter večanja prodanih količin in profitabilnosti. Plan aktivnosti je 

bil realiziran v sledečih okvirih:

Pospeševanje prodaje in degustacije

Pospeševalci prodaje so poskrbeli za pridobivanje informacij iz terena, reševanje reklamacij, 

preverjanje založenosti trgovin z našimi izdelki ter iskanje potencialnih novih strank. Za izboljšanje 

njihove učinkovitosti smo jih opremili z aplikacijo Repsly, ki omogoča lažje oddajanje in arhiviranje 

poročil ter analiziranje podatkov, ki prodaji služijo za nadaljnje planiranje aktivnosti.

S prodajnimi degustacijami smo v trgovskih sistemih skrbeli za prepoznavnost BZ Anton ter 

promovirali izbrane izdelke, poleg tega pa so zaradi načina izvedbe degustacij le-te tudi učinkovito 

orodje pospeševanja direktne prodaje. Degustacije za nas izvajajo preverjeni in potrjeni degustatorji, 

ki so seznanjeni z relevantnimi vsebinami – specifiko našega podjetja in naših produktov ter 

argumenti, ki utemeljujejo vmestitev le-teh v nekoliko višji cenovni razred. 

Mediji in oglaševanje

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali kot eden glavnih spoznorjev v nadaljevanki Ena Žlahtna Štorija, ki se 

je predvajala na Planet TV in sicer na sledeče načine: product placement v posameznih epizodah, cut-

in oglasi, oglaševanje na planet.si. Prav tako smo organizirali nagradno igro Z mesarjem Antonom po 

poteh ene žlahtne štorije, na katero so se kupci številčno odzvali. 

Brand image oglasi so bili objavljeni tudi v nekaterih tiskanih medijih (Družina, InStore, Marketing 

magazine, Dnevnik, Svet 24). Pomemben aspekt komuniciranja s kupci je potekal tudi online – na naši 

LETNO POROČILO 2016 POSLOVNO POROČILO

15



LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

17

spletni strani www.mesaranton.si ter FB profilu Anton Meso Kamnik. Spletni mediji so služili predvsem 

kontinuiranemu dialogu s kupci, seznanjanju z aktualnimi novicami, dogodki, ponudbo in novostmi etc. 

Promocijske akcije pri trgovcih

Marketinške aktivnosti v povezavi s trgovci so potekale kot vključevanje v akcije, ki so podprte s

promocijo v letakih in na televiziji, dopolnili pa smo jih tudi z degustacijami v trgovskih centrih, na 

katerih smo ponujali oglaševane oz. izpostavljene izdelke.

Dogodki in sponzorstva

Za boljšo prepoznavnost BZ Anton in pa z namenom nagovarjanja širše publike, smo se tudi letos 

udeležili nekaj dogodkov, na katerih so obiskovalci lahko okušali naše paradne izdelke. Vsako zadnjo 

soboto v mesecu smo se udeležili tržnice Okusi Kamnika, na kateri se promovira tradicionalne 

regionalne jedi, med katere sodi tudi naša kajžarska klobasa. Z degustacijami oz. prodajo naših 

izdelkov pa smo sodelovali tudi na dogodkih: Ljubljanska vinska pot, Kračevanje v Žužemberku, 

Šuštarska nedelja v Tržiču, državno tekmovanje Žar mojster 2016, Narodne noše, Kmetijsko – živilski 

sejem AGRA 2016, DIGGIT konferenca, itd.. 

Ocenjevanja

Kakovost naših izdelkov vsako leto preverimo s sodelovanjem na mednarodnih ocenjevanjih in 

tekmovanjih, saj so doseženi rezultati in medalje za nas vedno znova dokaz, da izdelki, ki jih 

pripravljamo, sodijo v sam vrh. V letu 2016 smo se udeležili mednarodnega tekmovanja mesnih 

izdelkov iTQi – Best taste Award v Bruslju, DLG ocenjevanja ter tekmovanja Produkt leta 2016. 

2.2.2.Proizvodnja

Področje proizvodnje pokriva procese klanja (lastno in storitveno), razseka, proizvodnje mesnih in 

polpripravljenih izdelkov. Na razporeditev proizvedenih količin po posameznih proizvodnih programih v 

največji meri vpliva struktura prodaje. V letu 2016 je bila na področju zakola govedi zabeležena 8,6 

odstotna porast števila zaklanih živali. Proizvodnja mesnih in polpripravljenih izdelkov pa je bila za 5,5 

odstotkov višja v primerjavi s preteklim letom. Na področju proizvodnje se strmi k povečevanju 

rentabilnosti posameznih delovnih procesov ter hitri prilagodljivosti na spremembe na trgu.

Tako se nadaljuje z izvajanjem aktivnosti:

 planiranja proizvodnje in nabave surovin na podlagi planov prodajnih aktivnosti, 

 optimiranja proizvodnih procesov s ciljem zniževanja stroškov v topli in hladni predelavi,

 izbraževanja zaposlenih za povečanje deleža izplena s kakovostnejšo obdelavo,

 aktivnostmi za zapolnitev klavnih kapacitet.
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2.2.3. Nabava

Največji delež v nabavi družbe predstavljajo stroški materiala in storitev. V stroških materiala in 

storitev s 75,6 odstotki največji delež predstavljajo stroški nabave osnovnih surovin (žive živali za 

zakol (govedo) in sveže meso). Pomembnejši delež v strukturi stroškov nabave predstavljajajo še 

stroški repromateriala, prevozne storitve ter stroški prodajnih bonitet in marketinga, ki se v glavnem 

nanašajo na obračunane bonitete trgovcev ter stroške oglaševanih akcij v letakih trgovskih sistemov. 

Stroški ostalih storitev, ki v strukturi nabave predstavljajo 8,8 odstotka, vključujejo stroške 

podizvajalskih storitev, stroške vzdrževalnih storitev in nadomestnih delov, stroške telekomunikacij in

IT storitev, bančnih storitev, stroške čiščenja, veterinarskih storitev in stroške intelektualnih storitev. 

Struktura nabave materiala in storitev v letu 2016

Družba Meso Kamnik d.d. je v sklopu skupine Farme Ihan umeščena v vertikalno verigo vzreje, pitanja 

in prodaje svežega svinjskega mesa slovenskega porekla. Tako večji del svinjskega mesa nabavi od 

sestrske družbe Farme Ihan MPR d.o.o., ki opravlja zakol in razsek prašičev vzrejenih in rejenih v 

družbi Farme Ihan - KPM d.o.o. Osnova za določitev cene svinjine med družbami je avstrijska borzna 

cena AMA.

2.2.4. Kadri

Konec leta 2016 je bilo v družbi Meso Kamnik d.d. zaposlenih 147 delavcev, kar je 8 delavcev več kot 

na isti dan preteklega leta.
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Tako se nadaljuje z izvajanjem aktivnosti:

 planiranja proizvodnje in nabave surovin na podlagi planov prodajnih aktivnosti, 

 optimiranja proizvodnih procesov s ciljem zniževanja stroškov v topli in hladni predelavi,

 izbraževanja zaposlenih za povečanje deleža izplena s kakovostnejšo obdelavo,

 aktivnostmi za zapolnitev klavnih kapacitet.
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2.2.3. Nabava
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in prodaje svežega svinjskega mesa slovenskega porekla. Tako večji del svinjskega mesa nabavi od 

sestrske družbe Farme Ihan MPR d.o.o., ki opravlja zakol in razsek prašičev vzrejenih in rejenih v 

družbi Farme Ihan - KPM d.o.o. Osnova za določitev cene svinjine med družbami je avstrijska borzna 

cena AMA.

2.2.4. Kadri

Konec leta 2016 je bilo v družbi Meso Kamnik d.d. zaposlenih 147 delavcev, kar je 8 delavcev več kot 

na isti dan preteklega leta.
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Število zaposlenih po oddelkih

31.12.2016 31.12.2015 Indeks

Klavnica 22 21 105
Razsek 6 8 75
Proizvodnja mesnih izdelkov in obdelava 24 22 109
Proizvodnja polpripravljenih izdelkov 39 33 118
Vodstvo proizvodnje 2 3 67
Skladišče in expedit 27 26 104
Prodaja 11 12 92
Vzdrževanje 5 4 125
Režija (FRS, kakovost, nabava, vratarji) 10 9 111
Uprava 1 1 100

Skupaj 147 139 106

V letu 2016 je povprečna bruto plača na zaposlenega znašala 1.078 EUR (upoštevaje individualne 

pogodbe).

Število zaposlenih po izobrazbeni strukturi

Stopnja izobrazbe 31.12.2016 31.12.2015

osnovna šola ali manj 36 30

III. 14 9

IV. 49 57

V. 36 28

VI. 6 4

VII. 5 9

VIII. 1 2

Skupaj 147 139

2.2.5. Varovanje zdravja in okolja

Meso Kamnik d.d. je del integrirane verige kmetijsko - živilskih podjetij, ki so zaokrožena v skupino 

Farme Ihan. Skupina s celovitim nadzorom 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, 

zagotavljamo sledljivost izdelkov.

Poslovni procesi v podjetju Meso Kamnik d.d. so vodeni skladno s standardoma ISO in HACCP, od 

novembra 2010 pa tudi skladno s standardom IFS (International Food Standard).
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2.3. UPRAVLJANJE TVEGANJ

V družbi Meso Kamnik se zavedamo izpostavljenosti tveganjem in 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.

Opredel i tev Obvladovanje

Prodajno tveganje

Med prodajnimi tveganji je največ pozornosti 
namenjene spremljanju konkurenčnosti družbe 
Meso Kamnik pri prodaji proizvodov in 
spremembam prodajne cene mesa.

Prodajna tveganja obvladujemo z ustreznimi trženjskimi aktivnostmi in spremembami v
proizvodnem procesu. S ponudbo svežega mesa slovenskega porekla 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 surovin, dobavnih rokov in 
kakovosti vhodnih surovin.

Strateško sodelovanje s sestrsko družbo Farme Ihan MPR tveganja na nabavnem področju
zmanjšuje s politiko določanja transfernih cen, ki temelji na avstrijski borzni ceni AMA (Agrar
Markt Austria). Sodelovanje z matično družbo kot najpomembnejšim dobaviteljem zmanjšuje
tveganja dobav svinjskega mesa in pomeni skupen razvoj pri kakovosti s pozitivnimi učinki na
obe družbi.

Tveganja na področju proizvodnih 
procesov

Se nanašajo na nedelovanje ključne opreme

Tveganja na področju proizvodnih procesoc se omejujejo z rednimi vzdrževalnimi pregledi s
strokovno usposobljenimi sodelavci in z rednimi preventivnimi pregledi. 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 varnosti zaposlenih pri delu.

Valutno tveganje

Tveganje zaradi spremembe deviznega tečaja

Poslovanje družbe je večinoma omejeno na slovenski trg, 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 
nesposobnposti 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.

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

trol je zagotavljanje točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti vseh procesov ter obvla-

dovanje tveganj, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Obenem sistem notranjih kontrol vzpo-

stavlja 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 premo-

ženjem.

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 ter (služba notranje revizije). 

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 nje-

nega zaporedja. Kontrola pravilnosti računovodskih podatkov družba zagotavlja s potrditvami in uskla-

jevanjem 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 raču-

novodskimi 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 jesen-

skem 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 dokumentaci-

je. Kontrolo realnega stanja izkazanega v poslovnih knjigah družba zagotavlja tudi z mesečnimi inven-

turami materiala in surovin na področju gostinstva in letnimi popisi sredstev na vseh področjih. Uprav-

ljanje s tveganji je pojasnjeno v računovodskem delu letnega poročila.
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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 uresničeva-

nje 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 so v letu 2016 sestavljali 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 nad-

zornega sveta so navedeni v poslovnem delu letnega poročila. V letu 2017 pa ima nadzorni svet le dva 

člana. 

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

ki ga je na podlagi določil Statuta sprejel Nadzorni svet.

Plačila članov nadzornega sveta družbe so prikazana v računovodskem delu letnega poročila, v pojas-

nilu 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.
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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 dokumentaci-

je. Kontrolo realnega stanja izkazanega v poslovnih knjigah družba zagotavlja tudi z mesečnimi inven-

turami materiala in surovin na področju gostinstva in letnimi popisi sredstev na vseh področjih. Uprav-

ljanje s tveganji je pojasnjeno v računovodskem delu letnega poročila.
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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 uresničeva-

nje 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 so v letu 2016 sestavljali 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 nad-

zornega sveta so navedeni v poslovnem delu letnega poročila. V letu 2017 pa ima nadzorni svet le dva 

člana. 

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

ki ga je na podlagi določil Statuta sprejel Nadzorni svet.

