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UVODNA BESEDA DIREKTORJA

Spoštovani,
po odzivih, rezultatih in izpeljanih aktivnostih v letu 2018 je Pomurska gospodarska zbornica ena ključnih podpornih institucij v regiji, ki je v podporo tako
regijskemu gospodarstvu kot širše.
Ali kot je ob naši 10 obletnici v letu 2018 zapisala novinarka gospa Majda Horvat, je Pomurska gospodarska zbornica v tem okolju pustila sled. Sled, ki ni ne
plitka in tudi ne oska. Zarisana predvsem v interesu in za potrebe gospodarstva. Torej lahko rečemo, da je zbornica v teh desetih letih postala zaupanja
vredna in prezentna sogovornica, nosilka regionalnega razvoja in čezmejnega sodelovanja, torej pomembna igralka v pomurskem in predvsem zrela za
prevzem glavne vloge v smislu povezovanja.
V letu 2018 smo torej delali tisto, kar najbolje znamo; povezovali, združevali in uresničevali interese našega članstva in gospodarstva. Pripravili kar nekaj
srečanj s predstavniki aktualne vlade, soorganizirali mednarodne dogodke v podporo internacionalizaciji, organizirali različna aktualna usposabljanja in
izobraževanja ter poskrbeli za izvajanja nalog iz razvojnega zakona za Pomurje. Prav tako pa smo tudi aktivno sodelovali pri izvajanju regionalnega
razvojnega programa za Pomurje.
V letu 2018 smo bili zelo aktivni pri izvajanju pridobljenih čezmejnih projektih. Tako smo začeli z aktivnosti na dveh partnerskih čezmejnih projektih 2018 –
2021.
Skupaj s partnerji Razvojnim centrom MOMS in Obrtno zbornico MS izvajamo pet letni projekt SPOT Pomurje, katerega sedež je na PGZ. Skupaj v sodevanju s
sidikati pa izvajamo petletni projekt Zrno napredka. Skupaj s Tehnološkim parkom pa izvajamo dvoletni projekt »Aktivacije mladih talentov«.
Skupaj z Zbornico živilskih in kmetijskih podjetij na GZS in še s 26-timi podjetji iz področja prehrane smo izvajali dvoletni projekt KOC Hrana, katerega smo
uspešno kot vodilni partner/prijaviitelj zaključili konec leta. Skupaj z vsemi partnerji načrtujemo že novega.
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, in dobro polovico po številu zaposlenih.
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.

I.

POSLOVNO POROČILO
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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.
Mag. Peter Polanič, univ.dipl.ekon.

Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva, svetuje, informira, ponuja poslovne storitve in izvaja javna pooblastila.
Članice Pomurske gospodarske zbornice predstavljajo 70 odstotkov kapitala in prihodkov ter polovico zaposlenih v regiji.
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.
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,
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•
•
•
•
•
•

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 in SPOT )
alternativno razreševanje sporov (mediacija, arbitraža).

2. ORGANIZACIJA
Na PGZ sva bila v letu 2018 dva redno zaposlena ter ena in pol oseba projektno. Obratujemo v lastniških prostorih GZS/PGZ v izmeri 312 m2. Organ
upravljanja PGZ je upravni odbor, ki šteje 35 članov.

3. DENARNO FINANČNI TOK
Prilivi-odlivi
Saldo na dan 1.1.2018 je bil 31.319,00 evrov
Prilivi: 267.637,00 evrov (od tega članarina 33%)
Odlivi: 276.971,00 evrov
Saldo na dan 31.12.2018 je bil 21.985,00 evrov

4. ČLANSTVO
Na dan 31.12.2018 je imela zbornica 153 članov in 6 pridruženih.

