KAKO SO V LETU 2019 POSLOVALI GORENJSKI PODJETNIKI in PODJETJA

Po podatkih AJPES-a so družbe Gorenjske regije tudi v letu 2019 nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja
in izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto.
Podatke iz letnih poročil za leto 2019 je predložilo 5.681 gospodarskih družb, kar je dober odstotek več
od števila družb, ki so predložile letno poročilo za leto 2018. Po podatkih poslovnega registra Slovenije
je bilo v regiji v letu 2019 ustanovljenih 317 družb (67 več kot v letu 2018), s poslovanjem pa je
prenehalo 273 družb (15 manj kot v letu 2018), začetih je bilo 62 stečajnih postopkov družb (30 manj
kot v letu 2018) in 11 likvidacijskih postopkov (26 manj kot v letu 2018).
Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček v višini 333 milijonov EUR, 3 %
manj kot leto prej. S tem rezultatom so se uvrstile na četrto mesto v državi (lani na trtjem mestu).
46.672 zaposlenih (1.750 več kakor leta 2018) je ustvarilo 7.245 milijonov evrov prihodkov, 3 % več kakor
leta 2018. Enako stopnjo rasti so beležili izvozni prihodki. Gorenjske družbe so tako kot v letu 2018 tudi v
letu 2019 z prihodki od izvoza dosegle 46 % vseh prihodkov. Po doseženih prihodkih na tujem trgu se
Gorenjska uvršča na peto mesto v Sloveniji.
Družbe gorenjske regije so za stroške dela namenile 1.315.618 tisoč evrov, 7 % več kot v letu 2018. Lanska
povprečna mesečna obračunana bruto plača je znašala 1.712 EUR, 39 EUR več kot v letu 2018. Regijska
plača je bila za 2 evra nižja od povprečne plače vseh gospodarskih družb v Sloveniji. Glede na najvišjo
povprečno mesečno obračunano bruto plačo močno izstopajo družbe s sedežem v občini Cerklje na
Gorenjskem, sledijo družbe občine Šenčur in Škofja Loka. Najnižjo povprečno mesečno obračunano bruto
plačo pa so obračunale družbe s sedežem v občinah Naklo, Bohinj in Preddvor.
Leto 2019 so gospodarske družbe v vseh občinah gorenjske regije in v vseh večjih dejavnostih zaključile z
neto čistim dobičkom. Več kot polovica (51,3 %) ustvarjenega neto čistega dobička so ugotovile družbe s
področja predelovalne dejavnosti, ki so ga v primerjavi z letom 2018 zmanjšale za dober odstotek. Največ
neto čistega dobička je bilo ugotovljenega v občini Kranj in Škofja Loka.
Največ neto dodane vrednosti na zaposlenega so ustvarili v občini Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka in
Šenčur. Najmanj neto dodane vrednosti na zaposlenega pa so ustvarile družbe v občini Jezersko in Žiri.
Največji vpliv na rezultate poslovanja gorenjskih družb imajo velike in srednje velike družbe, čeprav
predstavljajo le dobra dva odstotka vseh družb.
Število zaposlenih so v primerjavi s preteklim letom najbolj povečale mikro družbe in sicer za 1.037, kar je
skoraj 60 % vseh novih zaposlenih v lanskem letu. Mikro družbe so tudi najbolj povečale čiste prihodke od
prodaje in sicer za 9%, prihodke od prodaje na tujem trgu pa za 12 %.
Neto dodano vrednost so ugotovile vse dejavnosti in vse občine v regiji, več kot 70 % celotne neto dodane
vrednosti pa so ustvarile najmočnejše gospodarske panoge: gradbeništvo 22 %, predelovalne dejavnosti 21
%, trgovina 14 % in gostinstvo 13 %.
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Podjetniki so po podatkih iz poslovnega izida in po podatkih iz bilance stanja za leto 2019:
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•

V letu 2019 je bilo v Poslovni register Slovenije na območju gorenjske regije na novo vpisanih 1.901
podjetnikov, izbrisanih pa 1.338;
imeli so 3.973 zaposlenih, kar je za 474 več kakor v letu 2018;
med podjetniki je 62 takih, ki zaposlujejo od 10 do 49 delavcev;
izkazali so 520 mio evrov prihodkov, kateri so bili 9 % višji kot v letu 2018;
ustvarili so 141 mio evrov neto dodane vrednosti, kar je 12 % več kakor v letu 2018;
neto dodana vrednost podjetnikov je predstavljala 6,8 % neto dodane vrednosti družb;
neto dodana vrednost na zaposlenega je bila 35.550 EUR, 2 % manj kakor v letu 2018;
neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi, ki so prav tako
ustvarjali dejavnost, je znašala 14.897 EUR, kar je 6 % več kakor v letu 2018;
v primerjavi z letom 2018 so povečali tako prihodke kakor tudi odhodke;
podjetniki so na 100 EUR odhodkov izkazali 109 EUR prihodkov;
Dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo se je zmanjšal za slabih 4 %, neto podjetnikov
dohodek pa se je povečal za 4 %;
Za kar 54 % se je povečal negativni poslovni izid.
Struktura prihodkov se glede na preteklo leto ni bistveno spremenila. Glavnino so obsegali poslovni
prihodki, ki so se večinoma nanašali na čiste prihodke od prodaje, predvsem na domačem trgu.
Delež finančnih in drugih prihodkov je bil zanemarljiv in ni vplival na strukturo prihodkov
podjetnikov.
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