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Slovenija:

Tisk Naslov Tudi na Dravi javni potniški promet

Zaporedna št.
1

Medij Dnevnik, Slovenija Stran: 8 Površina: 251 cm2

Rubrika, Datum Slovenija; 5. 10. 2020

Avtor Tomaž Klipšteter

Teme Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...zaprtjem Koroške ceste se je namreč na Lent preusmerila več kot polovica cestnega prometa, izhaja iz študije, ki jo 
je izdelala mariborska fakulteta za , prometno  in arhitekturo. Skozi ta spomeniško zaščiteni del gradbeništvo inženirstvo
mesta se dnevno zapelje kar 10.000 vozil. Predvidena celovita prenova Lenta, ki naj bi se začela... 

Tisk Naslov Virus je hekerjem pisan na kožo

Zaporedna št.
2

Medij Primorske novice, Slovenija Stran: 2 Površina: 175 cm2

Rubrika, Datum Aktualno; 5. 10. 2020

Avtor Ana Cukijati

Teme Inženirska dejavnost, inženirji

Povzetek
...oblik hitrega zaslužka. Lastnik spletne strani, ki ni pravočasno podaljšal veljavnosti svoje domene, mora za njeno 
“vrnitev” zato kar globoko seči v žep.  informacijske varnosti imajo od letošnje pomladi še več dela kot običajno. Inženirji
Poleg tega, da nenehno spremljajo dogajanje na strežnikih in so pozorni predvsem... 

Tisk Naslov Dari Južna: eden zadnjih pidovskih baronov, od prezadolženosti do gazele

Zaporedna št.
3

Medij Finance, Slovenija Stran: 6
Površina: 1.711 cm
2

Rubrika, Datum Dogodki in ozadja; 5. 10. 2020

Avtor Jure Ugovšek, Petra Sovdat

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...se na 10. mesto lestvice Najbogatejših Slovencev. Medtem ko smo zakonca Južna pred leti opisovali kot borznika, 
zdaj svoj imperij gradita predvsem na  m tekstilu. Največji in najuspešnejši pod-: Nji v skupini sta cestno gradbeništvu
gradbeno podjetje CGP (v zvezi s tem ne smemo prezreti, da se jejužna leta 2013 s... 



PROMET

Tudi na Dravi javni potniški promet
Tudi v Mariboru razmišlja-

jo, da bi javni potniški

promet razširili z redno

progo po reki Dravi. Toda

za to bo potrebna spre-
memba državne uredbe o

plovnosti reke.

/ Tomaž Klipšteter, STA

Maribor. »Občina je že naročila iz-
delavo študije plovnosti, ki naj bi
med drugim odgovorila na vpraša-

nja, kakšna bi bila najprimernejša
plovila, kje naj bodo privezi, vklju-

čuje tudi preveritev uvedbe javne-

ga potniškega prometa na Dravi,«

razloži podžupan Samo Peter
Medved. S študijo bi obenem spro-
žili ustrezno spremembo državne
uredbe o plovnosti reke, ki naj bi
med drugim dopustila možnost
uporabe širšega nabora plovil in
vožnje z večjo hitrostjo od trenut-

no veljavnih pet vozlov na uro, kar
je nesporno premalo. »Drava ni
Ljubljanica ali Blejsko jezero,« je

kritičen podžupan.

Po zdajšnjih načrtih bi javni reč-
ni potniški promet že leta 2022 iz-

vajalo občinsko podjetje Marprom,

ki ta čas skrbi za mestni- avtobusni
promet in upravlja žičnice na Mari-
borskem Pohorju in Arehu. Potniš-
ki promet po Dravi naj bi povezal
več točk na obeh rečnih bregovih,
od Melja do Kamnice, pristajališča

pa bi uredili v sklopu prenove Len-

ta in nove dravske promenade.

A »občinska« ladjica ne bo dovo-
lj. Mariborčane bi mestno vodstvo
preusmerilo tudi na železniški pro-
met, zato že nagovarja pristojno di-
rekcijo za infrastrukturo, naj vzpo-
stavi dodatna postajališča ob večjih
nakupovalnih središčih in izpelje
elektrifikacijo železniške proge
Maribor-Prevalj e.