Plačila članov nadzornega sveta družbe so prikazana v računovodskem delu letnega poročila, v pojas-

nilu 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.
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2.5. DOGODKI PO DATUMU BILANCE

Družba Meso Kamnik d.d. je kot družba skupine Farme Ihan KPM vključena v prestrukturiranje finanč-

nih obveznosti. Dokument finančnega prestrukturiranja (MRA) skupine Farme Ihan KPM je v končni 

fazi izdelave. Okvirni datum podpisa dokumenta MRA je 30.6.2017.
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3.1. BILANCA STANJA

Premoženje družbe konec leta 2016 znaša 10,2 milijonov EUR. Med dolgoročnimi sredstvi, ki skupaj 

predstavljajo 47 odstotkov sredstev, imajo največjo vrednost zgradbe in zemljišče družbe.

v EUR Pojasnilo 31.12.2016 31.12.2015 Indeks 16/15

SREDSTVA 10.233.460 10.901.644 93,9
A. Dolgoročna sredstva 4.812.552 5.463.716 88,1
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 3.10.1. 1.424 1.614 88,2

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.10.2. 4.811.128 5.370.005 89,6

VI. Odložene terjatve za davek 3.10.3. 0 92.097 ***

B. Kratkoročna sredstva 5.279.737 5.437.928 97,1
II. Zaloge 3.10.4. 970.899 970.926 100,0

III. Kratkoročne finančne naložbe 3.10.5. 175.046 46.821 373,9

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.10.6. 4.070.855 4.399.364 92,5

V. Denarna sredstva 3.10.7. 62.937 20.817 302,3

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.10.8. 141.171 0 ***

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 10.233.460 10.901.644 93,9
A. Kapital 3.10.9. 1.354.618 2.036.722 66,5
I. Vpoklicani kapital 883.050 883.050 100,0

II. Kapitalske rezerve 908.435 908.435 100,0

III. Rezerve iz dobička 148.162 148.162 100,0

IV. Revalorizacijske rezerve 0 204.682 ***

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 45.433 44.930 101,1

VI. Prenesen čisti poslovni izid -152.537 -285.234 53,5

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta -477.925 132.697 ***

B. Rezervacije in dolgoročne PČR 3.10.10. 406.426 453.890 89,5
C. Dolgoročne obveznosti 23.663 1.877.660 1,3
I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.10.11. 23.663 1.835.737 1,3
III. Odložene obveznosti za davek 3.10.12. 0 41.923 ***
Č. Kratkoročne obveznosti 8.315.003 6.412.145 129,7
II. Kratkoročne finančne obveznosti 3.10.13. 2.470.118 1.060.960 232,8

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.10.14. 5.844.885 5.351.185 109,2

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.10.15. 133.750 121.227 110,3

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

v EUR Pojasnilo 2016 2015 Indeks 
16/15

Čisti prihodki iz prodaje 3.11.1. 30.434.188 28.935.269 105,2

Prihodki doseženi na domačem trgu 27.994.393 27.618.065 101,4

Prihodki doseženi na tujem trgu 2.439.795 1.317.204 185,2

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 18.309 -12.455 ***

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0,0

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 3.11.2. 54.831 162.146 33,8

Stroški blaga, materiala in storitev 3.11.4. 27.725.518 25.937.015 106,9
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega mate-
riala 23.384.651 21.755.060 107,5

Stroški storitev 4.340.867 4.181.955 103,8

Stroški dela 3.11.5. 2.555.691 2.340.846 109,2

Stroški plač 1.782.568 1.641.773 108,6

Stroški socialnih zavarovanj 318.061 290.021 109,7

Drugi stroški dela 455.062 409.052 111,2

Odpisi vrednosti 483.043 590.163 81,8

Amortizacija 3.11.6. 414.648 579.526 71,5
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sred. in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 12.533 0 ***

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 55.862 10.637 525,2

Drugi poslovni odhodki 45.794 35.603 128,6

DOBIČEK IZ POSLOVANJA -302.718 181.333 ***

Finančni prihodki iz deležev 12 0 ***

Finančni prihodki iz danih posojil 803 3.142 25,6

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 803 3.142 25,6

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 0 0,0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.456 38.582 11,5

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 244 350 69,7

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 4.212 38.232 11,0

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb 0 0 0,0

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3.11.7. 70.262 113.558 61,9

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 544 3.333 16,3

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 67.146 107.701 62,3

Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 0,0

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.572 2.524 101,9

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.11.7. 25.028 9.424 265,6

Finančni odhodki iz posl. obveznosti do družb v skupini 203 1.650 12,3

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menične obveznosti 24.764 7.258 341,2

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 61 516 11,8

Drugi prihodki 9.989 34.860 28,7

Drugi odhodki 3.080 2.238 137,6

Davek iz dohodka pravnih oseb 3.11.8. 0 0 0,0

Odloženi davki 3.11.9. -92.097 0 ***

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.11.10. -477.925 132.697 ***

 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del teh izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.
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3.1. BILANCA STANJA

Premoženje družbe konec leta 2016 znaša 10,2 milijonov EUR. Med dolgoročnimi sredstvi, ki skupaj 

predstavljajo 47 odstotkov sredstev, imajo največjo vrednost zgradbe in zemljišče družbe.
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B. Rezervacije in dolgoročne PČR 3.10.10. 406.426 453.890 89,5
C. Dolgoročne obveznosti 23.663 1.877.660 1,3
I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.10.11. 23.663 1.835.737 1,3
III. Odložene obveznosti za davek 3.10.12. 0 41.923 ***
Č. Kratkoročne obveznosti 8.315.003 6.412.145 129,7
II. Kratkoročne finančne obveznosti 3.10.13. 2.470.118 1.060.960 232,8

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.10.14. 5.844.885 5.351.185 109,2

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.10.15. 133.750 121.227 110,3

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

v EUR Pojasnilo 2016 2015 Indeks 
16/15

Čisti prihodki iz prodaje 3.11.1. 30.434.188 28.935.269 105,2

Prihodki doseženi na domačem trgu 27.994.393 27.618.065 101,4

Prihodki doseženi na tujem trgu 2.439.795 1.317.204 185,2

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 18.309 -12.455 ***

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0,0

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 3.11.2. 54.831 162.146 33,8

Stroški blaga, materiala in storitev 3.11.4. 27.725.518 25.937.015 106,9
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega mate-
riala 23.384.651 21.755.060 107,5

Stroški storitev 4.340.867 4.181.955 103,8

Stroški dela 3.11.5. 2.555.691 2.340.846 109,2

Stroški plač 1.782.568 1.641.773 108,6

Stroški socialnih zavarovanj 318.061 290.021 109,7

Drugi stroški dela 455.062 409.052 111,2

Odpisi vrednosti 483.043 590.163 81,8

Amortizacija 3.11.6. 414.648 579.526 71,5
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sred. in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 12.533 0 ***

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 55.862 10.637 525,2

Drugi poslovni odhodki 45.794 35.603 128,6

DOBIČEK IZ POSLOVANJA -302.718 181.333 ***

Finančni prihodki iz deležev 12 0 ***

Finančni prihodki iz danih posojil 803 3.142 25,6

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 803 3.142 25,6

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 0 0,0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.456 38.582 11,5

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 244 350 69,7

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 4.212 38.232 11,0

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb 0 0 0,0

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3.11.7. 70.262 113.558 61,9

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 544 3.333 16,3

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 67.146 107.701 62,3

Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 0,0

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.572 2.524 101,9

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.11.7. 25.028 9.424 265,6

Finančni odhodki iz posl. obveznosti do družb v skupini 203 1.650 12,3

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menične obveznosti 24.764 7.258 341,2

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 61 516 11,8

Drugi prihodki 9.989 34.860 28,7

Drugi odhodki 3.080 2.238 137,6

Davek iz dohodka pravnih oseb 3.11.8. 0 0 0,0

Odloženi davki 3.11.9. -92.097 0 ***

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.11.10. -477.925 132.697 ***

 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del teh izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.
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3.3. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Opis                                                                                                     v EUR 2016 2015

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -477.925 132.697

Spremembe revalorizacijskih rezerv -204.682 0

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 503 -11.997

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -682.104 120.700
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3.4. IZKAZ DENARNEGA TOKA

v EUR (brez centov) 2016 2015
A. Denarni tokovi pri poslovanju 
a) Postavke izkaza poslovnega izida 

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev  30.503.121 29.170.857
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti -30.336.802 -28.337.581
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 24.898 -39.201

191.217 794.075
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

    odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
Začetne manj končne poslovne terjatve 3.492.558 881.594
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -141.171 62.067
Začetne manj končne zaloge 27 -38.027
Končni manj začetni poslovni dolgovi 3.487.145 7.504.686
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -34.941 -487.391

6.803.618 7.922.929
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 6.994.835 8.717.004

B. Denarni tokovi pri naložbenju 
a) Prejemki pri naložbenju 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  779 3.462
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 17.129 0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 12 0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 3.000 1.006.000

20.920 1.009.462
b) Izdatki pri naložbenju 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -131.848 -184.165
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -3.459.404 -1.138.904

-3.591.252 -1.323.069
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -3.570.332 -313.607

C. Denarni tokovi pri financiranju 
a) Prejemki pri financiranju 

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 2.523
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 3.800.000 35.000

3.800.000 37.523
b) Izdatki pri financiranju 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -71.432 -113.519
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -9.904
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -7.195.191 -8.308.539

-7.266.623 -8.431.962
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -3.466.623 -8.394.439

Č. Končno stanje denarnih sredstev 62.937 20.817
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -42.120 8.958
y) Začetno stanje denarnih sredstev 20.817 11.859

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.

26

MESO KAMNIK, d.d.



LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

28

3.3. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
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Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 24.898 -39.201

191.217 794.075
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

    odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
Začetne manj končne poslovne terjatve 3.492.558 881.594
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -141.171 62.067
Začetne manj končne zaloge 27 -38.027
Končni manj začetni poslovni dolgovi 3.487.145 7.504.686
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -34.941 -487.391

6.803.618 7.922.929
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 6.994.835 8.717.004

B. Denarni tokovi pri naložbenju 
a) Prejemki pri naložbenju 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  779 3.462
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 17.129 0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 12 0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 3.000 1.006.000

20.920 1.009.462
b) Izdatki pri naložbenju 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -131.848 -184.165
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -3.459.404 -1.138.904

-3.591.252 -1.323.069
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -3.570.332 -313.607

C. Denarni tokovi pri financiranju 
a) Prejemki pri financiranju 

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 2.523
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 3.800.000 35.000

3.800.000 37.523
b) Izdatki pri financiranju 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -71.432 -113.519
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -9.904
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -7.195.191 -8.308.539

-7.266.623 -8.431.962
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -3.466.623 -8.394.439

Č. Končno stanje denarnih sredstev 62.937 20.817
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -42.120 8.958
y) Začetno stanje denarnih sredstev 20.817 11.859

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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3.7. KAZALNIKI

Kazalnik 2016 2015

Stopnja lastniškosti financiranja 13,2% 17,2%
(kapital / obveznosti do virov sredstev)

Stopnja dolgoročnosti financiranja 17,4% 38,7%
(kapital + rezer. in dolg PČR + dolg.dolgovi / obvez.do virov sred.)

Stopnja osnovnosti investiranja 47,0% 48,1%
(osnovna sredstva / sredstva)

Stopnja dolgoročnosti investiranja 47,0% 49,0%
(OS+DFN+dolg.posl.terj. / sredstva)

Koeficient kapitalske pokritosti OS 0,281 0,36
(kapital / osnovna sredstva)

Hitri koeficient 0,01 0,00
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti)

Pospešeni koeficient 0,50 0,69
(likvidna sredstva+kratk.terjatve  / kratk.obvez.)

Kratkoročni koeficient 0,63 0,85
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)

Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,99 1,01
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala -0,26 0,08
(čisti dobiček / povprečni kapital)

Stopnja lastniškosti financiranja je razmerje med kapitalom in vsemi obveznostmi do virov sredstev in 

prikazuje delež lastniškega financiranja v vseh sredstvih družbe.

Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med dolgoročnimi viri financiranja (kapital, dolgoročne 

obveznosti in rezervacije) in pove, kolikšen del obveznosti do virov sredstev predstavljajo dolgoročni 

viri.

Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, izkazanimi po neodpisani vredno-

sti in vsemi sredstvi.

Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med dolgoročnimi sredstvi in vsemi sredstvi.
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Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in osnovnimi sredstvi.

Hitri koeficient, pospešeni koeficient in kratkoročni koeficient prikazujejo kratkoročni finančni položaj 

družbe in njegovo kratkoročno plačilno sposobnost. Kratkoročni koeficient kaže na pokritost kratkoro-

čnih sredstev s kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi. Pri pospešenem koeficientu so 

med gibljivimi sredstvi izločene zaloge, pri hitrem koeficientu pa še poslovne terjatve in kratkoročne 

finančne naložbe.

Koeficient gospodarnosti poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki.

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala je razmerje med čistim dobičkom poslovnega leta in povpreč-

nim kapitalom (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja).

30
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3.7. KAZALNIKI

Kazalnik 2016 2015

Stopnja lastniškosti financiranja 13,2% 17,2%
(kapital / obveznosti do virov sredstev)

Stopnja dolgoročnosti financiranja 17,4% 38,7%
(kapital + rezer. in dolg PČR + dolg.dolgovi / obvez.do virov sred.)

Stopnja osnovnosti investiranja 47,0% 48,1%
(osnovna sredstva / sredstva)

Stopnja dolgoročnosti investiranja 47,0% 49,0%
(OS+DFN+dolg.posl.terj. / sredstva)

Koeficient kapitalske pokritosti OS 0,281 0,36
(kapital / osnovna sredstva)

Hitri koeficient 0,01 0,00
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti)

Pospešeni koeficient 0,50 0,69
(likvidna sredstva+kratk.terjatve  / kratk.obvez.)

Kratkoročni koeficient 0,63 0,85
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)

Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,99 1,01
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala -0,26 0,08
(čisti dobiček / povprečni kapital)

Stopnja lastniškosti financiranja je razmerje med kapitalom in vsemi obveznostmi do virov sredstev in 

prikazuje delež lastniškega financiranja v vseh sredstvih družbe.

Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med dolgoročnimi viri financiranja (kapital, dolgoročne 

obveznosti in rezervacije) in pove, kolikšen del obveznosti do virov sredstev predstavljajo dolgoročni 

viri.

Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med osnovnimi sredstvi, izkazanimi po neodpisani vredno-

sti in vsemi sredstvi.

Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med dolgoročnimi sredstvi in vsemi sredstvi.
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Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in osnovnimi sredstvi.

