
Poslovanje v devetih mesecih Prihodki višji, izguba manjša
Ljubljana - Velike slabitve fi-
nančnih naložb še vedno kle-
stijo dobičke domačih podje-
tij; tudi kranjske Save, ki je v
devetih mesecih letos ustvari-
la skoraj 40 milijonov evrov iz-
gube, čedalje nižja Je tudi vre-
dnost njene delnice.
Vanja Tekavec

V začetku leta se je z delnico Save
še kupčevalo pri vrednosti 95
evrov, konec septembra je padla na
23,60 evra za delnico, včeraj pa se
je z njo trgovalo le še po dobrih 18
evrov.

Medtem ko v Savi menijo, da
padec delnice Save kaže splošno
negativno gibanje domačega ka-
pitalskega trga, mali delničarji
menijo, da je treba vzroke iskati
predvsem v slabem poslovanju
kranjskega holdinga.

»Samo od skupščine junija letos
je delnica padla za več kot polo-
vico, kar kaže, da so težave v Savi

precej večje, kot trdi uprava,« je
včeraj menil predsednik MDS Raj-
ko Stankovič. »Te težave so posle-
dica nespametnih odločitev prej-
šnje uprave, povezanih s pomočjo
menedžerjem Merkurja pri pre-
vzemanju družbe in nerazumnim
vzdrževanjem tečaja delnice, ko je
Sava kupovala lastne delnice pri
ceni od 180 do 200 evrov, danes pa
so vredne manj kot dvajset evrov,«
je dodal Stankovič.

Devetmesečni rezultati razkri-
vajo, da so družbe skupine Sava v
tem obdobju dosegle 148 milijonov
evrov prihodkov, to je 11 odstotkov
več kot v istem obdobju lani in od-
stotek bolje od načrta. Večino pri-
hodkov, 95 odstotkov, sta ustvarili
diviziji gumarstva in turizma. Prva
je ustvarila 90,9 milijona evrov
prihodkov, to je 16,6 odstotka več
kot v istem obdobju lani, s prodajo
turističnih storitev pa je skupina
ustvarila 50,6 milijona evrov, to je
osem odstotkov več kot v istem ob-
dobju lani.

Kljub strmi rasti gumarstva in

turizma je Sava poslovala z izgubo
pred davki, ki je posledica pred-
vsem oslabitev naložb v skupni
višini 43 milijonov evrov. Če sla-
bitev ne bi bilo, bi poslovna sku-
pina poslovala z dobičkom pred
obdavčitvijo v znesku 3,5 milijona
evrov.

»Pred časom je Sava z bankami
sklenila nekajmesečni dogovor o
mirovanju obveznosti po glavni-
cah kreditov, hkrati pa seje zaveza-
la k rednemu servisiranju obresti.
Načrtujemo, da bomo vse proce-
se, vezane na rokovno uskladitev
finančnih obveznosti, končali še
pred koncem letošnjega leta,« so
se včeraj odzvali v Savi. Ta je vsem
bankam upnicam že posredovala
načrt prestrukturiranja finančnih
obveznosti Save, v katerem je na-
tančneje opredelila aktivnosti za
dezinvestiranje naložb Save.
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