Po Lentu se pelje

10.000 vozil na dan
Vendar tudi to ne bo zadoščalo za

razrešitev prometnih težav na le-
vem bregu Maribora. Z zaprtjem
Koroške ceste se je namreč na

Lent preusmerila več kot polovica

cestnega prometa, izhaja iz študi-
je, ki jo je izdelala mariborska fa-
kulteta za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo. Skozi ta

spomeniško zaščiteni del mesta se

dnevno zapelje kar 10.000 vozil.
Predvidena celovita prenova Len-

ta, ki naj bi se začela prihodnje le-

to, bo začasno zaprla tudi to pro-

metno povezavo.
V županstvu se zavedajo posle-

dic, zato že omahujejo pri napove-
di, da bi po končani prenovi za

zmeraj prepovedali cestni promet

čez Lent. »Iščemo alternative,« pra-
vi Medved, »osebno sem namreč
zadržan do zaprtja Lenta, ker so

prometne obremenitve na nekate-
rih točkah že danes nad zakonsko
dovoljenimi mejami.«

Dolgoročno cestnoprometno za-

gato bi sicer utegnila ublažiti dr-
znejša strateška usmeritev v traj-

nejše oblike prevoza, kot so peša-

čenje, kolo in javni promet. Že

prihodnje leto naj bi se za kolesarje

in pešce zbližala levi in desni breg
Maribora. Mesto je namreč že pri-

dobilo gradbeno dovoljenje za pos-
tavitev nove brvi pri Starem mostu.

Razpis za izbiro izvajalca bo obja-

vljen v kratkem, gradnja naj bi sle-
dila v letu 2021. x

Nova plovila za turistično prepoznavnost

Turističnega potenciala najbolj vod-
nate reke na Slovenskem ne prepoz-
navajo zgolj v Mariboru, temveč tudi
čezmejno, vse do sotočja z Muro na

Hrvaškem. Z nekaj manj kot milijon

evrov vrednim projektom Naša Drava

- 85 odstotkov bo primaknil evropski
sklad za razvoj podeželja - bo 45 par-
tnerskih organizacij kupilo rafte, ka-
jake, kanuje in drugo potrebno opre-
mo za varen spust po reki, vzpostavi-

li bodo sistem izposoje električnih
koles, prenovo bo dočakala Čigra, tu-

ristična ladjica na Ptujskem jezeru,
Maribor pa bo dobil dva nova splava.

Do septembra 2022 bodo pridobili

idejno zasnovo za vzpostavitev vstop-

no-izstopnih mest na Dravi in njenih

pritokih, del denarja pa bo namenjen

še za izdelavo projektne dokumenta-
cije za postavitev vodne vlečnice
med Staršami in Duplekom.
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Virus je hekerjem
pisan na kožo

jfs
m Ana

*»■ F CUKIJATI

jnEJI
Malokdo ve, da na internetu

obstaja mala tržnica krimi-
nalnih dejanj, znana kot “dar-

knet” ali temni splet. Predvsem pošteni
ljudje, ki za svoj obstoj trdo delajo, se

zanj ne zanimajo. So pa o njem še kako
podučeni tisti, ki si želijo na hiter način
nelegalno zaslužiti, ali pa želijo zaradi

nevoščljivosti, konkurence, morda “špi-

jonaže” nekomu škodovati.
Že nezadovoljni zaposleni so lahko

potencialna “spletna” grožnja za de-
lodajalca. Na temnem spletu poiščejo
cenik nekega Vladimirja iz Rusije ali
Georga iz Združenih držav Amerike, ki

na njem razkrivata, koliko denarja želi-
ta za posamezno spletno kriminalno

dejanje. Najamejo ga za hekerski vdor.
Direktorji ob takih vsebinah radi za-

mahnejo z roko, češ: “Pa saj to lahko
vidimo le v filmih." “Mi pa res nismo
zanimivi za vdore." “Saj mi sploh ni-
mamo konkurence.” A se pošteno mo-

tijo. Spletni kriminalci so se v času
epidemije novega koronavirusa še bolj

izurili v strokovnjake za prepričevanje,
osvajanje, skorajda popolno potvarja-

nje bančnih in poštnih sporočil in jo

pošteno zagodli podjetjem in posame-
znikom, ki so med koronakrizo ob kopici

svojega dela od doma brez pomislekov

kliknili na sumljivo povezavo in ostali
brez kupčka denarja. Stalno trkanje na

vest o pametni uporabi spleta in sa-

mozaščiti ter preventivi zato zagotovo

ni odveč. Policisti so namreč pri od-
krivanju tovrstnih nevidnih in anonim-
nih goljufov iz tujine nemočni, saj znajo
ti za sabo skriti vse sledi.

