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Exmajiteľ Terna mal obrie
tržby, teraz chce konkurz
ZISTENIE HN l Firma Diligentia predala stratovú Hypernovu či Moju Samošku skupine Sandberg Capital. Teraz si vysporadúva záväzky.
©hn

Marek Nemec
marek.nemec@mafraslovakia.sk

Bratislava – Ešte predvlani zamestnávali takmer 1 400 ľudí
a prevádzkovali 104 filiálok. Rok
2015 bol však pre maloobchodné
siete Moja Samoška a Terno zlomový. Reťazce totiž vygenerovali
pri historicky rekordných tržbách

175 miliónov eur takmer osem miliónov eur vysokú stratu. Predajne
z portfólia spoločnosti Diligentia
R.C. sa preto dostali do existenčných problémov.
Cyperský majiteľ v podobe
schránky Condorum ich napokon
vyriešil predajom do rúk slovenskej finančnej skupiny Sandberg
Capital. Po odklepnutí transakcie
antimonopolným úradom pritom

firma v biznise s potravinami
definitívne končí a posiela sa do
konkurzu. „Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Diligentia R.C.,“ konštatuje v rozhodnutí
Okresný súd Bratislava I.

našla nového investora. „Spoločnosť ukončila podnikanie v maloobchode po odpredaji podniku
skupine Sandberg Capital. Návrh
na konkurz súvisí s potrebou vysporiadať marginálne záväzky voči tretím osobám, ktoré vznikli po
predaji v súvislosti s ukončením
Takmer hneď po predaji
Deje sa tak iba pár mesiacov po obchodných vzťahov s dodávatom, čo sieť 26 supermarketov teľmi,“ vysvetľuje pre HN konateľ
Terno a 78 predajní Moja Samoška spoločnosti Diligencia R.C. Róbert

Kováč, ktorý je zároveň advoká- splatených záväzkov je približne
tom v bratislavskej advokátskej na rovnakej úrovni ako výška
kancelárii Smith & Smith Legal.
pohľadávok. Po ich inkase bude
možné uspokojiť v konkurze záväzky spoločnosti.“ Z účtovnej
Mala by pokryť svoje dlhy
Pritom vlani stihli spomínané re- závierky spoločnosti Diligenťazce pôvodnému majiteľovi za- tia R.C. za rok 2016 vyplýva, že
robiť 73,5 milióna eur a prehĺbiť disponovala aktívami v hodnote
jeho stratu o ďalšie štyri milióny 2,5 milióna eur.
eur. Kováč objem dlhov firmy
bližšie nešpecifikoval.„Výška ne- Pokračovanie na strane 12

Kiska sa pred
vymenovaním
stretol s novou
ministerkou
Bratislava – Prezident chcel vidieť budúcu ministerku kritizovaného rezortu
školstva ešte pred jej menovaním, aby
zistil, ako vidí jej budúci rezort. „Je to
ťažká politická úloha a k mnohým opatreniam bude treba aj politickú vôľu,“
povedal nominantke SNS Martine
Lubyovej, ktorá včera nechcela prezradiť, na čo sa ako šéfka školstva zameria.
Obaja sa však zhodli, že je dôležité sústrediť sa na regionálne školstvo. „Stratili sme úctu k vzdelaniu, a pritom je to
budúcnosť našej krajiny,“ povedal prezident po stretnutí pre novinárov. Lubyová
prichádza na ministerstvo zo Slovenskej
akadémie vied: „Ministerstvo školstva je
obrovská agenda. Pani ministerke nie je
čo závidieť,“ vyjadril sa Pavol Šajgalík,
predseda SAV.
(RGA)
Viac na strane 4, Na problémový...
SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN
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Svet obdivuje najnovší iPhone.
Apple však zažil aj svoje pády

