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Prihodki najvišji v zgodovini

Cene svetovnih kmetijskih surovin so se v letu 2017 
po podatkih Svetovne banke v evrih znižale za 2,7 %, 
in sicer pijače za 10,9 % in hrane za 1,7 %. Povsem 
nasprotno so se gibale cene pri pridelovalcih v 
Sloveniji. Pri zadnjih so se namreč zvišale za 8,9 %. 
Cene rastlinskih pridelkov so se zvišale za 10,8 %, 
živali in živalskih proizvodov pa za 7,7 %. Najbolj so 
porasle cene sadja (za 25 %), živalskih proizvodov (za 
14,9 %), žit (za 12,3 %), najmanj pa cene živali za zakol 
(za 0,9 %), krompirja (za 1,2 %), medtem ko so cene 
industrijskih rastlin upadle za 8,1 %.

Čisti prihodki najvišji v zadnjih enajstih letih

Dejavnost živilskopredelovalne industrije se vzpenja 
vse od leta 2011, ko je bilo doseženo dno. V tej dejav-
nosti je 733 družb, med katerimi ni prevladujočega 
podjetja. Prve štiri družbe imajo več kot 7-odstotni 
delež v prodaji dejavnosti in skupaj ustvarijo 30,4 % 
vseh čistih prihodkov od prodaje. Družb, ki izkazu-
jejo nad 10 milijonov evrov čistih prihodkov, je bilo 
lani 40. Te ustvarijo 81,6 % čistega prihodka celotne 
panoge, med 1 in 10 milijonov evrov letne prodaje je 
imelo 96 družb. Največji delež (44 %) vseh podjetij v 
živilskopredelovalni industriji predstavljajo pod je-
tja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kruha, svežega 
peciva in slaščic, sledijo podjetja, ki se ukvarjajo 
s proizvodnjo mesnih izdelkov in podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvo dnjo mesa (razen perutninskega). 
Živilskopredelovalna dejavnost je beležila 2,2 milijardi 
evrov prihodkov (v 11-letnem povprečju 2,1 milijarde 
evrov). Prihodki so lani močneje porasli, za 5,1 %, 

vendar so bili realno v primerjavi z letom 2007 nižji za 
6,1 %, čisti prihodki pa realno za 1,6 % (razlika med 
gibanjem čistih prihodkov in vseh prihodkov je bila 
visoka). Ob višji gospodarski rasti in večjem izvozu se 
zvišuje povpraševanje predvsem v države EU, kamor 
je izvoz lani porasel za 12,8 %. Nekatera podjetja v 
tej dejavnosti so precej vpeta v mednarodne tokove, 
v povprečju pa panoga beleži 27,8-odstotni delež 
prodaje na tujem trgu. Družbe s prodajo nad 10 mili-
jonov evrov so imele mediano (srednji) delež izvoza 
pri 18 %. 

Dodana vrednost v 2017 kot v 2007

Zaradi porasta cen goriv in stroškov materiala, ki sta 
pomembni stroškovni postavki, se je dodana vred-
nost povečala za manj kot prodaja, in sicer za 3 % - na 
499 milijonov evrov (457 milijonov evrov povprečje 11 
let). To je bilo nominalno na ravni iz leta 2007, realno 
pa za 9,5 % manj. Dodana vrednost se zvišuje od 2011 
dalje, ko je bilo doseženo dno. Število zaposlenih se 
je v 2017 povečalo za 347 oseb oz. za 2,6 % na 13.683 
zaposlenih, v primerjavi z letom 2007 pa jih je bilo 
za 10,5 % manj. Število zaposlenih se krepi od 2014, 
ko je bilo število zaposlenih najnižje v enajstih letih. 
Zaradi hitrejše rasti zaposlenih v zadnjih letih je rast 
dodane vrednosti na zaposlenega zaostajala za rastjo 
dodane vrednosti. Dodana vrednost na zaposlenega 
se je v 2017 zvišala za 0,4 % na 36.472 evrov. V zadnjih 
enajstih letih je dosegla vrh v letu 2015, zadnji dve 
leti je dodana vrednost na zaposlenega nižja od 
dodane vrednosti tudi zaradi večjega zaposlovanja. 
Dodana vrednost na zaposlenega med družbami nad 
10 milijonov evrov prodaje je znašala med 99 tisoč 
evrov in negativno vrednostjo, mediana pa je znašala 
36,8 tisoč evrov. Stroški dela so predstavljali 62,8 % 
ustvarjene dodane vrednosti, kar je bilo več od dolgo-
letnega 11-letnega povprečja (61,1%).

Lani nižja EBITDA marža

EBITDA dejavnosti se zvišuje vse od leta 2011, v 
zadnjih treh letih pa se giblje okoli 190 milijonov 
evrov. EBITDA se je v 2017 povečala za 1,1 %, vendar 
je glede na 2007 še vedno realno nižja za 18,6 %. 

