Murska Sobota, 25 maj 2015
INFORMACIJA O POSLOVANJU
GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
V POMURSKI REGIJI V LETU 2014 S KOMENTARJEM
Spoštovani,
AJPES je na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil pripravil informacijo za poslovno leto 2014, 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 2014 so:
 Pomurske gospodarske družbe, ki so poslovale v letu 2014, so občutno izboljšale končni
poslovni rezultat in izkazale za 20,9 Mio evrov neto čistega dobička.
 Ustvarile so za 9,5% višji obseg skupnih prihodkov. Obseg prodaje na domačem trgu se je
povečal za 8%, zelo se je povečal obseg prodaje na tujih trgih za 15,2%. Na domačem trgu
so podjetja ustvarila 67 % čistih prihodkov od prodaje, na trgu EU 29 % in izven EU le 4 %.
 Gospodarska moč regije se je okrepila, saj se je povečal delež v ustvarjenih prihodkih, neto
dodani vrednosti in zmanjšal delež v izgubah. Družbe, ki so oddale letno poročilo za 2014 so
tudi povečale število zaposlenih za 582 glede na predhodne leto.
 Družbe so v primerjavi s preteklim letom izboljšale vrednosti temeljnih kazalnikov poslovanja.
 V slovenskem merilu je pomurska regija s 153.008 evri prihodkov na zaposlenega na petem
mestu, po neto dodani vrednosti na zaposlenega 32.084 evrov, kar pomeni 8 % povečanje
glede na predhodno leto, pa še vedno na zadnjem in po bruto plači na zaposlenega 1.302
evrov na predzadnjem mestu.
 Drugi najvišji čisti dobiček v zadnjih 10 letih v višini 79,4 Mio € je izkazalo 1.136 družb ali
62,3% in so ga povečale za 36,1 % glede na predhodno leto.
 Najbolj so poslovni rezultat izboljšale male družbe, največ neto čistega dobička so ustvarile
velike, ki so tudi ustvarile največ čistega prihodka od prodaje 40,8%. Največ zaposlenih pa je
bilo v mikro družbah 32,5%, ki so prav tako razpolagale z največ sredstvi 29%.
 Najvišji pozitivni rezultat je bil dosežen v občini Gornja Radgona v višini 17,4 Mio evrov.
Najslabši pa v občini Lendava v višini izgube 9,8 Mio evrov.
 Tako je Pomurska regija med vsemi dvanajstimi slovenskimi regijami po ustvarjenem neto
čistem poslovnem izidu na osmem mestu.
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Vir: Ajpes

 Iz prikazanega rezultata poslovnega izida je razvidno, da se je krivulja, ki prikazuje končni
poslovni rezultat pomurskih gospodarskih družb po doseženem dnu ponovno obrnila navzgor.
 Pomurske družbe imajo že nekaj let zapovrstjo ugodnejše kazalnike donosnosti, kot v
republiki. Izboljšali so se tako kazalniki donosnosti kapitala kot tudi sredstev. Na 100 evrov
kapitala se je ustvarilo 60 evrov neto dodane vrednosti (RS 46 evrov) in na 100 evrov
sredstev 24 evrov neto dodane vrednosti (RS 19 evrov). Še vedno je viden precejšen razkorak
pri temeljnih kazalnikih produktivnosti.

Razvojna mreža
pomurskih družb v letu 2014
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 Tako v Pomurju zaostajamo pri prihodkih na zaposlenega za 16,6 %, pri neto dodani vrednosti
na zaposlenega za 20,4 % in pri bruto plači na zaposlenega za 12,6 %.
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 Neto dodana vrednost na zaposlenega v pomurskem gospodarstvu je v letu 2014 znašala
32.084 evrov (RS povprečje 40.324 evrov). Delavcem v gospodarskih družbah so bile
izplačane bruto plače v višini 1.302 evrov (RS povprečje 1.490 evrov).
 Družbe so povečale svoj kapital in izboljšale razmerje med dolgovi in kapitalom. Ob koncu leta
2014 so tako imele pomurske družbe na vsakih 100 evrov kapitala 139 evrov dolgov (ob
koncu prejšnjega leta 149 evrov).
 Gledano v republiškem merilu, so pomurske družbe 2,9 % vseh v Sloveniji v letu 2014
zaposlovale 3,3 % vseh zaposlenih ter ustvarile 2,8 % vseh prihodkov v Sloveniji.
 V Pomurju so v letu 2014 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki. Ugotovili so neto
podjetnikov dohodek v višini 15,9 Mio evrov, ki je za 22,5 % višji od predhodnega leta.

Vir: Ajpes

 Največ neto podjetnikovega dohodka in čistega prihodka so ugotovili podjetniki s področja
gradbeništva in trgovine.
 Najvišji neto podjetnikov dohodek je bil dosežen v občini Murska Sobota 3,69 Mio evrov.
 Pri kazalnikih donosnosti so tudi podjetniki v regiji dosegli večjo uspešnost kot podjetniki v
republiki.
 Število zaposlenih pri podjetnikih je naraslo. V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih v
Pomurju, mesečno prejel 934 evrov bruto plače, kar je za 368 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.
Priloga :
-

Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Pomurski
regiji v letu 2014.

Vodja izpostave AJPES

Direktor PGZ

Andreja Ružič

Robert Grah
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