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UVODNA BESEDA DIREKTORJA
Po odzivih in izpeljanih aktivnostih je Pomurska gospodarska zbornica ena ključnih podpornih institucij v regiji,
ki je v podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širše.
Delamo tisto kar najbolje znamo; povezujemo, združujemo in uresničujemo interese našega članstva in
gospodarstva. Pripravljamo srečanja s predstavniki aktualne vlade, soorganiziramo mednarodne dogodke v
podporo internacionalizaciji, organiziramo različna aktualna usposabljanja in izobraževanja ter skrbimo, da se
korektno in uspešno izvajajo naloge iz razvojnega zakona za Pomurje. Predvsem koordinacija, priprava in
samo izvajanje prvega instrumenta zakona, to pa je: spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih
delovnih mest v gospodarstvu. Prav tako pa tudi aktivno sodelujemo pri pripravi in izvajanju regionalnega
razvojnega programa za Pomurje za obdobju 2014-2020. Končali smo aktivnosti na partnerskih čezmejnih
projektih in že prijavili nova razvojna partnerstva in vsebine za nove finančne perspektive.
Doseženi rezultati in izvedene aktivnosti potrjujejo našo pravilno usmeritev. Naše članstvo predstavlja še
vedno visoke tri četrtine gospodarske moči celotne regije, tako po prihodkih, kapitalu, kot tudi po številu
zaposlenih. Za nami je eno izmed najtežjih let v zadnjih osmih letih samostojnega delovanja.
Svoje delo bomo nadaljevali z novimi vsebinami na ustvarjenih temeljih in vse skupaj nadgradili predvsem z
možnostjo integracije obstoječega zborničnega sistema v regiji ter skupaj krepili ugled, vlogo in položaj naše
zbornice in pomurskega gospodarstva.
Robert Grah, univ.dipl.org.
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I.

POSLOVNO POROČILO

1. OSEBNA IZKAZNICA

Pravno organizacijska oblika:
Nasov:
Matična številka:
Davčna številka:
Datum vpisa v sodni register:
Direktor:
Predsednik:

POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Pomurje Chamber of Commerce and Industry
Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota
3299236000
94947333
21.03.2008
Robert Grah, univ.dipl.org.
Štefan Sobočan, univ.dipl.ing.str.

Članice Pomurske gospodarske zbornice predstavljajo 70 odstotkov kapitala, prihodkov in
zaposlenih v regiji.
Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva, svetuje, informira, ponuja
poslovne storitve in izvaja javna pooblastila.
Naša naloga je sprejemati pobude, potrebe in predloge s strani gospodarskih subjektov ter širše javnosti. Z
izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami smo nosilec
in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih priložnosti. Članice Pomurske
gospodarske zbornice predstavljajo 70 odstotkov kapitala, prihodkov in zaposlenih v regiji, zaradi česar je
naša institucija najvplivnejši mnenjski voditelj v Pomurju.
Naše poslanstvo je združevanje in povezovanje podjetij, ki imajo ugled v regiji in širše in ki se želijo aktivno
vključevati v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja.
Vizija naše prihodnosti je ostati najmočnejša nevladna organizacija v regiji, ki jasno in prepoznavno
komunicira svoja stališča in predloge in ki se z aktivnostmi družbeno odgovorno vključuje v razvoj regije.
Pomurska gospodarska zbornica podjetjem ponuja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kakovostne poslovne informacije s področja davkov, financ, delovnih razmerij in zakonodaje,
seminarje in delavnice s področja izobraževanja zaposlenih in razvoja kadrov,
pomoč pri pridobivanju listin in potrdil za nemoteno poslovanje na slovenskem in tujem trgu,
informacije o najnovejših zakonodajnih spremembah in razpisih,
izmenjavo dobrih poslovnih praks s sodelovanjem v delovnih skupinah, sekcijah, odborih in
komisijah,
informacije o storitvah za promocijo podjetij,
navezovanje poslovnih stikov in povezav ter poslovno-promocijske dejavnosti,
podporo in sodelovanje pri načrtovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
registracija podjetij ( točka VEM )
alternativno razreševanje sporov (mediacija, arbitraža).