Metodološko pojasnilo: 

Poslovanje dejavnosti živilskopredelovalnih 
dejavnosti smo analizirali na podlagi predloženih 
letnih nerevidiranih in nekonsolidiranih izkazov 
gospodarskih družb, ki so registrirane v dejavno-
stih C10-proizvodnja živil in C11-proizvodnja pijač. 
Pri izračunu realnih sprememb smo za deflator 
upoštevali splošno spremembo cene kmetijskih 
pridelkov pri pridelovalcih v obdobju 2017/2007.

ANALIZA:  

Darja Močnik, Analitika GZS
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Ključni kazalniki v živilskopredelovalni industriji   

2017 Sprememba  

v %, 17/16, 

agregat

2016 Realna 

sprememba 

 v %,  17/07 *

Povprečje 

2007-2017

Število družb 733 1,9 719 44,9 627

Št. zaposlenih po del. urah 13.683 2,6 13.336 -10,5 13.307

Prihodki (v mio EUR)* 2.209 5,1 2.101 -6,1 2.082

Čisti prihodki od prodaje (v mio EUR)* 2.156 5,0 2.053 -1,6 2.005

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR) 157.575 2,3 153.972 21,3 151.128

Delež prodaje na tujih trgih (%) 27,8 7,3 25,9 47,1 22,1

Dodana vrednost (v mio EUR) 499 3,0 484 -9,5 457

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 36.472 0,4 36.318 1,1 34.397

Stroški dela v dodani vrednosti (%) 63 2,3 61 6,6 61,1

EBITDA (v 1.000 EUR)* 190.498 1,1 188.358 -18,6 181.332

EBITDA v prihodkih od prodaje (%) 8,8 -4,3 9,2 -17,8 9,0

Neto čisti dobiček(v 1.000 EUR)* 80.996 6,3 76.168 -11,7 18.224

Donosnost kapitala - ROE (%) 8,2 -2,4 8,4 28,1 1,8

Neto finančni dolg na EBITDA 2,7 3,8 2,6 -40,0 4,8

Kratkoročni koeficient 1,6 0,0 1,6 60,0 1,1

Delež investicij v opred. osn. sredstva/čisti prihodki od prodaje (%) 4,5 -16,7 5,4 -16,7 4,7

* Prihodki, prodaja, dodana vrednost, DV/zaposlenega, EBITDA in neto čisti dobiček so deflacionirani. To pomeni, da odražajo realne 

spremembe.

Vir: Kapos, podatki Ajpes
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Pri največjih treh družbah po velikosti prodaje se je 
EBITDA v 2017 znižala. EBITDA marža ( v prihodkih od 
prodaje) se je zviševala od 2011 do 2016, v 2017 pa 
znižala za 0,4 o. t. na 8,8 %. V enajstletnem povprečju 
je EBITDA marža znašala 9 %. Prvih deset družb po 
prodaji je beležilo višino EBITDA marže med 4,1 % in 
22,2 %, pri družbah nad 10 milijonov evrov prodaje pa 
je mediana EBITDA marže znašala 5,5 %. 

Dobiček ponovno na predkriznih ravneh

Družbe so v 2017 skupaj ustvarile 81 milijonov evrov 
neto dobička, kar je bilo za 6,3 % več kot leto prej. 
Neto čisti dobiček se zvišuje od 2013 dalje, bolj pa 
v zadnjih 3 letih, ko je poskočil iz 34 na 81 milijonov 
evrov. Med družbami s prodajo nad 10 milijonov 
prodaje (ustvarile so 98,2 % celotnega dobička) 
je izgubo beležilo 5 družb. Samo prva družba, ki 
beleži petino celotnega dobička, je lani le-tega 
zvišala za 85 %. Od 96-ih družb, ki so imele prodajo 
med 1-10 milijonov evrov, je neto izgubo beležilo 
15 družb. Donosnost kapitala je v letu 2017 znašala 
8,2 %, dolgoletno 11-letno povprečje pa znaša 1,8 
%. V zadnjih treh letih se je zvišala s 7,4 na 8,2 %. 

Zadolženost (merjeno kot finančni dolg na EBITDA) se 
znižuje od 2011, ko je bil vrh zadolženosti (6,6 leta) do 
2016, ko je bila zadolženost najnižja (2,6 leta), v 2017 
pa je nekoliko porasla (na 2,7 leta). Mediana zadolže-
nosti med 10 največjimi družbami je znašala 2,7 leta. 
Delež investicij v čistih prihodkih od prodaje je bil v 
2017 (4,5 %) nekoliko nižji kot v 2016 (5,4 %), krepi pa 
se vse od 2013 (2,9 %). V enajstletnem obdobju so 
družbe v dejavnosti za investicije v povprečju name-
nile 4,7 % letne prodaje. gg

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, 
2017/2016, v %
Sadjarstvo 25,0 %

Živalski proizvodi 14,9 %

Žita 12,3 %

Vino 3,5 %

Zelenjadnice, sadike in cvetje 3,1 %

Krompir 1,2 %

Živali za zakol 0,9 %

Industrijske rastline -8,1 %

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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