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IZJAVA O ODGOVORNOSTI DIREKTORJA
Direktor družbe potrjuje računovodske izkaze družbe Meso Kamnik d.d. sestavljene na dan 31.12.2019 oziroma za poslovno
obdobje, ki se je začelo 1.1. in končalo 31.12.2019, pojasnila k računovodskim izkazom in uporabljene računovodske usmeritve v
letnem poročilu.
Direktor potrjuje, da so bile pri pripravi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2019.
Direktor je odgovoren tudi za ustrezno vodenje računovodstva ter za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in
drugih sredstev. Direktor potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s prilogo izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem
poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je potrebno davek odmeriti, preverijo poslovanje družbe,
kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodka
pravnih oseb ali drugih davkov ter dajatev. Direktor družbe ni seznanjen z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno
pomembno obveznost iz tega naslova.
Direktor družbe je odgovoren za ukrepe za preprečevanje in odkrivanje prevar ter nepravilnosti, prav tako za ohranjanje vrednosti
premoženja družbe Meso Kamnik d.d.
Letno poročilo družbe je uprava sprejela dne 28.05.2020.

Direktor
Mag. Miha Rozman

POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE
Leto 2019 je bilo za družbo Meso Kamnik d.d. uspešno leto. Na področju predelave in prodaje mesa in mesnih izdelkov smo dosegli
zastavljene cilje, premaknili smo strukturo portfelja v smer izdelkov z večjo stopnjo dodelave in dodane vrednosti. Količinsko smo
ohranili obseg prodaje pod lastno blagovno znamko Anton, povečali smo povprečne prodajne cene in tako vrednostno povečali
obseg prodaje. Slovenski trg smo oskrbeli z 4.151 tonami svežega mesa ter 4.646 tonami mesnih izdelkov in polpripravkov.
V letu 2019 smo nadaljevali začeto poslovno in finančno sanacijo poslovanja podjetja. Družba Meso Kamnik d.d. je del skupine
Farme Ihan KPM, ki ima z upniki ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o finančnem prestrukturiranju (MRA), ki se v vseh pomembnih
delih izvaja. V primerjavi z letom 2019 smo prodajne prihodke povečali za 5% in ohranili pozitivno poslovanje. Poslovni izid je
znašal 389 tisoč EUR, leto 2019 pa smo zaključili z 324 tisoč EUR dobička, kar predstavlja 2% povečanje.
S tem pa se je naše delo šele dobro začelo, saj je z investicijami potrebno vzpostaviti pogoje za dolgoročno rast in uspešno
poslovanje. V letu 2019 smo nadaljevali s pozitivnim poslovanjem in dobiček družbe še povečali. Brez predanih sodelavcev in
potrpežljivih poslovnih partnerjev bi take rezultate težko dosegli. Skupaj z njimi smo in bomo tudi v bodoče predstavljali
pomemben člen v slovenski mesnopredelovalni industriji.

Direktor družbe:
Mag. Miha Rozman
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POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE
Nadzorni svet družbe je spremljal poslovanje družbe Meso Kamnik d.d. skozi poslovno leto 2019 na podlagi obravnave poročil o
poslovanju družbe, neposrednih razgovorov z upravo in drugih gradiv, ki so omogočala vpogled v rezultate in poslovne aktivnosti
družbe in vodstva.
Nadzorni svet je v letu 2019 deloval v sestavi:


Milena Štular, predsednica (štiriletni mandat z začetkom imenovanja 20.2.2017)



Robert Pavletič, član (štiriletni mandat z začetkom imenovanja 20.2.2017)

Nadzorni svet družbe Meso Kamnik d.d. se je v letu 2019 sestal na osmih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Poleg sklepov o
sklepčnosti in potrjevanju zapisnikov prejšnjih sej se je nadzorni svet seznanil s potekom aktivnosti in obravnaval naslednje
vsebinske sklepe:
44. korespondenčna seja dne 8.1.2019


Razrešitev direktorja družbe in imenovanje novega glavnega direktorja.

45. redna seja z dne 13.2.2019


Potrditev posovnega načrta družbe za leto 2020,



seznanitev z marketinško strategijo za obdobje od 2019 do 2023.

46. redna seja z dne 13.6.2019


Seznanitev s poslovanjem družbe v obdobju januar – april 2019,



seznanitev in potrditev Revidiranega letnega poročila družbe Meso Kamnik d.d. za leto 2019, skupaj z Revizorjevim
poročilom.



soglasje o predlogih uprave za sprejem sklepov na skupščini družbe Meso Kamnik d.d.,



izbor revizorja letnih računovodskih izkazov za obdobje 2019 do 2021.

47. redna seja z dne 10.9.2019


Seznanitev s poslovanjem družbe družbe v obdobju januar – junij 2019,



seznanitev z uvedbo novega plačnega sistema.

48. redna seja z dne 18.10.12.2019


Seznanitev s poslovanjem družbe v obdobju januar – avgust 2019.

49. redna seja z dne 13.12.2019


Seznanitev s poslovanjem družbe v obdobju januar – oktober 2019,



potrditev Plana poslovanja družbe Meso Kamnik d.d. v letu 2020,



seznanitev s planom investicij.

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je nadzorni svet preveril sestavljeno letno poročilo, ki ga je
predložila uprava. Nadzorni svet nima pripomb k pozitivnemu mnenju pooblaščene revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., zato
potrjuje revidirano Letno poročilo družbe Meso Kamnik d.d., za poslovno leto 2019.
Nadzorni svet je preveril tudi predlog Uprave za uporabo bilančnega dobička na dan 31.12.2019, o katerem bo dokončno odločala
skupščina družbe Meso Kamnik d.d. in soglaša s predlogom Uprave, da se čisti dobiček poslovnega leta 2019 nameni za pokrivanje
prenesene čiste izgube iz preteklih let.

Predsednica nadzornega sveta
Milena Štular
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1.1

PREDSTAVITEV DRUŽBE

Polni naziv: MESO KAMNIK d.d.
Sedež podjetja: Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik
Direktor: Mag. Miha Rozman
Osnovna dejavnost družbe: 10.100 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov
Število zaposlenih 146
(31.12.2019):
Leto ustanovitve: 1959
Osnovni kapital 883.050 EUR
(31.12.2019):
Reg.št.:

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

Matična številka: 5014026
Davčna številka: SI90819594
90819594
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 31.12.2019
Delničar

Število delnic

Delež v %

16.610

79,00

Loške Mesnine d.o.o.

1.267

6,03

Ilirika Modra zvezda d.d.

1.082

5,15

KZ DOMŽALE z.o.o.

900

4,28

KZ CERKLJE, z.o.o.

477

2,27

KZ IZLAKE z.o.o.

348

1,66

FARME IHAN - KPM d.o.o.

KGZ Kamnik
Mali delničarji - fizične osebe
SKUPAJ

6

51

0,24

290

1,38

21.025

100,00
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Organi družbe v letu 2019:


skupščina družbe,



nadzorni svet v letu 2019, člani:



Milena Štular, predsednica (štiriletni mandat z začetkom imenovanja 20.2.2017)



Robert Pavletič, član (štiriletni mandat z začetkom imenovanja 20.2.2017)



Uprava:



direktor družbe mag. David Skornšek (do 8.1.2019)



direktor družbe mag. Miha Rozman (od 9.1.2019, od 1.2.2018 do 8.1.2019 prokurist)



prokurist Vehovec Matjaž (od 10.1.2019)

Zaposleni v letu 2019:
Na dan 31.12.2019 je bilo v družbi Meso Kamnik d.d. zaposlenih 146 delavcev, kar je šestnajst delavcev več v primerjavi z enakim
obdobjem preteklega leta. Povprečna starost zaposlenih je bila 41,6 let, 62% zaposlenih je bilo moških in 38% žensk. V družbi je
zaposlenihšest delavcev s statusom invalida, od tega eden dela s skrajšanim delovnim časom. V tabeli prikazujemo število
zaposlenih po izobrazbeni strukturi:
Stopnja izobrazbe

31.12.2019

31.12.2018

osnovna šola ali manj

34

30

III.

10

14

IV.

50

43

V.

33

27

VI.

14

11

VII.

5

5

VIII.

0

0

146

130

Skupaj

V letu 2019 je povprečna bolniška odsotnost po urah do 30 dni je znašala 4,4 dneva, nad 30 dni pa 7,1 dan. Povprečna stopnja
izostankov od dela zaradi bolezni v breme delodajalca (do 30 dni) je torej znašala 3,1% in v breme Zavoda (nad 30 dni) pa 5,1%,
torej skupaj 8,2%. Bolniška odsotnost je visoka zaradi težkega dela in nizkih delovnih temperatur. Na novo je bilo zaposlenih 35
delavcev, družbo pa je zapustilo 19 delavcev, fluktuacija zaposlenih je znašala 11,5%. Fluktuacija je na splošno visoka, ker veliko
novo zaposlenih ne zdrži visokih delovnih zahtev in tempa dela.
V letu 2019 je bilo zaradi pomanjkanja kadrov zaposlovanje zelo oteženo, saj smo potrebovali dobre kadre, posebej tiste s poklicno
izobrazbo. Največ težav je bilo pri zapolnjevanju potreb na delovnih mestih mesar in vzdrževalec. Zaradi tega smo se povezovali in
iskali ustrezne kadre v Sloveniji in izven. Ker je pridobivanje kadrov v Sloveniji bilo skoraj nemogoče, smo se obrnili k iskanju v
tujini in na tem področju smo bili relativno uspešni, saj nam je kljub dokaj visoki fluktuaciji uspelo zagotoviti ustrezne kadre. Pri
tem smo sodelovali še z zaposlitveno agencijo, ki nam je zagotavljala dodatne delavce.
Na področju izobraževanja smo organizirali dva sklopa notranjih delavnic, enega za vodje, zaradi seznanitve z novim sistemom
nagrajevanja in drugega za zaposlene v proizvodnji, s temo notranje komunikacije in sodelovanja v timu. Strokovni sodelavci na
posameznih delovnih področij so se udeleževali raznih krajših srečanj oziroma seminarjev z namenom, da spremljajo dogajanje
stroke in sledijo spremembam zakonodaje. Uvajalne seminarje za novo zaposlene delavce ter tečaje iz varstva pri delu in
požarnega varstva smo opravljali v podjetju z našimi izvajalci. Vse oblike izobraževanja smo izvajali skrajno racionalno s ciljem
doseganja čim boljših rezultatov. Organizirali smo tudi interna izobraževanja s področja Dobra higienska praksa, Pravilnik o
živalskih stranskih proizvodih, HACCP sistem, IFS Standard, kar nekaj sodelavcev pa se je udeležilo brezplačnih dogodkov.
V letu 2019 smo uspešno komunicirali z notranjimi in zunanjimi deležniki. Poudarek je bil na notranji komunikaciji med družbami in
vsemi zaposlenimi, ker menimo, da je dobra komunikacija ključ do večjega in bolj motiviranega udejstvovanje zaposlenih pri vseh
poslovnih procesih. Pomembno je, da zaposleni vedo, da smo v podjetju seznanjeni z njihovimi pripombami in težavami, da so nam
pomembne povratne informacije, ki jih dobimo od njih, kar je osnova in pogoj za boljše delovno okolje. Na področju izobraževanja
smo organizirali notranjo delavnico za vodje zaradi seznanitve z novim sistemom nagrajevanja. V letu 2019 je bila komunikacija
okrepljena, posebej zaradi aktivnosti, ki so se nanašale na uvedbo novega plačnega sistema in novega Pravilnika o sistemizaciji ter
sprejetja Podjetniške kolektivne pogodbe. S temi akti so bile osnovne funkcije delovanja v skupini poenotene. Za sprejetje slednjih
pa je bila nujna okrepljena komunikacija z delavci in s sindikati v podjetju in tudi širše.
Delavci v skupini KPM lahko koristijo počitniške kapacitete na Veliki planini in v Termah Čatež. Koča na Veliki planini omogoča
aktivno dopustovanje odmaknjeno od vsakodnevnega vrveža. Zaposleni koristijo kapacitete predvsem za vikend v vročih poletnih
dneh. Počitniška enota v Čatežu omogoča dopustovanje v termah in je v času od konca maja do konca septembra neprekinjeno
zasedena, saj omogoča užitke, ki jih nudijo zunanji in notranji bazeni z vodnimi atrakcijami.
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Vse naštete aktivnosti bodo pripomogle k izboljšanju podobe družbe kar se bo odražalo v pridobitvi več usposobljenih kadrov, ki jih
sedaj težko pridobimo. Tako bomo izboljšali obstoječo klimo v podjetju in razvijali občutek pripadnosti zaposlenih podjetju ter
občutka ponosa, ker so del skupine.

Zgodovina družbe Meso Kamnik
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 lokacije v središču Kamnika ter evropskih veterinarskih pravil, je bil leta 2005 na Duplici pri Kamniku zgrajen
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 Evropski Uniji.
Priključitev družbe Meso Kamnik d.d. v skupino Farme Ihan (sedaj skupina BR) 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 (Anton), pod katero se prodaja večina
proizvodov družbe Meso Kamnik.
Danes Meso Kamnik kot zadnji člen v integrirani verigi skupine Farm Ihan KPM skrbi za predelavo in trženje kvalitetnega svežega
mesa Anton in mesnih izdelkov, s katerimi se trudi zadostiti željam in zahtevam končnega kupca v trgovskih sistemih kot tudi v
lastnih maloprodajnih mesnicah. Smo nosilec mednarodno priznanega certifikata IFS (International Food Standard), ki združuje
zahteve sistema HACCP s pravili dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil in tako dokazuje
kvaliteto in varnost izdelkov. Izbor najboljših kosov za prodajo svežega mesa ter priprava mesnih izdelkov iz izbranih surovin po
uveljavljenih recepturah, potrošniku nudi najvišjo vrednost kupljenega izdelka.

1.2

PREDSTAVITEV SKUPINE BR

Skupino BR na dan 31.12.2019
sestavlja 6 delujočih družb v
večinski lasti ter dve pridruženi
družbi, kot je prikazano v
organigramu. Mesarstvo Šentjur
d.d. je mirujoča družba. Družba
Ihan Beograd d.o.o. je bila v letu
2019 likvidirana. Najpomembnejše
dejavnosti, ki so združene v skupini
Farme Ihan KPM, so poljedelstvo,
živinoreja, pridelava mesa in
mesnih izdelkov ter proizvodnja
mleka.
Poslovanje v skupini BR lahko
razdelimo na kmetijski in
mesnopredelovalni del. Kmetijski
del obsega poljedelstvo,
prašičerejo in govedorejo. Mesno
predelovalni del obsega klavnico
prašičev in govedi ter predelavo in
prodajo svežega mesa in izdelkov.
Integrirano poslovanje družb v
skupini omogoča potrošniku
uživanje kakovostnega mesa in
mesnih izdelkov slovenskega
porekla pod blagovno znamko
Mesar Anton iz Kamnika.
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Poslanstvo skupine BR je oskrba slovenskega trga s kakovostnim svežim mesom in mesnimi izdelki. Družba Farme Ihan – KPM ima
Poslanstvo skupine BR je oskrba slovenskega trga s kakovostnim svežim mesom in mesnimi izdelki. Družba Farme Ihan – KPM ima
svojo selekcijsko farmo s plemenskimi živalmi, na kateri vzredi dve tretjini vseh v Sloveniji vzrejenih tekačev. Del tekačev družba
svojo selekcijsko farmo s plemenskimi živalmi, na kateri vzredi dve tretjini vseh v Sloveniji vzrejenih tekačev. Del tekačev družba
proda poslovnim partnerjem v Sloveniji, večino pa jih v partnerstvu z 59 kooperanti vzredi sama. V šentjurski klavnici se prašiče
proda poslovnim partnerjem v Sloveniji, večino pa jih v partnerstvu z 59 kooperanti vzredi sama. V šentjurski klavnici se prašiče
zakolje in razseka, meso pa se predela v obratu družbe Meso Kamnik. Sveže meso in izdelki se prodajajo na trgovskih policah pod
zakolje in razseka, meso pa se predela v obratu družbe Meso Kamnik. Sveže meso in izdelki se prodajajo na trgovskih policah pod
že dobro poznano blagovno znamko Anton. To je Antonov krog, kjer poudarjamo svežino, kratke nabavne poti, manj intenzivno
že dobro poznano blagovno znamko Anton. To je Antonov krog, kjer poudarjamo svežino, kratke nabavne poti, manj intenzivno
rejo, nadzor nad krmo in seveda tudi dobrobit živali.
rejo, nadzor nad krmo in seveda tudi dobrobit živali.