Da so spletni kriminalci vedno korak
pred svojimi žrtvami, priča podatek o

njihovi iznajdljivosti tudi na področju

legalnih “poslov”. “Kraja” domene do-
bro obiskane spletne strani oziroma

njen nakup takoj po prenehanju veljav-

nosti je ena od novejših oblik hitrega

zaslužka. Lastnik spletne strani, ki ni
pravočasno podaljšal veljavnosti svoje

domene, mora za njeno “vrnitev” zato

kar globoko seči v žep.

Inženirji informacijske varnosti ima-
jo od letošnje pomladi še več dela kot
običajno. Poleg tega, da nenehno spre-
mljajo dogajanje na strežnikih in so

pozorni predvsem na zaznane nepra-
vilnosti, da čim prej preprečijo mo-

rebitno škodo, ki jo povzročajo hekerji,

tudi nenehno opozarjajo zaposlene, naj

nikar brezvestno ne klikajo kar vsega
povprek po svetovnem spletu. To bi jih

namreč lahko stalo premoženja. •
Policisti so pri
odkrivanju nevidnih in
anonimnih goljufov iz

tujine nemočni, saj
znajo za sabo skriti vse

sledi.
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Dari Južna: eden zadnjih pidovskih baronov,
od prezadolženosti do gazele
Kako poslovnež, ki se omenja v zvezi s kupovanjem Petrolovih delnic ministra Vizjaka, ocenjuje delo vlade in razmere na kapitalom trgu

PETRA SOVDAT, JURE UGOVŠEK
finance@finance.sl

Dari Južna je eden izmed poslovne-

žev, ki se v javnosti ne pojavlja veli-

kokrat. Tudi za odgovore na vpraša-

nja, ki smo mu jih poslali za članek,
ki ga berete, so bila potrebna poga-

janja. Južna je (skupaj z ženo Vesno,

ki pa se v javnosti pojavlja še manj)

pomemben igralec na slovenskem

kapitalskem trgu, predvsem pri

upravljanju Petrola in Telekoma, ka-

terih velik lastnik je. Medtem ko je še

pred leti, po svetovni finančni krizi,

kazalo, da bo Južna zaradi prezado-

lženosti izgubil večino premoženja,

kot se je to zgodilo množici drugih

tranzicijskih tajkunov, se je s spretno
igro, tudi političnimi povezavami, iz-

lizal. Ne le iz primeža dolgov, tudi iz

zapora. »Samo dejanja štejejo,« pravi

Južna na sicer precej redkobesedni
spletni strani svojega imperija.

Belokranjca Dari in Vesna Južna sta po-

slovno kariero začela z ustanovitvijo
borznoposredniške družbe Perspekti-
va. Z izjemo te in sevniške proizvajalke
perila Lisca, ki jo je Perspektiva že pred

več kot desetletjem prevzela skupaj z do-
lenjsko družino Polovič, sta zakonca Juž-
na večino podjetij v svoj portfelj zajela s

prevzemom družbe za upravljanje Vizija
in istoimenskim pidom, danes pa glavni-
no njunih naložb najdemo zbranih v sku-
pini Perspektiva FT, ki zaposluje 1.608

ljudi. Lani je bilo premoženje zakoncev
ocenjeno na 111 milijonov evrov, premo-
ženje se jima je glede na leto prej pove-
čalo, uvrstila sta se na 10. mesto lestvice
Najbogatejših Slovencev.

Medtem ko smo zakonca Južna pred
leti opisovali kot borznika, zdaj svoj im-
perij gradita predvsem na gradbeništvu
m tekstilu. Največji in najuspešnejši pod-

: Nji v skupini sta cestno gradbeno podje-
tje CGP (v zvezi s tem ne smemo prezreti,
da se jejužna leta 2013 s tožilstvom pogo-
dil zaradi očitkov pranja denarja in oško-
dovanja CGP in za državo opravil 1.260 ur

koristnega dela, plačal 1,31 milijona evrov
kazni ter v dobrodelne namene, bolnišni-
cam, nakazal še 187 tisoč evrov, kar je bi-
G tedaj najvišja denarna kazen v zame-

no za prestajanje zaporne kazni) in pro-

izvajalec spodnjega perila Lisca. V lasti
skupine je še Tiskarna Novo mesto, IGM

Strešnik ter še nekaj naložb, med kate-
rimi je opaznejši devetodstotni delež tr-

govca z gorivi Petrol. Po neuradnih po-
datkih obvladuje Južna prek prijateljskih
uružb še nekoliko več Petrola, več kot de-
setino kapitala.