Hitri koeficient, pospešeni koeficient in kratkoročni koeficient prikazujejo kratkoročni finančni položaj 

družbe in njegovo kratkoročno plačilno sposobnost. Kratkoročni koeficient kaže na pokritost kratkoro-

čnih sredstev s kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi. Pri pospešenem koeficientu so 

med gibljivimi sredstvi izločene zaloge, pri hitrem koeficientu pa še poslovne terjatve in kratkoročne 

finančne naložbe.

Koeficient gospodarnosti poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki.

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala je razmerje med čistim dobičkom poslovnega leta in povpreč-

nim kapitalom (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja).
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3.8. PODLAGA ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Podatki v računovodskih izkazih in preglednicah so prikazani v evrih brez centov. Postavke v računo-

vodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preraču-

nane v EUR po referenčnem tečaju Evropske Centralne banke na dan 31.12.2016. Zaradi zaokroževan-

ja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati 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 dohodkov pravnih oseb in po Zakonu o davku na 

dodano vrednost.

Računovodski izkazi družbe Meso Kamnik d.d. so vključeni v skupinske računovodske izkaze. Obvladu-

joča družba, Farme Ihan – KPM d.o.o., sestavlja konsolidirano letno poročilo. Konsolidirano letno 

poročilo je mogoče dobiti na sedežu družbe Farme Ihan – KPM d.o.o., Korenova cesta 9, Podgorje, 

Kamnik.

Računovodski izkazi ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni skladno z računovodskimi in 

poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov 2016 in upoštevajo določila Zakona o 

gospodarskih družbah. Upoštevani sta temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka 

poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem 

razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti skladno s 

slovenskimi računovodskimi standardi in spremljajočo zakonodajo.

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

reni za objavo po odkritju napak. Napake družba popravi s:
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 preračunom primerjalnih zneskov iz predstavljenega preteklega obdobja ali preteklih obdobij, 

v katerih so se napake pojavile;

 preračunom začetnih saldov sredstev, dolgov in kapitala za prvo predstavljeno preteklo obdob-

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

PREHOD NA SRS 2016

Družba je v 2016 spremenila računovodsko usmeritev pri vrednotenju opredmetenih osnovnih sreds-

tvih. Družba je prešla na vrednotenje zemljišč po modelu nabavne vrednosti. Učinek spremembe nači-

na vrednotenja zemljišč znaša 247 tisoč EUR. 

Družba je postavke sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov za primerjalno poslovno leto, to je za 

leto, ki se je zaključilo na dan 31. decembra 2015, prerazporedila tako, da poročevalske sheme ustre-

zajo SRS 20 – Oblike bilance stanja za poslovno poročanje (2016) in SRS 21 – Oblike izkaza poslovne-

ga izida za zunanje poslovno poročanje (2016).

Skladno s prehodnimi določbami iz 11. točke uvoda SRS je podjetje zaradi sprememb računovodskih 

usmeritev izvedla preračune, ki vplivajo na bilanco stanja na dan 1. januarja 2016, in sicer opredme-

tenih osnovnih sredstev v višini 246.605 EUR, revalorizacijskih rezerv v višini 204.682 EUR ter odlože-

nih obveznosti za davek v višini 41.923 EUR.

V izkazu poslovnega izida je družba le vsebinsko prerazvrstila postavke prihodkov in odhodkov tako, 

da je zagotovljena njihova primerljivost med letoma.

3.9. RAČUNOVODSKE USMERITVE

NNeeoopprreeddmmeetteennaa ssrreeddssttvvaa

Neopredmetena sredstva vsebujejo naložbe v 
pridobljene premoženjske pravice (v licence, 
blagovne znamke in podobne pravice) ter dol-
goročne aktivne časovne razmejitve (stano-
vanjski rezervni skladi).

Družba vodi neopredmetena sredstva po 
modelu nabavne vrednosti, pri čemer je naba-
vna vrednost zmanjšana za amortizacijski pop-
ravek in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

Amortizacija se prične obračunavati, ko je 
sredstvo razpoložljivo za uporabo. Uporablja se 
metoda enakomernega časovnega amortiziran-

ja, amortizacijske stopnje za posamezno vrsto 
sredstev so izbrane na podlagi predvidene 
dobe koristnosti in znašajo od 20- 50 odstot-
kov. Dobo amortiziranja za neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo se s končno dobo korist-
nosti preverja najmanj ob koncu poslovnega 
leta.

Družba nima neopredmetenih sredstev z nedo-
ločljivo dobo koristnosti.

OOpprreeddmmeetteennaa oossnnoovvnnaa ssrreeddssttvvaa

Opredmetena osnovna sredstva se vodijo po 
modelu nabavne vrednosti, pri čemer je naba-
vna vrednost zmanjšana za amortizacijski pop-
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3.8. PODLAGA ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Podatki v računovodskih izkazih in preglednicah so prikazani v evrih brez centov. Postavke v računo-

vodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preraču-

nane v EUR po referenčnem tečaju Evropske Centralne banke na dan 31.12.2016. Zaradi zaokroževan-

ja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati 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 dohodkov pravnih oseb in po Zakonu o davku na 

dodano vrednost.

Računovodski izkazi družbe Meso Kamnik d.d. so vključeni v skupinske računovodske izkaze. Obvladu-

joča družba, Farme Ihan – KPM d.o.o., sestavlja konsolidirano letno poročilo. Konsolidirano letno 

poročilo je mogoče dobiti na sedežu družbe Farme Ihan – KPM d.o.o., Korenova cesta 9, Podgorje, 

Kamnik.

Računovodski izkazi ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni skladno z računovodskimi in 

poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov 2016 in upoštevajo določila Zakona o 

gospodarskih družbah. Upoštevani sta temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka 

poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem 

razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti skladno s 

slovenskimi računovodskimi standardi in spremljajočo zakonodajo.

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

reni za objavo po odkritju napak. Napake družba popravi s:
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 preračunom primerjalnih zneskov iz predstavljenega preteklega obdobja ali preteklih obdobij, 

v katerih so se napake pojavile;

 preračunom začetnih saldov sredstev, dolgov in kapitala za prvo predstavljeno preteklo obdob-

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

PREHOD NA SRS 2016

Družba je v 2016 spremenila računovodsko usmeritev pri vrednotenju opredmetenih osnovnih sreds-

tvih. Družba je prešla na vrednotenje zemljišč po modelu nabavne vrednosti. Učinek spremembe nači-

na vrednotenja zemljišč znaša 247 tisoč EUR. 

Družba je postavke sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov za primerjalno poslovno leto, to je za 

leto, ki se je zaključilo na dan 31. decembra 2015, prerazporedila tako, da poročevalske sheme ustre-

zajo SRS 20 – Oblike bilance stanja za poslovno poročanje (2016) in SRS 21 – Oblike izkaza poslovne-

ga izida za zunanje poslovno poročanje (2016).

Skladno s prehodnimi določbami iz 11. točke uvoda SRS je podjetje zaradi sprememb računovodskih 

usmeritev izvedla preračune, ki vplivajo na bilanco stanja na dan 1. januarja 2016, in sicer opredme-

tenih osnovnih sredstev v višini 246.605 EUR, revalorizacijskih rezerv v višini 204.682 EUR ter odlože-

nih obveznosti za davek v višini 41.923 EUR.

V izkazu poslovnega izida je družba le vsebinsko prerazvrstila postavke prihodkov in odhodkov tako, 

da je zagotovljena njihova primerljivost med letoma.

3.9. RAČUNOVODSKE USMERITVE

NNeeoopprreeddmmeetteennaa ssrreeddssttvvaa

Neopredmetena sredstva vsebujejo naložbe v 
pridobljene premoženjske pravice (v licence, 
blagovne znamke in podobne pravice) ter dol-
goročne aktivne časovne razmejitve (stano-
vanjski rezervni skladi).

Družba vodi neopredmetena sredstva po 
modelu nabavne vrednosti, pri čemer je naba-
vna vrednost zmanjšana za amortizacijski pop-
ravek in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

Amortizacija se prične obračunavati, ko je 
sredstvo razpoložljivo za uporabo. Uporablja se 
metoda enakomernega časovnega amortiziran-

ja, amortizacijske stopnje za posamezno vrsto 
sredstev so izbrane na podlagi predvidene 
dobe koristnosti in znašajo od 20- 50 odstot-
kov. Dobo amortiziranja za neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo se s končno dobo korist-
nosti preverja najmanj ob koncu poslovnega 
leta.

Družba nima neopredmetenih sredstev z nedo-
ločljivo dobo koristnosti.

OOpprreeddmmeetteennaa oossnnoovvnnaa ssrreeddssttvvaa

Opredmetena osnovna sredstva se vodijo po 
modelu nabavne vrednosti, pri čemer je naba-
vna vrednost zmanjšana za amortizacijski pop-
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3.9. RAČUNOVODSKE USMERITVE

NNeeoopprreeddmmeetteennaa ssrreeddssttvvaa

Neopredmetena sredstva vsebujejo naložbe v 
pridobljene premoženjske pravice (v licence, 
blagovne znamke in podobne pravice) ter dol-
goročne aktivne časovne razmejitve (stano-
vanjski rezervni skladi).

Družba vodi neopredmetena sredstva po 
modelu nabavne vrednosti, pri čemer je naba-
vna vrednost zmanjšana za amortizacijski pop-
ravek in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

Amortizacija se prične obračunavati, ko je 
sredstvo razpoložljivo za uporabo. Uporablja se 
metoda enakomernega časovnega amortiziran-
ja, amortizacijske stopnje za posamezno vrsto 
sredstev so izbrane na podlagi predvidene 
dobe koristnosti in znašajo od 20- 50 odstot-
kov. Dobo amortiziranja za neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo se s končno dobo korist-
nosti preverja najmanj ob koncu poslovnega 
leta.

Družba nima neopredmetenih sredstev z nedo-
ločljivo dobo koristnosti.

OOpprreeddmmeetteennaa oossnnoovvnnaa ssrreeddssttvvaa

Opredmetena osnovna sredstva se vodijo po 
modelu nabavne vrednosti, pri čemer je naba-
vna vrednost zmanjšana za amortizacijski pop-
ravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi osla-
bitve.

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se nepos-
redno pripisujejo nabavi sredstev. Družba stro-
ške izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredme-
tenega osnovnega sredstva ne vključuje v 
njegovo nabavno vrednost.

Amortizacija se prične obračunavati, ko je 
sredstvo razpoložljivo za uporabo. Uporablja se 
metoda enakomernega časovnega amortiziran-
ja. 

Družba uporablja naslednje amortizacijske 
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 koristnosti in 
metode amortiziranja sredstev se preveri naj-
manj konec vsakega poslovnega leta.

Vzdrževanje in popravila, zamenjave in izbolj-
šave manjšega pomena se pripoznajo v poslo-
vnem izidu kot odhodek v obdobju, takoj ko se 
pojavijo.

Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi sred-
stev se določijo tako, da se prihodki od prodaje 
primerjajo s knjigovodsko vrednostjo in so 
vključeni v izkaz poslovnega izida kot prevred-
notovalni poslovni prihodki oziroma odhodki.

Družba je ob koncu poslovnega leta preverila 
in ugotovila, da  nima takšnih opredmetenih 
osnovnih sredstev, ki bi po prenehanju upora-
be povzročila pomembnejše stroške v povezavi 
z razgradnjo in odstranitvijo oziroma obnovitvi-
jo prostorov, kjer se nahajajo, zato rezervacij 
za tovrstne stroške ni oblikovala.

Družba posebej izkazuje opredmetena osnovna 
sredstva, pridobljena na podlagi finančnega 
najema. Po začetnem pripoznanju je najeto 
sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni 
vrednosti ali če je ta nižja, po sedanji vrednosti 
najmanjše vsote najemnin.

V zvezi z nabavo osnovnih sredstev ima družba 
najeto eno dolgoročno posojio.

ZZaallooggee

Zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno 
vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo 
nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni 
stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za 
dobljene popuste. Popusti pri nakupni ceni 
obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, 

LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

37

kot tiste, ki so dobljeni kasneje vključno s 
popusti za predčasna plačila.

Poraba materiala in trgovskega blaga se obra-
čunava po metodi povprečne drseče cene.

Zaloge proizvodov se vrednotijo po proizvajal-
nih stroških, ki vključujejo neposredne stroške 
materiala, neposredne stroške storitev, nepos-
redne stroške dela, neposredne stroške amor-
tizacije in posredne proizvajalne stroške. Pri 
izkazovanju zalog nedokončane proizvodnje in 
gotovih proizvodov družba uporablja stalne 
(planske) cene, ki jih popravlja z ustreznimi 
odmiki.

Zmanjšanje zalog materiala in drobnega inven-
tarja obremenjuje stroške materiala, zmanj-
šanje zalog blaga pa ustrezne poslovne odhod-
ke.

Zaloge se prevrednotujejo (slabijo), če knjigo-
vodska vrednost presega njihovo tržno vred-
nost. S tržno vrednostjo je mišljena nadomesti-
tvena vrednost, razen če je ta večja od čiste 
iztržljive vrednosti. Čista iztržljiva vrednost je 
ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem 
poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške 
dokončanja in ocenjene stroške prodaje. 

V primeru, da je čista iztržljiva vrednost višja 
od nadomestitvene vrednosti, se kot tržna 
vrednost šteje čista iztržljiva vrednost.

Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.

PPoosslloovvnnee tteerrjjaattvvee

Terjatve vseh vrst se izvirno izkazujejo v znes-
kih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predposta-
vki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se 
lahko kasneje povečajo ali pa, ne glede na 
prejeto plačilo ali drugačno poravnavo, zmanj-
šajo za vsak znesek, ki je utemeljen s pogod-
bo. 

