
Sava s še višjo izgubo
Sava je lani, po stomilijonski izgubi v letu 2010, na račun slabitev finančnih naložb pridelala
157 milijonov evrov izgube. Zadnja štiri leta vedno slabitve, a še nikoli tako visoke.

Boštjan Bogataj

Kranj - Pred dobrim letom je
vodenje kranjske Save pre-
vzela nova uprava z Matejem
Naratom na čelu. Njihovi
prvi ukrepi so zajemali štiri
ključna področja: izboljšanje
tekočega poslovanja družb,
krepitev denarnega toka, za-
gotovitev dodatne rokovne
uskladitve virov financiranja
in izpeljavo dezinvestiranja
nekaterih naložb. Program
ukrepov so nadgradili v stra-
tegijo poslovno-finančnega
prestrukturiranja in konsoli-
dacije do konca leta 2014.

"Sprejeta strategija pre-
strukturiranja Save bo omo-
gočila občutno povečanje
vrednosti družbe za delni-
čarje, znižanje zadolženosti
in utrditev temeljev za rast
vrednosti delnice Sava," je
takrat (in tudi danes) napo-
vedoval Narat.

Slabitve na račun
Abanke in NFD

Nadaljevanje upadanja
borznih tečajev in poslabše-
vanje gospodarskega okolja
sta občutno vplivala na osla-
bitve finančnih naložb Save
v višini 158,1 milijona evrov.
"Družba je s tem v letu 2011
dosegla 156 milijonov evrov
čiste izgube, bilančna vsota
se je znižala za 27 odstotkov,
kapital za 63 odstotkov. De-
lež kapitala v virih sredstev
se je znižal na 21 odstotkov,"

podatke naniza prvi mož
Save. Poslovna skupina Sava
je zaradi oslabitev finančnih
naložb Save in v manjši meri
tudi zaradi oslabitev vredno-
sti zalog (pri nepremični-
nah) posledično ustvarila ne-
gativen čisti poslovni izid v
višini 157,2 milijona evrov,
vrednost oslabitev na ravni
skupine pa je znašala 160,3
milijona evrov.

Na poslovni izid matične
družbe skupine so v odločil-
ni meri vplivale oslabitve v
povezavi s poslovanjem pri-
druženih podjetij, v največji
meri družbe Abanka Vipa
ter družb NFD Holding in
Maksima Invest. Nanje je
skupaj odpadlo skoraj 119
milijona evrov ali tri četrtine
vseh oslabitev naložb Save.
Poleg finančnih naložb je na
dosežen finančni izid vpliva-
lo tudi povečanje stroškov fi-
nanciranja zaradi nadaljnje-
ga 16-odstotnega povišanja
obrestnih mer. Ob tem so se
finančni prihodki v višini
17,2 milijona evrov, glede na
prejšnje leto kot tudi glede
na načrte, razpolovili, saj v
danem gospodarskem oko-
lju načrtovana odprodaja
23,8-odstotnega deleža v
Abanki Vipa ni bila mogoča.

Strmoglavi jen je delnice

Vrednost prejetih dividend
je znašala 11,3 milijona evrov
in se v pretežni meri nanaša
na izplačane dividende pri-.

druženih družb Gorenjske
banke in Abanke Vipa. Vred-
nost Savine delnice se je kot
odsev splošnih gibanj na ka-
pitalskih trgih v letu 2011
močno znižala in ob koncu
leta dosegla raven okrog 12
evrov na delnico. Knjigovod-
ska vrednost delnice se je v
primerjavi z letom poprej
skoraj prepolovila in ob kon-
cu leta dosegla 82,2 evra ter
občutno presega cene, ki se
oblikujejo na borznem trgu.
Sava je za pokrivanje pretež-
nega dela dosežene izgube
leta 2011 uporabila preneseni
ustvarjeni dobiček prejšnjih
let in druge sestavine kapita-
la, ki jih je bilo mogoče upo-
rabiti za ta namen. Del izgu-
be v višini 9,3 milijona evrov
je ostal nepokrit.

Letos se bodo nadaljevale
aktivnosti na področju dezin-
vestiranja in prestrukturira-
nja portfelja. Naprodaj je ves
naložbeni portfelj. "V tem
času pospešeno potekajo šte-
vilni projekti dezinvestiranja
naložb, ki so v različnih fa-
zah izvedbe. Med večje sodi
postopek za odprodajo druž-
be Sava IP, s tem pa pretež-
nega dela nepremičninske
dejavnosti Save. Odprodaja
tega investicijskega podjetja
nam bo omogočila poplačilo
dela finančnih obveznosti in
s tem znižanje ravni zadolže-
nosti," v poročilu pojasnjuje
Matej Narat. V Savi načrte
prilagajajo spremembam v
gospodarskem okolju. Janu-

arja so tako ustavili prodajo
Abanke, sedaj v Savi znova
podpirajo povezovanje Go-
renjske banke in Abanke.

Gumarstvo s podvojenim
dobičkom

Rezultati v dejavnosti Gu-
marstvo in Turizem vzbujajo
optimizem. Prihodki od pro-
daje družb Poslovne skupine
Sava so lani dosegli 193,8 mi-
lijona evrov, kar pomeni de-
setodstotno rast, glede na leto
prej, doseganje poslovnega
načrta in preseganje ravni
prihodkov skupine, glede na
obdobje pred krizo. Savatech
je k prometu skupine prispe-
vala 62-odstotni delež, beleži-
li so desetodstotno rast, dobi-
ček se je povzpel na 8,3 mili-
jona evrov ali za skoraj sto od-
stotkov več kot leto prej.

Družbe dejavnosti Turi-
zem so prispevale tretjino
prodajnih prihodkov skupi-
ne, dosegli so prodajni načrt,
rast prihodkov je sedemod-
stotna. Dejavnost Nepremič-
nine in druge dejavnosti so
ustvarile skupaj le pet odstot-
kov prodaje skupine in tudi
za dobrih deset milijonov ev-
rov izgube zaradi slabitev za-
log nepremičnin v Sloveniji
in na Hrvaškem. "Z zadovolj-
stvom zremo v leto 2012, saj
načrtujemo nadaljnje izbolj-
ševanje rezultatov tekočega
poslovanja," je 'o poslovanju
družb Poslovne skupine Sava
povedal predsednik uprave.



Uprava Save z Matejem Naratom na čelu: "Januarja smo ustavili prodajo Abanke, v Savi
znova podpiramo povezovanje Gorenjske banke in Abanke." / FotoTina Doki

Redna skupščina delni-
čarjev Save bo 24. maja v
Hotelu Kokra na Brdu
pri Kranju.