Petrol in Telekom, Jokerja
Naložbi v Petrol in Telekom, kjer ima da-
nes nekaj manj kot dva odstotka kapita-

la, pa sta Južnova največja aduta. V obeh
družbah je večinoma vedno potegnil s

predlogi države, torej z aktualno poli-
tiko, kar mu je zagotovo pomagalo pri
preživetju.

Južna seje v zvezi s Petrolom omenjal
luni, ob zamenjavi dolgoletne uprave
Petrola, ki jo je vodil Tomaž Berločnik.
»Petrol gaje rešil, zdaj pa pomaga poli-
tiki,« je bil najpogostejši komentar opa-
zovalcev. Petrol je odigral pomembno
vlogo pri razdolževanju skupine - druž-
be Darija Južne niso le lastnice Petrola,

so tudi njegovi poslovni partnerji. Grad-
beni del Južnovega imperija, recimo, je

za Petrol gradil črpalke. Kakšen je ob-
seg poslov v Petrolu, niso želeli razkri-
ti, neuradno gre za bencinski servis ali
dva na leto, eden pa navadno stane od
1,5 do 2,5 milijona evrov. Ko je Petrol vo-

dil Aleksander Svetelšek, mu je ta začel
pomagati tudi pri zagotavljanju likvid-
nosti in s tem pri poplačilu dolga. Dari
Južna je bil takrat v nadzornem svetu
Petrola. Posli so se nadaljevali tudi pod
Berločnikom, kdaj je bil sklenjen zad-
nji, ni razkrito.

Južna se v zvezi s Petrolom omenja tu-

di letos, v povezavi z nakupi Petrolovih
delnic okoljskega ministra Andreja Viz-
jaka, ki smo jih razkrili na Financah, le
nekaj mesecev pred sprostitvijo obliko-
vanja cen, za kar so se v Petrolu zavzema-
li desetletja. Delnice Petrola je v zadnjem
obdobju kupoval tudi Južna, ki pa zani-
ka, da bi svetoval Vizjaku. Omenjeni se v
zvezi z delniškimi naložbami niso ome-

njali prvič - že pred slabim desetletjem
je Vizjak kupil tudi delnice Telekoma, ko
seje pripravljal nov krog prodaje družbe.
Tudi takrat sta zanikala povezavo.

»Ker nam finančne zmožnosti dopuš-
čajo, smo se odločili za dodaten nakup
delnic. Nakupe delnic Petrola bomo na-
daljevali odvisno od prostega denarne-
ga toka naše skupine in cene delnic na tr-

gu,« je Južna pred dnevi odgovoril Veče-
ru. »Nikoli ne kupujemo delnic na podlagi
informacij, temveč izključno na podlagi
bilančnih podatkov in na podlagi lastnih
analiz in prepričanj,« je dodal. Južna ima

v nadzornem svetu svojega predstavni-

ka, Mladena Kaliterno, pri imenovanju
zdajšnje uprave pa seje omenjalo, daje
imel velik vpliv tudi na izbor člana upra-

ve za finance Matije Bitenca.

Veljki met; razdolžitev in
preživetje
Prihodki skupine Perspektiva FT, v kate-
ri sta zakonca lastnika vsak polovice, so
se lani predvsem zaradi desetmilijonske-

ga upada prihodkov gradbenega dela

zmanjšali za tri odstotke, na 230 milijo-

nov evrov, za nekaj več kot desetino pa
je od rekordnega rezultata, doseženega

v letu 2018, upadel čisti dobiček, kije ta-

ko znašal 16,7 milijona evrov. Zaradi go-
spodarskega ohlajanja so si za letos pos-

tavili nekoliko nižje cilje kot lani, jejuž-
na zapisal v letnem poročilu, ob tem pa
poudaril, da to »ne pomeni odmika od
naše strategije, da bomo razvijali vsako
posamezno družbo in skupino kot celo-
to ter do leta 2023 v celoti odplačali fi-
nančni dolg«.