5. POMEMBNI DOGODKI IN DOSEŽKI
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Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja skupnih interesov, smo v letu 2018 posebni poudarek namenili še/in:
✓ Ustvarjanju gospodarskih pogojev, za povečanje obsega proizvodnje,
zaposlenosti, izvoza in tujih investicij
✓ Izvajanju promocije regijskega gospodarstva ter javno izražali zahteve gospodarstva in opozarjali na nepravilnosti
✓ Sodelovali pri načrtovanju in izvajanju projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice razvoja regije do leta 2022
✓ Izvajanju že tretje faze čezmejnega projekta » Right Profession – Pravi poklic«, kjer smo tako v prvi fazi kot drugi vodilni partner. Projekt druge faze
se zaklučuje meseca avgusta 2019 in z septembrom že začnemo z tretjo fazo projekta, ki smo ga dobili na novem tenderju jeseni 2018. Projekt sledi
akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju izobraževalnega sistema in
programov dejanskim potrebam gospodarstva (Dual Transfer)
✓ Uvajanje programov Vajeništva v regijo
✓ izvajanju projekta kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana skupaj z ZKŽP/GZS in 26 podjetji
✓ Izvajanju točke SPOT regije
✓ Izvajanju aktivnosti v povezavi z študijo Družinskega podjetništva v Pomurju
✓ Skupaj z Tehnološkim parkom izvajanju projekta »Aktivacije mladih talentov«
✓ Zaključili začete aktivnosti v sklopu dodatnih sredstev za podjetniške naložbe iz Zakona za Pomurje (zaključek zakona do konca leta 2019).
✓ Povečanju možnosti internacionalizacije obstoječim pomurskim podjetjem in odpirati poti novim neposrednim tujim in domačim investicijam v regijo
(predvsem specializacija za Madžarski trg)
✓ Izvedli razpis in ocenili »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo.
✓ Izvedli že tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2018/2019
✓ Izpeljali za člane odbora za razvoj strokovno ekskurzijo v Švico.
✓ Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
✓ Podjetjem smo bili v pomoč pri ustanavljanju R&R skupin
✓ Prisotni pri načrtovanju skupnega nastopu gradbenih podjetij na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni
✓ Prisotni pri skupnem nastopu živilskih in kmetijskih podjetij na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
✓ Sodelovali s sosednjimi partnerskimi zbornicami iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Srbije ter nadaljevali delo na čezmejnih skupnih projektih.
✓ Izmenjevali dobro prakso skozi delo delujočih odborov (človeški viri, turizem, razvoj in inovativnost, internacionalizacija ter računovodski servis, ter
na novo ustanovili odbor za turizem)
✓ Aktivno sodelovali pri pripravi programa za vzspostavitev RDO Pomurje
✓ Izvajali informiranje, izobraževanja, usposabljanja, delavnice, poslovne klube, posvete, konference ter regijska srečanja
✓ Zagotavljali kvalitetno in hitro izvajanje javnih pooblastil – potrjevanje trgovinskih in drugih listin
✓ Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter izdali Regijske kazalnike gospodarjenja
✓ Bili aktivni pri pridobivanju novih članov
✓ Preko svojih predstavnikov delovali v organih javnih institucij, agencij ter občin (sveti zavodov)
✓ ter izvajali dodatne aktivnosti, ki so tako nam, kot tudi članom prinašale neposredne koristi
DOGODKI KRONOLOŠKO
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17.1.

Strokovni seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2017

30.1.

Brezplačna delavnica SPOT: Predstavitve aktualnih razpisov (G. Radgona)

1.2.

Seja NO PGZ

2.2.

Strokovni seminar: Napotitve po 1.1.2018

8.-9.2.

Ogled dobrih praks IWC in Pilatus (Švica) ter srečanje z veleposlanico RS v Švici

19.2.

Brezplačna delavnica SPOT: Zdravje pri delu in produktivnost

5.3.

Zaključek gospodarske bowling lige 2017/2018

12.3.

Skupščina PGZ in 10. obletnica PGZ

21.-22.3.

Brezplačno SPOT usposabljanje: Družinsko podjetništvo

19.3.

Dobrodelni bowling članov PGZ 2018

19.3.

Brezplačna delavnica SPOT: Vajeništvo (SŠGT Radenci)

27.3.

Strokovni seminar z Natašo Pirc Musar: Varstvo osebnih podatkov po GDPR

14.,15., 28.3.

Strokovno usposabljanja mentorjev v podjetjih (preko CPU)

5.4.