4

Letno poročilo 2015
2. ORGANIZACIJA
Na PGZ sva bila v prvi polovici leta 2015 dva redno zaposlena, v drugi polovici leta pa se je poslovna
sekretarka upokojila in se zaposlila za skrajšani delovni čas 60 ur na mesec. Obratovali smo v lastniških
prostorih GZS v izmeri 150 m2. Opremljenost je zadovoljiva. Prav tako se je brezplačno uporabljalo prostoru
4. nadstropja ( klub PAC ) za izobraževanja in ostale skupne dejavnosti. Organ upravljanja PGZ je upravni
odbor, ki šteje 35 članov.

3. DENARNO - FINANČNI TOK
Prilivi-odlivi
Saldo na dan 1.1.2015 je bil – 6.822,70 €
Prilivi
Odlivi

142.532,07 €
125.334,63 € / upoštevano tudi izplačilo dec.plače

Od vseh prilivov predstavlja plačana članarina za leto 2015 in za nazaj 75.363,87 €. Ostale prilive
predstavljajo; javne listine, projekt RIGHT PROFESSION, opravljene storitve in seminarji.

Saldo na dan 31.12.2015 je bil +10.556 €
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4. ČLANSTVO

Na dan 31.12.2015

167 članov (17 velikih, 26 srednjih, 38 malih in 86 mikro)

5. POMEMBNI DOGODKI IN DOSEŽKI
V letu 2015 smo posebni poudarek namenili zaključnim aktivnostim pri izvajanju zakona za Pomurje in pripravi
predloga za njegovo podaljšanje do leta 2017. Sodelovali smo pri postavitvi programov regijskega
medpodjetniškega izobraževalnega centra MIC in s tem sledili prilagajanju izobraževalnih programov v regiji
dejanskim potrebam gospodarstva. Sodelovali pri pripravi in nastanku vsebine RRP 2015-2020 in naredili
nabor gospodarskih projektov. Regijski aktualnosti in situaciji primerno smo skupaj s svojimi člani iskali poti in
oblike, kako ohraniti delovna mesta v reprudukciji, ter kako jim povečati konkurenčno vrednost. Izvedli razpis
in ocenili »naj inovacije« v preteklem letu z zaključno prireditvijo. Izdali 2 številki časopisa Poslovni razgledi in
zloženko regijski kazalniki. Aktivno sodelovali na festivalu mladih » IZUM » z dnevom odprtih vrat in
predstavitvijo poklicev za mlade v podjetjih. Podjetjem nudili strokovno pomoč pri ustanavljanju R&R skupin.
Sodelovali s sosednjimi (partnerskimi) zbornicami iz Hrvaške, Avstrije (Graz), Madžarske, Hrvašk ter Srbije.
Izmenjevali dobro prakso skozi delo štirih delujočih odborov (človeški viri, razvoj in inovativnost,
internacionalizacija ter računovodski servisi). Izvajali predvidene aktivnosti na partnerskih projektih. Izvajali
informiranje, izobraževanja, usposabljanja, delavnice, poslovne klube, posvete, konference ter srečanja z
posameznimi resorskimi ministri, veleposlaniki ter predstavniki vlade. Podajali aktualne informacije in nudili
pomoč članom preko regionalne Infopike. Skupaj z Obrtno podjetniško zbornico organizirali tradicionalni golf
turnir podjetnikov in obrtnikov v Moravskih Toplicah, ter gospodarsko Bowling ligo. Bili pa smo posebej aktivni
v zvezi s prijavami na razpise, namenjene za infrastrukturo širšega gospodarskega pomena (razvoja in
prestrukturiranja regije Pomurje). S izvedenimi aktivnostmi smo pokazali, da smo sposobni preživeti sami sebe
s svojim delom/aktivnostmi in, da smo v okolju potrebni člen v verigi lepše in boljše prihodnosti Pomurja.
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Dogodki…






















