Finančne obveznosti do bank, zmanj-
šane za denarna sredstva na transakcij-
skih računih, so ob koncu minulega leta
znašale 49 milijonov evrov, kar je 14 mili-

jonov manj kot leto prej in 1,7-kratnik EBI-

TDA. Južna ob tem poudarja, daje dose-
gel manjšo zadolženost brez prodaje fi-
nančnih naložb.

Neto dolgje tako manjši od tržne vred-
nosti delnic Petrola v lasti Perspektive FT

in z njo povezanih družb (približno 65
milijonov evrov). Poleg tega imajo druž-
be v lasti zakoncev Južna v lasti še prib-
ližno odstotek in pol Telekoma Sloveni-
je, kar je vredno približno pet milijonov

evrov. Pred leti prezadolžena skupina bi

tako ob prodaji delniških naložb lahko
pokrila vse svoje obveznosti do bank, kar
je med glavnimi razlogi za tokratno zvi-

šanje ocenjene vrednosti.
Krepitev finančne moči družb zakon-

cev Južna pa se kaže tudi v njunih vno-
vičnih nakupih delnic Petrola. Jeseni sta

prek holdinga Vizija Ena prvič v zadnjem
desetletju povečala svoj delež v lastniški
sestavi Petrola, s tem pa dala vedeti, da
dividende naložb (Petrol je avgusta druž-
bam v lasti zakoncev Južna izplačal več

kot štiri milijone evrov dividend) toliko
presegajo finančne obveznosti, da razpo-

lagata s presežkom likvidnosti.

Q&A:Še pred nedavnim
je Južna napovedoval
prevzeme, letos večne j

Še v letnem poročilu za 2018 je zapisa-O
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no, da skupina Perspektiva FT »daje po-

udarek organski rasti posameznih pod-
jetij, pri čemer pa ne izključuje prevze-
mov«. In da namerava skupina do leta
2023 »odplačati ves finančni dolg, do-
seči ekonomsko neodvisnost in s$ prip-
raviti na morebitno recesijo«. V letnem
poročilu za 2019 napovedi prevzemov ni

več. Kako je s tem? Opazili smo tudi, da
je Perspektiva prvič v zadnjem desetle-

tju dokupovala delnice v portfelju. Ka-

tere, poleg Petrola? Dokupuje tudi del-
nice Telekoma?

»V zadnjem desetletju se strategija
skupine Perspektiva ni spreminjala. Sle-
dimo postavljenim ciljem, ki so preudar-
no ravnanje s sredstvi naših družb, skrb
za optimizacijo poslovanja, smotrno in-

vestiranje in razdolževanje. V zadnjih le-
tih smo z dokupi delnic naših družb utr-
dili lastniško strukturo ter konsolidirali
poslovanje skupine Perspektiva. Veliko
postavljenih ciljev smo že dosegli, med
drugim smo se razdolžili. Kazalnik neto
dolga skupine glede na EBITDA je prib-
ližno 1. Ves čas imamo tudi več kot devet
odstotkov delnic Petrola, ki nikoli niso
bile namenjene prodaji. V odvisnosti od
cene in finančnih zmožnosti bomo delni-
ce Petrola še dokupovali, saj je naložba v
Petrol dolgoročno dobičkonosna nalož-

ba. V Telekomu imamo zgolj 1,5 odstotka
delnic. Že nekaj let sijih neuspešno priza-

devamo prodati, saj je poslovanje druž-
be nezadovoljivo. Gospodarjenje s sred-

stvi je slabo, ker se preveč investira, pri
čemer pa investicije ne prinašajo želene-
ga donosa. Za prodajo celotnega paketa
delnic Telekoma se nismo odločili zara-
di vse nižje tržne cene, smo pa v zadnjih
desetih letih prejeli od Telekoma 75 evrov
dividend po delnici,« odgovarja Južna.

Kar se tiče leta 2018 napovedanih, la-
ni pa več ne, prevzemov, pa odgovarja:
»Še naprej bomo sledili začrtanim ciljem,
skrbeli za rast in razvoj naših družb, tu-

di z akvizicijami, in donosnost naših na-
ložb.« Na bolj podrobna vprašanja, deni-
mo, v katerih panogah se namerava kre-
piti, ni odgovoril.