1.3
1.3

POSLOVANJE V LETU 2019
POSLOVANJE V LETU 2019

V letu 2019 se je še vedno nadaljevalo sorazmerno ugodno gospodarsko okolje brez večjih izrednih dogodkov. Po podatkih SURS11
V letu 2019 se je še vedno nadaljevalo sorazmerno ugodno gospodarsko okolje brez večjih izrednih dogodkov. Po podatkih SURS
se je DBP v Sloveniji v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, realno povečal za 2,4% (nominalno za 4,9%), kar kaže na umirjanje
se je DBP v Sloveniji v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, realno povečal za 2,4% (nominalno za 4,9%), kar kaže na umirjanje
šestletne gospodarske rasti. Zunanje povpraševanje je pomembno prispevalo h gospodarski rasti, izvoz se je v 2019 glede na
šestletne gospodarske rasti. Zunanje povpraševanje je pomembno prispevalo h gospodarski rasti, izvoz se je v 2019 glede na
predhodno leto povečal za 4,4%, domača poraba pa za 2,1%.
predhodno leto povečal za 4,4%, domača poraba pa za 2,1%.
Povprečna letna inflacija je v letu 2019 znašala 1,6% (v letu 2018 je bila 1,7%). K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ
Povprečna letna inflacija je v letu 2019 znašala 1,6% (v letu 2018 je bila 1,7%). K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ
prispevale višje cene hrane, ki so se povečale za 3,5%. V letu 2019 ni bilo večjih pocenitev, ki bi izraziteje vplivale na letno
prispevale višje cene hrane, ki so se povečale za 3,5%. V letu 2019 ni bilo večjih pocenitev, 2ki bi izraziteje vplivale na letno
inflacijo. Obrestne mere so bile še vedno ugodne, saj se je referenčna obrestna mera EURIBOR2 še vedno gibala v negativnem
inflacijo. Obrestne mere so bile še vedno ugodne, saj se je referenčna obrestna mera EURIBOR še vedno gibala v negativnem
območju. Povprečna vrednost 6M Euribor za leto 2019 je znašala -0,303% in se je glede na predhodno leto 2018 znižala za 0,037
območju. Povprečna vrednost 6M Euribor za leto 2019 je znašala -0,303% in se je glede na predhodno leto 2018 znižala za 0,037
odstotne točke.
odstotne točke.
Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo v letu 2019 za 0,2 % višje kot v letu 2018. Stopnja brezposelnosti je bila na letni ravni
Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo v letu 2019 za 0,2 % višje kot v letu 2018. Stopnja brezposelnosti je bila na letni ravni
4,5-odstotna, torej za 0,7 odstotne točke nižja kot v letu 2018. Delodajalci so se v letu 2019 soočali s pomanjkanjem delovne sile
4,5-odstotna, torej za 0,7 odstotne točke nižja kot v letu 2018. Delodajalci so se v letu 2019 soočali s pomanjkanjem delovne sile
in so zato iskali potencialne delavce med starejšimi, mladimi in tujimi delavci. Povprečna mesečna plača za leto 2019 je znašala
in so zato iskali potencialne delavce med starejšimi, mladimi in tujimi delavci. Povprečna mesečna plača za leto 2019 je znašala
1.753,84 EUR in je bila nominalno za 4,3%, realno pa za 2,7% višja kot je znašalo povprečje za leto 2018.
1.753,84 EUR in je bila nominalno za 4,3%, realno pa za 2,7% višja kot je znašalo povprečje za leto 2018.

Poslovanje družbe Meso Kamnik
Poslovanje družbe Meso Kamnik

Družba Meso Kamnik d.d. je v sklopu skupine Farme Ihan KPM umeščena v vertikalno verigo vzreje, pitanja, predelave in prodaje
Družba Meso Kamnik d.d. je v sklopu skupine Farme Ihan KPM umeščena v vertikalno verigo vzreje, pitanja, predelave in prodaje
svežega svinjskega mesa slovenskega porekla. Tako glavnino prašičev za zakol nabavi od matične družbe Farme Ihan – KPM
svežega svinjskega mesa slovenskega porekla. Tako glavnino prašičev za zakol nabavi od matične družbe Farme Ihan – KPM
d.o.o., pod okriljem katere poteka vzreja in pitanje prašičev slovenskega porekla.
d.o.o., pod okriljem katere poteka vzreja in pitanje prašičev slovenskega porekla.
V letu 2019 je družba ustvarila čiste poslovne prihodke iz pogodb s kupci v višini 34,2 mio EUR, kar je 5 odstotkov več v primerjavi
V letu 2019 je družba ustvarila čiste poslovne prihodke iz pogodb s kupci v višini 34,2 mio EUR, kar je 5 odstotkov več v primerjavi
z letom 2018. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 388.509 EUR, čisti poslovni izid obračunskega obdobja pa je znašal 324.957
z letom 2018. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 388.509 EUR, čisti poslovni izid obračunskega obdobja pa je znašal 324.957
EUR, kar je 2 odstotkov več v primerjavi z letom 2018.
EUR, kar je 2 odstotkov več v primerjavi z letom 2018.
Skupna količinska prodaja je bila v letu 2019 praktično enaka kot v predhodnem letu, vendar pa se je močno spremenila struktura
Skupna količinska prodaja je bila v letu 2019 praktično enaka kot v predhodnem letu, vendar pa se je močno spremenila struktura
prodaje po skupinah izdelkov iz prodaje svežega mesa v povečevanje deleža prodaje polpripravljenih in mesnih izdelkov, kjer se
prodaje po skupinah izdelkov iz prodaje svežega mesa v povečevanje deleža prodaje polpripravljenih in mesnih izdelkov, kjer se
ustvari višja dodana vrednost. Količinsko smo v letu 2019 ohranili obseg prodaje pod blagovno znamko Anton, vrednostno pa smo
ustvari višja dodana vrednost. Količinsko smo v letu 2019 ohranili obseg prodaje pod blagovno znamko Anton, vrednostno pa smo
jo povečali za 5% predvsem na račun povečanja povprečnih cen polpripravljenih in mesnih izdelkov.
jo povečali za 5% predvsem na račun povečanja povprečnih cen polpripravljenih in mesnih izdelkov.
Avstrijska borzna cena prašičev pitancev (AMA), ki je osnova za določanje prodajne cene pitancev, se je, zaradi pojava prašičje
Avstrijska borzna cena prašičev pitancev (AMA), ki je osnova za določanje prodajne cene pitancev, se je, zaradi pojava prašičje
kuge na Kitajskem, marca 2019 zvišala in do konca leta večino tednov presegala najvišje vrednosti v zadnjih desetih letih.
kuge na Kitajskem, marca 2019 zvišala in do konca leta večino tednov presegala najvišje vrednosti v zadnjih desetih letih.
Povprečna AMA je v letu 2019 znašala 1,706 €/kg tople teže. To je v primerjavi z AMA preteklega leta za 19,2 odstotka več in je
Povprečna AMA je v letu 2019 znašala 1,706 €/kg tople teže. To je v primerjavi z AMA preteklega leta za 19,2 odstotka več in je
tudi najvišja povprečna AMA v zadnjih dvajsetih letih. Nagla sprememba je najprej vplivala na zvišanje vhodnih surovin, višje
tudi najvišja povprečna AMA v zadnjih dvajsetih letih. Nagla sprememba je najprej vplivala na zvišanje vhodnih surovin, višje
prodajne cene pa smo uspeli uveljaviti šele v dveh do treh mesecih.
prodajne cene pa smo uspeli uveljaviti šele v dveh do treh mesecih.
Na področju proizvodnje, ki pokriva procese klanja (lastno in storitveno), razseka, proizvodnje mesnih ter polpripravljenih izdelkov,
Na področju proizvodnje, ki pokriva procese klanja (lastno in storitveno), razseka, proizvodnje mesnih ter polpripravljenih izdelkov,
se stremi k povečevanju rentabilnosti posameznih delovnih procesov ter hitri prilagodljivosti na spremembe na trgu. Na
se stremi k povečevanju rentabilnosti posameznih delovnih procesov ter hitri prilagodljivosti na spremembe na trgu. Na
razporeditev proizvedenih količin po posameznih proizvodnih programih v največji meri vpliva struktura prodaje. V klavnici je bilo v
razporeditev proizvedenih količin po posameznih proizvodnih programih v največji meri vpliva struktura prodaje. V klavnici je bilo v
letu 2019 zaklanih za 11,4 odstokov več živali v primerjavi s preteklim letom.
letu 2019 zaklanih za 11,4 odstokov več živali v primerjavi s preteklim letom.
Na področju kakovosti proizvodov se dosega visok nivo, kar dokazujejo številna priznanja in dobljene nagrade na tekmovanjih v
Na področju kakovosti proizvodov se dosega visok nivo, kar dokazujejo številna priznanja in dobljene nagrade na tekmovanjih v
slovenskem in mednarodnem prostoru. V letu 2019 smo se med drugim udeležili ocenjevanja kakovosti mesa in mesnih izdelkov na
slovenskem in mednarodnem prostoru. V letu 2019 smo se med drugim udeležili ocenjevanja kakovosti mesa in mesnih izdelkov na
57. mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Mesni izdelki blagovne znamke Anton so blesteli z dvema
57. mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Mesni izdelki blagovne znamke Anton so blesteli z dvema
šampionoma kakovosti (izdelek, ki je tri leta zaporedoma dobil zlato medaljo), 8 zlatimi medaljami in 7 srebrnimi.
šampionoma kakovosti (izdelek, ki je tri leta zaporedoma dobil zlato medaljo), 8 zlatimi medaljami in 7 srebrnimi.
Poslovni procesi v podjetju Meso Kamnik d.d. so vodeni skladno s standardoma ISO in HACCP, od novembra 2010 pa tudi skladno
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), ki ga družba vsakoletno uspešno obnavlja.
s standardom IFS (International Food Standard), ki ga družba vsakoletno uspešno obnavlja.
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Statistični urad Republike Slovenije (www.stat.si)
Statistični
urad Republike
Slovenije
(www.stat.si)
EURO Interbank
Offered Rate
je povprečna
obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar.
EURO Interbank Offered Rate je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar.
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1.4

STRATEGIJA, VIZIJA IN POSLANSTVO DRUŽBE

Poslanstvo družbe Meso Kamnik d.d. je oskrba slovenskega trga s kakovostnim rdečim mesom, polpripravljenimi in mesnimi izdelki
slovenskega porekla pod blagovno znamko Anton iz Kamnika.
Na dolgi rok želi družba spovečanjem prepoznavnostisvoje blagovne znamke, kakovostjo izdelkov in dobav ustvariti donosno,
uspešno in varno družbo, ki se kaže v pripadnosti zaposlenih, v premagovanju konkurence in v zadovoljstvu kupcev.

1.5

NAČRTI ZA LETO 2020

V družbi Meso Kamnik d.d. se bo tudi v letu 2020 nadaljevalo s prizadevanji za zagotavljanje visoke kakovosti sveže svinjine in
govedine ter mesnih in polpripravljenih proizvodov s poudarkom na slovenskem poreklu in blagovni znamki Anton. Prizadevali si
bomo za ohranjanje dolgoročno korektnih poslovnih odnosov s kupci in dobavitelji.
Poslovno okolje pa se je močno spremenilo s pojavom koronavirusa v Italiji in razglasitvijo epidemije v Sloveniji. Vlada Republike
Slovenije je s ciljem zajezitve in obvladovanja izbruha bolezni korona virusa sprejela vrsto ukrepov. Družba Meso Kamnik spadajo
na področje pridelave in predelave hrane, zato začasna prepoved poslovanja, kot velja za nekatera druga področja, ni bila
relevantna.
Osnovna dejavnost poteka nespremenjeno, seveda pa se vplivom epidemije ne moremo izogniti. Dobaviteljske verige ne delujejo
tako, kot v preteklih letih, mednarodni trgovinski tokovi so se podrli. Predvidenim povišanjem poslovnih stroškov so se pridružili
nenačrtovani, tudi več desetkratni dvigi cen zaščitne opreme in razkužil, povečali so se izdatki na račun zagotavljanja varnostnih
zalog kritičnih surovin, obseg javnih naročil na področju prehrane se je močno skrčil, segment HoReCa je praktično prenehal
obstajati. Povpraševanje na trgu je postalo bistveno manj predvidljivo. Cene izdelkov niso več glavni kriterij za nakup, povečuje se
prodaja pakiranih izdelkov na račun delikatese. Del prodaje se iz velikih centrov seli v manjše trgovine in mesnice. Obseg naročil
močno niha, struktura prodajnega portfelja se spreminja. Obvladovanje novih razmer zahteva večji angažma vseh zaposlenih v
skupini, ob vseh ostalih strahovih, ki jih epidemija prinaša s seboj.
Kljub vsem naštetim izzivom uspevamo ohranjati pozitivno vzdušje in rezultate. Ostajamo zmerni optimisti in ostajamo pri
zastavljenih poslovnih ciljih.
V letu 2020 povečanje proizvodnih kapacitet še ni predvideno, zato je glavni izziv količinsko ohranjanje obsega prodaje. Zaradi
akcij uvoženega mesa pri največjih trgovcih predvidevamo zmanjšanje prodajnih količin svežega mesa, ki jih bomo nadomeščali z
izdelki z višjo prodajno vrednostjo. Posebna orientacija proizvodnje, prodaje in marketinga je razvoj novih nišnih proizvodov, ki jih
potrošniki prepoznavajo kot premium segment.
Poseben izziv za leto 2020 bo tudi stabilizacija finančnih virov za obstoječe poslovanje in zagotovitev ustreznih finančnih virov za
povečanje hladilnih kapacitet, investicije v strojno opremo in ureditev proizvodnih procesov. V letu 2020 pričakujemo tudi
stabilnejšo kadrovsko strukturo in tudi s tega vidika optimizacijo proizvodnih procesov in manjšo potrebo po najeti delovni sili.

Kratkoročni cilji:


Nadaljevanje marketinških in prodajnih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke Anton, s ciljem povečanja
prodaje izdelkov in svežega mesa blagovne znamke Anton.

Dolgoročni cilji:


Povečanje ozaveščenosti potrošnikov,



povečanje vidnosti in prepoznavnosti blagovne znamke (BZ) Anton, povečanje lojalnosti obstoječih kupcev BZ Anton,



dvig percepcije vrednosti BZ 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 BZ Anton na slovenskem trgu,



poenotenje komunikacijske in promocijske strategije ter zasnova in izvedba učinkovite medijske strategije,



podpora prodaji pri doseganju prodajnih ciljev (prodajne akcije).



Predvsem pa bo na poslovanje v letu 2020 vplivala epidemija, ki je ustavila celotno svetovno gospodarstvo in v prihodnost
vnesla veliko negotovost. Spremenilo se bo gospodarsko okolje in zakonodaja. Zagotovo bo epidemija bistveno vplivala na
spremembo vhodnih cen surovin in posledično močno povečala tveganje padca prodajnih količin, kar pa je v tem trenutku
še težko oceniti.
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1.6

UPRAVLJANJE TVEGANJ

V družbi Meso Kamnik d.d. 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.
Opre del i tev
Prodajno tveganje
Med prodajnimi tveganji je največ pozornosti
namenjene spremljanju konkurenčnosti družbe
Meso Kamnik pri prodaji proizvodov in
spremembam prodajne cene mesa.
Tveganja na področju nabave
Pri procesu nabave so dejavniki tveganja
povezani z obvladovanjem nepričakovanih
sprememb cen surovin, dobavnih rokov in
kakovosti vhodnih surovin.
Tveganja na področju proizvodnih
procesov
Se nanašajo na nedelovanje ključne opreme
Tveganja iz varstva pri delu

Obl adova nje
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.