Nadaljevanja 200 urnega seminarja za računovodje
Delovni sestanek z živilci za projekt PREHRANA
Seja predsedstva
Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2014
Seja odbora računovodskih servisov
Predstavitev uporabe elektronske obratne dražbe v postopkih javnega naročanja
Delavnica Facebook, marketing za podjetja
Predstavitev priročnika Kolektivna pogajanja, ki ga je izdala Pravna služba GZS
Delavnica Ocena tveganja na delovnem mestu v okviru projekta Promocija zdravja in delo na domu
Seja NO
Zaključek 200 urnega seminarja za računovodje
Predavanje dr. Šimeta Ivanka na temo Poslovanje z menico – zakonski in praktični vidiki
Seja UO z gospodarskim ministrom
Delovni sestanek – konzorcij Prehrana
Sestanek za krovni projekt Bivanje
Poslovna delegacija v Ingolstadt
Začetek novega 200 urnega seminarja za računovodje
Skupni razstavni prostor na sejmu MEGRA pod skupnim projektom Bivanje
Skupščina
Predstavitev EXPO (Boris Antolič, pooblaščeni minister veleposlaništva RS v Rimu)
Posvet Podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge
Seja predsedstva
Poslovni zajtrk z NLB
Delovni sestanek - konzorcij Prehrana
Obisk gospodarske zbornice Novi Sad in investicijske konference v Novem Sadu
Strokovno srečanje (NLB in First d.o.o.)
Predstavitev računovodskega standarda
Obisk rektorja Univerze v Mariboru prof.dr. Igorja Tičarja in podpis pisma o sodelovanju
Zaključek 200 urnega seminarja za računovodje
Skupni nastop z osmimi živilskimi podjetji pod znamko Redno Dobro na sejmu Agra
Seja UO
Obisk vlade in gospodarskega ministra na PGZ
Sestanek na MGRT na temo nove organiziranosti RRA
Sestanek s pomurskimi poslanci
Začetek bowling lige
Seja Odbora za razvoj, inovacije in konkurenčnost podjetij (INO)
Sestanek projektne skupine Right Profession
Poslan Apel vladi na problematiko visokih koncesnin za geotermalne vode
Delovni sestanek s podjetji, zainteresiranimi za izvedbo usposabljanja za Ključavničarja
Strateško razvojno partnerstvo z MGRT in podaljšanje Zakona za Pomurje do leta 2017
Sestanek v DZ, Odbora za gospodarstvo in odbora za infrastrukturo (koncesnine)
Seminar »Last minute« o davčnih blagajnah v letu 2016
Seminar Sprejemanje različnosti – usposabljanje strokovnih delavcev za zaposlovanje invalidov na
odprtem trgu dela
Sestanek v DZ, Odbora za gospodarstvo in odbora za infrastrukturo – (koncesnine-nadaljevanje)
Letna konferenca PDK s podelitvijo priznanj inovatorjem
Dan odprtih vrat pomurskega gospodarstva mladim
Seja Odbora računovodskih servisov
Sestanek za nadaljevanje projekta Right Profession
Ureditveni sestanek na Generalnem finančnem uradu glede problematike podjejta MDM
Sestanek v MIC-u in izdelava predloga programa usposabljanja za Ključavničarja
Investicija in urejanje prostorov 4.nadstropje
Seja predsedstva
Srečanje upokojencev GZS
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Imeli smo 426 udeležencev izobraževanj, seminarjev in odborov.
Število obiskov www.pgz.si spletnih strani je bilo 6.037 podrobnejših ogledov pa 2.540
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s:
- Zakonom o gospodarskih družbah
- Slovenskimi računovodskimi standardi SRS 36 in SRS 1-30
- Zakonu o davku od odhodka pravnih oseb –ZDDPO-2,
Podatki v poslovnih knjigah temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v
skladu s SRS 36 in vsemi ostalimi standardi. Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke:
- upoštevanje nastanka poslovnega dogodka
- upoštevanje časovne neomejenosti poslovanja
- dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka.
Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela:
- razumljivost,
- ustreznost,
- zanesljivost in primerljivost,
- prednost vsebine pred obliko in
- pomembnost.
Računovodski izkazi zbornice predstavljeni v poročilu so:
a) bilanca stanja
b) izkaz prihodkov in odhodkov
c) pojasnila k računovodskim izkazom
d) razmejitev med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo.
Zbornica ima v svojih aktih zapisano, da mora biti finančno in materialno poslovanje vodeno v skladu z
veljavnimi predpisi s področja, ki ureja poslovanje zavodov zasebnega prava. Zbornica vodi svoje poslovne
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Posebej vodi knjigovodsko evidenco za pridobitno in
nepridobitno dejavnost. Zbornica je davčni zavezanec po ZDDV-1.
a) Bilanca stanja

Osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti, dolgoročne AČR in naložbene nepremičnine
Osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po nabavni vrednosti, zanje se posebej izkazujejo
popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica letne amortizacije, v bilanci stanja pa so izkazana po
neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravki vrednosti. Dejanska nabavna vrednost
osnovnih sredstev zajema nakupno ceno in vse stroške, ki jih je mogoče pripisati usposobitvi osnovnih
sredstev za nameravano uporabo.
V poslovnih knjigah zbornica izkazuje neopredmetena osnovna (računalniški program) in opredmetena
osnovna sredstva. V letu 2015 je zbornica nabavila novo osnovno sredstvo in sicer laserski barvni tiskalnik
v vrednosti 139,90 eur.
Zbornica v tem letu
ni ne krepil in ne slabil sredstev saj knjigovodska vrednost ni odstopala od
nadomestljive vrednosti.

Amortizacija
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizljivih sredstev. Osnovna sredstva se
amortizirajo posamično, pri tem se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija je
obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med obračunskim letom ne
spreminjajo.
Uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2014 so naslednje:
Neopredmetena dolgoročna sredstva
10 %
Opredmetena dolgoročna sredstva
20 % - 50 %
Ločeno se izkazuje amortizacija, ki je vezana na projekt »Right Profession«
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Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena
sredstva ali drugačna sredstva. Zbornica v letu 2015 ni imel teh vrst naložb.

Zaloge
Zaloge so količine materiala, ki jih zbornica potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Zaloge materiala se
izvirno vodijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo kupna cena in neposredni stroški nabave. Zbornica v letu
2015 ni evidentirala zalog.

Kratkoročne poslovne terjatve
Terjatve so v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo plačane.
Zbornica je v letu 2015 izkazoval kratkoročne terjatve do kupcev in popravke terjatev iz naslova dvomljivih
terjatev. V letošnjem letu zbornica ni na novo oblikovala popravkov terjatev.eur. Trenutna vrednost vseh
popravkov 11.557,50 eur.
Prav tako pa je naredila odpis terjatev za katere ni pričakovati da bodo poravnane (likvidacije, stečaji, izstop
iz članstva). Teh odpisov je bilo v letu 2015 skupaj 5.685,00 eur.

Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna
ali drugačna sredstva. Zbornica ni imela kratkoročnih finančnih naložb.

Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavljajo dobroimetja, vodena na računih pri bankah, ter čeki in gotovina v blagajni
zbornice. Zbornica je izkazoval denarna sredstva na poslovnih računih, ki jih ima odprte pri Banki Koper in
NLB d.d. Na poslovnem računu NLB je bil na presečni dan 31.12.2015 saldo sredstev v višini 4.537,36 eur Na
banki Koper je bilo na presečni dan 31. 12. 2015 stanje sredstev v višini 6.428,90 eur.

Kratkoročne AČR
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in predhodno nezaračunane prihodke.
Zbornica je v bilanci stanja evidentiral kratkoročno odložene stroške zavarovalnih premij.