V katerih panogah pa vidi najboljše
možnosti za rast? »Gospodarska niha-

nja so vedno prisotna, vsaka panoga ima

svoje specifičnosti in vsaka je zahtevna.
Pomembno je, kako hitro in ustrezno se
podjetja znajo in zmorejo prilagoditi tr-
žnim razmeram. Nekaterim uspe, dru-
gim ne, pa delujejo v isti panogi. Ni dob-

rih in slabih panog, so samo dobra in sla-
ba podjetja,« odgovarja Južna.

Kakšen pa je vpliv koronakrize na po-

slovanje družb Južne in portfelja? Kako
poslujejo? »Skupina Perspektiva je di-
verzificirana skupina podjetij iz različ-
nih panog, zaradi česar je manj občutlji-
va za gospodarska nihanja in je njeno po-
slovanje bolj stabilno, kar seje še enkrat
potrdilo v času koronakrize. Leto 2019
je bilo za poslovanje vseh družb skupi-
ne Perspektiva ugodno. Temu se bomo

tudi letos močno približali; rezultati bo-
do verjetno zelo podobni lanskim,« je bil
redkobeseden.

Kako Južna ocenjuje slovenski kapi-
talski trg? Kaj bi ta potreboval za večji ra-

zvoj? Kaj pogreša in kako je pripravljen
sodelovati pri njegovem razvoju? »Slo-
venski kapitalski trg že leta zamira, saj
okolje in regulativa nista bila nikoli nak-
lonjena njegovemu sistematičnemu ra-

zvoju. Nujno bi bilo ukrepanje za njegov
vnovični razvoj; spremeniti regulativo
in zakonodajo, da bodo institucionalni
investitorji spet vlagali v delnice doma-
čih podjetij, spodbujati bi ga bilo treba
tudi z nakupi lastnih delnic, nagrajeva-
ti zaposlene v delnicah in podobno. Kot
dolgoletni in izkušeni udeleženci kapi-
talskega trga smo pripravljeni sodelova-
ti pri njegovem razvoju.«

Kakšna je Južnova ocena dela vla-
de? »Od vsakokratne vlade si želimo, da
ustvarja pogoje za stabilno in konku-
renčno gospodarsko okolje, pri čemer

bi opozoril na potrebo po razbremeni-
tvi plač zaposlenih, kar bi ugodno vpli-
valo na konkurenčnost slovenskih pod-
jetij. V skupini je več kot 1.600 zaposle-
nih, od tega veliko visoko usposobljene-
ga in kvalificiranega kadra, ki bi ga želeli
primerno plačati za dobro delo, a so pla-
če previsoko obremenjene z davki in pri-
spevki,« odgovarja.

Petrol je družbam Darija Južne z likvidnostjo in kreditiranjem pomagal vse od leta 2010

do sredine prejšnjega leta. Telekom je Južno že tožil, ker ni izpolnil pogodbe reodkupa potr-

dil o depozitih. Južna je lani pojasnjeval: »Ne Telekom ne Petrol nista prispevala prav ničesar

k zmanjšanju zadolženosti družb iz skupine Perspektiva.«

Kaj so potrdila o depozitih?

Potrdilo o vlogi oziroma depozitu je dolžniški finančni instrument, je bančno potrdilo o de-

poniranju sredstev z dogovorjeno obrestno mero za določeno obdobje (ponavadi od 14 dni
do šest mesecev). Medtem ko mora pri navadnih vezanih vlogah deponent počakati da ve-
zava denarja poteče, preden lahko spet razpolaga s tem, je potrdilo o vlogi prenosljivo, z njim

pase lahko trguje do zapadlosti.
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Poslovanje skupine Perspektiva FT fv EUR}
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9 Čisti prihodki od prodaje Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
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Dobiček/izgube iz poslovanja (EBIT) -Š Izid pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

Vira: GVIN Bisnode in letno poročilo 2019.
Op.: podatki za EBIT in EBITDA so prilagojeni za 2018 in 2019.

Zadolženost skupine Perspektiva FT
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Vira: GVIN Bisnode in letno poročilo 2019.

Op.: kazalnika za leto 2010 ni mogoče izračunati, ker je bila EBITDA negativna. Podatka sta
prilagojena za leti 2018 iri 2019.
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