V primeru dvoma o plačilu družba oblikuje 
popravek vrednosti terjatev v breme prevred-
notovalnih poslovnih odhodkov v zvezi z obrat-
nimi sredstvi. Popravki vrednosti se določijo 
neposredno glede na stanje terjatev do posa-
meznega kupca ter glede na ocenjeno udenar-
ljivo vrednost terjatve. Popravki vrednosti ter-
jatev do kupcev, ki so toženi, v likvidaciji ali 
stečajnem postopku, se oblikujejo v višini 100 
odstotkov teh terjatev, popravki vrednosti ter-
jatev do kupcev, ki so v postopkih prisilne 

poravnave, pa v višini 80 odstotkov teh terja-
tev. Odpis posamezne terjatve se po utemeljit-
vi z ustrezno listino (sodna odločba, sklep pri-
silne poravnave, izpisek iz registra pravnih 
oseb…) pokrije v breme oblikovanega poprav-
ka vrednosti terjatve.

DDeennaarrnnaa ssrreeddssttvvaa

Denarna sredstva sestavljajo gotovina v bla-
gajni, knjižni denar in denar na poti. Denarna 
sredstva so izkazana po nominalni vrednosti.

KKaappiittaall

Kapital izraža lastniško financiranje družbe in 
predstavlja obveznost 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 nje-
govi lastniki. Osnovni kapital je razdeljen na
navadne, prosto prenosljive imenske delnice z 
nominalno vrednostjo 42 EUR.

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

RReezzeerrvvaacciijjee iinn ddoollggoorrooččnnee ppaassiivvnnee
ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Rezervacije se pripoznajo, ko ima družba zara-
di preteklih dogodkov sedanjo pravno ali pos-
redno obvezo, če je verjetno, da bo za porav-
navanje obveze potreben odliv virov in se lah-
ko znesek obvez zanesljivo oceni.

Družba rezervacije določi z diskontiranjem 
pričakovanih prihodnjih denarnih tokov po meri 
pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene 
časovne vrednosti denarja in po potrebi tudi 
tveganja, ki so značilna za obveznost.

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 
ob upokojitvi so oblikovane v višini ocenjenih
prihodnjih izplačil jubilejnih nagrad in odprav-
nin ob upokojitvi kot rezultat dolgoletnega 
službovanja zaposlenih, diskontirane na konec 
poročevalskega obdobja. Za izračun sedanje 
vrednosti je uporabljena diskontna stopnja, 
dobljena iz krivulje obrestnih mer slovenskih 
državnih obveznic izdanih v evrih.
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3.9. RAČUNOVODSKE USMERITVE

NNeeoopprreeddmmeetteennaa ssrreeddssttvvaa

Neopredmetena sredstva vsebujejo naložbe v 
pridobljene premoženjske pravice (v licence, 
blagovne znamke in podobne pravice) ter dol-
goročne aktivne časovne razmejitve (stano-
vanjski rezervni skladi).

Družba vodi neopredmetena sredstva po 
modelu nabavne vrednosti, pri čemer je naba-
vna vrednost zmanjšana za amortizacijski pop-
ravek in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

Amortizacija se prične obračunavati, ko je 
sredstvo razpoložljivo za uporabo. Uporablja se 
metoda enakomernega časovnega amortiziran-
ja, amortizacijske stopnje za posamezno vrsto 
sredstev so izbrane na podlagi predvidene 
dobe koristnosti in znašajo od 20- 50 odstot-
kov. Dobo amortiziranja za neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo se s končno dobo korist-
nosti preverja najmanj ob koncu poslovnega 
leta.

Družba nima neopredmetenih sredstev z nedo-
ločljivo dobo koristnosti.

OOpprreeddmmeetteennaa oossnnoovvnnaa ssrreeddssttvvaa

Opredmetena osnovna sredstva se vodijo po 
modelu nabavne vrednosti, pri čemer je naba-
vna vrednost zmanjšana za amortizacijski pop-
ravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi osla-
bitve.

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se nepos-
redno pripisujejo nabavi sredstev. Družba stro-
ške izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredme-
tenega osnovnega sredstva ne vključuje v 
njegovo nabavno vrednost.

Amortizacija se prične obračunavati, ko je 
sredstvo razpoložljivo za uporabo. Uporablja se 
metoda enakomernega časovnega amortiziran-
ja. 

Družba uporablja naslednje amortizacijske 
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 koristnosti in 
metode amortiziranja sredstev se preveri naj-
manj konec vsakega poslovnega leta.

Vzdrževanje in popravila, zamenjave in izbolj-
šave manjšega pomena se pripoznajo v poslo-
vnem izidu kot odhodek v obdobju, takoj ko se 
pojavijo.

Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi sred-
stev se določijo tako, da se prihodki od prodaje 
primerjajo s knjigovodsko vrednostjo in so 
vključeni v izkaz poslovnega izida kot prevred-
notovalni poslovni prihodki oziroma odhodki.

Družba je ob koncu poslovnega leta preverila 
in ugotovila, da  nima takšnih opredmetenih 
osnovnih sredstev, ki bi po prenehanju upora-
be povzročila pomembnejše stroške v povezavi 
z razgradnjo in odstranitvijo oziroma obnovitvi-
jo prostorov, kjer se nahajajo, zato rezervacij 
za tovrstne stroške ni oblikovala.

Družba posebej izkazuje opredmetena osnovna 
sredstva, pridobljena na podlagi finančnega 
najema. Po začetnem pripoznanju je najeto 
sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni 
vrednosti ali če je ta nižja, po sedanji vrednosti 
najmanjše vsote najemnin.

V zvezi z nabavo osnovnih sredstev ima družba 
najeto eno dolgoročno posojio.

ZZaallooggee

Zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno 
vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo 
nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni 
stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za 
dobljene popuste. Popusti pri nakupni ceni 
obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, 
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kot tiste, ki so dobljeni kasneje vključno s 
popusti za predčasna plačila.

Poraba materiala in trgovskega blaga se obra-
čunava po metodi povprečne drseče cene.

Zaloge proizvodov se vrednotijo po proizvajal-
nih stroških, ki vključujejo neposredne stroške 
materiala, neposredne stroške storitev, nepos-
redne stroške dela, neposredne stroške amor-
tizacije in posredne proizvajalne stroške. Pri 
izkazovanju zalog nedokončane proizvodnje in 
gotovih proizvodov družba uporablja stalne 
(planske) cene, ki jih popravlja z ustreznimi 
odmiki.

Zmanjšanje zalog materiala in drobnega inven-
tarja obremenjuje stroške materiala, zmanj-
šanje zalog blaga pa ustrezne poslovne odhod-
ke.

Zaloge se prevrednotujejo (slabijo), če knjigo-
vodska vrednost presega njihovo tržno vred-
nost. S tržno vrednostjo je mišljena nadomesti-
tvena vrednost, razen če je ta večja od čiste 
iztržljive vrednosti. Čista iztržljiva vrednost je 
ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem 
poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške 
dokončanja in ocenjene stroške prodaje. 

V primeru, da je čista iztržljiva vrednost višja 
od nadomestitvene vrednosti, se kot tržna 
vrednost šteje čista iztržljiva vrednost.

Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.

PPoosslloovvnnee tteerrjjaattvvee

Terjatve vseh vrst se izvirno izkazujejo v znes-
kih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predposta-
vki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se 
lahko kasneje povečajo ali pa, ne glede na 
prejeto plačilo ali drugačno poravnavo, zmanj-
šajo za vsak znesek, ki je utemeljen s pogod-
bo. 

V primeru dvoma o plačilu družba oblikuje 
popravek vrednosti terjatev v breme prevred-
notovalnih poslovnih odhodkov v zvezi z obrat-
nimi sredstvi. Popravki vrednosti se določijo 
neposredno glede na stanje terjatev do posa-
meznega kupca ter glede na ocenjeno udenar-
ljivo vrednost terjatve. Popravki vrednosti ter-
jatev do kupcev, ki so toženi, v likvidaciji ali 
stečajnem postopku, se oblikujejo v višini 100 
odstotkov teh terjatev, popravki vrednosti ter-
jatev do kupcev, ki so v postopkih prisilne 

poravnave, pa v višini 80 odstotkov teh terja-
tev. Odpis posamezne terjatve se po utemeljit-
vi z ustrezno listino (sodna odločba, sklep pri-
silne poravnave, izpisek iz registra pravnih 
oseb…) pokrije v breme oblikovanega poprav-
ka vrednosti terjatve.

DDeennaarrnnaa ssrreeddssttvvaa

Denarna sredstva sestavljajo gotovina v bla-
gajni, knjižni denar in denar na poti. Denarna 
sredstva so izkazana po nominalni vrednosti.

KKaappiittaall

Kapital izraža lastniško financiranje družbe in 
predstavlja obveznost 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 nje-
govi lastniki. Osnovni kapital je razdeljen na
navadne, prosto prenosljive imenske delnice z 
nominalno vrednostjo 42 EUR.

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

RReezzeerrvvaacciijjee iinn ddoollggoorrooččnnee ppaassiivvnnee
ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Rezervacije se pripoznajo, ko ima družba zara-
di preteklih dogodkov sedanjo pravno ali pos-
redno obvezo, če je verjetno, da bo za porav-
navanje obveze potreben odliv virov in se lah-
ko znesek obvez zanesljivo oceni.

Družba rezervacije določi z diskontiranjem 
pričakovanih prihodnjih denarnih tokov po meri 
pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene 
časovne vrednosti denarja in po potrebi tudi 
tveganja, ki so značilna za obveznost.

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 
ob upokojitvi so oblikovane v višini ocenjenih
prihodnjih izplačil jubilejnih nagrad in odprav-
nin ob upokojitvi kot rezultat dolgoletnega 
službovanja zaposlenih, diskontirane na konec 
poročevalskega obdobja. Za izračun sedanje 
vrednosti je uporabljena diskontna stopnja, 
dobljena iz krivulje obrestnih mer slovenskih 
državnih obveznic izdanih v evrih.
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Izplačila jubilejnih nagrade in odpravnin ob 
upokojitvi zmanjšujejo oblikovane rezervacije. 
Spremembe v obveznostih za jubilejne nagrade 
in odpravnine ob upokojitvi se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida, aktuarski dobički ali 
izgube se pripoznajo v kapitalu.

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

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmeji-
tvami družba izkazuje državne podpore in 
donacije, prejete za pridobitev osnovnih sred-
stev. Oblikujejo se za zneske, ki jih družba 
pridobi nepovratno, oziroma za vrednost brez-
plačno pridobljenih dolgoročnih sredstev. Med 
druge poslovne prihodke se prenašajo v poslo-
vnem letu, v katerem se pojavijo stroški ozi-
roma odhodki (strošek amortizacije), za pokri-
vanje katerih so bili oblikovani.

DDoollggoovvii

Dolgovi se začetno ovrednotijo z zneski, ki 
izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku, 
ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo 
poplačilo.

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in 
dolgoročni.

Finančni dolgovi so dobljena posojila na podla-
gi posojilnih pogodb.

Poslovni dolgovi so dobaviteljevi krediti za 
kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti 
do zaposlencev za opravljeno delo, obveznosti 
do financerjev v zvezi z obrestmi in podobnimi 
postavkami, obveznosti do države iz naslova 
davkov in prispevkov, obveznosti v zvezi z 
razdelitvijo poslovnega izida ter obveznosti do 
kupcev za dobljene predujme in kratkoročne
varščine.

KKrraattkkoorrooččnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoro-
čno odložene stroške oziroma odhodke in pre-
hodno ne zaračunane prihodke.

Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej 
vračunane stroške oziroma odhodke in kratko-
ročno odložene prihodke.

IIzzkkaazz ppoosslloovvnneeggaa iizziiddaa

Izkaz poslovnega izida je izdelan po različici I 
iz SRS 21.

PPrriihhooddkkii

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v 
obračunskem obdobju v obliki povečanj sred-
stev ali zmanjšanj dolgov, ki prek poslovnega 
izida vplivajo na velikost kapitala.

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, 
finančne prihodke in druge prihodke.

Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega 
blaga in materiala se merijo na podlagi prodaj-
nih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, 
zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji 
ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.

Prihodki od opravljenih storitev, razen od 
opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih pri-
hodkov, se merijo po prodajnih cenah dokon-
čanih storitev. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavlja-
jo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 
in neopredmetenih sredstev, kot presežki nji-
hove prodajne vrednosti nad njihovo knjigo-
vodsko vrednostjo, odpisih dolgov ali izterjavi 
terjatev, za katere je bil predhodno oblikovan
popravek vrednosti.

Finančni prihodki so prihodki naložbenja. 
Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in 
v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane 
obresti, deleži v dobičku drugih in prevredno-
tovalni finančni prihodki.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postav-
ke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni 
izid.

OOddhhooddkkii

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v 
obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sred-
stev ali povečanj dolgov, ki prek poslovnega 
izida vplivajo na velikost kapitala.

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, 
finančne odhodke in druge odhodke.

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

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim 
stroškom v obračunskem obdobju, povečanim 
za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah 
proizvodov in nedokončane proizvodnje ter 
zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v kon-
čnih zalogah proizvodov in nedokončane proiz-
vodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi 
nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 
in materiala.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavlja-
jo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi ter obratnimi sreds-
tvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje 
njihove vrednosti ni krito z revalorizacijskim 
popravkom kapitala iz njihove predhodne 
okrepitve. Takšno naravo ima pri opredmete-
nih osnovnih sredstvih tudi primanjkljaj njihove 
prodajne cene v primerjavi s knjigovodsko 
vrednostjo, zmanjšano za revalorizacijske 
rezerve.

