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Kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb v letu 2002
Leto 2002 Leto 2001

Število družb 38,051 38,051
Število zaposlenih 469,166 463,807
Neto čisti dobiček (izguba), v mio SIT 215,498 -266,782
Prihodki/Odhodki 1.03 0.98
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu/Skupni prihodki, v % 26.0 25.5
Dodana vrednost na zaposlenega, v tisoč SIT 5,588 4,960
Donosnost sredstev, v % 1.7 -
Donosnost kapitala, v % 3.6 -
Dolgovno-kapitalsko razmerje 1.09 1.04
Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog 0.96 0.95

Vir podatkov: AJPES – Podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida družb za leto 2002, preračuni UMAR.

Za leto 2002 je podatke iz letnih poročil AJPES-u predložilo 38,051 družb s 469,166 zaposlenimi. Največ
družb je bilo iz dejavnosti trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe (33.2%), največ
zaposlenih pa v družbah predelovalnih dejavnosti (46.3%).
V primerjavi s predhodnim letom je bilo skupno poslovanje družb uspešnejše (gl. EO 6/03:16). Prihodki
so se povečali bolj kot odhodki (za 5.1 indeksne točke), kar je izboljšalo kazalnik celotne gospodarnosti
(z 0.98 na 1.03), povečalo čiste dobičke družb (nominalno za 34.2%) in zmanjšalo čiste izgube (nominalno
za 61.5%). Razlika med čistimi dobički družb in čistimi izgubami je bila pozitivna in izkazan je bil neto čisti
dobiček (215,498 mio SIT), v predhodnem letu je bila negativna (neto čista izguba je znašala 266,782 mio
SIT). Družbe so bile tudi izvozno uspešnejše in so čiste prihodke od prodaje na tujem trgu povečale bolj
(za 3.3 indeksne točke) kot čiste prihodke od prodaje na domačem trgu, kar je povečalo njihov delež v
skupnih prihodkih (za 0.5 strukturne točke na 26.0%). Ker so dodano vrednost povečale bolj kot število
zaposlenih, se je produktivnost dela (merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega) povečala, in sicer za
12.7%.
V strukturi sredstev družb se je od konca leta 2001 do konca leta 2002 nekoliko zmanjšal delež stalnih
sredstev (za 0.5 strukturne točke na 63.6%), predvsem na račun zmanjšanja deleža opredmetenih
osnovnih sredstev) in za prav toliko povečal delež gibljivih sredstev (na 36.0%), predvsem delež
kratkoročnih finančnih naložb. Ker se je med obveznostmi do virov sredstev, vrednost finančnih in
poslovnih obveznosti povečala bolj (za 5.8 indeksne točke) kot vrednost kapitala, se je zadolženost družb
povečala (koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja se je povečal z 1.04 na 1.09). Tako konec leta
2002 kot 2001  družbam ni uspelo s kapitalom, rezervacijami in dolgoročnimi obveznostmi skupaj v celoti
pokriti vseh stalnih sredstev, dolgoročnih poslovnih terjatev in zalog, saj je koeficient dolgoročne
pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog kljub povečanju (z 0.95 na 0.96) ostal manjši od 1.
K skupnemu poslovanju družb so tudi v letu 2002 največ prispevale družbe iz predelovalnih dejavnosti,
in sicer 36.4% k skupnim prihodkom, k čistim prihodkom od prodaje na tujem trgu celo 74.0%, razpolagale
so z 28.0% celotne vrednosti sredstev, ustvarile 43.4% celotne dodane vrednosti in 48.4% celotnega neto
čistega dobička vseh družb. Največjo donosnost sredstev (merjeno z neto čistim dobičkom na povprečno
vrednost) so dosegle družbe v dejavnosti izobraževanja (4.1%), največjo donosnost kapitala pa družbe v
dejavnosti finančnega posredništva (14.9%).

Graf:  Dodana vrednost na zap. gospodarskih družb v posameznih dejavnostih v letih 2002 in 2001
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Vir podatkov : AJPES, preračuni UMAR.
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