Analytici: Lety z Popradu
do Bratislavy sú rizikom

Bratislava – Ešte ho nevideli,
a už naň čakajú v rade pred obchodom. Taký ohlas vyvolalo
predstavenie najočakávanejšieho
produktu od spoločnosti Apple.
Podľa uniknutých informácií nesie názov iPhone X, čo symbolizuje desiate výročie tohto svetovo
obľúbeného telefónu.
Z najnovšieho prístroja by malo zmiznúť predné tlačidlo a jeho cena by sa mala pohybovať

na úrovni 1 300 dolárov, čo momentálne predstavuje rekord medzi telefónmi tohto typu. „Ľudia
sú ochotní investovať tisíc eur do
smartfónu, ale do televízie nie,“
hovorí pre HN šéfredaktor portálu TouchIT Ondrej Macko.
Rekordne drahé telefóny však
neboli vždy divíziou spoločnosti
Apple. Aj keď sa jej zakladateľ považoval za technologického vizionára, na konte má niekoľko prepa-

dákov. Svojich zákazníkov si nenašli dokonca ani niektoré typy
počítačov. Tŕnistú cestu k značke,
ktorá je momentálne najhodnotnejšou na svete, musel prejsť nielen Jobs, ale aj súčasný výkonný
riaditeľ Tim Cook. Ten kvôli hanbe, ktorú značke vyrobil nepodarenými mapami, musel ľudí aj masívne prepúšťať.
(SIG)
Viac na strane 13, Apple...

Bratislava – Premiér Robert Fico dal po podpise dodatku ku
koaličnej zmluve zelenú národnému leteckému prepravcovi. Predstava Andreja Danka
o pravidelnom leteckom spojení medzi hlavným mestom
a východom krajiny tak začína
naberať reálne kontúry. Podrobnosti o konkrétnych linkách
zatiaľ nie sú známe, uvažuje sa
o prepojení Bratislavy, Košíc
a Popradu. Podľa bývalého ria-

diteľa sliačskeho letiska Ľubomíra Krupára je však otázne,
či štát dokáže prevádzkovať
vnútroštátne linky bez toho,
aby vyrábal neustálu stratu.
„Pochybujem, že pri súčasných
cenách to bude ekonomicky
udržateľné. Neviem, či si vôbec
niekto zisťoval, koľko ľudí by
malo záujem lietať z Bratislavy
na východ,“ hovorí.
(MVA)
Viac na strane 6, SNS...

12 FIRMY & FINANCIE

HOSPODÁRSKE NOVINY
STREDA 13. SEPTEMBRA 2017

Exmajiteľ Terna...
90
Dokončenie zo strany 1

V kolónke ostatné výnosy firma
uvádza sumu 39,6 milióna eur,
ktorá súvisí s rozpredajom časti
jej majetku. Stopercentný vlastnícky podiel v krachujúcej Diligentia
R.C. patrí cyperskej schránke
Condorum. Za ňou stojí skupina
investorov na čele s podnikateľom
Michalom Holíkom, ktorý mal
v minulosti blízko k J&T.
Firma z európskeho daňového
raja pritom na Slovensku vlastní
ešte spoločnosť Terno Group, pod
ktorú donedávna spadali obchody po sieti Albert a hypermarkety Hypernova. Biznis po Condorum prevzala v priebehu vlaňajška účelovo založená firma Terno

miliónov eur bola vlani hodnota
tržieb spoločnosti Terno.

Real Estate z portfólia Sandberg
Capital. Celková hodnota obchodu dosiahla sumu 70 miliónov
eur. „Súčasným prevádzkovateľom predajní prevádzkovaných
pod obchodnými menami Terno, Moja Samoška a Hypernova je
spoločnosť Terno Real Estate, kto-

rá je 100-percentne vlastnená naším fondom a ktorá tieto prevádzky získala kúpou časti podniku.
Súčasťou transakcie bolo aj prevzatie všetkých súvisiacich záväzkov a zamestnancov,“ hovorí pre
HN bývalý partner J&T Martin Fedor, ktorý je predsedom predstavenstva Sandberg Capital.
Tržby nového prevádzkovateľa maloobchodných sietí združených pod jednotnú hlavičku Terno
predstavovali za minulý rok sumu
90 miliónov eur. Ani nový majiteľ
však predajne potravín nepreklopil do zisku. Vykázal totiž stratu
4,9 milióna eur. Reštrukturalizácia stratového maloobchodného
biznisu pod značkami Terno, Moja Samoška a Hypernova odštartovala začiatkom vlaňajška.