Strateško sodelovanje s sestrsko družbo Farme Ihan - KPM tveganja na tem 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.
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 so opredeljena z ustreznimi pravilniki, ki predpisujejo tudi ukrepe
Tveganja so povezana predvsem z mehanskimi
za zagotavljanje ustrezne varnosti zaposlenih.
poškodbami v proizvodni, predvsem pri klanju in
razseku
Valutno tveganje
Tveganje zaradi spremembe deviznega tečaja
Obrestno tveganje
Tveganje spremembe obrestne mere
Likvidnostno tveganje
Tveganje zaradi nastanka kratkoročne plačilne
nesposobnposti družbe

Poslovanje družbe je večinoma omejeno na slovenski trg, zato družba ni izpostavljena
valutnim tveganjem.
Dobljeni krediti družbe so vezani na gibanje EURIBOR-a, povečan za fiksni pribitek

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.

1.7

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Družba na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa minimalne vsebine izjave o upravljanju, podaja
naslednja pojasnila:


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



Družba upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Namen notranjih kontrol je zagotavljanje
točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti vseh procesov ter obvladovanje tveganj, ki so povezana z
računovodskim poročanjem. Obenem sistem notranjih kontrol vzpostavlja mehanizme, ki preprečuje neracionalno rabo
premoženja in stroškovno učinkovitost.

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:


so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin, na osnovni katerih so poslovni dohodki
evidentirani točno ter dajejo jamstvo, da družba pošteno razpolaga s svojim premoženjem,



so poslovni dohodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo,



se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena pridobitev, uporaba in razpolaganje s premoženjem
družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske izkaze,

Notranje kontrole v družbi izvajata oddelek financ in računovodstva ter kontrolinga, ki sta odgovorna za vodenje poslovnih knjig ter
izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi ter (služba notranje revizije).
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Notranje kontrole predstavljajo kontrolo izvajanja usmeritev in postopkov, ki jih je družba vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh,
da bi lažje obvladovala tveganja, povezana z računovodskim poročanjem. Namen notranje kontrole je zagotoviti zanesljivost
računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi predpisi.
Kontrola celovitosti in popolnosti zajemanja podatkov izvaja družba s številčenjem dokumentacije (prejeta in izdana pošta, prejeti
in izdani računi, izdane ponudbe ter pogodbe) in s preverjanjem njenega zaporedja. Kontrola pravilnosti računovodskih podatkov
družba zagotavlja s potrditvami in usklajevanjem odprtih postavk s kupci in dobavitelji ter mesečnimi pregledi in uskladitvami
analitičnih knjig z glavno knjigo.
Kontrolo realnega stanja izkazanega v poslovnih knjigah družba zagotavlja tudi z mesečnimi inventurami materiala in surovin in
letnimi popisi sredstev na vseh področjih. Upravljanje s tveganji je pojasnjeno v računovodskem delu letnega poročila.
Trenutno veljavna zakonodaja ne določa, da bi bilo potrebno v družbi z omejeno odgovornostjo formirati revizijsko komisijo (ne
glede na to ali je subjekt javnega interesa ali ne), saj ZGD-1 ureja to področje ob predpostavki, da so subjekti javnega interesa le
delniške družbe, kar predstavlja pomanjkljivo ureditev med ZRev-2 in ZGD-1. Agencija za revidiranje zastopa stališče, da zakonsko
še ni določena obveznost za oblikovanje revizijske komisije (niti nadzornega sveta) in je torej odločitev o morebitnem oblikovanju
in načinu delovanja revizijske komisije stvar presoje subjekta javnega interesa. Glede na Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
Zakon o revidiranju (ZRev-2) ter stališče Agencije za revidiranje se je Nadzorni svet družbe odločil, da do sprejema novele ZGD-1
ni obvezno imenovanje revizijske komisije. Družba nima sprejetega etičnega kodeksa.
Organi družbe so:


Skupščina



Nadzorni svet



Uprava

Skupščina, kot najvišji organ družbe, sprejema temeljne in statutarne odločitve in skrbi za uresničevanje volje družbenikov, ki jo z
glasovanjem potrdijo na skupščini. Ena delnica predstavlja en skupščinski glas. Družba nima delnic z omejenimi glasovalnimi
pravicami, njene lastne delnice pa ji ne omogočajo glasovalnih pravic na skupščini. Informacije v zvezi z lastnimi delnicami so
razkrite v računovodskem delu letnega poročila.
Skupščino skliče uprava družbe, nadzorni svet ali delničarji. Skupščina se skliče v skladu s statutom družbe oziroma zakonom.
Uprava skliče redno skupščino delničarjev praviloma enkrat letno.
Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje poslov družbe ter izbere in imenuje člane uprave. Sestava nadzornega sveta je
določena s statutom. Nadzorni svet družbe sta v letu 2019 sestavljala dva člana. Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata
delničarje, imenuje skupščina delničarjev družbe z navadno večino oddanih glasov. Enega člana, ki zastopa zaposlene delavce,
imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni. Člani nadzornega
sveta so navedeni v poslovnem delu letnega poročila. Način in organizacijo dela nadzornega sveta družbe ureja Poslovnik o delu
nadzornega sveta družbe, ki ga je na podlagi določil Statuta sprejel Nadzorni svet. Plačila članov nadzornega sveta družbe so
prikazana v računovodskem delu letnega poročila, v pojasnilu v zvezi s prejemki določenih oseb.
Pristojnosti in odgovornosti uprave so urejene z zakonom in statutom, ki v nobeni posebnosti ne odstopa od zakonske ureditve.
Uprava družbe vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost.

1.8

DOGODKI PO DATUMU BILANCE

Pomembnejših dogodkov po datumu bilance, ki bi vplivali na prikazane rezultate leta 2019, ne beležimo. V letu 2020 se vršijo
aktivni dogovori z bankami upnicami za reprogram posojil, saj z dnem 30.06.2020 poteče program finančnega prestrukturiranja
družb v skupini Farme Ihan KPM.
V začetku leta 2020 je epidemija virusa ustavila celotno svetovno gospodarstvo in v prihodnost vnesla veliko negotovost. Trgovine
so skrajšale svoje delovnike, izdana so bila navodila v zvezi z obiskom trgovin (število strank v trgovini, razdalja med kupci v
trgovini in zunaj trgovine,…), kupci pa so omejili obiske trgovin, kar je močno povečalo tveganje padca prodajnih količin. Ukrepi ob
epidemiji in njene posledice bodo bistveno vplivale tudi na spremembo vhodnih cen surovin, kar pa je v tem trenutku še težko
oceniti.
Spremenilo se je gospodarsko okolje in zakonodaja. Sprejeta sta bila dva paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije, ki sta
vključevala Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE). Predvideva se tudi novelacija obstoječih zakonov in sprejem
novih zakonov za ublažitev posledic epidemije.
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Širjenje epidemije koronavirusa in njena zajezitev sta v tem trenutku neznanka, vsakršne napovedi nehvaležne in lahko tudi
Širjenje epidemije koronavirusa in njena zajezitev sta3 v tem trenutku neznanka, vsakršne napovedi nehvaležne in lahko tudi
zavajajoče. Scenarij COVID-19, ki ga je pripravil UMAR3, predvideva, da bi DBP v letu 2020 upadel za okrog 8%, v primeru, da pa
zavajajoče. Scenarij COVID-19, ki ga je pripravil UMAR , predvideva, da bi DBP v letu 2020 upadel za okrog 8%, v primeru, da pa
bodo strogi ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, podaljšani ali zaostreni, pa lahko padec DBP doseže tudi okoli 15%.
bodo strogi ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, podaljšani ali zaostreni, pa lahko padec DBP doseže tudi okoli 15%.
Epidemiologi opozarjajo na verjetnost, da bi se pandemija po začasni umiritvi lahko vrnila v več valovih.
Epidemiologi opozarjajo na verjetnost, da bi se pandemija po začasni umiritvi lahko vrnila v več valovih.
Zaostrene gospodarske razmere bodo vplivale na obseg uvoza in izvoza, zasebno potrošnjo in trg dela. Negativne posledice bodo
Zaostrene gospodarske razmere bodo vplivale na obseg uvoza in izvoza, zasebno potrošnjo in trg dela. Negativne posledice bodo
interventni ukrepi blažili, ne pa tudi v celoti preprečili. Pričakujemo lahko, da bo družba Meso Kamnik med poslovnimi subjekti, ki
interventni ukrepi blažili, ne pa tudi v celoti preprečili. Pričakujemo lahko, da bo družba Meso Kamnik med poslovnimi subjekti, ki
bodo zaradi vpliva epidemije manj prizadeti.
bodo zaradi vpliva epidemije manj prizadeti.
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IZJAVA O PRIKRAJŠANJU
IZJAVA O PRIKRAJŠANJU

Vodstvo družbe je pripravilo Poročilo o odnosih do povezanih družb po 545. členu ZGD-1, v katerem razkriva vsa pravna razmerja
Vodstvo družbe je pripravilo Poročilo o odnosih do povezanih družb po 545. členu ZGD-1, v katerem razkriva vsa pravna razmerja
in transakcije s povezanimi osebami. Na podlagi razkritih transakcij vodstvo družbe ugotavlja, da je družba Meso Kamnik d.d. pri
in transakcije s povezanimi osebami. Na podlagi razkritih transakcij vodstvo družbe ugotavlja, da je družba Meso Kamnik d.d. pri
vsakem pravnem poslu s povezanimi osebami prejela ustrezno povračilo in s tem, ko je družba Meso Kamnik d.d. storila oziroma
vsakem pravnem poslu s povezanimi osebami 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 gospodarska škoda.
opustila pravni posel s povezano osebo, za to ni bila prikrajšana in ji ni bila povzročena poslovna oziroma gospodarska škoda.

3
3

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je 5.5.2020 objavil Scenarij COVID-19, ki ocenjuje gospodarski upad zaradi epidemije in
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je 5.5.2020 objavil Scenarij COVID-19, ki ocenjuje gospodarski upad zaradi epidemije in
dinamiko okrevanja.
dinamiko okrevanja.
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2.1

IZJAVA POSLOVODSTVA O DELUJOČI DRUŽBI

Računovodski izkazi so pripravljeni pod predpostavko delujočega podjetja, kar pomeni, da se sredstva pridobivajo in se obveznosti
poravnavajo v pogojih normalnega poslovanja. Računovodski izkazi ne vsebujejo nobenih prilagoditev, ki bi bile potrebne, če
predpostavka delujočega podjetja ne bi veljala.
Poslovodstvo izpostavlja, da je bila v mesecu oktobru 2017 sklenjena Pogodba o finančnem prestrukturiranju družb skupine Farme
Ihan KPM, ki poteče 30.6.2020. Sporazum se v vseh pomembnih delih izvaja, finančne zaveze izpolnjujemo, upnike poplačujemo
skladno z amortizacijskim načrtom. V času trajanja Pogodbe o prestrukturiranju smo nekatere upnike že v celoti poplačali, z
nekaterimi pa tudi že dolgoročno reprogramirali kreditne pogodbe. V času priprave poročila z upniki potekajo dogovori o ureditvi
kreditnih razmerij za čas po prenehanju Pogodbe o prestrukturiranju.
V marcu 2020 je bila na področju Slovenije razglašena epidemija zaradi izbruha koronavirusa. Čez noč se je velik del gospodarstva
ustavil, zaprle so se šole in vrtci, ustavil se je javni prevoz. Velik del podjetij je bil iz različnih razlogov prisiljen ustaviti svoje
poslovanje. Družbe skupine Farme Ihan KPM so v tem pogledu v nekoliko boljšem položaju. Pridelava in predelava hrane tudi v
izrednih situacijah ostaja ena od ključnih gospodarskih dejavnosti, ki nadaljuje s svojim delom. Ne glede na to, vplivi epidemije in s
tem povezanih ukrepov na poslovanje družb skupine Farme Ihan KPM niso nezanemarljivi. Zato smo v sklopu protikriznih ukrepov
pripravili tudi scenarij visokega, 25% padca naročil.
V primeru velikega padca naročil bomo družbi Meso Kamnik optimizirali število klavnih dni (manj zaklanega goveda), ustavili dokup
svinjine, glede na strukturo prodaje (delno) ukinili popoldansko in nočno izmeno. Morebitne viške zaposlenih pa znižali predvsem
na račun najetih delavcev ter delavcev, zaposlenih za določen čas.
Trenutno stanje naročil kaže na to, da je scenarij 25% padca prodaje pesimističen. Bolj kot padec prodaje na poslovanje družbe
vpliva nepredvidljivost in visoka nihanja naročil, kar pa z ustreznimi internimi prilagoditvami poslovanja uspešno obvladujemo.
Ob danes znanih dejstvih poslovodstvo ocenjuje, da kljub negativnim vplivom korona virusa obstoj in neprekinjeno poslovanje
družbe nista ogrožena.
Neto obratni kapital družbe je na 31.12.2019 pozitiven in znaša 644 tisoč EUR, zaloge skupaj s poslovnimi terjatvami in denarjem
na računu zadoščajo za poplačilo poslovnih obveznosti. Finančne obveznosti v višini 0,2 mio EUR predstavljajo stanje okvirnih
kreditov do družb v skupini na dan 31.12.2019. Vzpostavljen imamo tudi sistem medsebojnega financiranja družb v skupini, ki je
dogovorjen v dolgoročnem sporazumu o finančnem prestrukturiranju finančnih obveznosti, s katerim uravnavamo dnevne viške in
manke likvidnostnih sredstev pri posameznih družbah.
Družba je v letu 2019 realizirala je EBITDA v višini 745 tisoč EUR in čisti dobiček v višini 325 tisoč EUR. V letu 2020 družba
uresničuje zastavljene poslovne načrte.

Direktor družbe:
Mag. Miha Rozman
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2.2
2.2.1

RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE MESO KAMNIK D.D.

Izkaz poslovnega izida družbe Meso Kamnik d.d.

Postavka

Pojasnilo

Prihodki iz pogodb s kupci

2.3.8.

Prihodki doseženi na domačem trgu
Prihodki doseženi na tujem trgu
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Drugi poslovni prihodki

2.3.9.

Kosmati donos iz poslovanja
Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški

2.3.10.
porabljenega materiala

Stroški storitev

2019

2018

34.182.478

32.709.120

30.606.328

29.551.372

3.576.150

3.157.748

150.517

31.051

125.191

204.129

34.458.186

32.944.300

30.660.878

29.274.733

26.189.168

24.735.404

4.471.710

4.539.329

Stroški dela

2.3.11.

2.882.728

2.635.442

Amortizacija

2.3.12.

356.030

379.772

Drugi poslovni odhodki

2.3.13.

170.041

265.754

388.509

388.599

3.690

1.947

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki

2.3.14.

Finančni odhodki

2.3.14.

Neto finančni odhodki

67.242

71.669

-63.552

-69.722

324.957

318.877

324.957

318.877

65.121

63.903

259.836

254.974

0,29

0,29

Delež v dobičkih (izgubah) pridruženih družb
Poslovni izid pred davki
Davek od dobička

2.3.15.

Poslovni izid poslovnega leta
Poslovni izid neobvadujočih deležev
Poslovni izid lastnikov matične družbe
Osnovni in prilagojeni donos na delnico

2.2.2

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe Meso Kamnik d.d.

(v EUR)

Pojasnila

2019

2018

Poslovni izid poslovnega leta

324.957 318.877

Drugi vseobsegaječi donos

-23.844

37

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

-23.844

37

-23.844

37

Drugi vseobsegaječi donos poslovnega leta

-23.844

37

Skupaj vseobsegaječi donos poslovnega leta

301.113 318.914

Aktuarski dobički / izgube

Skupaj vseobsegaječi donos lastnikov matične družbe
Skupaj vseobsegaječi donos neobvladujočih deležev

240.770

255.004

60.343

63.910
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Bilanca stanja družbe Meso Kamnik d.d.

ferlauf

Postavka (v EUR)

Pojasnilo

SREDSTVA
Nekratkoročna sredstva
Neopredmetena sredstva

2.3.16.

Nepremičnine, naprave in oprema

2.3.17.

Kratkoročna sredstva

31.12.2019

31.12.2018

9.626.801

10.086.770

4.090.419

4.387.077

3.670

4.291

4.086.749

4.382.786

5.536.382

5.699.693
982.844

Zaloge

2.3.18.

1.188.577

Kratkoročne finančne naložbe

2.3.19.

1.077

322

Terjatve do kupcev

2.3.20.

3.944.136

4.418.053

Druga kratkoročna sredstva

2.3.21.

262.359

278.926

Denar in denarni ustrezniki

2.3.22.

