VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA
družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj
za obdobje od 1. 1. 2009 do dneva objave poročila

1. Poslovni dogodki v obdobju in njihov vpliv na finančni položaj družbe
V obdobju poročanja se je zamenjala uprava družbe. Aleksander Troha je konec januarja
odstopil, za novega predsednika družbe je bil imenovan Andrej Krope. Iz nadzornega sveta je
konec marca odstopil Martin Konte.
Obdobje je zaznamovala globalna gospodarska kriza, ki se je kazala v zaostrenih razmerah na
trgu grafičnih proizvodov in storitev. Družba se je soočala z upadom naročil na obeh
proizvodnih programih, pri čemer je bil upad večji na programu propagande kot na programu
knjig. Izredno močni so bili pritiski na znižanje cen, cene so praktično edino merilo za pridobitev
posla. V obdobju poročanja je družba realizirala za 36 % manj prihodkov na programu
propagande in za 29 % manj prihodkov na programu knjig kot v enakem obdobju lani.
Glede na obdobje preteklega leta se je povečal delež domačega trga za 16 strukturnih točk in
predstavlja 52 % realiziranih prihodkov od prodaje grafičnih proizvodov in storitev. Razlog za
manjšo prodajo na tuje trgu so valutne razlike in zelo nizke cene.
Poleg povečanja komercialnih aktivnosti na trgu je družba aktivno izvajala ukrepe za
racionalizacijo vseh stroškov poslovanja.
Zaradi recesije in spremenjenih gospodarskih razmer je uprava po nalogu nadzornega sveta
začela pripravljati rebalans gospodarskega načrta za leto 2009 v katerem bo upoštevala poleg
nižjih prihodkov tudi že začete in nove aktivnosti za racionalizacijo vseh stroškov.
Družba nima odvisnih družb.

2. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe
V obdobju januar – marec 2009 je družba realizirala 1.955 tisoč EUR čistih prihodkov od
prodaje ter 121 tisoč EUR drugih poslovnih prihodkov. Skupni poslovni prihodki v višini 2.085
tisoč EUR predstavljajo 73 % planiranih prihodkov.
Rezultat prenizkih poslovnih prihodkov je dosežena celotna izguba v višini 284 tisoč EUR. V
enakem obdobju lani je družba realizirala 727 tisoč EUR čistega dobička, predvsem na račun
doseženih finančnih prihodkov od prodaje finančnih naložb. Le-ti so pripomogli k stabilnemu
finančnemu položaju družbe. Družba nima finančnih obveznosti. V strukturi obveznosti do virov
sredstev se je delež vseh obveznosti znižal za 5 strukturnih točk. Vrednost vseh sredstev konec
marca 2009 znaša 34.481 tisoč EUR.
Osnova objavljenih podatkov so nerevidirani računovodski izkazi družbe za prvo četrtletje leta
2009, pripravljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Kranj, dne 14. 5. 2009
Predsednik družbe
dr. Andrej Krope