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in 
odhodki za naložbenje.

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

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v 
zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančni-
mi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zma-
njšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom 
iz prevrednotenja kapitala.

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postav-
ke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni 
izid.

IIzzkkaazz ddeennaarrnniihh ttookkoovv

Izkaz denarnih tokov prikazuje gibanje pritokov 
in odtokov ter pojasnjuje spremembe v stanju 
denarnih sredstev. Sestavljen je po posredni 
metodi (različica II SRS 22) na podlagi podat-
kov v dveh zaporednih bilancah stanja, podat-
kov v izkazu poslovnega izida in dodatnih 
podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pre-
jemkov in izdatkov.

IIzzkkaazz ggiibbaannjjaa kkaappiittaallaa

Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene 
razpredelnice sprememb vseh sestavin kapita-
la. Izkaz gibanja kapitala je izdelan po različici 
I ( SRS 23), ki prikazuje vse sestavine kapitala.
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Izplačila jubilejnih nagrade in odpravnin ob 
upokojitvi zmanjšujejo oblikovane rezervacije. 
Spremembe v obveznostih za jubilejne nagrade 
in odpravnine ob upokojitvi se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida, aktuarski dobički ali 
izgube se pripoznajo v kapitalu.

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

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmeji-
tvami družba izkazuje državne podpore in 
donacije, prejete za pridobitev osnovnih sred-
stev. Oblikujejo se za zneske, ki jih družba 
pridobi nepovratno, oziroma za vrednost brez-
plačno pridobljenih dolgoročnih sredstev. Med 
druge poslovne prihodke se prenašajo v poslo-
vnem letu, v katerem se pojavijo stroški ozi-
roma odhodki (strošek amortizacije), za pokri-
vanje katerih so bili oblikovani.

DDoollggoovvii

Dolgovi se začetno ovrednotijo z zneski, ki 
izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku, 
ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo 
poplačilo.

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in 
dolgoročni.

Finančni dolgovi so dobljena posojila na podla-
gi posojilnih pogodb.

Poslovni dolgovi so dobaviteljevi krediti za 
kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti 
do zaposlencev za opravljeno delo, obveznosti 
do financerjev v zvezi z obrestmi in podobnimi 
postavkami, obveznosti do države iz naslova 
davkov in prispevkov, obveznosti v zvezi z 
razdelitvijo poslovnega izida ter obveznosti do 
kupcev za dobljene predujme in kratkoročne
varščine.

KKrraattkkoorrooččnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoro-
čno odložene stroške oziroma odhodke in pre-
hodno ne zaračunane prihodke.

Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej 
vračunane stroške oziroma odhodke in kratko-
ročno odložene prihodke.

IIzzkkaazz ppoosslloovvnneeggaa iizziiddaa

Izkaz poslovnega izida je izdelan po različici I 
iz SRS 21.

PPrriihhooddkkii

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v 
obračunskem obdobju v obliki povečanj sred-
stev ali zmanjšanj dolgov, ki prek poslovnega 
izida vplivajo na velikost kapitala.

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, 
finančne prihodke in druge prihodke.

Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega 
blaga in materiala se merijo na podlagi prodaj-
nih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, 
zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji 
ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.

Prihodki od opravljenih storitev, razen od 
opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih pri-
hodkov, se merijo po prodajnih cenah dokon-
čanih storitev. 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavlja-
jo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 
in neopredmetenih sredstev, kot presežki nji-
hove prodajne vrednosti nad njihovo knjigo-
vodsko vrednostjo, odpisih dolgov ali izterjavi 
terjatev, za katere je bil predhodno oblikovan
popravek vrednosti.

Finančni prihodki so prihodki naložbenja. 
Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in 
v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane 
obresti, deleži v dobičku drugih in prevredno-
tovalni finančni prihodki.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postav-
ke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni 
izid.

OOddhhooddkkii

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v 
obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sred-
stev ali povečanj dolgov, ki prek poslovnega 
izida vplivajo na velikost kapitala.

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, 
finančne odhodke in druge odhodke.

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

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim 
stroškom v obračunskem obdobju, povečanim 
za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah 
proizvodov in nedokončane proizvodnje ter 
zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v kon-
čnih zalogah proizvodov in nedokončane proiz-
vodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi 
nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga 
in materiala.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavlja-
jo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi ter obratnimi sreds-
tvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje 
njihove vrednosti ni krito z revalorizacijskim 
popravkom kapitala iz njihove predhodne 
okrepitve. Takšno naravo ima pri opredmete-
nih osnovnih sredstvih tudi primanjkljaj njihove 
prodajne cene v primerjavi s knjigovodsko 
vrednostjo, zmanjšano za revalorizacijske 
rezerve.

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in 
odhodki za naložbenje.

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

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v 
zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančni-
mi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zma-
njšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom 
iz prevrednotenja kapitala.

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postav-
ke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni 
izid.

IIzzkkaazz ddeennaarrnniihh ttookkoovv

Izkaz denarnih tokov prikazuje gibanje pritokov 
in odtokov ter pojasnjuje spremembe v stanju 
denarnih sredstev. Sestavljen je po posredni 
metodi (različica II SRS 22) na podlagi podat-
kov v dveh zaporednih bilancah stanja, podat-
kov v izkazu poslovnega izida in dodatnih 
podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pre-
jemkov in izdatkov.

IIzzkkaazz ggiibbaannjjaa kkaappiittaallaa

Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene 
razpredelnice sprememb vseh sestavin kapita-
la. Izkaz gibanja kapitala je izdelan po različici 
I ( SRS 23), ki prikazuje vse sestavine kapitala.
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3.10. POJASNILA K BILANCI STANJA

33..1100..11.. NNeeoopprreeddmmeetteennaa ssrreeddssttvvaa iinn ddoollggoorrooččnnee aakkttiivvnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Opis
Dolgoročne 

premoženjske 
pravice

Druge AČR Skupaj

NABAVNA VREDNOST

Stanje 31.12.2015 41.544 1.424 42.968

Povečanja 0 0 0

Zmanjšanja -756 0 -756

Okrepitev 0 0 0

Oslabitev 0 0 0

Stanje 31.12.2016 40.788 1.424 42.212

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 31.12.2015 41.354 0 41.354

Povečanja 0 0 0

Zmanjšanja -756 0 -756

Amortizacija 190 0 190

Okrepitev 0 0 0

Oslabitev 0 0 0

Stanje 31.12.2016 40.788 0 40.788

NEODPISANA VREDNOST

Stanje  31.12.2015 190 1.424 1.614

Stanje  31.12.2016 0 1.424 1.424

Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje pravice do uporabe računalniških programov ProPIS in 

e-Service, ki se odpisujejo po amortizacijski stopnji 20 odstotkov, ter antivirusni program, ki se odpisu-

je po amortizacijski stopnji 50 odstotkov, ter druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve.

V letu 2016 se amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva niso spremenile.

Družba med neopredmetenimi sredstvi ne evidentira sredstev z nedoločeno dobo koristnosti.
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3.10. POJASNILA K BILANCI STANJA

33..1100..11.. NNeeoopprreeddmmeetteennaa ssrreeddssttvvaa iinn ddoollggoorrooččnnee aakkttiivvnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Opis
Dolgoročne 

premoženjske 
pravice

Druge AČR Skupaj

NABAVNA VREDNOST

Stanje 31.12.2015 41.544 1.424 42.968

Povečanja 0 0 0

Zmanjšanja -756 0 -756

Okrepitev 0 0 0

Oslabitev 0 0 0

Stanje 31.12.2016 40.788 1.424 42.212

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 31.12.2015 41.354 0 41.354

Povečanja 0 0 0

Zmanjšanja -756 0 -756

Amortizacija 190 0 190

Okrepitev 0 0 0

Oslabitev 0 0 0

Stanje 31.12.2016 40.788 0 40.788

NEODPISANA VREDNOST

Stanje  31.12.2015 190 1.424 1.614

Stanje  31.12.2016 0 1.424 1.424

Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje pravice do uporabe računalniških programov ProPIS in 

e-Service, ki se odpisujejo po amortizacijski stopnji 20 odstotkov, ter antivirusni program, ki se odpisu-

je po amortizacijski stopnji 50 odstotkov, ter druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve.

V letu 2016 se amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva niso spremenile.

Družba med neopredmetenimi sredstvi ne evidentira sredstev z nedoločeno dobo koristnosti.
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Opredmetena osnovna sredstva družba vrednoti po modelu nabavne vrednosti. 

Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 46,9 odstotkov vseh sredstev družbe.

Skupni znesek naložb v opredmetena osnovna sredstva je v letu 2016 znašal 131.848 EUR.

Družba je v letu 2016 ob inventuri iz uporabe izločila del opreme, ki je bila dotrajana in povsem neu-

porabna ter v celoti amortizirana. Nabavna vrednost te opreme je znašala 41.935 EUR. Izločena sreds-

tva so bila že v celoti amortizirana.

Stanje posojil za financiranje osnovnih sredstev je na dan 31.12.2016 znašalo 1.230.200 EUR.

Družba ima v lasti osnovna sredstva, kupljena na osnovi pogodb o finančnem najemu. Knjigovodska 

vrednost opreme, pridobljene s finančnim najemom, znaša na dan 31.12.2016 56.175 EUR. Na dan 

31.12.2015 je knjigovodska vrednost opreme, pridobljene s finančnim najemom, znašala 52.742 EUR.

Stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2016

Opis Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost
Stopnja odpisa-
nosti

Zgradbe 5.866.449 2.606.611 3.259.838 44%
Oprema 6.796.294 6.390.001 406.293 94%
Skupaj 12.662.743 8.996.612 3.666.131 71%

Družba je prešla na model vrednotenja zemljišč po modelu nabavne vrednosti in odpravila prevredno-

tenje v višini 246.605 EUR.

Nepremičnine na Korenovi cesti 9 so obremenjene s hipoteko. Stanje posojil, ki so zavarovana z zas-

tavljenimi nepremičninami, je na dan 31.12.2016 2,4 mio EUR. Neodpisana vrednost zastavljenih nep-

remičnin na dan 31.12.2016, je 4,4 mio EUR.

Družba med svojimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje opremo, pridobljeno na osnovi sub-

vencij. Neodpisana vrednost te opreme na dan 31.12.2016 znaša 368 tisoč EUR.

33..1100..33.. OOddlloožžeennee tteerrjjaattvvee zzaa ddaavveekk

Družba je v letu 2016 v celoti odpravila odložene terjatve za davek, saj ni na razpolago obdavčljivi 

dobiček, ki bi omogočal pokritje neizrabljenih davčnih izgub.
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33..1100..44.. ZZaallooggee

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

Material 388.131 40,0 363.067 37,4 107
Nedokončana proizvodnja 278.921 28,7 279.006 28,7 100
Proizvodi  302.534 31,2 284.140 29,3 106
Predujmi za zaloge 1.313 0,1 44.713 4,6 3
Skupaj 970.899 100,0 970.926 100,0 100

Zaloge na dan 31.12.2016 predstavljajo 9,5 odstotkov vseh sredstev družbe in so v primerjavi s stan-

jem konec leta 2015 ostale nespremenjene.

Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov so obremenjene s proizvajalnimi stroški (nepo-

srednimi stroški materiala in storitev, neposrednimi stroški dela, neposredno amortizacijo in splošnimi 

proizvajalnimi stroški).

V letu 2016 je družba evidentirala popisne presežke v višini 13.938 EUR ter popisne primanjkljaje v 

višini 42.095 EUR.

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

2016 družba zalog ni slabila.

 
Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

33..1100..55.. KKrraattkkoorrooččnnee ffiinnaannččnnee nnaalloožžbbee

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje kratkoročno dana posojila.

Opis
Saldo 

31.12.15 Povečanja Zmanjšanja Slabitev
Saldo 

31.12.16
Kratkoročna posojila dana v skupini 46.821 5.148.431 5.020.206 175.046
Skupaj 46.821 5.148.431 5.020.206 0 175.046

Posojila niso zavarovana. Obrestna mera za posojila, dana družbam v skupini, je oblikovana v skladu s

pravilnikom o določanju obrestne mere med povezanimi osebami.

40

MESO KAMNIK, d.d.



                                                                      LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

42

Opredmetena osnovna sredstva družba vrednoti po modelu nabavne vrednosti. 

Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 46,9 odstotkov vseh sredstev družbe.

Skupni znesek naložb v opredmetena osnovna sredstva je v letu 2016 znašal 131.848 EUR.

Družba je v letu 2016 ob inventuri iz uporabe izločila del opreme, ki je bila dotrajana in povsem neu-

porabna ter v celoti amortizirana. Nabavna vrednost te opreme je znašala 41.935 EUR. Izločena sreds-

tva so bila že v celoti amortizirana.

Stanje posojil za financiranje osnovnih sredstev je na dan 31.12.2016 znašalo 1.230.200 EUR.

Družba ima v lasti osnovna sredstva, kupljena na osnovi pogodb o finančnem najemu. Knjigovodska 

vrednost opreme, pridobljene s finančnim najemom, znaša na dan 31.12.2016 56.175 EUR. Na dan 

31.12.2015 je knjigovodska vrednost opreme, pridobljene s finančnim najemom, znašala 52.742 EUR.

Stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2016

Opis Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost
Stopnja odpisa-
nosti

Zgradbe 5.866.449 2.606.611 3.259.838 44%
Oprema 6.796.294 6.390.001 406.293 94%
Skupaj 12.662.743 8.996.612 3.666.131 71%

Družba je prešla na model vrednotenja zemljišč po modelu nabavne vrednosti in odpravila prevredno-

tenje v višini 246.605 EUR.