140.233

19.548

9.626.801

10.086.770

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital

1.646.917

1.345.804

Osnovni kapital

2.3.23.

883.050

883.050

Kapitalske rezerve

908.435

908.435

Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Poslovni izid preteklih let
Rezerva na pošteno vrednost
Kapital lastnikov matične družbe
Kapital neobvladujočih deležev
Nekratkoročne obveznosti

2

2

148.160

148.160

-307.088

-632.045

14.358

38.202

1.376.023

1.074.910

270.894

270.894

472.804

1.898.191

Rezervacije

2.3.24.

151.017

97.610

Nekratokoročno prihodki

2.3.25.

284.770

325.547

Nekratkoročne finančne obveznosti

2.3.26.

37.017

1.475.034

7.507.080

6.842.775

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti

2.3.27.

2.615.655

1.297.928

Obveznosti do dobaviteljev

2.3.28.

4.286.341

4.994.718

Druge kratkoročne obveznosti

2.3.29.

605.084

550.129
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Izkaz denarnih tokov družbe Meso Kamnik d.d.
Pojasnilo

v EUR (brez centov)
A.

2019

2018

324.957

318.877

355.409

379.432

621

340

Denarni tokovi pri poslovanju
Poslovni izid poslovnega leta
Prilagoditve za:
- amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme

2.2.14.

- amortizacijo neopredmetenih sredstev

2.2.14.

- odhodke od slabitve obratnih sredstev

2.2.11./2.2.15

- prihodke naložbenja

2.2.16.

-3.690

-1.947

- odhodke za financiranje

2.2.16.

67.242

71.669

- prihodke / odhodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme

2.2.11./2.2.15.

-655

-180

- odhodke za davke

2.2.17.

-23.844

37

724.413

768.228

Sprememba poslovnih in drugih terjatev

486.111

-501.644

Sprememba zalog

-205.733

-54.416

12.630

23.309

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in rezervacijami

Sprememba rezervacij

B.

Sprememba poslovnih in drugih obveznosti

-653.422

35.743

Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva

-360.414

-497.008

Plačane obresti

-65.820

-72.198

Čisti denarni tok iz poslovanja

298.179

199.022

Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme

145

180

2.924

1.625

-24.897

-30.437

0

-3.207

Dana posojila

-3.595.572

-1.938

Vračilo danih posojil

3.594.817

1.938

-22.583

-31.839

Prejete obresti
Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme
Pridobitev neopredmetenih sredstev

Čisti denarni tok iz naložbenja
C.

4.373

Denarni tokovi pri financiranju
Dokapitalizacija
Najem posojil

4.139.513

5.641.509

Odplačilo posojil

-4.294.424

-5.833.585

Čisti denarni tok iz financiranja

-154.911

-192.076

Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

120.685

-24.893

19.548

44.441

140.233

19.548

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja

17

19

0

0

2

324.957

-632.045

preteklih let
0

poslovnega leta

Poslovni izid

iz dobička

0

2

Druge rezerve

2

318.877

-627.601

preteklih let

Poslovni izid iz

-307.088

Poslovni izid
-327.065

poslovnega leta

0

0

0

0

Skupaj transakcije z lastniki

883.050

0

Skupaj spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah

Končno stanje 31.12.2018

0

Skupaj prispevki lastnikov in razdelitve lastnikom

Druge spremembe v kapitalu

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni poslovni izid

Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

18

908.435

0

0

0

148.160

0

0

0

2

0

0

0

-632.045

-323.321

0

-323.321

3.744

-327.065

318.877

0

0

327.065

0

327.065

327.065

0

-318.877
0

148.160

rezerve

Zakonske

148.160

0

0

Pokrivanje prenesene izgube
0

908.435

rezerve

Kapitalske

908.435

0

0

318.877

0

883.050

kapital

Osnovni

883.050

0

Poslovni izid poslovnega leta

Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta

Stanje na dan 31. decembra 2017

(v EUR)

Končno stanje 31.12.2019

0

0

38.202

-3.744

0

-3.744

-3.744

37

37

41.909

pošteno vrednost

Rezerva za

14.358

0

0

20

1.345.804

0

0

0

0

0

0

37

318.877

1.026.890

Skupaj

1.646.917

0

0

0

0

0

0

Skupaj transakcije z lastniki

0

Skupaj spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah

0

0

0

-23.844
301.113
0

0

-23.844

-23.844

0

0

324.957

1.345.804

Skupaj

Skupaj prispevki lastnikov in razdelitve lastnikom

0

0
324.957

38.202

pošteno vrednost

Rezerva za

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni poslovni izid

Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

324.957

iz dobička

Poslovni izid iz

-324.957

0

148.160

rezerve

Druge rezerve

Pokrivanje prenesene izgube
0

908.435

rezerve

Zakonske

Poslovni izid poslovnega leta

Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta

883.050

kapital

Osnovni

Kapitalske
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Meso Kamnik d.d.

Stanje na dan 31. decembra 2018

(v EUR)

2.2.5

MESO KAMNIK, D.D.
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2.3.1

POROČILO

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Poročajoča družba

V računovodskih izkazih so zajeti računovodski izkazi družbe Meso Kamnik d.d. Letno poročilo družbe Meso Kamnik d.d. se nahaja
na sedežu družbe, Korenova cesta 9, Podgorje, Kamnik.Konsolidirani izkazi skupine BR se prav tako nahajajo na sedežu družbe
Farme Ihan – KPM d.o.o., Korenova cesta 9, Podgorje, Kamnik.

2.3.2

Podlaga za sestavitev

Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela
Evropska unija, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

Sprejetje MSRP
V skladu z določbami MSRP 1, se kot datum prehoda na MSRP smatra 1.1.2016, zato je bilo zaradi zagotavljanja primerljivosti, kot
enega temeljnih načel MSRP, potrebno računovodske izkaze za leto 2016 preračunati oziroma prerazvrstiti in izdelati v skladu z
MSRP. Družba je pri prehodu na uporabo MSRP pripravila začetno bilanco stanja, v kateri so pripoznana vsa sredstva in vse
obveznosti, katerih pripoznanje zahtevajo MSRP.

Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju načela izvirnih vrednosti.

Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, v funkcijski valuti družbe.

Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na
uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko
od teh ocen odstopajo.
Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v
katerem se ocene popravijo ter za vsa prihodnja leta, na katere popravek vpliva.
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu izvrševanja
računovodskih usmeritev, in ki najmočneje vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so opisane v naslednjih pojasnilih:
Pojasnilo 2.3.15. Davek od dobička pravnih oseb, kjer so prikazani tudi odloženi davki.
Pojasnilo 2.3.17. Nepremičnine, naprave, oprema ter najemiin računovodske usmeritve ter vrednotenje naložbenih nepremičnin,
nepremičnin, naprav, opreme ter najemov
Pojasnilo 2.3.24. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko v preglednicah prihaja do nepomembnih odstopanj.
Sredstva in dolgovi, ki se glasijo na tujo valuto, so izkazani po preračunani vrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan knjiženja
poslovnega dogodka.
Podjetja, ki tvorijo skupino in za katere velja metoda popolnega uskupinjevanja, so pri sestavitvi svojih računovodskih izkazov pri
vseh pomembnejših postavkah upoštevala računovodske usmeritve, ki veljajo v skupini; podrobneje pa so razkrita v letnem
poročilu družbe Farme Ihan – KPM d.o.o. Vsa podjetja sestavljajo računovodske izkaze za obdobje (koledarskega) leta, ki se prične
1.1. in konča 31.12.
Računovodske podlage in smernice so obrazložene pri pojasnilih posameznih izkazov in postavk.
Pri vrednotenju sredstev je načeloma uporabljeno načelo izvirnih vrednosti.
Prihodki in odhodki so upoštevani ob njihovem nastanku in evidentirani v obračunskem obdobju na katero se nanašajo.
Vsi poslovni dogodki družbe, ki so se zgodili v letu 2018, so bili ob nastanku izraženi v EUR.
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Spremembe računovodskih usmeritev

ferlauf

Glede na spremembo standarda MSRP 16- Najemi, ki je stopil v veljavo s 01.01.2019, je družba na dan 31.12.2018 pregledala
sklenjene najemne pogodbe z obdobjem, daljšim od enega leta. V skladu z MSRP 16 je družba ocenila vrednosti pravic do uporabe
in obveznosti iz najema, ki se bodo izkazovale v poslovnem izidu in bilanci stanja. Vrednosti pravic do uporabe in obveznosti iz
najemnin so ocenjene na podlagi diskontiranja prihodnjih denarnih tokov za obdobje trajanja najema. Denarni tokovi so
diskontirani z obrestnimi merami, ki jih družba Meso Kamnik d.d. realizira pri dolgoročnem financiranju. Stroški amortizacije so
izračunani na podlagi preostale dobe trajanja.
Učinek uporabe MSRP 16 na bilanco stanja družbe
v EUR

MSPR 16

Sredstva

23.200

Pravica do uporabe nepremičnin

23.200

Obveznosti

23.200

Obveznosti iz najemov

23.200

Učinek uporabe MSRP 16 na izkaz poslovnega izida družbe
v EUR

MSPR 16

Amortizacija iz pravic uporabe

23.535

Stroški najema

33.518

Poslovni izid iz poslovanja

57.053

Odhodki financiranja

3.884

Poslovni izid pred davki

60.937

2.3.3

Pomembne računovodske usmeritve

Družba je dosledno uporabila spodaj opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so predstavljena v priloženih
računovodskih izkazih.
a)

Podlaga za konsolidacijo

1. Odvisne družbe
Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje skupina, ker ima vpliv nanje, je izpostavljena spremenljivemu donosu in na znesek donosa lahko
tudi vpliva. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne, do
datuma, ko preneha.
Računovodske usmeritve odvisnih družb so usklajene z usmeritvami skupine.

2. Naložbe v pridružene družbe (po kapitalski metodi obračunana podjetja)
Pridružene družbe so družbe, kjer ima družba pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in poslovne usmeritve. Pomemben vpliv
obstaja, če ima družba v lasti od 20-50 odstotkov glasovalnih pravic v drugi družbi.
Naložbe v pridružene družbe se obračunavajo po kapitalski metodi in se pripoznajo po nabavni vrednosti.

3. Nakupi neobvladujočih deležev
Nakupi neobvladujočih deležev se obračunavajo kot posli lastnikov, ki delujejo kot lastniki, posledično se dobro ime ne pripozna.

4. Posli, izvzeti iz konsolidacije
Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja in prometi, nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine.

b)

Tujavaluta

1. Posli v tuji valuti
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v EUR po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na
dan bilance stanja, se preračunajo v EUR po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v EUR na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno vrednost v tuji
valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

c)

Finančniinstrumenti

1. Neizpeljana finančna sredstva in obveznosti
Neizpeljani finančni instrumenti družbe vključujejo: terjatve, finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, finančna sredstva v držanju do zapadlosti denarna sredstva in denarne ustreznike ter finančne obveznosti.
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Terjatve in obveznosti
Terjatve in obveznosti so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Takšna sredstva so na začetku
pripoznana po pošteni vrednosti. Po začetnem pripoznanju se obveznosti in terjatve izmerijo odplačni vrednosti po metodi efektivnih obrestnih
obresti, ter zmanjšani za izgube zaradi oslabitve.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in depozit, če hitro zapade v plačilo (3 mesece ali manj).
Finančne obveznosti so evidentirane po pošteni vrednosti skozi poslovni izid.

2. Osnovni kapital
Navadne delnice
Navadne delnice so sestavni del osnovnega kapitala.
Lastne delnice
Ob odkupu lastnih delnic, ki se izkazujejo kot del osnovnega kapitala, se odkup pripozna kot zmanjšanje v kapitalu. Odkupljene lastne delnice
se izkazujejo kot odbitna postavka, hkrati se oblikujejo rezerve za lastne delnice. Ob prodaji lastnih delnic se prejeti znesek izkaže kot povečanje kapitala in tako dobljeni presežek ali primanjkljaj pri transakciji se izkaže v kapitalskih rezervah.
Dividende se pripoznajo med obveznostmi v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep skupščine o izplačilu dividend.

d)

Nepremičnine, naprave in oprema

1. Pripoznanje in merjenje
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazani po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi
oslabitve.
Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v lastnem okviru izdelanega sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za uporabo, kot tudi usredstvene stroške izposojanja.
Dobiček oziroma izguba ob odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme se določi kot razlika med prihodki iz odsvojitve sredstva ter njegovo
knjigovodsko vrednostjo in se izkaže v izkazu poslovnega izida med drugimi poslovnimi prihodki oziroma drugimi poslovnimi odhodki.
Med nepremičninami, napravami in opremo družba izkazuje tudi sredstva v poslovnem najemu. Nabavna vrednost je pripoznana na osnovi
diskontiranih prihodnjih najemnin z upoštevanjem obdobja najema.

2. Prerazporeditve k naložbenim nepremičninam
Če se lastniško uporabljena nepremičnina ne uporablja več za opravljanje poslovne dejavnosti, se le ta izvirni nabavni vrednosti prerazporedi
med naložbene nepremičnine.

3. Kasnejši stroški
Stroški zamenjave nekega dela nepremičnine, naprave in opreme se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da
bodo bodoče gospodarske koristi, povezane s tem delom sredstva, pritekale v družbo, ter če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti.
Vsi ostali stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki takoj, ko nastanejo.

4. Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsake posamezne nepremičnine,
naprave in opreme. Zemljišča se ne amortizirajo.
Opredmetena osnovna sredstva se pričnejo amortizirati z naslednjim mesecem, ko so dana v uporabo.
Amortizacijske stopnje za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje:
Gradbeni objekti
oprema za opravljanje osnovne dejavnosti
računalniki, tiskalniki, računski stroji ipd.
avtomobili
ostala oprema, DI, rabljena oprema
druga vlaganja
pravica do uporabe

1,5 - 5,0%
10,0 – 33,3%
20,0 – 50,0%
12,5- 25,0%
do 33,3%
10%
25-33,3%

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in se po potrebi prilagodijo.

e)

Neopredmetenasredstva

1. Raziskave in razvijanje
Poraba pri razvijanju se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.Dejavnost
razvijanja vključuje načrt ali oblikovanje bistveno boljših postopkov. Strošek razvijanja se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, če je
postopek strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih gospodarskih koristi, če družba razpolaga ustreznimi viri za dokončanje
razvijanja in če ima družba namen uporabiti sredstvo.
Pripoznana vrednost porabe zajema stroške materiala, neposredne stroške dela ter ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi postopka ter usredstvene stroške izposojanja. Ostala vrednost porabe se pripozna v izkazu poslovnega izida, ko se pojavi.
Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane
izgube zaradi slabitve.