Príbeh stratových maloobchodných reťazcov
Trojicu reťazcov dovtedy vlastnil bývalý manažér viacerých
spoločností z portfólia finančnej
skupiny J&T Michal Holík spoločne s ďalšími investormi. Ich
cyperská schránka Condorum
Limited vlastnila 100-percentné podiely v spoločnostiach Diligentia R.C. a Terno Group – nástupkyni po reťazci Ahold z Holandska. Holík do retailu vstúpil
koncom roka 2012, keď ovládol
reťazec Terno. Neskôr sa k nemu pridal exmanažér Wallmartu a Billy Stephan Fanderl a spoločne do svojho portfólia pričleni-

li skupinu menších samoobslúh
Moja Samoška. Jej koncept pripravil a úspešne rozbehol tím na
čele s Petrom Seidnerom, ktorý
sa v súčasnosti venuje vlastnému reťazcu s netradičným rýchlym občerstvením pod názvom
Praclík. Približne o rok neskôr
sa ich podnik rozšíril o 20 prevádzok značky Hypernova a kvarteto predajní Albert, ktoré predtým patrili holandskému Aholdu.
Tie začlenili pod hlavičku spoločnosti Terno Group. Ani jej sa však
veľmi nedarilo. V roku 2014 utŕžila 109 miliónov eur a vykáza-

la stratu 11,8 milióna eur. O rok
neskôr boli jej výsledky ešte horšie. Pri tržbách 71 miliónov eur
sa prepadla do gigantickej straty
19 miliónov eur. Príčinou katastrofálnych hospodárskych výsledkov mal byť fakt, že priestorovo rozľahlé predajne nespĺňali
nároky na súčasné trendy v nakupovaní, keď už nie je také populárne nakupovať všetko od
elektroniky až po potraviny na
jednom mieste. Preto sa transformovali na menšie formáty zamerané na potraviny, pričom časť
z nich bola zatvorená.
(MN)

Toshiba stále rokuje o predaji čipovej divízie
Tokio – Japonský koncern Toshiba stále vyjednáva o predaji svojej čipovej divízie. Podľa dostupných informácií
chce šéf Toshiby Satoši Cunakawa (na
snímke) divíziu predať konzorciu spoločností pod vedením Western Digital

približne za 15,3 miliardy eur. Toshiba
chce svoje rozhodnutie oficiálne oznámiť koncom týždňa. V hre je však aj
dohoda so spoločnosťou Bain Capital.
Toshiba sa divízie zbavuje, pretože peniaze z nej nutne potrebuje na pokrytie

strát spôsobených divíziou Westinghouse Electric, ktorá sa ocitla na pokraji finančného kolapsu a v Spojených
štátoch preto požiadala o ochranu
pred veriteľmi.
(MEL)
SNÍMKA: REUTERS
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Lidl expanduje v Česku s e-shopom,
Slováci si však budú musieť počkať
Bratislava – Reťazec Lidl v Českej republike zavádza novinku.
O niekoľko týždňov odštartuje
ostrú prevádzku e-shopu. Potraviny v ňom však nenájdete, bude
zameraný len na spotrebný tovar.
V súčasnosti ho môžu využívať
len zamestnanci siete. Tieto kroky komentuje supermarket tým,
že najskôr potreboval otestovať
záťaž internetového obchodu.
„Ponuka e-shopu bude zahŕňať
spotrebný tovar ponúkaný v kamenných predajniach. Internetový obchod s potravinami aktuálne neplánujeme,“ povedala
hovorkyňa firmy Zuzana Holá.
Spoločnosť už takto funguje v Nemecku, Holandsku či Belgicku.

U našich susedov bola prevádzka
otvorená ako prvá v strednej a vo
východnej Európe. Slováci si však
zatiaľ na svoje neprídu. „Lidl Slovenská republika nateraz neuvažuje o zriadení online predaja,“
konštatuje pre HN hovorca siete
Lidl Tomáš Bezák.
Momentálne u nás funguje internetový predaj potravín v prípade siete supermarketov Tesco, no nedávno podobný projekt
odštartovala aj sieť maloobchodných predajní Delia. „Predaj prostredníctvom e-shopu prevádzkujeme relatívne krátko. Fungujeme
v rámci Bratislavy od 10. augusta.
Zaznamenávame však zvyšujúci
sa počet objednávok,“ vysvetľuje

E-shop bude
zahŕňať spotrebný
tovar ponúkaný
v kamenných
predajniach.
E-shop
s potravinami
aktuálne
neplánujeme.
Zuzana Holá,
hovorkyňa Lidlu v Česku

