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Meie äritegevus 2014. aastal 
Kontserni 2014. majandusaasta finantstulemused jäid alla 2013. aasta tulemustele. Meie põhiturgude majanduslik 
ebastabiilsus jätkus kogu aasta vältel ja seda peegeldas kohalike valuutade järsk langus. Sellest hoolimata on meie 
bilanss tugev ja kontsern on kasumlik. 2014. majandusaastal maksime rahas kontserni ajaloo suurima dividendi 
(0,30 eurot aktsia kohta) ja jätkasime kulude kontrolli rakendamist terves organisatsioonis. 

Ülemaailmsed pinged ja riikide vaheline konkurents on viinud arenevate turgude valuutade olulise nõrgenemiseni. 
Graafik näitab, kui palju on tarbijad meie peamistel turgudel olnud sunnitud oma kulusid piirama, mõõdetuna 
nende ostuvaluuta nõrgenemises euro suhtes.  

 
Kontserni kogukäive 2014. aastal moodustas 101 miljonit eurot ning ettevõtte teenis 9 miljonit eurot puhaskasumit 
emaettevõtte aktsionäridele, mis tähendab 0,23 euro suurust puhaskasumit aktsia kohta. Kontserni omakapital 
vähenes, seda peamiselt aktsionäridele teostatud dividendimaksetest. Kontserni kasumlikkus mõõdetuna 
brutomarginaalis paranes ja moodustas 36,3%. Väiksema müügikäibe tõttu kontserni EBITDA marginaal veidi 
vähenes ja moodustas 15,3%. 

Praeguses keskkonnas jätkame äritegevuse kasumlikkusele keskendumist ja pöörame tähelepanu püsikuludele. 
Esmajärjekorras tähendab see ranget tegevuskulude kontrollimist, müügirentaabluse hoidmist ja laekumata arvete 
kvaliteedi tagamist.  

Kaupluste avamiste netoarv moodustas 2014. aasta 12 kuuga (sisaldab kaupluste avamist kui ka kaupluste 
sulgemist, peaasjalikult seoses ümberpaiknemistega) Milavitsa ja Lauma brändi all kokku vaid 3 kauplust, mille 
tulemusena moodustas kaupluste koguarv 682. Milavitsa ja Lauma Lingerie frantsiisipartnerite võrgustikust 
tulenev kontserni müügigeograafia katab enam kui 20 riiki. 

Äritegevuse väljavaated  
Meie äritegevus on üles ehitatud kõrgekvaliteediliste mõistliku hinnaga naistepesu toodetele, eelkõige 
klassikalistele korsett-toodetele, mis on meie praegustel sihtturgudel tuntud. Vaatamata müügikäivete langusele on 
kontserni äri jätkusuutlik ning tugineb tugevatele kaubamärkidele. Lisaks sellele on kontsernil tugev turustusvõrk 
kokku 682 kauplusega, millest 66 kauplust opereerib ettevõte ise. Mitte ükski konkurent selles regioonis ei suuda 
seda korrata ja tõenäoliselt ei tee seda lähemas tulevikus. Seetõttu on kontsern heal positsioonil oma potentsiaali 
ära kasutamiseks oma traditsioonilistel turgudel ning loodetavasti piisavalt nutikas, et pühendada enam tähelepanu 
müügigeograafia laiendamisele tulevikus.  

Praegune (ja meie arusaamise järgi jätkuv) kriis nõuab strukturaalseid muutusi äritegevuses nendel turgudel, kus 
me tegutseme. Tõenäoliselt meie põhiturgude ostujõu nõrgenemine jätkub isegi juhul, kui valuutad, milles me 
müüme, peaksid tugevnema. Hinnainflatsioon, külmutatud palgad, kallid laenutooted ja vähenenud rahvusvaheline 
kaubandus mõjutavad meie ostjate jaoks kasutada jääva sissetulekuosa vähenemist.  

Usume, et Silvano Fashion Group on heas positsioonis tänu oma väga tugevale tootevalikule, mõistlikule 
hinnatasemele, keskendumisele naistepesu toodete funktsionaalsele segmendile ja hinnatundlikele ostjatele 
mõeldud tooterühma olemasolule. Sellele lisaks puuduvad meil laenukohustused, mis on tarbijale suunatud 
ettevõtete jaoks laenuraha saamise karmistumise tingimustes suur eelis.  