2. Ostala neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti (blagovne znamke) družba letno preizkusi, ali se je pri njih pojavila potreba po slabitvi.
Ostala neopredmetena sredstva z omejenimi dobami koristnosti so prikazane po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti in nabrane izgube zaradi slabitve.
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3. Amortizacija

ferlauf

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe neopredmetenih sredstev in se začne
obračunavati naslednji mesec, ko je sredstvo na razpolago za uporabo.
Amortizacijske stopnje za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje:
Pripoznani stroški razvoja
Nekratkoročne premoženjske pravice

25
10-50

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in se po potrebi prilagodijo.

f)

Najetasredstva

Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, se obravnava kot najem.
Najemi sredstev za krajše obdobje od 1 leta ter sredstev v vrednosti, manjši od 500 EUR, se izkazujejo kot strošek obdobja, na katerega se
nanaša. Za ostale najeme je družba pripoznala obveznosti za najeta sredstva in pravico do uporabe najetih sredstev.
Družba ima v najemu avtomobile in ostala transportna sredstva.
Trajanje najema družba opredeli na podlagi obdobja, v katerem najema ni mogoče odpovedati, upoštevajoč obdobje, za katero velja možnost
podaljšanja najema, in obdobje, za katero velja možnost odpovedi najema. Ob tem družba presoja verjetnost izrabe navedenih možnosti.
Trajanje je odvisno od vrste sredstva v najemu in se giblje:
• avtomobili in ostalatransportnasredstva od 3 do 4 let
Družba pripozna pravico do uporabe na dan začetka najema. Pravica do uporabe najetih sredstev se izmeri po nabavni vrednosti, zmanjšani
za popravek vrednosti in izgubo zaradi oslabitve, s prilagoditvijo nabavne vrednosti ob vsakem ponovnem merjenju obveznosti iz najema.
Nabavna vrednost pravice do uporabe najetih sredstev zajema znesek začetnega merjenja obveznosti iz najema, začetne neposredne stroške
in plačila najemnine, ki so bila izvedena na datum začetka najema ali pred njim, zmanjšana za prejete spodbude za najem.
Amortizacijske stopnje pravic do uporabe najetih sredstev so naslednje:
Pravica do uporabe
avtomobili in ostala transportna sredstva

(v %) 2019
25-33,33 %

Obveznosti za najeta sredstva se pripoznajo v višini sedanje vrednosti preostalih najemnin v celotnem trajanju najemne pogodbe. Ta je izračunana kot diskontirana vrednost najemnin, ki jih bo družba v skladu z najemno pogodbo plačala v obdobju trajanja najema in upoštevajoč
stopnjo zadolževanja družbe. Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin družba uporablja obrestno mero, ki jo realizira pri dolgoročnem financiranju. Po datumu začetka najema se znesek obveznosti iz najema poveča za natečene obresti in zmanjša za vsa izvršena plačila najemnin.
Ob začetku najema so obveznosti za najeta sredstva enake vrednosti pravice do uporabe sredstev in se zmanjšujejo z odplačili, medtem ko se
vrednost pravic do uporabe najetih sredstev zmanjšuje za obračunano amortizacijo v obdobju najema. Amortizacijske stopnje so ocenjene
glede na najemno obdobje. Obračunani stroški obresti bremenijo finančne odhodke obdobja.
Med pravico do uporabe sredstev je družba prenesla tudi opremo v finančnem najemu po knjigovodskih vrednostih

g)

Zaloge

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški
nabave. Stroški zalog se izkazujejo po metodi tehtanih povprečnih cen.
Zaloge gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje se vrednotijo po proizvajalnih stroških, ki vsebujejo neposredne stroške materiala,
dela, storitev, amortizacije in del splošnih stroškov.
Zaloge nedokončanih in gotovih izdelkov se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. Njihova slabitev pa je obvezna, če njihova knjigovodska
vrednost presega tržno vrednost. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena pri rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene
stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Znesek zmanjšanja vrednosti zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov zaradi
slabitve evidentiramo med drugimi poslovnimi odhodki.
Zaloge bioloških sredstev se vrednotijo po pošteni vrednosti. Vrednost zalog bioloških sredstev se najmanj enkrat leto preveri s takratno
pošteno vrednostjo. Razlika povečuje ali zmanjšuje stanje zalog in se pripozna preko izkaza poslovnega izida.

h)

Oslabitevsredstev

1. Nefinančna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev, razen naložbenih nepremičnin, da ugotovi, ali so prisotni znaki slabitve. Če taki znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.
Nadomestljiva vrednost sredstva je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšanja za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja.
Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontirane mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo.
Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba zaradi slabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba
določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi slabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila
pripoznana izguba zaradi slabitve.

2. Neizpeljana finančna sredstva
Za vsako finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se na dan poročanja oceni, ali obstajajo objektivni dokazi,
iz katerih je razvidna oslabitev sredstva. Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da
je po začetnem pripoznanju sredstva zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega
sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti.
Objektivni dokazi o slabitvi finančnih sredstev so neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika, restrukturiranje zneska, ki so ga dolžni družbi, znaki,
da bo šel dolžnik v stečaj, poslabšanje plačilne zmožnosti posojilojemalcev.
V primeru naložbe v lastniške vrednostne papirje predstavlja dokaz o slabitvi tudi dolgotrajno znižanje poštene vrednosti pod nabavno vrednost.

3. Finančna sredstva izmerjena po odplačni vrednosti
Družba oceni dokaze o slabitvi finančnih sredstev izmerjenih po odplačni vrednosti za vsako sredstvo posamično.
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Izguba zaradi slabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo
sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni efektivni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v izkazu poslovnega izida in na kontu popravka vrednosti posojil oziroma terjatev. Tako se obresti od oslabljenega sredstva še nadalje pripoznavajo. Ko se
zaradi kasnejših dogodkov znesek izgube zaradi slabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube odpravi preko poslovnega izida.
Družba v skladu z računovodskimi usmeritvami ugotavlja potrebo po slabitvi terjatev na izkustvenih odstotkov v preteklosti slabljenih terjatev.
Družba v skladu z računovodskimi usmeritvami MSRP 9 ugotavlja potrebo po slabitvi terjatev na podlagipričakovanih kreditnih izgub, ki zahteva pravočasno pripoznanje pričakovanih izgub. V letu 2019 je družba naredila oceno slabitve. Učinek je prikazan v pojasnilu 2.3.20.

i)

Zaslužkizaposlenih

1. Kratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.

2. Nekratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze za nekratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki na koncu vsakega meseca.

j)

Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti inje verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. 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 obveznosti. Razreševanje diskonta se izkaže med finančnimi odhodki.

1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Družba v skladu z zakonskimi predpisi ter kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilsko industrijo zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane rezervacije.
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so oblikovane za ocenjena izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi
kot rezultat dolgoletnega službovanja zaposlenih diskontirane na sedanjo vrednost na dan zaključka poslovnega obdobja. Za izračun sedanje
vrednosti je uporabljena krivulja obrestnih mer. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da se upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Stanje rezervacije se ažurira letno na osnovi aktuarskega izračuna.

2. Druge nekratkoročne obveznosti
Družba med drugimi nekratkoročnimi obveznostmi evidentira namensko pridobljena nepovratna sredstva, prejeta s strani države, za nakup
osnovnih sredstev. Nekratkorone obveznosti se zmanjšujejo za znesek obračunane amortizacije sredstev, nabavljenih s pomočjo državnih
sredstev, ki se prenaša med poslovne prihodke.

k)

Prihodkiizpogodb s kupci

1. Prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, zmanjšano za vračila, rabate in količinske popuste. Prihodke se v celoti pripozna v obdobju nastanka. Izkažejo se, ko je kupec prevzel vse pomembne
oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov
ali možnosti vračila proizvodov. Popusti, odobreni pri prodaji, se pripoznajo kot zmanjšanje prihodkov od pripoznanju prodaje. Prihodki se
vedno nanašajo le na en prodajni posel.
Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji blaga se prenos izvede potem, ko je blago
prispelo v kupčevo skladišče, vendar pri nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno sredstvo pri
prodajalcu. Pri teh proizvodih kupec ni upravičen do vračila.
Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo ob prenosu obvladovanja blaga ali storitev na kupca v znesku, ki odraža nadomestilo, za katerega
družba meni, da bo do njega upravičena v zameno za to blago ali storitve. Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo po pošteni vrednosti
prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je
kupec prevzel obvladovanje nad blagom oz. koristi iz dobavljenih storitev.
Prihodki se pripoznajo, kot sledi:
Prodaja blaga
Prodaja blaga se pripozna, ko družba stranki dostavi blago; stranka je blago sprejela, izterljivost povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena. Od trenutka prodaje naprej družba nima več obvladovanja nad prodanim blagom ali storitvami. Prihodki od prodaje blaga ne vključujejo
dajatev, plačanih ob nakupu, in dajatev, plačanih ob prodaji blaga.
Prodaja storitev
Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve, glede na zaključek posla, ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega dela celotnih storitev, ki se opravijo.
Plačilni roki najpomembnejših kupcev so od 25-45 dni.

2. Prihodki od najemnin
Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med drugimi poslovnimi prihodki enakomerno med trajanjem najema. Podeljene
vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih prihodkov od najemnin.

l)

Finančniprihodki in finančniodhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend ter prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih
sredstev. Prihodki iz obresti se pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od
dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na
borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (del stroškov izposojanja se lahko usredstvi v okviru nepremičnin, naprav in opreme), izgube
zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in odhodki za obresti iz naslova rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade. Stroški izposojanja
se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki se pripišejo nabavni vrednosti sredstev v gradnji ali pripravi.
Prihodki in odhodki pri preračunu med valutami se izkazujejo po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki oziroma odhodki.
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m) Davek od dobička

ferlauf

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida,
razen v tistem delu, v katerem se nanaša na poslovne združitve ali postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med
kapitalom ali drugem vseobsegajočem donosu.
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj,
uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi
leti.
Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se ne izkazuje za:
• začasnerazlikeobzačetnempripoznanjusredstevaliobveznostipritransakcijah, kinisoposlovnezdružitve in ki ne vplivanitinaračunovodskinitinaobdavčljividobiček oz. izgubo,
• začasnerazlike v zvezi z naložbami v odvisnapodjetja in skupajobvladovanapodjetja v tistivišini, za kateroobstajaverjetnost, da ne bodoodpravljene v predvidljiviprihodnosti,
• obdavčljivezačasnerazlikeobzačetnempripoznanjudobregaimena.
Merjenje odloženega davka odraža davčne posledice in metodo, po kateri družba pričakuje, da bo ob koncu poročevalskega obdobja poravnala knjigovodsko vrednost pripadajočih obveznosti in sredstev. Pri naložbenih nepremičninah izmerjenih po pošteni vrednosti, se predpostavka,
da bo njihova knjigovodska vrednost poravnana ob prodaji, ni zavrgla ali izkazala kot nepravilna.
Odloženi davek se izkaže v višini v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih
ali v bistvu uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja.
Družba pobota odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek, če ima za to zakonsko izterljivo pravico ter če se odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek nanašajo na davek iz dobička, nanašajoč se na isto davčno oblast v zvezi z isto obdavčljivo
enoto, ali na različne obdavčljive enote, ki nameravajo poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek v pobotanem
znesku ali pa nameravajo hkrati poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek.
Odložena terjatev za davek za neuveljavljene davčne izgube, davčne dobropise in davčno priznane začasne razlike se pripozna v obsegu, za
katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo
terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano
s sredstvom.

n)

Osnovnidonosnadelnico

Družba pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice, ki je enaka kot popravljena dobičkonosnost delnice, ker družba nima
izdanih prednostnih delnic. Osnovna dobičkonosnost delnice se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma izgubo poslovnega leta, ki pripada
navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem letu.

o)

Primerjalneinformacije

Primerjalne informacije so pretežno usklajene s predstavitvijo informacij v tekočem letu. Kadar je bilo potrebno, so bili primerjalni podatki
prilagojeni tako, da so v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu.

1. Novo sprejeti standardi in pojasnila, ki so začeli veljati s 1.1.2019
Začetnauporabanovihspremembobstoječihstandardov, kiveljajo v temračunovodskemobdobju
V tem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne
računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
• MSRP 16 – Najemi (velja za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 alipozneje),
• Spremembe MSRP 9 – Finančniinstrumenti– Elementipredplačila z negativnimnadomestilom (veljajo za letnaobdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2019 alipozneje),
• Spremembe MRS 19 – Zaslužkizaposlencev – Sprememba, omejitevaliporavnavaprograma (veljajo za letnaobdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2019 alipozneje),
• Spremembe MRS 28 – Finančnenaložbe v pridruženapodjetja in skupnepodvige– Dolgoročnideleži v pridruženihpodjetjih in skupnihpodvigih (veljajo za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 alipozneje),
• SprememberazličnihstandardovzaradiIzboljšav MSRP (obdobje 2015–2017), kiizhajajoizletnegaprojekta za izboljšanje MSRP
(MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z namenomodpravljanjaneskladnosti in razlagebesedila (veljajo za letnaobdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2019 alipozneje),
• OPMSRP 23 – Negotovost glede obravnavdavkaizdobička (velja za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 alipozneje).
Od navedenih sprememb računovodskih standardov je imela uvedba MSRP 16 vpliv na poslovanje družbe Meso Kamnik, kar je pojasnjeno v
razkritju 2.3.18. Računovodskega poročila. Sprejetje ostalih standardov, sprememb k obstoječim standardom in pojasnil ni privedlo do
pomembnih sprememb računovodskih izkazov družbe Meso Kamnik d.d.

Standardi in spremembeobstoječihstandardov, ki so v postopkuizdaje, vendaršenisosprejeti
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili izdani naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov in nova pojasnila, ki pa še
niso stopili v veljavo:
• MSRP 17 – Zavarovalnepogodbe (velja za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 alipozneje),
• Spremembe MSRP 3 – Poslovnezdružitve– Opredelitevposlovnegasubjekta (v veljavi za poslovnezdružitve, prikaterih je datum prevzemaenakdatumuzačetkaprvegaletnegaporočevalskegaobdobja, ki se začne 1. januarja 2020 alipozneje, in pridobitvesredstev, do katerih pride
nazačetkutegaobdobjaali po njem),
• Spremembe MSRP 9 – Finančniinstrumenti, MRS 39 – Finančniinstrumenti: pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančniinstrumenti: razkritja – Reformareferenčnihobrestnihmer (veljajo za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 alipozneje),
• Spremembe MSRP 10 – Konsolidiraniračunovodskiizkazi in MRS 28 – Naložbe v pridruženapodjetja in skupnepodvige– Prodajaaliprispevanjesredstev med vlagateljem in njegovimpridruženipodjetjem oz. skupnimpodvigom, ternadaljnjespremembe (datum pričetkaveljavnosti je odložen za nedoločenčas do zaključkaraziskovalnegaprojektav zvezi s kapitalskometodo),
• Spremembe MRS 1 – Predstavljanjeračunovodskihizkazov in MRS 8 – Računovodskeusmeritve, sprememberačunovodskihocen in napake – OpredelitevBistven (velja za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 alipozneje),
• Spremembesklicevanjnakonceptualniokvir v MSRP (veljajo za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 alipozneje).
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V družbi Meso Kamnik d.d. smo se odločili, da ne uporabimo teh novih standardov, sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil pred
datumi njihove veljavnosti. Predvidevamo, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil v obdobju začetne
uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe.

Standardi in spremembeobstoječihstandardov, kijih je izdal OMRS in sprejela EU, vendaršeniso v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je OMRS izdal naslednje spremembe obstoječega standarda, ki jih je sprejela EU in ki še niso
stopili v veljavo:
• Spremembe MRS 1 – Predstavljanjeračunovodskihizkazov in MRS 8 – Računovodskeusmeritve, sprememberačunovodskihocen in napake – OpredelitevBistven, kijih je EU sprejela 29. novembra 2019 (velja za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 alipozneje),
• Spremembe MRSP 9 – Finančniinstrumenti, MRS 39 – Finančniinstrumenti: pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančniinstrumenti: razkritja– Reformareferenčnihobrestnihmer, kijih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letnaobdobja, ki se začnejo
1. januarja 2020 alipozneje),
• Spremembesklicevanjnakonceptualniokvir v MSRP, kijih je EU sprejela 29. novembra 2019 (veljajo za letnaobdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2020 alipozneje).

Novi standardi in spremembeobstoječihstandardov, kijih je izdal OMRS, vendarjih EU šenisprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde
(OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih standardov, ki na dan 28.5.2020 (spodaj navedeni datumi začetka
veljavnosti veljajo za MSRP, kot jih je izdal OMRS):
• MSRP 14 – Zakonskopredpisaniodlogplačilaračunov (velja za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 alipozneje) – Evropskakomisija je sklenila, da ne bopričelapostopkapotrjevanjategavmesnegastandardater da bopočakalanaizdajonjegovekončneverzije,
• MSRP 17 – Zavarovalnepogodbe (velja za letnaobdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 alipozneje),
• Spremembe MSRP 3 – Poslovnezdružitve– Opredelitevposlovnegasubjekta (v veljavi za poslovnezdružitve, prikaterih je datum prevzemaenakdatumuzačetkaprvegaletnegaporočevalskegaobdobja, ki se začne 1. januarja 2020 alipozneje, in pridobitvesredstev, do katerih pride
nazačetkutegaobdobjaali po njem),
• Spremembe MSRP 10 – Konsolidiraniračunovodskiizkazi in MRS 28 – Naložbe v pridruženapodjetja in skupnepodvige – Prodajaaliprispevanjesredstev med vlagateljem in njegovimpridruženipodjetjem oz. skupnimpodvigom, ternadaljnjespremembe (datum pričetkaveljavnosti je odložen za nedoločenčas do zaključkaraziskovalnegaprojektav zvezi s kapitalskometodo).
V družbi Meso Kamnik d.d. predvidevamo, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v obdobju začetne uporabe ne
bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe.