Ustanovitveni vložek
Zbornica nima ustanovitvenega vložka.

Presežek prihodkov oziroma odhodkov
Zbornica je v letu 2015 ustvarila negativno razliko prihodkov nad odhodki v višini 19.550,42 eur. Izguba
tekočega leta se je pokrila v breme neuporabljenih presežkov iz preteklih let, ostala pa je nepokrita razlika
presežka odhodkov nad prihodki v višini 3.644,48 eur.

Rezervacije in dolgoročne PČR
Zbornica v letu 2015 ni imela rezervacij in dolgoročnih PČR.

Poslovne obveznosti
Pod poslovne obveznosti se evidentirajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne obveznosti
do države. Zbornica je v letu 2015 evidentiral poslovne obveznosti do dobaviteljev in obveznosti za DDV.
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Finančne obveznosti
Zbornica v letu 2015
evidentirala kratkoročno premostitveno posojilo do banke Koper.
izkazuje tudi dolgoročno obveznost iz naslova finančnega najema za službeno vozilo.

Poleg tega pa

b) Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki
Prihodki se po SRS 36 razčlenjujejo na:
- Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb
- poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
- finančne prihodke in
- druge prihodke.
Pomurska gospodarska zbornica je izkazovala v letu 2015 prihodke iz članarin, lastne dejavnosti in finančne
prihodke.

Odhodki
Standardi opredeljujejo naslednje vrste odhodkov:
- stroške blaga materiala in storitev
- stroške dela
- amortizacijo
- druge stroške
- finančne odhodke in
- druge odhodke
Zbornica je evidentirala stroške materiala, stroške storitev, stroške plač in amortizacije, stroške financiranja in
druge odhodke.
c) Pojasnila k računovodskim izkazom
V nadaljevanju računovodskega poročila razkrivamo bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov.
Bilanca stanja
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 2015. Sestavljena in
razčlenjena je v skladu s SRS 36, vrednosti pa so prikazane za tekoče in preteklo leto.
Sredstva zbornice so na dan 31. 12. 2015 izkazana v znesku 38.251,18 eur
Sredstva so sestavljena iz dolgoročnih sredstev (osnovna sredstva) in kratkoročnih sredstev (denar, terjatve
do kupcev in kratkoročnih AČR).
Stanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 16.021,30 eur, denarna sredstva 10.966,26 eur, terjatve
do kupcev (upoštevani že popravki terjatev) 10.812,67 eur in aktivne časovne razmejitve v višini 450,95 eur.
Obveznosti do virov sredstev so na dan 31. 12. 2015 izkazane v višini 38.251,18 eur.
Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz presežka odhodkov tekočega leta, dolgoročnih finančnih
obveznosti in kratkoročnih poslovnih obveznosti.
Zbornica je namenila presežek prihodkov iz prejšnjih let v višini 15.905,94eur za pokrivanje izgube tekočega
leta.
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Izkaz prihodkov in odhodkov
Zbornica je v letu 2015 evidentirala skupaj
razvidna iz priložene tabele v nadaljevanju.

121.066,62 eur prihodkov. Posamezna vrsta prihodkov je

V strukturi vseh prihodkov predstavljajo članarine 63,18 % izvedba in sodelovanje pri raznih projektih 20,49
%, razliko pa predstavljajo drugi prihodki, ki jih zbornica ustvarja (javne listine, podporni člani, organizacija
seminarjev).
Skupaj so prihodki dosegli plan v višini 91 %.
Na odhodkovni strani največji delež odhodkov predstavljajo odhodki, ki so vezani na izvedbo projektov,
odhodki za plače in druge storitve. Odhodki so presegli plan za 6 %,
Zbornica je ustvarila več odhodkov kot prihodkov v višini 19.550,42 eur.
Nadzorni odbor je sprejel letno poročilo na svoji korenspodenčni seji dne 24.02.2016.

12

