VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA
družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj
za obdobje od 1. 7. 2009 do dneva objave poročila

1. Poslovni dogodki v obdobju in njihov vpliv na finančni položaj družbe
Tretji kvartal poslovnega leta je skladno z napovedmi zaznamovala rast prihodkov na tujih trgih.
V obdobju je bilo ustvarjenih za 2.321 tisoč EUR prihodkov, od tega 49% na tujih trgih. Delež
tujih trgov se je glede na prvo polletje letošnjega leta povečal za dve strukturni točki. Doseženi
celotni prihodki kvartala so za 3% presegli načrtovane v rebalansu plana.
V primerjavi s tretjim kvartalom preteklega leta je bilo s programoma propagande in knjig
realizirano za 7% manj prihodkov. Obseg proizvodnje je bil še posebej septembra večji kot v
lanskem letu, kar pa se v doseženih prihodkih ni pokazalo zaradi nižjih cen, ki se oblikujejo na
trgu grafičnih storitev.
V devetih mesecih letošnjega leta je bilo z obema programoma ustvarjenih za 16% manj
prihodkov kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocenjujemo pa, da bodo doseženi prihodki v
zadnjem kvartalu na nivoju lanskih.
Družba je v tretjem kvartalu nadaljevala z racionalizacijo poslovnih stroškov na vseh področjih.
Konec kvartala je bilo v družbi 149 zaposlenih, 13 manj kot ob polletju. Delavcem, katerim je
bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, so bile izplačane odpravnine
skladno z zakonom, kar je še dodatno obremenilo poslovni rezultat.
Družba nima odvisnih družb.

2. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe
Družba je v devetih mesecih letošnjega leta realizirala 6.712 tisoč EUR poslovnih prihodkov, od
tega s prodajo proizvodov in storitev 6.552 tisoč EUR ter 174 tisoč EUR z drugimi poslovnimi
prihodki.
Kljub ukrepom za znižanje vseh stroškov poslovanja je zaradi prenizkih poslovnih prihodkov in
predvsem izredno nizkih cen grafičnih storitev, ki vladajo na domačem in tujih trgih, dosežena
celotna izguba v višini 528 tisoč EUR.
Družba nima finančnih obveznosti. Konec septembra je vrednost kapitala družbe znašala
29.526 tisoč EUR in se je letos znižala za 1,3 %. Vrednost vseh sredstev je znašala 33.503
tisoč EUR.
Objavljeni podatki izhajajo iz nerevidiranih računovodskih izkazov družbe za obdobje januar –
september 2009, pripravljenih skladno s slovenskimi računovodskimi standardi.

Kranj, dne 13.11.2009

Predsednik družbe
dr. Andrej Krope