Konkreetselt keskendub Silvano Fashion Group järgmisele: 

- Me jätkame tõhusama organisatsiooni arendamist. Me analüüsime ja parandame põhjalikult oma 
protsesse, et neid muuta paremaks, kiiremaks ja kulutõhusamaks; 
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- Meie turustusettevõtted (Venemaa, Ukraina, Valgevene) keskenduvad müügivõrgu arendamisele ja 
frantsiisipartnerite toetamisele; kontserni valdusettevõte kaalub meie esinduste võrgu laiendamist; 

- Meie jaemüügiettevõtted jätkavad oma Milavitsa ja Lauma Lingerie kaubamärkidega kaupluste võrgu 
arendamist; 

- Kontsern püüdleb klientidele tõhusa ja reageerimisvõimelise turustus- ja logistikateenuse pakkumisele 
tsentraliseeritud logistikateenuste kaudu; 

- Meil on kavas leida tehinguid ja partnerlussuhteid, mis laiendaksid meie müügigeograafiat.  

Kaupluste avamise osas on meie eesmärgiks nihutada oma partnerite tähelepanu kvantiteedilt kvaliteedile, mis 
peaks lõppkokkuvõttes tõstma nende äritegevuse kasumlikkust ning vähendama ebaõnnestumise riske. Toetame 
uute kaupluste avamist, kuna see võimaldab meie frantsiisipartneritel kontrollida paremini oma müügitulu. 

Hulgimüügi osas on meie konkurentideks mitte ainult kaubamärkide tootjad, vaid ka private label tootjad Aasiast. 
Samas on meie tooteportfelli kaubamärgiväärtus praeguses keerulises turuolukorras piisavalt tugev, et 
konkureerida madalama taseme hinnasegmendi importööridega. 

Majandustulemused 

Kontserni 2014. aasta 12 kuu käive moodustas 100 868 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 
võrreldes 17,1%. Hulgimüügi kogukäive kahanes 21,1% ja jaemüügi käive kasvas 2,2%. 

Kontserni brutokasumlikkus 2014. aastal paranes, moodustades 36,3%, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja 
oli 35,2%. 2014. aasta konsolideeritud ärikasum ulatus 12 377 tuhande euroni, võrreldes 2013. aasta 
konsolideeritud ärikasumiga summas 16 843 tuhat eurot. Peamiseks languse põhjuseks oli müügitulu vähenemine. 
Konsolideeritud ärikasumi rentaablus oli 12,3% (2013. aastal 13,8%).   

Emaettevõtte aktsionäride osa 2014. aasta konsolideeritud puhaskasumist ulatus 9 097 tuhande euroni, 2013. aasta 
vastav näitaja oli 10 946 tuhat eurot; emaettevõtte aktsionäride osa puhasrentaablus oli 9,0% (2013. aastal 9,0%). 

Finantsseisund 
2014. aasta 31. detsembri seisuga ulatus konsolideeritud varade maht 67 339 tuhande euroni, seega võrreldes  
2013. aasta 31. detsembri seisuga moodustas langus 12,1%. 

Võrreldes 2013. aasta 31. detsembri seisuga kahanesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 807 tuhande euro 
võrra ja moodustasid 2014. aasta 31. detsembri seisuga 7 235 tuhat eurot. Varude saldo kasvas 1 589 tuhande euro 
võrra, moodustades 2014. aasta 31. detsembri seisuga 26 462 tuhat eurot. Ostjate tasumata arvete ja varude saldo 
kasv vastas ärivaldkonna hooajatrendile. 

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 5 617 tuhande euro võrra, ulatudes 2014. aasta 31. detsembri 
seisuga 46 753 tuhande euroni. 

Lühiajalised kohustused suurenesid 2014. aasta 12 kuu jooksul 1 217  tuhande euro võrra. Lühi- ja pikaajalised 
laenukohustused vähenesid 79 tuhande euro võrra 0 tuhande euroni  2014. aasta 31. detsembri seisuga. 

 

  






































































