Nepremičnine na Korenovi cesti 9 so obremenjene s hipoteko. Stanje posojil, ki so zavarovana z zas-

tavljenimi nepremičninami, je na dan 31.12.2016 2,4 mio EUR. Neodpisana vrednost zastavljenih nep-

remičnin na dan 31.12.2016, je 4,4 mio EUR.

Družba med svojimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje opremo, pridobljeno na osnovi sub-

vencij. Neodpisana vrednost te opreme na dan 31.12.2016 znaša 368 tisoč EUR.

33..1100..33.. OOddlloožžeennee tteerrjjaattvvee zzaa ddaavveekk

Družba je v letu 2016 v celoti odpravila odložene terjatve za davek, saj ni na razpolago obdavčljivi 

dobiček, ki bi omogočal pokritje neizrabljenih davčnih izgub.
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33..1100..44.. ZZaallooggee

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

Material 388.131 40,0 363.067 37,4 107
Nedokončana proizvodnja 278.921 28,7 279.006 28,7 100
Proizvodi  302.534 31,2 284.140 29,3 106
Predujmi za zaloge 1.313 0,1 44.713 4,6 3
Skupaj 970.899 100,0 970.926 100,0 100

Zaloge na dan 31.12.2016 predstavljajo 9,5 odstotkov vseh sredstev družbe in so v primerjavi s stan-

jem konec leta 2015 ostale nespremenjene.

Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov so obremenjene s proizvajalnimi stroški (nepo-

srednimi stroški materiala in storitev, neposrednimi stroški dela, neposredno amortizacijo in splošnimi 

proizvajalnimi stroški).

V letu 2016 je družba evidentirala popisne presežke v višini 13.938 EUR ter popisne primanjkljaje v 

višini 42.095 EUR.

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

2016 družba zalog ni slabila.

 
Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

33..1100..55.. KKrraattkkoorrooččnnee ffiinnaannččnnee nnaalloožžbbee

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje kratkoročno dana posojila.

Opis
Saldo 

31.12.15 Povečanja Zmanjšanja Slabitev
Saldo 

31.12.16
Kratkoročna posojila dana v skupini 46.821 5.148.431 5.020.206 175.046
Skupaj 46.821 5.148.431 5.020.206 0 175.046

Posojila niso zavarovana. Obrestna mera za posojila, dana družbam v skupini, je oblikovana v skladu s

pravilnikom o določanju obrestne mere med povezanimi osebami.
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33..1100..66.. KKrraattkkoorrooččnnee ppoosslloovvnnee tteerrjjaattvvee

Opis 31.12.2016
Delež v 

% 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 755.569 18,6 571.667 13,0 132
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.358.843 82,5 3.844.935 87,4 87
Oslabitve -250.765 6,2 -195.245 4,4 128
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 207.208 5,1 178.007 4,0 116
Skupaj 4.070.855 100,0 4.399.364 100,0 93

Skladno s poslovno politiko družbe in kriteriji za oslabitev je bil v breme prevrednotovalnih poslovnih 

odhodkov oblikovan popravek vrednosti terjatev do kupcev v višini 55.862 EUR. Plačane sporne terjat-

ve v višini 343 EUR zmanjšujejo popravek vrednosti terjatev in so bile evidentirane v dobro prevredno-

tovalnih poslovnih prihodkov. V letu 2016 so bile iz poslovnih knjig izločene terjatve iz naslova obraču-

nanih zamudnih obresti v višini 22.420 EUR.

Poslovne terjatve do podjetij v skupini

Opis 31.12.2016
Delež v 

% 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 755.325 100,0 571.619 100,0 132
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prih. 244 0,0 48 0,0 508
Druge kratkoročne terjatve do družb v skupini 0 0,0 0 0,0 0
Skupaj 755.569 100,0 571.667 100,0 132

Družba Meso Kamnik, d.d. je porok za obveznosti družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. do višini 800.000 

EUR.

Struktura terjatev do kupcev po rokih zapadlosti
Opis Vrednost Delež v %
Nezapadle 3.548.298 86,2%
do 30 dni nad valuto 259.296 6,3%
nad 30 do 60 dni nad valuto 55.279 1,3%
nad 60 dni nad valuto 774 0,0%
Toženi zneski, PP, stečaji 250.765 6,1%
Skupaj 4.114.412 100,0%

Terjatve do kupcev so zavarovane samo na osnovi pogodbenih določil. Tveganje neplačil družba 

zmanjšuje s stalnim spremljanjem odprtih terjatev, nadzorom slabih plačnikov in aktivnimi postopki pri 

izterjavi terjatev.
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33..1100..77.. DDeennaarrnnaa ssrreeddssttvvaa

Na kontih denarnih sredstev izkazujemo denarna sredstva v blagajni, denarna sredstva na poslovnih 

računih ter denar na poti. Družba ima odprt transakcijski račun pri treh poslovnih bankah.

Opis 31.12.2016
Delež v 

% 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Gotovina v blagajni 183 0,3 151 0,7 121
Denar na poti 5.380 8,5 2.420 11,6 222
Denarna sred.na poslovnih računih pri bankah 57.374 91,3 18.246 87,7 314
Skupaj 62.937 100,0 20.817 100,0 302

33..1100..88.. KKrraattkkoorrooččnnee aakkttiivvnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Družba ima na dan 31.12.2016 za 141.171 EUR aktivnih časovnih razmejitev. Za 32.069 EUR ima dru-

žba oblikovanih odloženih stroškov, za 109.102 EUR ima družba vračunanih prihodkov, ki še niso bili 

zaračunani.

33..1100..99.. KKaappiittaall

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

opredeljujemo lastništvo podjetja, ki ga določimo z vplačanim kapitalom.

Opis 31.12.2016
Delež 

v % 31.12.2015
Delež 

v %
Indeks 
16/15

Osnovni kapital 883.050 65,2 883.050 43,4 100
Kapitalske rezerve 908.435 67,1 908.435 44,6 100
Rezerve iz dobička 148.162 10,9 148.162 7,3 100
Zakonske rezerve 148.160 10,9 148.160 7,3 100
Druge rezerve iz dobička 2 0,0 2 0,0 100
Revalorizacijske rezerve 0 0,0 204.682 10,0 ***
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 45.433 3,4 44.930 2,2 101
Preneseni čisti poslovni izid -152.537 -11,3 -285.234 -14,0 53
Čisti rezultat poslovnega leta -477.925 -35,3 132.697 6,5 ***

Skupaj 1.354.618 100,0 2.036.722 100,0 67

Osnovni kapital družbe je razdeljen je na 21.025 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z 

nominalno vrednostjo 42 EUR. Vse delnice so enega razreda in so v celoti vplačane.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2016 znaša 64,43 EUR (31.12.2015; 96,87 EUR).

Delnice ne kotirajo na borzi. Delniško knjigo vodi Klirinško depotna družba Ljubljana. Lastnih delnic 

družba v letu 2016 ni niti pridobivala, niti prodajala.
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33..1100..66.. KKrraattkkoorrooččnnee ppoosslloovvnnee tteerrjjaattvvee

Opis 31.12.2016
Delež v 

% 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 755.569 18,6 571.667 13,0 132
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.358.843 82,5 3.844.935 87,4 87
Oslabitve -250.765 6,2 -195.245 4,4 128
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 207.208 5,1 178.007 4,0 116
Skupaj 4.070.855 100,0 4.399.364 100,0 93

Skladno s poslovno politiko družbe in kriteriji za oslabitev je bil v breme prevrednotovalnih poslovnih 

odhodkov oblikovan popravek vrednosti terjatev do kupcev v višini 55.862 EUR. Plačane sporne terjat-

ve v višini 343 EUR zmanjšujejo popravek vrednosti terjatev in so bile evidentirane v dobro prevredno-

tovalnih poslovnih prihodkov. V letu 2016 so bile iz poslovnih knjig izločene terjatve iz naslova obraču-

nanih zamudnih obresti v višini 22.420 EUR.

Poslovne terjatve do podjetij v skupini

Opis 31.12.2016
Delež v 

% 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 755.325 100,0 571.619 100,0 132
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prih. 244 0,0 48 0,0 508
Druge kratkoročne terjatve do družb v skupini 0 0,0 0 0,0 0
Skupaj 755.569 100,0 571.667 100,0 132

Družba Meso Kamnik, d.d. je porok za obveznosti družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. do višini 800.000 

EUR.

Struktura terjatev do kupcev po rokih zapadlosti
Opis Vrednost Delež v %
Nezapadle 3.548.298 86,2%
do 30 dni nad valuto 259.296 6,3%
nad 30 do 60 dni nad valuto 55.279 1,3%
nad 60 dni nad valuto 774 0,0%
Toženi zneski, PP, stečaji 250.765 6,1%
Skupaj 4.114.412 100,0%

Terjatve do kupcev so zavarovane samo na osnovi pogodbenih določil. Tveganje neplačil družba 

zmanjšuje s stalnim spremljanjem odprtih terjatev, nadzorom slabih plačnikov in aktivnimi postopki pri 

izterjavi terjatev.
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33..1100..77.. DDeennaarrnnaa ssrreeddssttvvaa

Na kontih denarnih sredstev izkazujemo denarna sredstva v blagajni, denarna sredstva na poslovnih 

računih ter denar na poti. Družba ima odprt transakcijski račun pri treh poslovnih bankah.

Opis 31.12.2016
Delež v 

% 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Gotovina v blagajni 183 0,3 151 0,7 121
Denar na poti 5.380 8,5 2.420 11,6 222
Denarna sred.na poslovnih računih pri bankah 57.374 91,3 18.246 87,7 314
Skupaj 62.937 100,0 20.817 100,0 302

33..1100..88.. KKrraattkkoorrooččnnee aakkttiivvnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Družba ima na dan 31.12.2016 za 141.171 EUR aktivnih časovnih razmejitev. Za 32.069 EUR ima dru-

žba oblikovanih odloženih stroškov, za 109.102 EUR ima družba vračunanih prihodkov, ki še niso bili 

zaračunani.

33..1100..99.. KKaappiittaall

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

opredeljujemo lastništvo podjetja, ki ga določimo z vplačanim kapitalom.

Opis 31.12.2016
Delež 

v % 31.12.2015
Delež 

v %
Indeks 
16/15

Osnovni kapital 883.050 65,2 883.050 43,4 100
Kapitalske rezerve 908.435 67,1 908.435 44,6 100
Rezerve iz dobička 148.162 10,9 148.162 7,3 100
Zakonske rezerve 148.160 10,9 148.160 7,3 100
Druge rezerve iz dobička 2 0,0 2 0,0 100
Revalorizacijske rezerve 0 0,0 204.682 10,0 ***
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 45.433 3,4 44.930 2,2 101
Preneseni čisti poslovni izid -152.537 -11,3 -285.234 -14,0 53
Čisti rezultat poslovnega leta -477.925 -35,3 132.697 6,5 ***

Skupaj 1.354.618 100,0 2.036.722 100,0 67

Osnovni kapital družbe je razdeljen je na 21.025 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z 

nominalno vrednostjo 42 EUR. Vse delnice so enega razreda in so v celoti vplačane.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2016 znaša 64,43 EUR (31.12.2015; 96,87 EUR).

Delnice ne kotirajo na borzi. Delniško knjigo vodi Klirinško depotna družba Ljubljana. Lastnih delnic 

družba v letu 2016 ni niti pridobivala, niti prodajala.
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Kapitalske rezerve je družba 01.01.2006 v celoti oblikovala iz splošnega prevrednotovalnega popravka 

kapitala skladno z določili SRS 2006 v znesku 892.889 EUR. V letu 2013 je družba povečala kapitalske 

rezerve za vplačan presežek kapitala v vrednosti 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 2001, v višini 55.809 EUR iz revalorizacijskega 

popravka rezerv.

Ob prehodu na SRS 2016 je družba spremenila metodo vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 

ter odpravila revalorizacijske rezerve.

Družba je poslovno leto 2016 zaključila z izgubo v višini 477.925 EUR.

Izguba na delnico za leto 2016 je znašala 22,73 EUR, medtem ko je dobiček na delnico leta 2015 zna-

šal 6,31 EUR.

33..1100..1100.. RReezzeerrvvaacciijjee iinn ddoollggoorrooččnnee ppaassiivvnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Rezervacije za Rezervacije za Prejete dotacije
Opis jubilejne nagrade odpravnine ob upok. za osn.sred. Skupaj
Stanje 31.12.2015 32.585 52.221 369.084 453.890
Oblikovanje 4.480 7.858 0 12.338
Poraba -2.069 0 -43.660 -45.729
Odprava -5.982 -11.442 0 -17.424
Aktuarski dobiček/izguba 1.056 2.295 0 3.351
Stanje 31.12.2016 30.070 50.932 325.424 406.426

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so oblikovane za ocenjena izplačila jubi-

lejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi kot rezultat dolgoletnega službovanja zaposlenih diskontirane 

na sedanjo vrednost na dan zaključka poslovnega obdobja. Za izračun sedanje vrednosti je uporablje-

na krivulja obrestnih mer. Na dan 31.12.2016 je družba knjigovodsko stanje rezervacij za jubilejne 

nagrade in odpravnin ob upokojitvi uskladila z izračunom potrebnih rezervacij.
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Analiza občutljivosti rezervacij v EUR

Opis

Rezervacije za 
jubilejne 
nagrade Sprememba

Rezervacije za 
odpravnine Sprememba Skupaj Sprememba

Osnovna vrednost 31.219 0 50.932 0 82.151 0
Obrestna mera +100 bp 29.205 -2.014 46.063 -4.869 75.268 -6.883
Obrestna mera -100 bp 33.467 2.248 56.546 5.614 90.013 7.862
Rast plač + 10% 31.219 0 51.048 116 82.267 116
Rast plač - 10% 31.219 0 50.817 -115 82.036 -115
Fluktuacija + 10% 29.833 -1.386 49.075 -1.857 78.908 -3.243
Fluktuacija - 10% 32.730 1.511 53.001 2.069 85.731 3.580
Smrtnost +10% 21.112 -106 50.437 -495 71.549 -601
Smrtnost -10% 31.325 106 51.433 501 82.758 607

Zapadanje rezervacij po letih

Opis do 1 leta od 1 do 3 let nad 3 leti Skupaj

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.208 5.348 23.514 30.070

Rezervacije za odpravnine 2.101 1.190 47.641 50.932

Skupaj 3.309 6.538 71.155 81.002

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje namensko pridobljena nepovratna 

sredstva iz naslova kmetijske strukturne politike, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega usmerjeval-

nega in jamstvenega sklada.