PR manažérka spoločnosti Delia
Adriana Janok Sokolská. Zákazníci sietí Terno či Kaufland sa nakupovania cez internet zatiaľ nedočkajú, siete totiž nič podobné
v blízkej budúcnosti neplánujú.
Otvorenie e-prevádzky v Českej republike nie je úplná náhoda. Pred rokom totiž v Plzni otvorili nové logistické centrum, ktoré zásobovalo tovarom e-shopy
reťazca aj v susedných štátoch.
V súčasnosti vyskladňuje približne 500-tisíc kusov tovaru týždenne, do budúcnosti však počíta až
s miliónom. Záujem o tieto služby, podobne ako na Slovensku,
rastie aj v susednej Českej republike.
Simona Gulisová

V SKRATKE

Deutsche
Telekom otvorilo
v Brne pobočku
Brno – Medzinárodná spoločnosť
Deutsche Telekom Services Europe otvorila v Brne pobočku, ktorá
bude zaisťovať takzvané zdieľané
služby pre viacero európskych pobočiek. Ide o účtovníctvo, centrálne nákupy či prijímanie zamest-
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ní platov. V Brne sa nebudú skenovať a zadávať faktúry, ale robiť
zložitejšie práce, ako sú finančná
uzávierka, príprava a riadenie finančných výkazov. Hľadáme predovšetkým ľudí s ekonomickým
vzdelaním,“ povedal personálny
riaditeľ Pavel Jireček.
(ČTK)

Portugalská
inflácia sa
zrýchlila

Lisabon – Tempo rastu portugalských spotrebiteľských cien sa
v auguste mierne zrýchlilo po
stagnácii v predchádzajúcom mesiaci. Index spotrebiteľských cien
v auguste medziročne stúpol
o 1,1 percenta po 0,9-percentnom
nancov, uviedol výkonný riaditeľ
českej pobočky Sergej Holmeckis. zvýšení v júli, uviedol portugalský
štatistický úrad. Jadrová inflácia,
Postupne by v Brne malo začať
do ktorej sa nezapočítavajú kolísapracovať 100 ľudí, do konca roka
vé ceny energií a čerstvých potraich má byť 50. V ďalších rokoch
by mali pribudnúť ešte desiatky až vín, sa v auguste zrýchlila na
stovky ľudí. „Prinášame pracovné 1,3 percenta z jedného percenta
v predchádzajúcom mesiaci.
miesta s vyššou pridanou hodnoV medzimesačnom porovnaní
tou, čo považujeme za pozitívne
v čase, keď sa debatuje o zvyšova- spotrebiteľské ceny v auguste

stagnovali po 0,7-percentnom poklese v júli. Medziročná miera
harmonizovanej inflácie dosiahla
v auguste 1,3 percenta po jednom
percente v predchádzajúcom mesiaci.
(TASR)

než v pondelok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej
burze. Novembrový kontrakt na
severomorskú ropu Brent včera
zlacnel o 10 centov na 53,74 dolára za barel.
(TASR)

Ceny ropy mierne Americké burzy sa
klesli
posilnili
Singapur – Ceny ropy včera mierne klesli po pondelkovom náraste
o vyše jedno percento. Na trhu sú
zmiešané impulzy, utlmenie dopytu hurikánom Irma kompenzuje
obnovovanie prevádzok mnohých
rafinérií zavretých po hurikáne
Harvey, čo by malo zvýšiť dopyt
po čiernom zlate. Barel americkej
ropy WTI s októbrovým kontraktom sa včera predával za cenu 48
dolárov. To bolo o 7 centov menej

New York – Na začiatku týždňa sa
nálada na Wall Street výrazne
zlepšila. Všetky dôležité akciové
indexy vyskočili o vyše jedno percento. Medzi dôvody zvýšenia rizikového apetítu investorov patrilo
uľahčenie, že hurikán Irma je
slabší, než sa čakalo, rovnako ako
to, že Severná Kórea počas víkendu nezrealizovala nový raketový
test. Kľúčový americký index Dow
Jones Industrial si v pondelok pripísal 1,19 percenta a uzavrel na
úrovni 22 057,37 bodu. Širší index
S&P 500 vzrástol o 1,08 percenta
na 2 488,11 bodu a dostal sa do
blízkosti rekordného maxima
2 490 bodov. Technologický index
Nasdaq 100 stúpol o 1,14 percenta
na 5 980,53 bodu.
(TASR)

