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Lanske napovedi podjetij
z lestvice
TOP 101 so
se izkazale
za precej

realne,
tako pri
postavki
prihodkov
od prodaje
(osemod-
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stotna rast
najboljših)
kot dobička pred
davki, obrestmi
in amortizacijo
(28-odstotna rast).
Letošnje napovedi so
precej skromnejše od
lanskih, vsaj ko gre
za vprašanje rasti
prihodkov. Slabo
sporočilo za trg dela
pa je napovedana
racionalizacija

stroškov dela.
O letosnj m napovedih smo
spraševali slovenska podjetja, ki ustvarijo več kot 40
milijonov evrov prihodkov.
Odgovore, ki so bili primerni
za našo analizo, nam je poslalo 32 podjetij, večina izmed
teh je uvrščena vsaj na eno
od lestvic TOP 101. Odziv je
malenkost slabši kot v minulih letih.
Vsako tretje podjetje, ki
nam je odgovorilo, letos načrtuje upad prihodkov od
prodaje. Delež pesimistov je

podoben kot v anketi, ki smo
jo opravili predlanskim, je pa
takšnih precej več kot lani,
ko je vsako peto v anketi sodelujoče podjetje napovedovalo zmanjšanje prihodkov.
Tudi dvoodstotna povprečna
letošnja medletna rast prodaje je precej skromnejša
od lanske ta je znašala 5,5
odstotka. Mediana letošnjih
napovedi je triodstotna rast
prodaje.

-

V Riku znova
napovedujejo največjo

rast
Že tretje leto so najbolj optimistični med vsemi družbami, ki nam zaupajo načrte za
prihodnje leto, v inženirski
družbi Riko. V lanski anketi
so napovedovali 77-odstotno
rast prodaje, načrte pa so s
120-odstotnim povečanjem
prihodkov močno presegli.
Tokrat družba v lasti Janeza Škrabca in Joža Dragana
napoveduje rast prihodkov
približno za četrtino. Napovedi drugih družb so precej
skromnejše. Za desetino nameravajo prodajo povečati v
zmagovalkahlestviceTOPlOl
Danfossu Trati in Telemachu,
še nekoliko večjo rast pa načrtujejo v Cimosu in Acroniju.
Optimistične napovedi
rasti EBITDA
V nasprotju z minulimi leti
postavke čisti dobiček nismo
mogli izračunati, pa ne zaradi

slabega odziva, ampak zaradi
dejstva, da so številna podjetja lani poslovala z izgubo,
medletne rasti pa ni mogoče
izračunati, če za podlago jemljemo negativne vrednosti.
Zato pri tokratni analizi večjo
težo namenjamo izidu pred
davki, prihodki in amortizacijo (EBITDA). Podjetja v

povprečju napovedujejo, da
bodo dosegala kar dvotretjinsko rast EBITDA, kar je
visoko nad lansko napovedano 28-odstotno rastjo. Velika
rast je posledica visokih načrtov izboljšanja poslovanja
Adrie Airways napovedujejo
11-kratno povečanje EBITDA Če izvzamemo to družbo,
dobimo 30-odstotno napoved rasti EBITDA, mediana
napovedi rasti pa znaša 15
odstotkov.
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Le najboljši zaposlujejo
Leta 2011 so družbe z lestvice, ki so nam zaupale napovedi za leto 2012, skupno
načrtovale odprtje 68 novih
delovnih mest. Lani so skupno napovedovale skoraj dvakrat večje povečanje števila zaposlenih. Tokrat pa so napovedi bolj klavrne. Največja in
najboljša slovenska podjetja,
ki so nam zaupala podatke, letos režejo število zaposlenih,
skupno jih bo manj kar 379.
Število bi bilo še precej večje,
če največja slovenska družba
Krka ne bi napovedovala povečanja števila zaposlenih za
238. Poleg te najdemo še dve
družb i, ki kroj it a vrh le stvice
TOP 101. Telemach bo letos
število zaposlenih povečal za
pet odstotkov, na 208, TAB
namerava odpreti 13 novih
delovnih mest, Hella Saturnus Slovenija kljub pričakovanemu upadu prihodkov
in EBITDA povečuje število

zaposlenih za 20 oziroma za
dva odstotka.
Letos nameravajo število
zaposlenih povečati tudi v
računovodski družbi Unija
(družbe zaradi premajhnih
prihodkov nismo uvrstili v
analizo napovedi). Število
zaposlenih nameravajo z
lanskih 35 povečati na 40,
prihodke okrepiti za dobro
desetino, dobiček pa za več
kot dve tretjini.
Številna večja slovenska
podjetja pa letos napovedujejo zmanjševanje števila
zaposlenih. Pošta Slovenije
bo denimo po lanskem znižanju povprečnega števila
zaposlenih za 71 letos zmanjšala število še za 191. Večje
reze napovedujejo tudi
v Kovinoplastiki Lož in
Acroniju, kjer bodo število zaposlenih zmanjšali
za približno sto.

•
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Inženirska družba
Riko v lasti Janeza
Škrabca in Joža Dragana,
osredotočena predvsem
na vzhodnoevropske trge,
načrtuje letos 23-odstotno
rast prodaje, na 127
milijonov evrov. Če jim bo
uspelo uresničiti načrte, se bode
povzpeli na predkrizno raven.
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NAJVEČJE NAČRTOVANE
SPREMEMBE ŠTEVILA
ZAPOSLENIH V LETU 2013
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Hella Saturnus Slovenija

20

TAB

13

Telemach

10

Comtrade

8

Danfoss Trata

4

Cimos

3

Štore Steel

2

Riko

2

Union

1

Trimo

-20

Revoz

-21

ETI

-23

Domel

-26

MLM

-29

Steklarna Hrastnik

-31

Adria Airways

-54

Acroni

-86

Kovinoplastika Lož

-125

Pošta Slovenije

-191

Viri: napovedi družb, lastni izračuni
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Razlika v povprečnem številu
Krka
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NAČRTOVANA RAST V LETU 2013 GLEDE NA LETO 2012
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Rast prihodkov (v %)

Rast EBITDA (v %)

Riko

23,4

-16,5

Cimos

14,2

12,2
130,6

Acroni

13,5

Telemach

10,0

5,0

Danfoss Trata

10,0

10,0

Steklarna Hrastnik

8,8

34,4

Impol

8,5

5,1

Domel

8,0

10,6

Paloma

7,3

72,3

ETI

7,1

33,6

Štore Steel

6,8

26,5

Kompas

6,7

87,4

Unior

5,9

68,7
16,2

Comtrade

4,9

Krka

3,8

5,8

Panvita MIR

3,2

125,9

Trimo

2,8

41,1

TAB

2,7

-20,9

Letrika

2,0

26,2

Droga Kolinska

1,9

-18,7

Adria Airways

1,2

1135,5

Žito

0,8

14,8

Union

-1,6

-5,4

Pošta Slovenije

-2,4

-14,6

Vipap Videm Krško

-2,8

-3,8

Talum

-3,1

neg. EBITDA 2013

Panvita Kmetijstvo

-5,5

16,2

Kovinoplastika Lož

-8,6

159,7

Salonit Anhovo

-11,3

134,2
-23,5

Hella Saturnus Slovenija

-15,2

Revoz

-15,9

5,0

MLM

-21,7

-17,1
Viri: napovedi družb, lastni izračuni
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Krka pod vodstvom Jožeta
Colariča z 238 napovedanimi
novimi zaposlitvami rešuje
bilanco novih delovnih mest, ki
tudi v najboljših m največjih
slovenskih podjetjih letos ne
bo na pretek.

