Naklade Petričevemu Delu in
Novicam še padajo, dobiček
manj
Skoraj vsem izdajam največjega časopisnega podjetja v državi
Delo naklade še kar dramatično padajo. Pod načrti pa so leto
končali tudi, ko gre za poslovni izid. A so še daleč od rdečih
številk.

To kaže letno poročilo za lansko leto, ko so ga objavili ta
mesec, ko je parlament zaradi težav tiska za prihodnje leto že
začel zniževati davke za tisk. Koristi bodo tudi za Delo.
Lastnik Dela je zadnja leta podjetje FMR, ki je v lasti FMR
holdinga, ta pa je v lasti skupine Kolektor.

Simbolizira vse skupaj Stojan Petrič, član vodstva Foruma 21
Milana Kučana. Pred tem je bilo podjetje Delo v lasti Laškega,
ki ga je vodil nekdanji član SD Boško Šrot. Po propadu Šrota,
ki je finančno izčrpal podjetja v skupini, je Petriču Delo za
manj kot osem milijonov evrov prodal Dušan Zorko. V
preteklosti je bilo Delo na borzi vredno tudi sto milijonov
evrov.

Padanje naklad in prihodkov
Tudi lani se je nadaljevalo padanje naklade dnevnikov Delo in
Slovenske Novice, ki sta temelj poslovanja podjetja Delo in
imata na časopisnem trgu kljub nižanju naklad, ki padajo vsem
dnevnikom, prevladujoč položaj na trgu. Tudi po združitvi
Dnevnik in Večera, ki jo je država dovolila, bo Delo še daleč
največje po prodanih nakladah dnevnikov. Po revidiranem letnem
poročilu se je po internih podatkih podjetja naklada Delu
znižala iz 27.166 predlani na 25.512 lani, torej za šest
odstotkov, Slovenskim novicam pa iz 53.404 na 48.516 izvodov
ali za dobrih devet odstotkov v letu dni. Večer in Dnevnik
sta, se zdi, pod 20.000 prodane naklade vsak.

Pregled, kako so naklade dnevnikov padale, dokler so še
obstajali uradni podatki, si lahko ogledate v grafiki, ki jo z
lahko s klikom povečate:

Naklada se je znižala znižala tudi drugim izdajam podjetja
Delo. Nedelu iz 22.695 na 20.020, nedeljski izdaji Slovenskih
novic iz 20.913 na 17.559 izvodov. Med vsemi plačljivimi
izdajami je naklada nekoliko poskočila le Oni+, ki jo ureja
Sabina Obolnar: iz 10.164 na 11.573.

Padanje je, kot priznavajo tudi na Delu v letnem poročilu,
nadaljevanje trendov iz preteklosti. Te trende za časopis Delo
kaže grafika, ki sem jo naredil po podatkih oglaševalske
zbornice o revidiranih prodanih nakladah dnevnikov, ki pa
danes niso več dostopni, ker so časopisi izgubili interes za
objavo teh zanje zadnja desetletja precej depresivnih
podatkov:

Glavni direktor Andrej Kren je za vodenje podjetja Delo lani
dobil 146.567 evrov plačila, direktorica Nataša Luša, sicer
nekdanja soproga Krena, ki je zaradi nje prišel nekoč živet v
Idrijo, in ki je na Delu v upravi zaposlena za polovični
delovni čas, pa 67.687 evrov plačila.

Petrič od Zorka, ki je zdaj na 2TDK
Nad obema je seveda šef sosveta Dela Stojan Petrič iz
Kolektorja, ki je največje časopisno podjetje s podjetjem FMR
kupil za manj kot osem milijonov evrov. Petrič politično ni
brezbarven, je član vrha Foruma 21 Milana Kučana. Sodelovanje
Petriča v Kučanovem forumu ta razkriva tako:

Podjetje Delo je FMR prodal Dušan Zorko, ki je vodil Pivovarno
Laško po propadu precej divjega lastninjenja Boška Šrota,
njegove pustolovščine so krepko znižale vrednost desetletje
prej sto milijonov evrov vrednemu Delo in olajšali nakup
podjetju FMR.

Pivovarni Laško in Union sta končali v rokah Heinekena.
Mercator pri propadajočem Agrokorju.

Danes Zorko vodi državno podjetje 2TDK, na vrh ga je postavila
vlada Marjana Šarca, pri 2TDK pa Kolektor kandidira za
gradbene posle pri drugem tiru.

Pred tem je 2TDK vodil Metod Dragonja iz SAB Alenke Bratušek.

Podjetje Delo je imelo lani 35,3 milijona prihodkov, leto 2017
37,4 milijona in leta 2016 38,5 milijonov evrov. Kako so
prihodki padali iz leta 2017 v 2018, kaže preglednica:

O poslovanju v lanskem letu je glavni direktor Kren zapisal:

“Zaradi zahtevnih razmer na medijskem trgu in posledično
znižanju poslovnih prihodkov ter ob praktično nespremenjenih
stroških dela, je izid slabši od planiranega in od doseženega
v letu. Kljub manjšemu čistemu dobičku je celotni kapital
višji za 300 tisoč evrov, delež kapitala v virih sredstev pa
se je povečal in je že skoraj dosegel 50 odstotkov.”

Podjetje FMR, ki je lastnik Dela, vodi Stojan Petrič, članica
uprave pa je še Nataša Luša. Luša je za vodenje podjetja FMR
lani dobila dobrih sto tisoč evrov plačila, za Petriča pa so v
poslovnem poročilu zapisali, da je “prejel prejemek iz naslova
poslovodenja v višini 94.500 evrov” in še 900 evrov bonitete
za službe avtomobil.

Kaj vse je v lasti podjetja FMR d.d. kaže preglednica:

Podjetja v lasti FMR in podjetja, kjer ima FMR deleže
Morda je zanimivo, da paradno podjetje Delo, ko gre za tisk v
državi, v FMR cenijo le rahlo bolje kot dom upokojencev v
Idriji.

Za razumevanje preglednice je pomembno še, da je FMR v lasti
FMR Holdinga, tega pa obvladuje skupina Kolektor Holding z
družbami Kolektor Group d.o.o., PSU d.o.o. in Kolektor Prokos
d.o.o.

Poslanci so ta teden obdavčitev elektronskih izdaj tiskanih
medijev iz 22 znižali na devet odstotkov, do konca leta pa
nameravajo obdavčitev tiska in izdajanja knjig iz 9,5 znižati
na pet odstotkov, kar bo za proračun pomenilo za osem
milijonov evrov manj prihodkov.

Približno toliko, kolikor je Petričev Kolektor (ki je za FMR)
plačal za Delo.

Predlog za znižanje DDV za tisk so podpisali vsi poslanci.