Zmanjšanje postavke v letu 2016 v višini 30.085 EUR je enako amortizaciji osnovnih sredstev, financi-

ranih s temi sredstvi, in predstavlja druge poslovne prihodke.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je družbi v letu 2010 odobrila vlogo za dodelitev 

nepovratnih sredstev iz Ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospo-

darske družbe v višini 208.099 EUR. Družba je v letu 2016 zmanjšala postavko v višini 13.575 EUR, 

kar predstavlja amortizacijo sofinancirane tehnološke opreme in pripoznala druge poslovne prihodke.

33..1100..1111.. DDoollggoorrooččnnee ffiinnaannččnnee oobbvveezznnoossttii

Stanje Prenos na kratk. Povečanja Odplačano Načrt.odplač. Stanje
Opis 31.12.2015 fin.obveznosti v tek. letu v tek. letu v 2017 31.12.2016
Prejeta dolg. 
posojila bank 1.820.206 1.820.206 0 0 0 0
Druge 
dolg.finančne 
obveznosti 15.531 0 67.251 0 59.119 23.663
Skupaj 1.835.737 1.820.206 67.251 0 59.119 23.663

V letu 2016 je družba povečala obveznosti na osnovi pridobljenega finančnega najema v višini 67.251 

EUR. 
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preteklih let in dodatno v letu 2002, ob uveljavitvi SRS 2001, v višini 55.809 EUR iz revalorizacijskega 

popravka rezerv.
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ter odpravila revalorizacijske rezerve.

Družba je poslovno leto 2016 zaključila z izgubo v višini 477.925 EUR.

Izguba na delnico za leto 2016 je znašala 22,73 EUR, medtem ko je dobiček na delnico leta 2015 zna-

šal 6,31 EUR.
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Aktuarski dobiček/izguba 1.056 2.295 0 3.351
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lejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi kot rezultat dolgoletnega službovanja zaposlenih diskontirane 

na sedanjo vrednost na dan zaključka poslovnega obdobja. Za izračun sedanje vrednosti je uporablje-

na krivulja obrestnih mer. Na dan 31.12.2016 je družba knjigovodsko stanje rezervacij za jubilejne 

nagrade in odpravnin ob upokojitvi uskladila z izračunom potrebnih rezervacij.
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Analiza občutljivosti rezervacij v EUR

Opis

Rezervacije za 
jubilejne 
nagrade Sprememba

Rezervacije za 
odpravnine Sprememba Skupaj Sprememba

Osnovna vrednost 31.219 0 50.932 0 82.151 0
Obrestna mera +100 bp 29.205 -2.014 46.063 -4.869 75.268 -6.883
Obrestna mera -100 bp 33.467 2.248 56.546 5.614 90.013 7.862
Rast plač + 10% 31.219 0 51.048 116 82.267 116
Rast plač - 10% 31.219 0 50.817 -115 82.036 -115
Fluktuacija + 10% 29.833 -1.386 49.075 -1.857 78.908 -3.243
Fluktuacija - 10% 32.730 1.511 53.001 2.069 85.731 3.580
Smrtnost +10% 21.112 -106 50.437 -495 71.549 -601
Smrtnost -10% 31.325 106 51.433 501 82.758 607

Zapadanje rezervacij po letih

Opis do 1 leta od 1 do 3 let nad 3 leti Skupaj

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.208 5.348 23.514 30.070

Rezervacije za odpravnine 2.101 1.190 47.641 50.932

Skupaj 3.309 6.538 71.155 81.002

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje namensko pridobljena nepovratna 

sredstva iz naslova kmetijske strukturne politike, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega usmerjeval-

nega in jamstvenega sklada.

Zmanjšanje postavke v letu 2016 v višini 30.085 EUR je enako amortizaciji osnovnih sredstev, financi-

ranih s temi sredstvi, in predstavlja druge poslovne prihodke.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je družbi v letu 2010 odobrila vlogo za dodelitev 

nepovratnih sredstev iz Ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospo-

darske družbe v višini 208.099 EUR. Družba je v letu 2016 zmanjšala postavko v višini 13.575 EUR, 

kar predstavlja amortizacijo sofinancirane tehnološke opreme in pripoznala druge poslovne prihodke.
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Stanje Prenos na kratk. Povečanja Odplačano Načrt.odplač. Stanje
Opis 31.12.2015 fin.obveznosti v tek. letu v tek. letu v 2017 31.12.2016
Prejeta dolg. 
posojila bank 1.820.206 1.820.206 0 0 0 0
Druge 
dolg.finančne 
obveznosti 15.531 0 67.251 0 59.119 23.663
Skupaj 1.835.737 1.820.206 67.251 0 59.119 23.663

V letu 2016 je družba povečala obveznosti na osnovi pridobljenega finančnega najema v višini 67.251 

EUR. 
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Dolgoročna finančne obveznosti na podlagi leasing pogodb so zavarovana z danimi menicami ter pre-

dmeti finančnega najema. 

Ker do datuma sestavitve računovodskih izkazov nov načrt finančnega prestrukturiranja (MRA) še ni 

bil podpisan, smo dolgoročne finančne obveznosti do bank prerazvrstili med kratkoročne finančen 

obveznosti. 

33..1100..1122.. OOddlloožžeennee oobbvveezznnoossttii zzaa ddaavveekk

Družba je v letu 2016 spremenila način vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, zato je iz poslo-

vnih knjig izločila odložene obveznosti za davek iz naslova revaloriziranja.

33..1100..1133.. KKrraattkkoorrooččnnee ffiinnaannččnnee oobbvveezznnoossttii

Opis 31.12.2015

Prenos iz 
dolg.fin. 

obveznosti Povečanja Odplačila 31.12.2016
Kratk.finančne obveznosti do podjetij v skupini 0 0 5.170.886 5.170.886 0
Kratk.finančne obveznosti do bank 927.225 1.820.206 3.340.000 3.633.117 2.454.314
Kratk.del dolg.fin.obveznosti do bank 118.849 0 0 118.849 0
Kratkoročni del drugih dolg.fin.obvez. 14.886 0 59.119 58.201 15.804
Skupaj 1.060.960 1.820.206 8.570.005 8.981.053 2.470.118

Ker do datuma sestavitve računovodskih izkazov nov načrt finančnega prestrukturiranja (MRA) še ni 

bil podpisan, smo dolgoročne finančne obveznosti do bank prerazvrstili med kratkoročne finančen 

obveznosti.

Kratkoročna posojila, dana družbam v skupini niso zavarovana.

Kratkoročna posojila, prejeta od bank, so zavarovana s hipoteko na nepremičnine družbe.

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

33..1100..1144.. KKrraattkkoorrooččnnee ppoosslloovvnnee oobbvveezznnoossttii

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

Kratk. posl. obv. do družb v skupini 1.650.386 28,2 1.611.120 30,1 102
Kratk. posl. obveznosti do dobaviteljev 3.961.584 67,9 3.529.046 66,0 112
Kratk. posl. obveznosti iz predujmov 0 0,0 0 0,0 ***
Kratkoročne  obveznosti do drugih 232.915 4,0 211.019 3,9 110
Skupaj 5.844.885 100,0 5.351.185 100,0 109

                                                                      LETNO POROČILO MESO KAMNIK D.D. 2016

49

Druge kratkoročne obveznosti

Opis 31.12.2016 Delež v % 31.12.2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Kratk.obvez. za čiste plače in nadomestila 131.157 56,3 114.226 54,1 115
Kratk.obvez. do državnih in drugih institucij 94.841 40,7 88.367 41,9 107
Druge kratkoročne obveznosti 6.917 3,0 8.426 4,0 82
Skupaj 232.915 100,0 211.019 100,0 110

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi 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 15. v mesecu za pretekli mesec.

Med kratkoročnimi obveznostmi do državnih in drugih institucij pretežni del predstavljajo obveznosti za 

obračunani davek na dodano vrednost ter obračunani prispevki na plače.

33..1100..1155.. KKrraattkkoorrooččnnee ppaassiivvnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2016 133.750 EUR in jih sestavljajo: 

kratkoročne rezervacije iz naslova neizkoriščenega dopusta in neizplačanih ur zaposlencev v višini 

77.515 EUR ter ostali vnaprej vračunani stroški v višini 27.604 EUR ter kratkoročno odloženi prihodki v 

višini 28.631 EUR za obračunane neplačane zamudne obresti, ki jih bo družba vključila med prihodke, 

ko bodo zamudne obresti plačane.

33..1100..1166.. ZZuunnaajjbbiillaannččnnaa ssrreeddssttvvaa

Skupna vrednost zunajbilančnih sredstev znaša 3.846.789 EUR in obsega naslednje postavke:

 dane hipoteke za zavarovanje posojil: 2.454.315 EUR

 dane menice, izvršnice    247.455 EUR

 odobreno, neizkoriščeno posojilo    290.000 EUR

 poroštvo za obveznosti    800.000 EUR

 stanje embalaže v uporabi      55.019 EUR

Zabilančno je evidentirano dano poroštvo za obveznosti družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. v višini 

800.000,00 EUR.

Dane hipoteke za zavarovanje posojil predstavljajo višino še neodplačanih posojil.
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33..1100..1155.. KKrraattkkoorrooččnnee ppaassiivvnnee ččaassoovvnnee rraazzmmeejjiittvvee
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33..1100..1166.. ZZuunnaajjbbiillaannččnnaa ssrreeddssttvvaa
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 dane hipoteke za zavarovanje posojil: 2.454.315 EUR

 dane menice, izvršnice    247.455 EUR
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Dane hipoteke za zavarovanje posojil predstavljajo višino še neodplačanih posojil.
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3.11. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

33..1111..11.. ČČiissttii pprriihhooddkkii iizz pprrooddaajjee

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

Prodaja proizvodov na domačem trgu 27.159.030 89,2 26.483.385 91,5 103
Prodaja proizvodov na tujem trgu 2.439.795 8,0 1.320.270 4,6 185
Prodaja storitev 510.012 1,7 377.600 1,3 135
Prodaja trgovskega blaga in materiala 325.351 1,1 754.014 2,6 43
Skupaj 30.434.188 100,0 28.935.269 100,0 105

33..1111..22.. DDrruuggii ppoosslloovvnnii pprriihhooddkkii

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

Drugi poslovni prihodki 48.643 88,7 79.679 49,1 61
Prevrednotovalni poslovni prihodki 6.188 11,3 82.467 50,9 8
Skupaj 54.831 100,0 162.146 100,0 34

33..1111..33.. PPoosslloovvnnii pprriihhooddkkii

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, trgovskega blaga, materiala 

in opravljenih storitev v obračunskem obdobju.

Opis
2016 Delež v % 2015 Delež v %

Indeks 
16/15

Prodaja proizvodov na domačem trgu 27.159.030 89,0 26.483.385 91,1 102,6
Prodaja proizvodov na tujem trgu 2.439.795 8,0 1.320.270 4,5 184,8
Prodaja storitev 510.012 1,7 377.600 1,3 135,1
Prodaja trgovskega blaga in materiala 325.351 1,1 754.014 2,6 43,1
Drugi poslovni prihodki 48.643 0,2 79.679 0,3 61,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki 6.188 0,0 82.467 0,3 7,5
Skupaj poslovni prihodki 30.489.019 99,9 29.097.415 100,0 104,8
Povečanje vrednosti zalog 18.309 0,06 ***
Zmanjšanje vrednosti zalog -12.455 -0,04 ***
Skupaj kosmati donos 30.507.328 100 29.084.960 100 104,9

V letu 2016 je družba realizirala 2,6 odstotno rast prihodkov na domačem trgu, na tujih trgih pa so 

prihodki narasli za 84,8 odstotkov.
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Prihodki iz naslova prodaje blaga in materiala so tudi v letu 2016 padali in se zmanjšali za 56,9 odstot-

kov.

33..1111..44.. PPoosslloovvnnii ooddhhooddkkii

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

Nabavna vred. prodanega TB 309.252 1,0 598.522 2,1 52
Stroški materiala 23.075.399 74,9 21.156.538 73,2 109
Stroški storitev 4.340.867 14,1 4.181.955 14,5 104
Amortizacija 414.648 1,3 579.526 2,0 72
Stroški dela 2.555.691 8,3 2.340.846 8,1 109
Drugi stroški poslovanja 45.794 0,1 35.603 0,1 129
Prevrednotalni posl. odhodki 68.395 0,2 10.637 0,0 643
Skupaj 30.810.046 100,0 28.903.627 100,0 107

Največji delež poslovnih odhodkov predstavlja strošek materiala. 20,7 milijona EUR ali 89,6 odstotkov 

stroškov materiala so v letu 2016 predstavljali stroški porabljenih osnovnih surovin. Med stroški mate-

riala sta pomembnejši postavki še stroški pomožnega materiala v višini 1,7 milijona EUR in stroški 

porabljene energije v višini 418 tisoč EUR.

