Murska Sobota, 22 maj 2014
INFORMACIJA O POSLOVANJU
GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
V POMURSKI REGIJI V LETU 2013 S KOMENTARJEM
Spoštovani,
AJPES je na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil pripravil informacijo za poslovno leto 2013, ki jo
nadgrajuje komentar Pomurske gospodarske zbornice. S tem se olajša pregled nad množico podatkov,
obenem pa nudi dovolj možnosti za poglobljeno strokovno analizo in črpanje podatkov za različne
potrebe skozi vso leto.
Ključne ugotovitve za leto 2013 so:
 Pomurske gospodarske družbe so po pozitivnem poslovanju v letu 2012, v letu 2013 vidno
poslabšale končni poslovni rezultat in izkazale za 24,7 Mio evrov neto čiste izgube.
 Izkazana izguba je predvsem rezultat nadpovprečne rasti finančnih odhodkov iz naslova
slabitev in odpisov finančnih naložb pri nekaj posameznih družbah, pri katerih so bili v letu
2014 že začeti stečajni postopki ali postopki prisilne poravnave.
 Negativni poslovni rezultat tako ni posledica zmanjšanja gospodarske aktivnosti pomurskih
družb, saj je obseg poslovanja ostal skorajda nespremenjen.
 Čisti prihodki od prodaje, neto dodana vrednost ter vrednost sredstev/aktive so tako ostali na
ravni prejšnjega leta. Na domačem trgu so se zmanjšali prihodki od prodaje za 1 %, v državah
EU pa so se povečali za 11 %.
 Na domačem trgu so podjetja ustvarila 68 % čistih prihodkov od prodaje, na trgu EU 27 % in
izven EU le 5 %.
 Rekordno čisto izgubo v višini 83 Mio € je izkazalo 605 podjetij. Na
višini izkazane čiste izgube pade večinski delež izgube in ta podjetja
zaposlenih v gospodarskih družbah. Večina njih je že v stečajnem
prisilne poravnave. Prihajajo pa iz dejavnosti trgovine, intenzivno
dejavnosti, gradbeništva ter oskrbe z električno energijo in plinom.

prvih deset podjetij po
zaposlujejo 10 % vseh
postopku ali postopku
delovnih predelovalnih

 Čisti dobiček v višini 58 Mio evrov je ustvarilo 1.027 podjetij in je po obsegu zmanjšan za 7,6
% glede na predhodno leto.
 92 družb pa je poslovalo na meji rentabilnosti s pozitivno ničlo.
 Najboljše so poslovale velike družbe, ki so tudi zaposlovale največ zaposlenih, ustvarile
največji prihodek od prodaje in razpolagale z največ sredstvi. Srednje velike so poslovale
boljše, male in mikro družbe pa so močno poslabšale svoj poslovni rezultat.
 Najvišji pozitivni rezultat je bil dosežen v občini Odranci v višini 3,1 Mio evrov. Najslabši pa v
občini Murska Sobota v višini izgube 9,3 Mio evrov.

 Tako je Pomurska regija med vsemi dvanajstimi slovenskimi regijami po ustvarjenem neto
čistem poslovnem izidu na osmem mestu.
Gibanje neto čistega dobička/izgube
v obdobju 2003-2013
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 Iz prikazanega rezultata poslovnega izida je razvidno, da se je krivulja, ki prikazuje končni
poslovni rezultat pomurskih gospodarskih družb v zadnjih dveh letih obračala navzgor in
nakazovala pozitiven preobrat v letu 2013, nenadoma spustila in dosegla rekordno negativno
vrednost. Ta pa je posledica tako imenovanega čiščenja gospodarstva v regiji. In je čisto
nasprotje lanskoletnega rezultata, ki ga lahko ocenjujemo kot enega izmed najboljših in
najbolj stabilnih.
 Pomurske družbe imajo že nekaj let zapovrstjo ugodnejše kazalnike donosnosti, kot v republiki
Sloveniji. Še vedno je viden precejšen razkorak pri temeljnih kazalnikih produktivnosti.

Razvojna mreža
pomurskih družb v letu 2013
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 Tako v Pomurju zaostajamo pri prihodkih na zaposlenega za 26,7 %, pri neto dodani vrednosti
na zaposlenega za 28,5 % in pri bruto plači na zaposlenega za 14,8 %.
 Neto dodana vrednost na zaposlenega v pomurskem gospodarstvu je v letu 2013 znašala
27.887 evrov ( SLO povprečje 39.011 evrov ). Delavcem v gospodarskih družbah so bile
izplačane bruto plače v višini 1.245 evrov ( SLO povprečje 1.461 evrov ).
 Družbe so tako zmanjšale obseg kapitala za 6 %, obseg zadolževanja pa se je povečal za 2,1
%. Na strani virov financiranja se je zmanjšal delež lastnih virov. Ob koncu leta 2013 so tako
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imele pomurske družbe na vsakih 100 evrov kapitala 158 evrov dolgov (ob koncu prejšnjega
leta 144 evrov ).
 Gledano v republiškem merilu, so pomurske družbe 2,8 % vseh v Sloveniji v letu 2013
zaposlovale 3,7 % vseh zaposlenih ter ustvarile 2,7 % vseh prihodkov v Sloveniji.
 V Pomurju so v letu 2013 pozitivno poslovali samostojni podjetniki. Ugotovili so neto
podjetnikov dohodek v višini 13,4 Mio evrov, ki je za 14,3 % višji od prejšnjega leta.

NPD v tisoč €

Gibanje neto podjetnikovega dohodka v obdobju
2003 - 2013
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 Največ neto podjetnikovega
trgovine.

dohodka so ugotovili podjetniki s področja gradbeništva in

 Najvišji neto podjetnikov dohodek je bil dosežen v občini Murska Sobota 3,3 Mio evrov.
 V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih v Pomurju, mesečno prejel 912 evrov bruto
plače, kar je za 333 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah.

Za vse dodatne informacije smo na voljo predstavniki Izpostave AJPES Murska Sobota ( ga. Simona
Bukovec ) in Pomurske gospodarske zbornice.

Vodja izpostave AJPES

Direktor PGZ

Andreja Ružič

Robert Grah
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