3. Poslovni zajtrk z Novo KBM

6.4.

Predstavitev poklicev osnovnošolcem na sejmu Megra, Right Proffesio 2

16.4.

Predsedstvo PGZ

23.4.

Ogled podjetij in dobrih praks za učitelje OŠ, Right Proffesion 2

7

Letno poročilo 2018
17.4.

Brezplačna delavnica SPOT: Intelektualna lastnina

19.4.

5. Poslovni zajtrk z Novo Ljubljansko banko

24.4.

Upravni odbor projekta Right Proffesion 2

25.4. – 31.5.

Sodelovanje v projektu-usposabljanjih: »Spodbude za mlade podjetnike«

22.5.

Brezplačna delavnica SPOT: Aktualni razpisi na OOZ Ljutomer

7.6.

Odbor za Turizem (RDO)

12.6.

Seja UO PGZ

14.6.

Seja Odbora računovodskih servisov

21.6.

Seja Odbora človeških virov

29.8.

Projekt KOC Hrana srečanje na AGRA

28.8.

Obisk delegacije iz Vojvodine

30.8.

Srečanje direktorjev regionalnih zbornic na PGZ

13.9.

Brezplačna delavnica v okviru Kompetentne Slovenije

17.9.

Usposabljanje zaposlenih – Varstvo pri delu (Zrno napredka)

24.9.

Ogled dobrih praks za člane odborov ČV in rač. servisov PGZ: Krka Novo mesto d.d. in FerroČrtalič d.o.o. (v okviru SPOT)

4.10.-5.10.

Usposabljanje v okviru SPOT: Družinsko podjetništvo na OOZ G. Radgona

10.-11.10

Sodelovanje na B2B See Meet Slovenija 2018
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11.10.

Usposabljanje zaposlenih – Varstvo pri delu (Zrno napredka)

12.10.

Dogodek Socialna aktivacija brezposelnih (Zavod Korak naprej)

15.10.

Izvedba zaključne konference KOC Hrana na GZS: KOMPETENTNI KADRI ZA VEČJO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA AGROŽIVILSTVA

16.10.

Pomursko podjetje leta 2017

18.10.

Usposabljanje zaposlenih – Varstvo pri delu (Zrno napredka)

22.10.

Začetek 8. pomurske gospodarske bowling lige (sodeluje 14 ekip)

7.11.-8.11.

Usposabljanje SPOT: Davčni postopek v praksi

9.11.

Inovacijski zajtrk PGZ s podjetji

21.11.

Okrogla mizo na temo »Kadrovske potrebe podjetij in njihovih vodij«, v okviru projekta Right Profession 2

28.11.

Srečanje podpornega podjetniškega okolja v Pomurju (v okviru SPOT)

29.11.

Podelitev nagrad PGZ za Inovacije 2018

29.11.

Organizacija dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva (vključili podjetja in šole)

20.12.

Seja UO PGZ

V letu 2017 smo imeli na 47 dogodkih 1.750 udeležencev.
Število ogledov strani www.pgz.si je bilo 13.767
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s:
- Zakonom o gospodarskih družbah
- Slovenskimi računovodskimi standardi 2016
- 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 34 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.
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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 2018 je zbornica nabavila
računalniško opremo v znesku 1.637,02 eur.
Zbornica v tem letu ni ne krepila in ne slabila 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 2018 so naslednje:
Neopredmetena dolgoročna sredstva
10 %
Opredmetena dolgoročna sredstva
20 % - 50 %
Ločeno se izkazuje amortizacija, ki je vezana na projekte.

Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena sredstva ali drugačna sredstva.
Zbornica ima dolgoročno finančno naložbo v višini 2.500 eur. Je soustanoviteljica Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI

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 2018 ni evidentirala zalog.

Kratkoročne poslovne terjatve
Terjatve so v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo plačane.
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Zbornica je v letu 2018 izkazoval kratkoročne terjatve do kupcev in popravke terjatev iz naslova dvomljivih in spornih terjatev. V letošnjem letu je zbornica
odpisala oziroma oblikovala popravke terjatev v višini 4.899,96 eur (izstopi iz članstva, stečaji, prisilne poravnave). Trenutna vrednost vseh popravkov
zanaša 6.635,72 eur. Skupna vrednost terjatev znaša 9.769,38 eur.

