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Tovább koncentrálódik a hazai élelmiszergazdaság
Csökkent a társas vállalkozások száma az élelmiszer-gazdaságban
Eredményesebb a gazdálkodás

Mintegy félezerrel 9712-re csökkent 2015-höz képest a kettős könyvvezetést végző mezőgazdasági
társas vállalkozások száma. E vállalkozások nemzetgazdasági szinten a gazdálkodó szervezetek 4,2
százalékát tették ki. A mezőgazdasági társas vállalkozások adózás előtti eredménye a 2015-ös
nagymértékű csökkenés után 2016-ban kétmilliárd forinttal 105,4 milliárd forintra nőtt. A cégek
üzemi tevékenységből származó eredménye ennél is nagyobb mértékben, 107,3 milliárd forintról
114,8 milliárd forintra emelkedett.
Az eredménytöbblet a bevételek 4,5 százalékos (96,3 milliárd forintos) növekedésének, illetve a
ráfordítások bevételeknél kisebb mértékű, 4,3 százalékos (88,9 milliárd forintos) bővülésének
köszönhető. Összességében a mezőgazdasági társas vállalkozások az adófizetési kötelezettség után
az előző évinél 1,1 milliárd forinttal nagyobb, 95,2 milliárd forint adózott eredményt értek el
2016-ban.
Az agrárvállalkozások pénzügyi műveleteinek eredménye azonban továbbra is veszteséges volt, bár
itt az AKI szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a számviteli változások befolyásolták az
eredmények alakulását.
A mezőgazdasági társas vállalkozások eszközállománya – számuk csökkenése ellenére – 2,8
százalékkal 3100 milliárd forintra bővült az előző évhez képest, amit a pénzeszközök és a befektetett
pénzügyi eszközök jelentős bővülése eredményezett. A források között a saját tőke gyarapodott
számottevően, azon belül is az eredménytartalék és a jegyzett tőke. A tőkeállomány bővülése
mellett a kötelezettségek csökkentek, így az agrárvállalkozások eladósodottságának mértéke tovább
javult 2016-ban.
Az élelmiszeripari vállalkozások pénzügyi mutatóiban is pozitív változások következtek be 2016-ban.
A legfontosabb közülük, hogy a monetáris műveletek eredménye jelentősen emelkedett, s a pozitív
tartományba kerülve elérte a 4,7 milliárd forintot. Ennek hátterében elsősorban a pénzügyi
műveletek bevételeinek kismértékű, 3,3 százalékos növekedése, illetve a ráfordítások nagymértékű,
19,1 százalékos csökkenése állt – írják az AKI kutatói.
Tovább javult az árbevételarányos nyereség: 3,3-ről 3,8 százalékra. Annak ellenére, hogy az
élelmiszeripari társas vállalkozások száma a 2015-ös 5335-ről 5250-re csökkent, összes
eszközállományuk 7,2 százalékkal, 2633,1 milliárd forintra bővült. Az eszközállomány 177,5 milliárd
forintos növekedését leginkább a befektetett eszközök 111,7 milliárd forintos bővülése segítette.
Az eredményjavulás ellenére az élelmiszeripari vállalkozásokon belül a nyereséges cégek aránya 1
százalékponttal csökkent, s így 67,5 százalék volt (ez 3018 üzemet jelent), a veszteséges
vállalkozások száma pedig 1 százalékponttal emelkedve 1991-re nőtt.
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