Med poslovnimi odhodki predstavljajo stroški storitev 14,1 odstotni delež. Pretežni del stroškov stori-

tev predstavljajo stroški storitev povezani s klanjem in razsekom, stroški transportnih storitev ter stro-

ški marketinških in komercialnih kondicij, ki jih zaračunavajo veliki trgovski sistemi.

Družba je skladno s podpisano pogodbo o opravljanju revizijskega pregleda za leto 2016 med stroške 

storitev vračunala 4.900 EUR za revidiranje letnega poročila za leto 2016. Stroškov drugih storitev 

revidiranja, davčnega svetovanja ali nerevizijskih storitev družba z revizijsko hišo ni imela.

Stroški po funkcionalnih skupinah

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

Proizvajalni stroški prod. proizvodov 26.273.828 85,3 24.417.931 84,4 108
Nabavna vred. prodanega blaga 309.252 1,0 598.522 2,1 52
Stroški prodajanja 3.391.610 11,0 2.929.445 10,1 116
Stroški splošnih dejavnosti 817.047 2,7 970.184 3,4 84
Skupaj 30.791.737 100,0 28.916.082 100,0 106

Poslovni odhodki so se letu 2016 glede na poslovne odhodke leta 2015 povečali za 6 odstotkov.
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33..1111..55.. SSttrroošškkii ddeellaa

Opis 2016
Delež 

v % 2015
Delež 

v %
Indeks 
16/15

Plače in nadomestila plač 1.782.568 69,7 1.641.773 70,1 109
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 18.247 0,7 18.655 0,8 98
Stroški pokojninskih zavarovanj 164.913 6,5 148.633 6,3 111
Stroški socialnih zavarovanj 134.901 5,3 122.733 5,2 110
Nagrade vajencem skupaj z dajatvami 0 0,0 0 0,0 -
Drugi stroški dela :
regres za letni dopust, prehrana, prevoz  na delo, odpravnine 455.062 17,8 401.393 17,1 113
rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 0 0,0 7.659 0,3 ***
Skupaj 2.555.691 100,0 2.340.846 100,0 109

Stroški dela vključujejo obračunane obveznosti do zaposlencev na podlagi Kolektivne pogodbe za kme-

tijstvo in živilsko industrijo Slovenije ter obračunane obveznosti na podlagi sklenjenih individualnih 

pogodb.

Konec leta 2016 je družba zaposlovala 147 delavcev. Povprečno število zaposlencev na podlagi delov-

nih ur je bilo 137,83.

Stroški dela na zaposlenega

Opis 2016 2015
Stroški dela na zaposlenega 18.547 17.624
Povprečna bruto plača na zaposlenega / 
mesec 1.078 1.030
Povprečno število zaposlenih iz ur 137,83 132,82

Družba je vključena v II. pokojninski steber Pokojninske družbe A, d.d.. Strošek dodatnega pokojnin-

skega zavarovanja zaposlencev za leto 2016 je znašal 18.247 EUR, strošek pokojninskih zavarovanj pa 

164.913 EUR.

33..1111..66.. SSttrroošškkii aammoorrttiizzaacciijjee

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

Amortizacija neopredmetenih sredstev 190 0,0 325 0,1 58
Amortizacija zgradb 230.637 55,6 230.637 39,8 100
Amortizacija opreme in nadomestnih  delov 180.987 43,6 346.958 59,9 52
Amortizacija drobnega inventarja 2.834 0,7 1.606 0,3 176
Skupaj 414.648 100,0 579.526 100,0 72

Družba v letu 2016 ni spreminjala amortizacijskih stopenj.
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33..1111..77.. FFiinnaannččnnii ooddhhooddkkii

Opis 2016 Delež v % 2015
Delež v 

%
Indeks 
16/15

Obresti od posojil, prejetih od družb v skupini 544 0,6 3.333 2,7 16,3
Obresti od posojil, prejetih od bank 67.146 70,5 107.701 87,6 62,3
Obresti iz drugih finančnih obveznosti 2.572 2,7 2.524 2,1 101,9
Zamudne obresti do dobaviteljev v skupini 203 0,2 1.650 1,3 12,3
Zamudne obresti do dobaviteljev 24.764 26,0 5.575 4,5 444,2
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 61 0,1 2.199 1,8 2,8
Skupaj 95.290 100,0 122.982 100,0 77,5

33..1111..88.. DDaavveekk oodd ddoohhooddkkoovv pprraavvnniihh oosseebb

Družba je v letu 2016 negativen poslovni izid v višini 477.925 EUR, ugotovljen po slovenskih računo-

vodskih standardih. Davčna osnova je bila enaka negativna, zato družba ni obračunala davka od 

dohodkov pravnih oseb. Podatki za davčni izkaz temeljijo na podatkih iz bilance stanja in izkaza poslo-

vnega izida, sestavljenih za poslovne namene. V obračunu so upoštevani davčno nepriznani odhodki in 

davčno priznane olajšave.

33..1111..99.. OOddlloožžeennii ddaavvkkii

Družba je v letu 2016 odpravila terjatev za odložene davke v višini 92.097 EUR, ker ne obstaja poziti-

vna davčna osnova, v breme katere bi pokrivali odložene terjatve.

33..1111..1100.. PPoosslloovvnnii iizziidd

    Opis 2016 2015
Indeks 
16/15

    EBITDA (pred amort., financ.in izr.delom) 180.325 771.496 23
    EBIT -302.718 181.333 -167
    ČISTI POSLOVNI IZID -477.925 132.697 -360

Bilančna izguba

Opis 2016 2015
Čisti poslovni izid poslovnega leta -477.925 132.697
Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let -152.537 -285.234
Bilančna izguba -630.462 -152.537
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3.12. DRUGA RAZKRITJA

PPrreegglleedd ttrraannssaakkcciijj ss ppoovveezzaanniimmii oosseebbaammii

Prodaja povezanim osebam

(v EUR) Leto 2016 Leto 2015

Farme Ihan d.d 0 12.654

Farme Ihan - KPM d.o.o. 192.219 5.962

Farme Ihan - MPR d.o.o. 1.442.313 1.292.955

GO-KO d.o.o. 12.709 3.723

FI-EKO d.o.o. 0 0

VOA d.o.o. 218 108

Skupaj 1.647.459 1.315.402

Nabave pri povezanih osebah

(v EUR) Leto 2016 Leto 2015

Farme Ihan d.d 0 251.933

Farme Ihan - KPM d.o.o. 287.618 99.134

Farme Ihan - MPR d.o.o 8.975.501 8.350.430

GO-KO d.o.o. 112.058 123.226

FI-EKO d.o.o. 0 0

Skupaj 9.375.177 8.824.723

PPrreegglleedd ssttaannjjaa tteerrjjaatteevv iinn oobbvveezznnoossttii ddrruužžbb vv sskkuuppiinnii

Terjatve iz poslovanja do povezanih oseb

(v EUR) 31.12.2016 31.12.2015

Farme Ihan d.d

Farme Ihan - KPM d.o.o. 403.247 221.684

Farme Ihan - MPR d.o.o 448.327 349.437

GO-KO d.o.o. 13.053 419

VOA d.o.o. 242 126

FI-EKO d.o.o. 0 0

Skupaj 864.869 571.666
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Obveznosti iz poslovanja do povezanih oseb - odprte postavke

(v EUR) 31.12.2016 31.12.2015

Farme Ihan d.d 0 0

Farme Ihan - KPM d.o.o. 34.840 48.469

Farme Ihan - MPR d.o.o 1.606.340 1.552.938

GO-KO d.o.o. 11.582 9.713

VOA d.o.o. 0 0

FI-EKO d.o.o. 0 0

Skupaj 1.652.762 1.611.120

Posojila, dana povezanim osebam - odprte postavke

(v EUR) 31.12.2016 31.12.2015

Farme Ihan d.d 0 0

Farme Ihan - KPM d.o.o. 0 0

Farme Ihan - MPR d.o.o 175.046 46.821

GO-KO d.o.o. 0 0

VOA d.o.o. 0 0

FI-EKO d.o.o. 0 0

Skupaj 175.046 46.821

V svoji zabilanci družba izkazuje tudi dano poroštvo družbi Farme Ihan – KPM d.o.o. za zavarovanje 

obveznosti le te v višini 800.000,00 EUR.

Družba Meso Kamnik, d.d. v preteklem poslovnem letu ni opustila ali storila nobenih pravnih poslov v 

interesu ali na pobudo obvladujoče družbe ali družb v skupini Farme Ihan – KPM d.o.o. Zato tudi ni 

bilo nadomestil, koristi (ugodnosti) ali prikrajšanja, ki bi jih družba imela. Enako velja tudi za obratno 

razmerje. 

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 vods-

tvo družbe ugotavlja, da je družba Meso Kamnik d.d., pri vsakem pravnem poslu s povezanimi oseba-

mi prejela ustrezno povračilo in s tem, ko je družba Meso Kamnik d.d., storila oziroma opustila pravni 

posel s povezano osebo, za to ni bila prikrajšana in ji ni bila povzročena poslovna oziroma gospodar-

ska škoda.

Za vsa razmerja veljajo tržni kriteriji in zakonska določila. Edina posredna korist za družbo Meso Kam-

nik d.d. je prepoznavnost izdelkov ob uporabi enotne blagovne znamke.
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3.12. DRUGA RAZKRITJA

PPrreegglleedd ttrraannssaakkcciijj ss ppoovveezzaanniimmii oosseebbaammii

Prodaja povezanim osebam

(v EUR) Leto 2016 Leto 2015

Farme Ihan d.d 0 12.654

Farme Ihan - KPM d.o.o. 192.219 5.962

Farme Ihan - MPR d.o.o. 1.442.313 1.292.955

GO-KO d.o.o. 12.709 3.723

FI-EKO d.o.o. 0 0

VOA d.o.o. 218 108

Skupaj 1.647.459 1.315.402

Nabave pri povezanih osebah

(v EUR) Leto 2016 Leto 2015

Farme Ihan d.d 0 251.933

Farme Ihan - KPM d.o.o. 287.618 99.134

Farme Ihan - MPR d.o.o 8.975.501 8.350.430

GO-KO d.o.o. 112.058 123.226

FI-EKO d.o.o. 0 0

Skupaj 9.375.177 8.824.723
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Obveznosti iz poslovanja do povezanih oseb - odprte postavke
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Posojila, dana povezanim osebam - odprte postavke

(v EUR) 31.12.2016 31.12.2015
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Farme Ihan - KPM d.o.o. 0 0

Farme Ihan - MPR d.o.o 175.046 46.821

GO-KO d.o.o. 0 0

VOA d.o.o. 0 0

FI-EKO d.o.o. 0 0

Skupaj 175.046 46.821

V svoji zabilanci družba izkazuje tudi dano poroštvo družbi Farme Ihan – KPM d.o.o. za zavarovanje 

obveznosti le te v višini 800.000,00 EUR.

Družba Meso Kamnik, d.d. v preteklem poslovnem letu ni opustila ali storila nobenih pravnih poslov v 

interesu ali na pobudo obvladujoče družbe ali družb v skupini Farme Ihan – KPM d.o.o. Zato tudi ni 

bilo nadomestil, koristi (ugodnosti) ali prikrajšanja, ki bi jih družba imela. Enako velja tudi za obratno 

razmerje. 

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 vods-

tvo družbe ugotavlja, da je družba Meso Kamnik d.d., pri vsakem pravnem poslu s povezanimi oseba-

mi prejela ustrezno povračilo in s tem, ko je družba Meso Kamnik d.d., storila oziroma opustila pravni 

posel s povezano osebo, za to ni bila prikrajšana in ji ni bila povzročena poslovna oziroma gospodar-

ska škoda.

Za vsa razmerja veljajo tržni kriteriji in zakonska določila. Edina posredna korist za družbo Meso Kam-

nik d.d. je prepoznavnost izdelkov ob uporabi enotne blagovne znamke.
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PPooddaattkkii oo sskkuuppiinnaahh oosseebb

Skupni zneski prejemkov, ki so jih za opravljanje nalog v letu 2016 prejele posamezne skupine oseb, 

znašajo:

Fiksni prejemki
Povračila 
stroškov Odpravnina

Poslovodstvo od 1.1.-31.12.2016 33.090

Ostali delavci z individualnimi pogodbami 74.111 878 0

Član nadzornega sveta 1 600
Član nadzornega sveta 2 600
Član nadzornega sveta 3 600

 

Upravo družbe sestavlja en član in jo imenuje ter razrešuje nadzorni svet. V letu 2016 je bila članu 

uprave izplačana odpravnina v višini 33.090 EUR.

Na dan 16.11.2016 je bil na novega člana uprave imenovan David Skornšek.

Nadzorni svet je v letu 2016 deloval v sestavi: Iztok Svetin, predsednik

                                          Aljoša Flis, član

                                          Boštjan Hribar, član

Družbo vodi David Skornšek, ki je zaposlen v družbi Farme Ihan – KPM d.o.o., zato so njegovi celotni 

prejemki razkriti v poročilu navedene družbe.

Družba do teh skupin na dan 31.12.2016 nima poslovnih ali finančnih terjatev in dolgov. Terjatve in 

dolgove iz naslova predujmov in posojil družba do teh skupin oseb med letom ni beležila. Družba ni 

odobrila nobenih poroštev za poplačilo obveznosti teh skupin oseb.

PPootteenncciiaallnnee oobbvveezznnoossttii

Potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31.12.2016, družba Meso
Kamnik d.d. nima.

                                                                                             

 

Direktor družbe 

David Skornšek
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Direktor družbe 

David Skornšek POROČILO  
NEODVISNEGA REVIZORJA

L E T N O  P O R O Č I L O  2 0 1 6