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

ni imela

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 31.12.2018 saldo sredstev v višini 11.129,42
eur Na banki Koper je bilo na presečni dan 31. 12. 2018 stanje sredstev v višini 10.855,97 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 in kratkoročno odložene stroške projekta »e-Conomy
nezaračunane prihodke iz projekta Koc-Hrana, Spot Pomurje, projekt e-Conomy, Zrno napredka.

ter

Ustanovitveni vložek
Zbornica nima ustanovitvenega vložka.

Presežek prihodkov oziroma odhodkov
Zbornica je v letu 2018 ustvarila pozitivno razliko prihodkov nad odhodki v višini 24.665,62 eur. Skupni znesek neuporabljenih čistih dobičkov znaša 49.081,88
eur.

Rezervacije in dolgoročne PČR
Zbornica v letu 2018 ni imela rezervacij in dolgoročnih PČR.

Poslovne obveznosti
Pod poslovne obveznosti se evidentirajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne obveznosti do zaposlenih in države.
12
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Zbornica je v letu 2018 evidentiral poslovne obveznosti do dobaviteljev in obveznosti za DDV ter plače.

Finančne obveznosti
Zbornica v letu 2018 evidentirala premostitveno posojilo do banke Koper in sicer 8.500 eur na dolgoročnih obveznostih in 6.000 eur na kratkoročnih
obveznostih. Poleg tega izkazuje še 600 eur obveznosti do družbe Telekom za nakup mobilnega aparata.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zbornica izkazuje pasivne razmejitve v višini 7.000 eur iz naslova sklepa o izplačilu poslovne uspešnosti za vse zaposlene za leto 2018.
b) Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki
Prihodki se po SRS 34 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 2018 prihodke iz članarin, lastne dejavnosti, projektov 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.

13

Letno poročilo 2018
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. 2018. Sestavljena in razčlenjena je v skladu s SRS 34, vrednosti pa so
prikazane za tekoče in preteklo leto.
Sredstva zbornice so na dan 31. 12. 2018 izkazana v znesku 78.962,35 eur, kar je 21,6 % več od leta poprej.
Sredstva so sestavljena iz dolgoročnih sredstev (osnovna sredstva) in kratkoročnih sredstev (denar, terjatve do kupcev in kratkoročnih AČR).
Stanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 6.896,66 eur, denarna sredstva 21.985,39 eur, terjatve do kupcev (upoštevani že popravki terjatev)
9.776,55 eur in aktivne časovne razmejitve v višini 37.803,75 eur.
Obveznosti do virov sredstev so na dan 31. 12. 2018 izkazane v višini 78.962,35 eur.
Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz presežka prihodkov preteklega leta v znesku 24.416,26 eur, čistega presežka prihodkov letošnjega leta v višini
24.665,62 eur, dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 8.500,00 eur, kratkoročnih finančnih obveznosti v višini 6.600,00 eur (del dolgoročnega kredita) in
kratkoročnih poslovnih obveznosti v višini 7.780,47 eur ter kratkoročne pasivne časovne razmejitve v višini 7.000,00 eur.
Izkaz prihodkov in odhodkov
Zbornica je v letu 2018 evidentirala skupaj 292.095,95 eur prihodkov. Posamezna vrsta prihodkov je razvidna iz priložene tabele v nadaljevanju.
V strukturi vseh prihodkov predstavljajo članarine 31 % izvedba in sodelovanje pri raznih projektih 48 %, razliko pa predstavljajo drugi prihodki, ki jih
zbornica ustvarja (javne listine, podporni člani, organizacija seminarjev).
Skupaj so prihodki presegli plan za 48 %.
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 36 %
Zbornica je ustvarila presežek prihodkov na odhodki v višini 24.665,62 eur.
Nadzorni odbor je sprejel letno poročilo dne 14.02.2019
M. Sobota, 22.02.2019
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