Kratkiopisinovihstandardov/spremembnovihstandardov/pojasnil
• MSRP 14 – Zakonskopredpisaniodlogplačilaračunov, kiga je OMRS objavil 30. januarja 2014. Ciljstandarda je omogočitipodjetjem, ki
MSRP uporabljajoprvič in kizakonskopredpisaneodlogeplačilaračunovtrenutnopripoznavajo v skladu s prejšnjimi SSRN, da obprehoduna
MSRP s takšnimpripoznavanjemnadaljujejo.
• MSRP 16 – Najemi, kiga je OMRS objavil 13. januarja 2016. Najemnik v skladu z MSRP 16 pripoznapravico do uporabesredstvaterobveznostiiznajema. Pravica do uporabesredstva je obravnavananapodobennačinkotostalanefinančnasredstva in se v skladu s temtudiamortizira. Obveznostiznajema je nazačetkuvrednotena po sedanjivrednostinajemnin, plačanih v obdobjunajema, diskontirani po implicitniobrestnimeri, če jo je mogočetakojdoločiti. Čete mere nimogočetakojdoločiti, mora najemnikuporabitipredpostavljenoobrestno mero izposojanja.
Takokotpri MRS 17, kiga je MSRP 16 nadomestil, najemodajalecnajemopredelikotposlovnialifinančni glede nanaravonajema. Najem se
razvrstikotfinančninajem, če se z njimprenesejoskorajvsatveganja in koristi, povezane z lastništvomsredstva. V nasprotnemprimerugre za
poslovninajem. Prifinančnemnajemunajemodajalecfinančneprihodkepripozna v obdobjunajemanapodlagivzorca, kiodražastalnoobdobnostopnjodonosnostičistenaložbe. Plačilaizposlovneganajemanajemodajalecpripoznakotprihodkenapodlagienakomernečasovnemetode oz.,
čevzorecodražaprejzmanjšanjekoristiiz rabe tegasredstva, uporabidrugosistematičnometodo.
• MSRP 17 – Zavarovalnepogodbe, kiga je OMRS objavil 18. maja 2017. Novi standard zahtevamerjenjezavarovalnihobveznosti po trenutnivrednostiizpolnjevanja in prinašaenotnejšometodomerjenja in predstavitve za vsezavarovalnepogodbe. Namenzahtev je zagotovitidosledno
in nanačelihtemelječeobračunavanjezavarovalnihpogodb. MSRP 17 nadomešča MSRP 4 – Zavarovalnepogodbe in z njimpovezanapojasnila.
• Spremembe MSRP 3 – Poslovnezdružitve– Opredelitevposlovnegasubjekta, kijih je OMRS izdal 22. oktobra 2018. Spremembe so bile
uvedene za izboljšanjeopredelitveposlovnegasubjekta. Spremenjenaopredelitevizpostavlja, da je namenposlovanjaposlovnegasubjektazagotavljatiblago in storitve za stranke, medtem ko je prejšnjaopredelitevpoudarjaladonose v obliki dividend, nižjestroške in drugegospodarskekoristi za vlagateljeterdrugedeležnike. Poleg spremenjeneubeseditve je Odborpodaldodatnenapotke k opredelitvi.
• Spremembe MSRP 9 – Finančniinstrumenti– Elementipredplačila z negativnimnadomestilom, kijih je OMRS izdal 12. oktobra 2017. Obstoječezahteve MSRP 9 glede pravice do prekinitvepogodbe se spremenijotako, da omogočajomerjenje po odplačnivrednosti (oz. po
poštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosa, odvisno od poslovnegamodela) tudi v primeruplačilnegativneganadomestila. V skladu
s spremembamipodpiszneskapredplačilanipomemben – plačilo je glede naprevladujočoobrestno mero v časuprekinitvemogočeopravititudi v
koristpogodbenestranke, kipredčasnoplačiloopravi. Izračunnadomestila mora biti v tako v primerukaznizaradipredčasnegaodplačilakot v
primerunagradezaradipredčasnegaodplačilaenak. Spremembeobsegajotudipojasnila glede obračunavanjaspremembfinančnihobveznosti, ki
ne povzročijoodpravepripoznanja. V temprimeru se knjigovodskavrednostprilagodirezultatu, pripoznanemu v vseobsegajočemdonosu. Efektivnaobrestnamera se ne preračuna.
• Spremembe MSRP 9 – Finančniinstrumenti, MRS 39 – Finančniinstrumenti: pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančniinstrumenti: razkritja – Reformareferenčnihobrestnihmer, ki jo je OMRS izdal 26. septembra 2019. Spremembereformereferenčnihobrestnihmer:
a) spreminjajoposebnezahteve glede obračunavanjavarovanjapredtveganjitako, da lahkopodjetjaobračunavajovarovanjepredtveganjiobpredpostavki, da se referenčnaobrestnamera, nakateritemeljijovarovanidenarnitokovi in denarnitokoviodinstrumenta za varovanje, zaradireformereferenčnihobrestnihmer ne bodospremenili;
b) so obvezne za vsarazmerjavarovanjapredtveganjem, nakaterareformareferenčnihobrestnihmerneposrednovpliva;
c) nisonamenjeneolajševanjudrugihposledicreformereferenčnihobrestnihmer (čerazmerjevarovanjapredtveganjem ne izpolnjujevečzahtev za obračunavanjevarovanjapredtveganjiizrazlogov, kinisonavedeni v spremembah, je trebaprenehati z obračunavanjemvarovanjapredtveganjem) in
d) zahtevajoposebnarazkritja o tem, v kolikšnimerispremembereformevplivajonarazmerjavarovanjapredtveganji med podjetji.
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• Spremembe MSRP 10 – Konsolidiraniračunovodskiizkazi in MRS 28 – Naložbe v pridruženapodjetja in skupnepodvige – Prodajaaliprispevanjesredstev med vlagateljem in njegovimpridruženipodjetjem oz. skupnimpodvigom, kijih je OMRS objavil 11. septembra
2014. Spremembe se nanašajonarazhajanjezahtev po MRS 28 in MSRP 10 terpojasnjujejo, da je obsegpripoznavanjadobička oz. izgubepriposlu s pridruženimpodjetjemalipriskupnempodviguodvisenodtega, aliprodana oz. prispevanasredstvapredstavljajoposlovnisubjekt.
• Spremembe MRS 1 – Predstavljanjeračunovodskihizkazov in MRS 8 – Računovodskeusmeritve, sprememberačunovodskihocen in napake– OpredelitevBistven, kijih je OMRS objavil 31. oktobra 2018.Spremembepojasnjujejoopredelitevizrazabistven in kakoga je
trebavključiti v napotke glede opredelitev.
• Spremembe MRS 19 – Zaslužkizaposlencev– Sprememba, omejitevaliporavnavaprograma, kijih je OMRS izdal 7. februarja 2018.
Spremembezahtevajouporaboposodobljenihpredpostavkizponovnegamerjenja za določitevstroškovtekočegaslužbovanja in netoobresti za
preostanekporočevalskegaobdobja po spremembiprograma.
• Spremembe MRS 28 – Naložbe v pridruženapodjetja in skupnepodvige – Dolgoročnideleži v pridruženihpodjetjih in skupnihpodvigih,
kijih je OMRS objavil 12. oktobra 2017. Namensprememb je pojasniti, da podjetjeuporablja MSRP 9, vključno z zahtevami po oslabitvi, za
dolgoročnedeleže v pridruženempodjetjualiskupnempodvigu, ki so del čistenaložbe v pridruženopodjetjealiskupnipodvig in za katere se kapitalskametoda ne uporablja. Spremembepravtakoodpravljajo 41. odstavek, saj je po mnenjuOdbora le ponavljalzahteve v MSRP 9 in povzročalzmedo glede obračunavanjadolgoročnihdeležev.
• SprememberazličnihstandardovzaradiIzboljšav MSRP (obdobje 2015–2017), kijih je OMRS objavil 12. decembra 2017. Sprememberazličnihstandardovizhajajoizletnegaprojekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), njihovnamenpa je predvsemodpravljanjeneskladnosti in razlagabesedila. Spremembevsebujejonaslednjapojasnila: podjetjeponovnoizmerisvojprejšnjidelež v skupnidejavnosti, ko
pridobiobvladovanjenadposlovnimsubjektom (MSRP 3); čepodjetjepridobiskupnoobvladovanjenadposlovnimsubjektom, svojegaprejšnjegadeleža v skupnidejavnosti ne izmeriponovno (MSRP 11); podjetjevseposlediceizplačila dividend nadavekizdobičkaobračunanaenaknačin (MRS 12); in podjetjekot del splošnihposojilobravnavavsaposojila, ki so bilaprvotnonamenjenarazvojusredstva, kot je
sredstvousposobljeno za nameravanouporaboaliprodajo (MRS 23).
• Spremembesklicevanjnakonceptualniokvir v MSRP, kijih je OMRS izdal 29. marca 2018. OMRS je zaradirevizijekonceptualnegaokvira za MSRP
posodobilsklicevanjenanj v standardih MSRP. Dokumentvsebujespremembe MSRP 2, MSRP 3, MSRP 6, MSRP 14, MRS 1, MRS 8, MRS 34,
MRS 37, MRS 38, OPMSRP 12, OPMSRP 19, OPMSRP 20, OPMSRP 22 in SIC-32. Namensprememb je podporaprehodunarevidiranikonceptualniokvir za podjetja, ki s pomočjotegaokvirarazvijajosvojeračunovodskeusmeritve, kadar se za določenotransakcijo ne uporabljanoben standard MSRP.
• OPMSRP 23 – Negotovostpriobravnavidavkaizdobička, kiga je OMRS izdal 7. junija 2017. Možne so nejasnosti glede tega, kako se
davčnazakonodajauporablja za določenotransakcijoaliokoliščino oz. alibodavčni organ sprejelobravnavanjedavka v podjetju. MRS 12 Davekizdobičkadoloča, kako je trebaobračunatitekoči in odloženidavek, ne pa, nakakšennačin bi se moraliodražatiučinkinegotovosti. OPMSRP 23
dopolnjujezahteve MRS 12 z določili, kako se mora učineknegotovostiodražatipriobračunavanjudavkaizdobička.

Razen spremembe, ki so nastale ob implementaciji MSRP 16 in so pojasnjene v točki 2.3.17., družba predvideva, da uvedba zgoraj
navedenih novih standardov, sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela
pomembnega vpliva na računovodske izkaze.

2.3.4

Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve je v številnih primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako finančnih
kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja
je družba določila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za
določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti družbe.

Nepremičnine, naprave in oprema
Poštena vrednost nepremičnin, naprav in opreme iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. Tržna vrednost nepremičnin je
enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem
poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in
neodvisno (arm's length transaction).

Neopredmetena sredstva
Poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na ocenjeni diskontirani bodoči
vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma blagovne znamke ne bo potrebno.
Poštena vrednost ostalih neopredmetenih sredstev temelji na metodi diskontiranih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo
izhajali iz uporabe in morebitne prodaje sredstev.

Poslovne in druge terjatve
Poštena vrednost nekratkoročnih poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov,
razobrestenih po tržni obrestni meri na datum poročanja.
Kratkoročne poslovne terjatve niso diskontirane zaradi kratkoročnosti, so pa upoštevane slabitve na odplačno vrednost.
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2.3.5

Upravljanje s kapitalom

2.3.5
Upravljanje
s kapitalom
Osnovni namen
upravljanja
s kapitalom je zagotavljanje kapitalske ustreznosti družbe, dolgoročne plačilne sposobnosti za potrebe
financiranja
poslovanja
in razvoja
ter finančne
stabilnosti.kapitalske
S tem zagotavljamo
čim višje vrednosti
za delničarje
ostale
Osnovni
namen
upravljanja
s kapitalom
je zagotavljanje
ustreznostiustvarjanje
družbe, dolgoročne
plačilne sposobnosti
zainpotrebe
deležnike podjetja.
financiranja
poslovanja in razvoja ter finančne stabilnosti. S tem zagotavljamo ustvarjanje čim višje vrednosti za delničarje in ostale
deležnike
Kapital napodjetja.
dan 31.12.2019 znaša 1.646.917 EUR, na dan 31.12.2018 pa 1.345.804EUR. Kazalnik donosnosti kapitala (ROE) je v
letu
2019znašal
0,22, v letu znaša
2018je1.646.917
znašal 0,27.
Kapital na dan 31.12.2019
EUR, na dan 31.12.2018 pa 1.345.804EUR. Kazalnik donosnosti kapitala (ROE) je v
letu 2019znašal 0,22, v letu 2018je znašal 0,27.

2.3.6

Izkaz denarnih tokov

2.3.6
Izkaztokov
denarnih
tokov po posredni metodi na podlagi postavk v bilanci stanja z dne 31. decembra 2019, bilance
Izkaz denarnih
je bil pripravljen
stanja
z dne 31.tokov
decembra
izkazapoposlovnega
izida zana
leto,
ki se postavk
je končalo
31. decembra
in dodatnih
ki so
Izkaz denarnih
je bil 2018,
pripravljen
posredni metodi
podlagi
v bilanci
stanja z2019,
dne 31.
decembrapodatkov,
2019, bilance
potrebni
za
prilagoditev
prejemkov
in
izdatkov.
stanja z dne 31. decembra 2018, izkaza poslovnega izida za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, in dodatnih podatkov, ki so
potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov.

2.3.7

Sestava skupine BR

2.3.7
Sestava
Skupino BR
na dan skupine
31.12.2019BR
sestavlja 6 delujočih družb, družba Mesarstvo Šentjur d.d. je mirujoča družba. Najpomembnejše
dejavnosti
poljedelstvo,
živinoreja,
pridelavadružb,
mesa družba
in mesnih
izdelkovŠentjur
ter proizvodnja
mleka. družba. Najpomembnejše
Skupino
BRskupine
na danso31.12.2019
sestavlja
6 delujočih
Mesarstvo
d.d. je mirujoča
dejavnosti
skupine
so
poljedelstvo,
živinoreja,
pridelava
mesa
in
mesnih
izdelkov
ter
proizvodnja
mleka.
V letu 2019 je bila družba Ihan Bg likvidirana.
V
letu 2019 vjeskupini
bila družba
Ihan razdelimo
Bg likvidirana.
Poslovanje
BR lahko
na kmetijski in mesnopredelovalni del. Kmetijski del obsega poljedelstvo, prašičerejo in
govedorejo.v skupini BR lahko razdelimo na kmetijski in mesnopredelovalni del. Kmetijski del obsega poljedelstvo, prašičerejo in
Poslovanje
govedorejo.
Integrirano poslovanje družb v skupini omogoča potrošniku uživanje kakovostnega mesa in mesnih izdelkov slovenskega porekla.
Integrirano poslovanje družb v skupini omogoča potrošniku uživanje kakovostnega mesa in mesnih izdelkov slovenskega porekla.

2.3.8

Prihodki iz pogodb s kupci

2.3.8
Opis

Prihodki iz pogodb s kupci
2019

Opis
Prihodki od prodaje proizvodov
in blaga
Prihodki od prodaje proizvodov
Prihodki
in
blaga od prodaje storitev
Skupaj od prodaje storitev
Prihodki

2019
33.602.566

2018
2018
32.283.408

579.912
33.602.566

425.712
32.283.408

34.182.478
579.912

32.709.120
425.712

Skupaj
34.182.478
Prihodki od prodaje storitev se nanašajo
na storitveno32.709.120
klanje. Storitveno klanje se je v primerjavi z letom 2018 zvišalo.

Prihodki od prodaje storitev se nanašajo na storitveno klanje. Storitveno klanje se je v primerjavi z letom 2018 zvišalo.
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Drugi poslovni prihodki

Opis

ferlauf

2019

2018

Prihodki od najemnin

28.675

25.982

Prihodki od črpanj in odprave
rezervacij

40.870

51.921

Dobički od prodaje nepremičnin, opreme in naprav
Drugi poslovni prihodki
Skupaj

655

180

54.991

126.046

125.191

204.129

Družba je v preteklosti prejela nepovratna sredstva za nakup osnovnih sredstev, zato letno pripozna prihodke iz naslova črpanja
rezervacije v višini obračunane amortizacije.
Med drugimi poslovnimi prihodki predstavljata večji del prihodki od plačanih, predhodno slabljenih terjatev v višini 14.870 EUR ter
prihodki iz naslova izbrisa zastaranih prejetih obračunanih obresti v višini 3.913 EUR ter prihodki iz naslova zastaranih obveznosti v
višini 5.378 EUR.

2.3.10

Stroški blaga, materiala in storitev

Opis
Nabavna vrednost prodanega
blaga

2019
3.066

1.306

Stroški materiala

26.186.102

24.734.098

Stroški storitev
Skupaj

2018

4.471.710

4.539.329

30.660.878

29.274.733

Med stroški storitev so zajeti stroški kratkoročnih najemov in najemov sredstev manjših vrednosti v višini 33.519 EUR.

2.3.11

Stroški dela

Opis

2019

Plače in nadomestila

2018

2.058.920

1.901.379

Stroški pokojninskih zavarovanj

203.354

187.949

Stroški socialnih zavarovanj

153.030

140.134

Drugi stroški dela
- regres za letni dopust, prehrana, prevoz na delo
- rezervacije za jubilejne
nagrade in odpravnine

467.424

405.980

433.723

404.799

Skupaj

33.701

1.181

2.882.728

2.635.442

Družba je na dan 31.12.2019 zaposlovala 146 delavcev (130zaposlenih v 2018).

2.3.12

Amortizacija

Opis
Amortizacija neopredmetenih
sredstev
Amortizacija nepremičnin,
naprav in opreme

2019

Skupaj

2018
621

340

355.409

379.432

356.030

379.772

Znotraj amortizacije nepremičnin, naprav in opreme je zajeta amortizacija pravic do uporabe v višini 23.532 EUR.

2.3.13

Drugi poslovni odhodki

Opis

2019

2018
4.373

49.539

Druge dajatve

55.416

46.345

Drugi odhodki

110.252

169.870

170.041

265.754

Odtujitev in slabitev sredstev

Skupaj

30

29

RAČUNOVODSKO POROČILO

Meso Kamnik d.d.

LETNO POROČILO 2019

Druge dajatve zajemajo dajatve za uporabo stavbnega zemljišča, vodarino, okoljske takse, članarine in druge obvezne dajatve.
Drugi odhodki se nanašajo na odhodke za rezervacije v višini 60.000 EUR ter ostale neproizvodne stroške.

2.3.14

Neto finančni odhodki

Finančni prihodki
Opis

2019

Prihodki od obresti

2018

3.679

Drugi finančni prihodki
Skupaj

1.938

11

9

3.690

1.947

Finančni odhodki
Opis

2019

Odhodki od obresti

2018

63.358

Drugi finančni odhodki
Skupaj

70.017

3.884

1.652

67.242

71.669

Neto finančni odhodki za leto 2019 znašajo 63.552 EUR.

2.3.15

Davek od dobička

Davek od dobička je izkazan z upoštevanjem dejanske obveznosti iz naslova obračuna davka od dohodka pravnih oseb.
Družba ima na dan 31.12.2019 za 6.321 EUR neizkoriščenih olajšav za investiranje ter za 2.482.725 EUR nepokrite davčne izgube.
2.019

v EUR
Poslovni izid pred davki

324.957

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji 19%

61.742

Davčni učinek neobdavčenih prihodkov

-2.825

Davčni učinek neobdavčenih odhodkov

17.131

Davčni učinek obdavčenih odhodkov

-5.960

Davčni učinek povečanja davčne osnove

0

Osnova za obračun davka
Davčni učinek zmanjšanja davčne osnove

-70.088

Davki

0

Efektivna davčna stopnja

2.3.16

0,00

Neopredmetena sredstva
Opis

Nekratkoročne
premoženjske
pravice

Druge AČR

Skupaj

NABAVNA VREDNOST

Stanje 31.12.2018

43.995

1.424

45.419

Stanje 31.12.2019

43.995

1.424

45.419

41.128

0

41.128

621

0

621

41.749

0

41.749

Stanje 31.12.2018

2.867

1.424

4.291

Stanje 31.12.2019

2.246

1.424

3.670

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 31.12.2018
Amortizacija

Stanje 31.12.2019
NEODPISANA VREDNOST

Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje pravice do uporabe računalniških programov ter sredstva, založena v stanovanjskih
skladih. Družba med neopredmetenimi nekratkoročnimi sredstvi ne izkazuje sredstev z nedoločeno dobo koristnosti.
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premoženjske
pravice

ferlauf

Druge AČR

Skupaj

NABAVNA VREDNOST

Stanje 31.12.2017
Povečanja
Stanje 31.12.2018

40.788

1.424

42.212

3.207

0

3.207

43.995

1.424

45.419

40.788

0

40.788

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 31.12.2017
Amortizacija

340

0

340

41.128

0

41.128

Stanje 31.12.2017

0

1.424

1.424

Stanje 31.12.2018

2.867

1.424

4.291

Stanje 31.12.2018
NEODPISANA VREDNOST

2.3.17

Nepremičnine, naprave, oprema

Med opredmetena osnovna sredstva vključujemo: zemljišča, zgradbe, proizvajalno in ostalo opremo, nadomestne dele, drobni
inventar ter biološka sredstva.Med pravico do uporabe sredstev je družba prenesla tudi opremo v finančnem najemu. Prenos je bil
narejen po knjigovodskih vrednostih. Za 18.687 EUR najemov družba ni usredstvila, saj so se pogodbe iztekle v letu 2019.
Sedanja vrednost sredstev v finančnem najemu znaša na dan 31.12.2019 67.279 EUR. Neodplačana vrednost sredstev v finančnem
najemu pa na dan 31.12.2019 znaša 52.996 EUR.
Družba je svoje nepremičnine zastavila za zavarovanje finančnih terjatev upnikov. Sedanja vrednost zastavljenih sredstev znaša na
dan 31.12.20193,7 mio EUR, stanje finančnih obveznosti, ki so zavarovane, na dan 31.12.2019 znaša 2,4 mio EUR.
V tabeli prikaz sredstev v najemu ter stroškov kratkoročnih najemov in najemov manjših vrednosti.
V EUR
Amortizacija pravice do uporab

23.535

vozila

23.535

Denarni tok za sredstva v najemu

37.717

vozila

37.717

Knjigovodska vrednost pravice do uporabe na dan 31.12.2019

91.322

vozila

91.322

Stroški kratkoročnih najemov in najemov manjših vrednosti

33.519

poslovni prostori

6.607

vozila

20.507

ostala oprema

32

6.405

31

3.900.656

3.900.656

3.670.019

Stanje 31.12.2018

Stanje 1.1.2019

Stanje 31.12.2019

NEODPISANA VREDNOST

3.298.521

230.637

Stanje 31.12.2019

Amortizacija

1.102.091

1.102.091

1.102.091

0

0

0

3.067.884
0

0

0

Zmanjšanja

0

3.067.884

Popravki za nazaj
Stanje 1.1.2019

0

1.102.091

0

0

Stanje 31.12.2018

POPRAVEK VREDNOSTI

6.968.540

0

Zmanjšanja

Stanje 31.12.2019

0

Prenos iz investicij v teku

0

1.102.091

211.182

272.046

272.046

5.689.155

60.864

-2.050

5.630.341

0

5.630.341

5.900.337

-2.050

0

0

5.902.387

5.902.387

Proizvajalne
naprave in stroji

32

2.567.928

2.798.565

2.798.565

3.298.521

230.637

3.067.884

0

3.067.884

5.866.449

0

0

0

5.866.449

5.866.449

Zgradbe

Pravica do uporabe druge
opreme

91.322

62.424

0

42.601

23.535

19.066

19.066

0

133.923

52.433

81.490

0

Povečanja

6.968.540

1.102.091

Zemljišča

Stanje 1.1.2019

6.968.540

Zemljišča in
zgradbe

81.490

v EUR
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Prehod na MSRP 16 in drugi popravki

Stanje 31.12.2018

NABAVNA VREDNOST

Meso Kamnik d.d.

MESO KAMNIK, D.D.

114.226

143.865

183.089

951.559

40.373

-22.676

933.862

-19.066

952.928

1.065.785

-22.821

10.879

0

1.077.727

-58.290

1.136.017

Druge naprave
in oprema

0

26.995

26.995

0

0

0

0

0

0

0

-63.312

36.317

26.995

26.995

Osnovna sred., ki
se pridobivajo

33

4.086.749

4.405.986

4.382.786

9.981.836

355.409

-24.726

9.651.153

0

9.651.153

14.068.585

-24.871

0

36.317

14.057.139

23.200

14.033.939

Skupaj

RAČUNOVODSKO POROČILO

0

Prenos iz drugih postavk

230.636

4.131.292
3.900.656

Stanje 31.12.2017

Stanje 31.12.2018

NEODPISANA VREDNOST

3.067.884

Amortizacija

Stanje 31.12.2018

0

2.837.248

Zmanjšanja

Stanje 31.12.2017

POPRAVEK VREDNOSTI

6.968.540

0

Zmanjšanja

Stanje 31.12.2018

0

Prenos iz investicij v teku

6.968.540

Zemljišča in zgradbe

0

v EUR

Povečanja

Stanje 31.12.2017

NABAVNA VREDNOST

Meso Kamnik
d.d. , D.D.
MESO
KAMNIK

1.102.091

1.102.091

0

0

0

0

1.102.091

0

0

0

0

1.102.091

Zemljišča

33

2.798.565

3.029.201

3.067.884

230.636

0

2.837.248

5.866.449

0

0

0

0

5.866.449

Zgradbe
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272.046

362.796

5.630.341

90.750

-23.646

5.563.237

5.902.387

0

-23.646

0

0

5.926.033

Proizvajalne naprave in stroji

183.089

197.134

952.928

58.046

-15.263

910.145

1.136.017

18.668

-33.930

44.000

0

1.107.279

Druge naprave in
oprema

26.995

40.558

0

0

0

0

26.995

0

0

-44.000

30.437

40.558

Osnovna sred., ki
se pridobivajo

34

4.382.786

4.731.780

9.651.153

379.432

-38.909

9.310.630

14.033.939

18.668

-57.576

0

30.437

14.042.410

Skupaj

ferlauf

CMYK
izvedba

Farme Ihan MPR d.o.o.

LETNO POROČILO 2019POROČILO
RAČUNOVODSKO

2.3.18 Zaloge
Opis

2019

2018

Material

347.054

291.838

Nedokončana proizvodnja

524.459

432.056

Proizvodi in trgovsko blago

317.064

258.950

1.188.577

982.844

Skupaj

Prevrednotenje zalog materiala in proizvodov zaradi slabitve (vrednotenje po tržnih cenah) v letu 2019 ni bilo opravljeno, saj je
čista iztržljiva vrednost zalog višja od knjigovodske vrednosti zalog.
V letu 2019 je družba na osnovi letnega popisa evidentirala za 30.090 EUR mankov, viški pri letnem popisu niso bili ugotovljeni.
Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti družbe.

2.3.19 Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na kratkoročna posojila dana družbam v skupini.
Dana posojila do družb v skupini niso zavarovana. Obrestne mere po teh kreditih so oblikovane glede na pravilnik o priznani
obrestni meri na posojila med povezanimi osebami.
Opis

Saldo 31.12.18

Povečanja

Zmanjšanja

Saldo 31.12.19

Kratkoročna posojila dana v skupini

322

3.595.572

3.594.817

1.077

Skupaj

322

3.595.572

3.594.817

1.077

Opis

Saldo 31.12.17

Povečanja

Zmanjšanja

Saldo 31.12.18

Kratkoročna posojila dana v skupini

0

1.938

1.616

322

Skupaj

0

1.938

1.616

322

2.3.20 Terjatve do kupcev
Opis
Kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev
Popravek vrednosti terjatev
Zamudne obresti kupcem
Skupaj

2019

2018
19

576.083

3.996.268

3.935.202

-97.701

-135.189

45.550

41.957

3.944.136

4.418.053

Terjatve do kupcev so se glede na stanje 31.12.2018 (4,4 mio EUR) znižale za 11%.
Opis
Popravek vrednosti terjatev
Skupaj

Saldo 31.12.18

Povečanja

Zmanjšanja

Saldo 31.12.19

135.189

4.373

-41.861

97.701

135.189

4.373

-41.861

97.701

V letu 2019 je družba slabila terjatve v višini 4.373 EUR in pripoznala druge poslovne odhodke. V letu 2019 je bilo za 26.991 EUR
terjatev izbrisanih iz poslovnih knjig, za katere je obstajal pogoj za izbris. Družba je v letu 2019 pripoznala za 14.870 EUR drugih
poslovnih prihodkov iz naslova plačanih, predhodno slabljenih terjatev. Politika oblikovanja popravkov terjatev je opisana v
poglavju 2.2.38. (Finančna tvegana in finančni instrumenti).
Opis
Popravek vrednosti terjatev
Skupaj

Saldo 31.12.17

Povečanja

Zmanjšanja

Saldo 31.12.18

232.252

49.539

-146.602

135.189

232.252

49.539

-146.602

135.189

0
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Družba poslovnih terjatev do kupcev nima zavarovanih. So pa terjatve družbe v višini 800.000 EUR dane v zavarovanje obveznosti
povezane družbe.
Opis

Vrednost

Delež v %

Nezapadle

3.659.942

90,6%

232.823

5,8%

nad 30 do 60 dni nad valuto

14.941

0,4%

nad 60 dni nad valuto

41.875

1,0%

Toženi zneski, PP, stečaji

92.256

2,3%

4.041.837

100

do 30 dni nad valuto

Skupaj

Druga kratkoročna sredstva

2.3.21
Opis

2019

Druge kratkoročne terjatve
Skupaj

2018

262.359

278.926

262.359

278.926

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami predstavljajo glavnino terjatve do države in državnih inštitucij v višini 253.042EUR.

Denar in denarni ustrezniki

2.3.22

Opis
Denarna sredstva v blagajni
Dobroimetja pri bankah in
drugih finančnih institucijah
Skupaj

2.3.23

2019

2018
514

740

139.719

18.808

140.233

19.548

Kapital

Kapital družbe na dan 31.12.2019 zanaša 1.646.917 EUR (2018:1.345.804EUR).
Rezerve skupine predstavljajo kapitalske rezerve, ki predstavljajo presežek nad nominalno vrednostjo vplačanih delnic oz. deležev
ter rezerve iz dobička.
Rezerva za pošteno vrednost, ki na dan 31.12.2019 znaša 14.358 EUR, vsebuje spremembo vrednosti odpravnin po aktuarskem
izračunu.

2.3.24

Rezervacije

Družba je v letu 2019 uskladila odpravnine in jubilejne nagrade z aktuarskim izračunom.
jubilejne
nagrade

Opis

odpravnine
ob upok.

Skupaj

Stanje 31.12.2018

32.803

64.807

97.610

Oblikovanje

21.415

36.129

57.545

Poraba
Stanje 31.12.2019

-4.137

0

-4.137

50.081

100.936

151.017

Pri izračunu rezervacij so bile upoštevane naslednje predpostavke:
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Uporabljena diskontna stopnja je dobljena iz krivulje obrestnih mer slovenskih državnih obveznic na dan 30.09.2019
(2,25%)



Zadnje veljavne višine odpravnin in jubiljenih nagrad kot jih opredeljuje kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko
industrijo



Fluktuacija zaposlenih na podlagi pretekle in pričakovane fluktuacije v družbi (5%)



Umrljivost na osnovi zadnjih tablic umrljivosti prebivalstva Slovenije



Realna rast bruto plač v podjetju (1,00%)

1
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Prikaz analize občutljivosti
Rezervacije za
jubilejne
nagrade

Opis

Rezervacije
za odpravSprememba
nine

Sprememba

Skupaj

Sprememba

Diskontna stopnja -0,5%

57.782

6.782

132.579

31.642

190.361

38.424

Diskontna stopnja +0,5%

53.496

2.496

118.237

17.300

171.733

19.796

Sprememba rasti plač -0,5%

55.557

4.557

125.110

24.173

180.667

28.730

Sprememba rasti plač +0,5%

55.557

4.557

132.684

31.747

188.241

36.304

Rezervacije
za
jubilejne
nagrade

Opis
Stanje 31.12.2017

36.981

Oblikovanje

2.3.25

Skupaj

74.262

111.243

650

494

1.144

-4.828

-9.949

-14.777

32.803

64.807

97.610

Poraba
Stanje 31.12.2018

Rezervacije
za
odpravnine
ob upok.

Nekratkoročno odloženi prihodki
Nekratk.

Opis

PRČ

Stanje 31.13.2018

325.547

Poraba

-40.777

Stanje 31.12.2019

284.770

Odloženi prihodki se nanašajo na prejeta nepovratna sredstva države za investicije.
Nekratk.
PRČ

Opis
Stanje 31.12.2017

288.605

Oblikovanje
Poraba

-49.612

Stanje 31.12.2018

2.3.26

86.554
325.547

Nekratkoročne finančne obveznosti

Upnik

Saldo
31.12.18

Pove- čanja

Odpla- čila

Pernos na
kratk.del

Saldo 31.12.19

Nekratk.finančne obveznosti do bank

1.449.113

0

135.806

1.313.307

0

Druge nekratk.finančne obveznosti
Skupaj

25.922

79.516

0

68.421

37.017

1.475.035

79.516

135.806

1.381.728

37.017

V skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja (MRA),po katerem finančne obveznosti zapadejo v plačilo s 30.6.2020, je družba
te finančne obveznosti iz nekratkoročnih prenesla na kratkoročne finančne obveznosti.

Upnik

Saldo
31.12.17

Prenos na
kratk.
fin.obvez.

Povečanja

Odpla- čila

Kratk.del

Saldo 31.12.18

Druge nekrakt. finančne obveznosti

1.697.059

-173

0

31.093

216.680

1.449.113

8.559

25.922

-173

21.192

31.093

225.239

1.475.035

Druge nekratk. finančne obveznosti
Skupaj

13.289
1.710.348

21.192

2
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Kratkoročne finančne obveznosti

Opis

ferlauf

Prenos iz
nekratk.
fin.obvez.

Povečanja

Odplačila

38.238

0

4.031.927

3.837.480

232.685

1.038.831

1.313.307

62.690

63.218

2.351.610

216.680

0

0

216.680

0

4.179

68.421

0

41.240

31.360

1.297.928

1.381.728

4.094.617

4.158.618

2.615.655

Saldo 31.12.18

Prejeti kratk.krediti podjetij v skupini
Kratk.finančne obveznosti do bank
Kratk.delnekrakt.finančnihobv.
Kratk.del drugih nekratk.finančnihobv.
Skupaj

Saldo
31.12.19

Zavarovanje nekratkoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti
V družbi so vse nekratkoročne finančne obveznosti zavarovane s hipoteko. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini niso
zavarovane.
Opis

Saldo 31.12.17

Prenos

Povečanja

Odplačila

Prejeti kratk.krediti podjetij v skupini

Saldo
31.12.18

158.378

0

5.551.347

5.671.487

38.238

1.039.210

0

68.970

69.349

1.038.831

Kratk.delnekratk.finančnihobv.

47.256

216.853

0

47.429

216.680

Kratk.del drugih nekratk.finančnihobv.

10.374

8.559

0

14.754

4.179

1.255.218

225.412

5.620.317

5.803.019

1.297.928

Kratk.finančne obveznosti do bank

Skupaj

2.3.28

Obveznosti do dobaviteljev

Opis

2019

Kratk.posl.obvez.do družb v skupini

2018
1.039.108

293.940

Kratk.posl.obvez.do dobaviteljev
Skupaj

3.992.401

3.955.610

4.286.341

4.994.718

V družbi so obveznosti do dobaviteljev v primerjavi z letom 2018 zmanjšale za 14 odstotkov.
Obveznosti do družb v skupini so se znatno zmanjšale tudi zaradi spremenjenega poslovnega odnosa med povezanimi družbami.
Obveznosti do dobaviteljev niso zavarovane.

2.3.29

Druge kratkoročne obveznosti

Opis

2019

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

2018

142.886

126.298

Obveznosti do državnih in drugih institucij

101.196

109.529

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški

293.098

267.584

Kratkoročno odloženi prihodki

62.542

41.957

Druge kratkoročne obveznosti

5.362

4.761

605.084

550.129

Skupaj

Obveznosti do zaposlenih in obveznosti do države iz naslova prispevkov in davkov se nanašajo na plače, obračunane za mesec
december, izplačane pa v mesecu januarju2020. Med obveznostmi do države in državnih institucij je tudi obveznost za plačilo DDV
za december 2019 v višini 27.891EUR.
Vnaprej vračunani stroški in odhodki so bili oblikovani za stroške v zvezi z zaposlenci v višini 85.829 EUR ter za druge vračunane
stroške v višini 207.269 EUR, kratkoročno odloženi prihodki so se oblikovali za obračunane zamudne obresti kupcem.
Glavnino drugih kratkoročnih obveznosti predstavljajo obveznosti za sejnine.

2.3.30

Pogojne obveznosti

Potencialne obveznosti
Dana poroštva
Skupaj

38

2019

2018

800.000

800.000

800.000

800.000

3
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Finančna tveganja in finančni instrumenti

Likvidnostno tveganje, kapitalska ustreznost in plačilna sposobnost
Je tveganje potencialnih finančnih izgub, zaradi neusklajenih denarnih tokov, neustrezne kapitalske strukture, neusklajene
premoženjske bilance.
Likvidnostno tveganje je obvladovano z dnevnim spremljanjem terjatev in obveznosti po zapadlosti ter planiranjem denarnih
odlivov. Upravljanje z denarnimi sredstvi je centralizirano, podprto s programsko opremo za podporo dnevnemu planiranju in
načrtovanju denarnih tokov. Planiranje likvidnosti nam omogoča upravljanje morebitnih kratkoročnih presežkov ali primanjkljajev
likvidnih sredstev.
Kratkoročno neuravnoteženost denarnih tokov uravnavamo z najemanjem kratkoročnih posojil pri družbah v skupini. Ob koncu leta
je družba razpolagala z likvidnostno rezervo v višini 150.233 EUR, ki sestoji iz denarnih sredstev na računih pri poslovnih bankah v
Sloveniji. Likvidnostna rezerva je namenjena kratkoročnemu uravnavanju denarnih tokov in pomembno znižuje likvidnostno
tveganje družbe.
Likvidnostna rezerva na dan 31.12.
Opis
Denar in denarni ustrezniki
Neizkoriščen revolving
Skupaj

2019

2018

140.233

19.548

10.000

10.000

150.233

29.548

Servisiranje dolga za družbo se vrši centralizirano. V letu 2019je družba znižala finančne obveznosti za 352.485EUR.
V nadaljevanju je prikazana zapadlost finančnih in poslovnih obveznosti:

2.584.295

0

0

Več kot 5
let
0

Druge finančne obveznosti

68.377

79.719

35.602

44.117

0

0

Obveznosti do dobaviteljev

4.008.526

4.008.526

4.008.526

0

0

0

Na dan 31.12.2019
Finančne obveznosti

Druge kratkoročne obveznosti
Skupaj

Knjigovodska
Pogodbeni
vrednost
denarni tokovi
2.584.295
2.584.295

1 leto ali manj

1-2 leti

2-5 let

882.899

882.899

882.899

0

0

0

7.544.097

7.555.439

7.511.322

44.117

0

0

Likvidnostno tveganje družbe je glede na sprejet nov načrta finančnega prestrukturiranja ter izboljšanje strukture ročnosti
finančnih obveznosti ocenjeno kot srednje.

Tveganje spremembe obrestne mere
Družba se pri financiranju poslovanja sooča z obrestnim tveganjem, saj so najeta posojila s strani povezanih družb v skladu s
pravilnikom o obrestni meri med povezanimi osebami vezana na variabilno obrestno mero EURIBOR.Izpostavljenost obrestnemu
tveganju predstavlja neugodno gibanje spremenljive obrestne mere EURIBOR na finančne obveznosti družbe.
Za bančna posojila je dogovorjena obrestna mera 2,5 % letno, povečano za 6M EURIBOR. S tega stališča je obrestno tveganje za
večino finančnih obveznosti družbe omejeno in regulirano. Dodatnega zavarovanja v povezavi s tveganjem gibanja EURIBOR
nimamo.
V spodnji tabeli so prikazani finančni prihodki in finančni odhodki. Finančni odhodki so bili v letu 2019nižji kot v letu 2018, zato so
obrestna tveganja v letu 2019 glede na leto 2019nižja.
Opis
Prihodki od obresti

2019
3.679

Drugi finančni prihodki
Skupaj
Opis
Odhodki od obresti
Drugi finančni odhodki
Skupaj

2018
1.938

11

9

3.690

1.947

2019
63.358

2018
70.017

3.884

1.652

67.242

71.669
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Tudi obrestno tveganje iz naslova obveznosti do dobaviteljev je nizko, obresti iz tega naslova so dogovorjene in bistveno ne
vplivajo na višino finančnih odhodkov.
Obrestna struktura finančnih sredstev in finančnih obveznosti ni usklajena, saj je v družbi bistveno več prejetih finančnih
obveznosti, kot pa obrestovanih sredstev. V letu 2019 se je družba razdolžila in iz tega naslova so manjša tudi obrestna tveganja.
Družba pretežno posluje na domačem slovenskem trgu in zato valutna tveganja niso velika.
Če bi se spremenila obrestna mera EURIBOR za 1%, bi se dvignili odhodki financiranja za 26.527 EUR.
Glede na navedeno ocenjujemo, da je obrestno tveganje družbe nizko.

2.3.32

Poštena vrednost

Pregled poštene in knjigovodske vrednosti finančnih sredstev ter obveznosti

2019
Knjigovodska vrednost

v EUR
Kratkoročno dana posojila

2018
Knjigovodska
vrednost

Poštena vrednost

Poštena vrednost

1.077

1.077

322

322

4.206.495

4.206.495

4.696.979

4.696.979

Denar in denarni ustrezniki

140.233

140.233

19.548

19.548

Nekratk.finančne obveznosti

37.017

37.017

1.475.034

1.475.034

Kratkočne finančne obveznosti

2.615.655

2.616.655

1.297.928

1.297.928

Obveznosti do dobaviteljev in druge
obveznosti

4.891.425

4.891.425

5.544.847

5.544.847

11.892.902

11.892.902

13.034.658

13.034.658

Terjatve do kupcev in druge terjatve

Skupaj

Lestvica poštenih vrednosti
Tabela prikazuje metodo vrednotenja finančnih sredstev ter obveznosti, ki se evidentirajo po pošteni vrednosti.
v EUR

Raven 1

Raven 2

Raven 3

Kratkoročno dana posojila

1.077

Terjatve do kupcev in druge terjatve

4.206.495

Denar in denarni ustrezniki

140.233

Nekratkoročne finančne obveznosti

37.017

Kratkočne finančne obveznosti

2.615.655

Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti

4.891.425

Ravni so sledeče:
Raven 1: vrednost na podlagi povprečne nabavne vrednosti in proizvajalnih stroškov
Raven 2: direktno in indirektno vrednotenje sredstev ali obveznosti
Raven 3: podatki o vrednosti sredstev ali obveznosti, ki ne temeljijo na osnovi aktivnega trga

2.3.33

Posli s povezanimi osebami

Družba je spodaj navedenim skupinam oseb izplačalanaslednje bruto osebne prejemke:
Funkcija
Uprava
Zaposleni z individ. pogodbo

Fiksni prejemki
9.500

Variabilni del
0

Bonitete
0

Drugi prejemki
0

Skupaj
9.500

209.712

34.308

9.954

6.088

260.062

Družba do delavcev z individualnimi pogodbami in do uprave na dan 31.12.2019 nima ne terjatev in ne neporavnanih obveznosti.
Do članov nadzornega sveta ima družba na dan 31.12.2019 obveznosti v višini 1.638 EUR.
Funkcija

Sejnina

Nagrada

Povračila str.

Skupaj

Član nadzornega sveta

1.400

0

0

Član nadzornega sveta

1.400

4.767

132

6.299

2.800

4.767

132

7.699

Skupaj sejnine

Prav tako ni odobrila nobenih poroštev za poplačilo obveznosti teh skupin oseb.
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Prodaja družbam v skupini:

LETNO POROČILO 2019
€

€

€

Proizvodi, storitve,
ostala prodaja

Material, trgovsko
blago

Ostali prihodki

FARME IHAN-KPM D.O.O.
FARME IHAN-MPR D.O.O.
GO-KO D.O.O.
VOA D.O.O.

18.504,00
1.709.457,00
123,00
0,00

0,00
1.113,00
0,00
0,00

31.108,00
15,00
9,00
1.240,00

Skupaj prodaja družbam v skupini

1.728.084,00

1.113,00

32.372,00

Nabava pri družbah v skupini:

€

€

€

Material in trg.blago

Storitve

Ostali odhodki

FARME IHAN-KPM D.O.O.
BR89 D.O.O.
FARME IHAN-MPR D.O.O.
GO-KO D.O.O.
VOA D.O.O.

7.941.198,00
0,00
1.777.865,00
160.124,00
0,00

130.889,00
0,00
387.982,00
0,00
0,00

0,00
0,00
670,00
358,00
2.497,00

Skupaj nabava pri družbah v skupini

9.879.187,00

518.871,00

3.525,00

Terjatve do družb v skupini:
FARME IHAN-KPM D.O.O.
GO-KO D.O.O.
VOA D.O.O.

€

Skupaj terjatve do družb v skupini
Obveznosti do družb v skupini:
FARME IHAN-KPM D.O.O.
FARME IHAN-MPR D.O.O.
GO-KO D.O.O.
VOA D.O.O.
Skupaj obveznosti do družb v skupini

2.3.34

303,00
9,00
784,00
1.096,00

€

277.815,00
7.086,00
6.628,00
2.497,00
294.026,00

Dogodki po datumu bilance stanja

Družba Meso Kamnik d.d. je temeljito proučila vpliv epidemije korona virusa na obseg poslovanja in izvedla vse preventivne ukrepe
za preprečitev širjenja epidemije v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Pridelava in predelava hrane
tudi v izrednih situacijah ostaja ena od ključnih gospodarskih dejavnosti. Na manjši vpliv epidemije na poslovanje družbe kaže
obseg poslovanja, kjer v obdobju do priprave Letnega poročila za poslovno leto 2019 ne beležimo večjega izpada prometa. Ob
povišanih stroških poslovanja, ki so nastali zaradi množice preventivnih in zaščitnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe s
korona virusom, smo kljub vsem pretresom na trgu v prvih mesecih leta 2020 uspeli obdržati nadzor nad poslovanjem ter
poslovnim rezultatom, ki od planiranega bistveno ne odstopa.
Skupina Farme Ihan KPM ima s finančnimi upnicami sklenjeno Pogodbo o finančnem prestrukturiranju iz leta 2017, ki se izteče
30.6.2020. V obdobju po zaključku poslovnega leta 2019 smo v družbi Meso Kamnik d.d. intenzivno pristopili k dolgoročnemu
urejanju kreditnih razmerij s finančnimi upniki. Uspeli smo pridobiti zagotovila upnikov o dolgoročnem financiranju skupine, tako z
dolžniškimi, kot tudi z lastniškimi viri. Skladno s Pogodbo o finančnem prestrukturiranju ter ostalimi akti družbe smo pridobili vsa
potrebna soglasja za dolgoročno ureditev financiranja. V času izdelave Letnega poročila za poslovno leto 2019 je v teku
dogovarjanje komercialnih kreditnih pogojev ter priprava potrebnih dokumentov za izvedbo dogovorjenega dolgoročnega
financiranja družbe.
Poslovodstvo ocenjuje, da bo potrebna dokumentacija usklajena v mesecu juniju, kar bo dolgoročno zagotovilo primerno
financiranje poslovanja družbe Meso Kamnik d.d.
Ostalih dogodkov po datumu bilance, ki bi bistveno vplivali na poslovne izkaze leta 2019, družba ne beleži.

6

41

CMYK
izvedba

MESO KAMNIK, D.D.
Farme Ihan - MPR d.o.o.
2.3.35

LETNO POROČILO 2019

Razmerje z revizorjem

ferlauf

Za leto 2019 je znašala pogodbena vrednost za opravljeno revizijo računovodskih izkazov družbe 6.390 EUR. Drugih pomembnih
storitev poleg revidiranja revizorji niso opravljali.

Potencialne obveznosti
Potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31.12.2019, družba Meso Kamnik d.d. nima.

Direktor družbe Meso Kamnik d.d
Miha Rozman
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