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Svetlo na konci straty
Spoločnosť sa už šiesty rok po sebe 
nachádza v účtovnej strate, ktorá vla-
ni predstavovala 6,9 milióna eur. Rok 
predtým bola 4,6 milióna eur. Zisk 
pred odpismi, úrokmi a zdanením, 
teda EBITDA, sa však Ternu Real 
Estate podarilo zvýšiť z predvlaňaj-
ších 2,2 na vlaňajších 3,6 milióna eur. 
Čo za tým stálo a kedy sa spoločnosť 
dostane do čistého zisku?

Stratu zaznamenalo Terno pre-
to, lebo veľký objem prostriedkov 
dlhodobo smeruje do svojho rozvo-

ieť maloobchodných pre-
dajní Terno Real  Estate 
pokračuje už druhý rok 
v  raste tržieb. Tie jej 

v prvom pandemickom roku stúpli 
o 27 percent a vlani o ďalších sedem 
percent, na 189,3 milióna eur. Jed-
ným z hlavných faktorov úspechu je 
expanzia siete, keďže spoločnosť za 
uplynulé dva roky otvorila až 43 no-
vých predajní.

V deviatich prípadoch išlo o znač-
ku Kraj a  ďalších 34 predajní pri-
budlo značke Terno. Spoločnosť po-
silnila svoje pôsobenie na západnom 

a strednom Slovensku, keďže v mi-
nulosti bolo jej primárne zameranie 
v Bratislave a okolí.

„Okrem expanzie sa pod rast tr-
žieb podpísala modernizácia existu-
júcich predajní, zmena sortimentu 
podľa lokalít a preferencií zákazní-
kov, posilnenie komunikácie a lepšie 
cielenie na zákazníkov cez moderné 
CRM technológie,“ hovorí pre TREND 
generálny riaditeľ Terno Real Estate 
Stanislav Čajka. Sieť zároveň uviedla 
na trh privátnu značku Terka, ktorá 
podľa jeho slov doplnila sortiment 
v cenovo senzitívnej kategórii.
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189
miliónov eur 
boli vlaňajšie 
tržby Terna

Ostrá výmena manažmentu 
aj intenzívna expanzia
Terno Real Estate intenzívne expanduje už niekoľko rokov, za uplynulé dva mesiace otvorilo 
štrnásť predajní, do konca roka by malo podrásť o ďalších päť až šesť

 Peter Scherhaufer
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riaditeľ Terna Real Estate. Reštruktu-
ralizáciu pritom v Terne začali ešte 
v rokoch 2017 – 2018, teda krátko po 
nástupe nového riaditeľa.

Pozitívna EBITDA posledných ro-
kov podľa neho ukazuje, že podnik-
nuté kroky boli správne a noví kole-
govia priniesli vo svojich rezortoch 
do firmy potrebnú odbornosť a veľ-
kú chuť meniť veci k lepšiemu. „Kaž-
doročne zlepšujeme naše kľúčové 
ukazovatele ako napríklad tržby na 
štvorcový meter, produktivitu prá-
ce či maržu,“ hovorí S. Čajka, podľa 
ktorého je však najväčším úspechom 
zmena firemnej kultúry.

Proces reštrukturalizácie a expan-
zie začalo Terno Real Estate najskôr 
s prostriedkami od akcionárov, dnes, 
po dosiahnutí pozitívneho ukazova-
teľa EBITDA, je však spoločnosť fi-
nancovaná bankovými úvermi. Re-
ťazec pritom patrí pod krídla in-
vestičnej skupiny Sandberg Capital 
Martina Fedora. Je súčasťou pod-
fondu jej prvého investičného fon-
du Sandberg Investment Fund I. Jeho 
výkon nemá vplyv na výnosy fondu. 
Navyše podfond Terna má inú štruk-
túru investorov.

S príchodom Sandbergu sa zača-
li v Terne aj spomínané reštruktura-
lizačné zmeny. „Kľúčovým momen-
tom pre celý projekt bol príchod CEO 

 Terna Stanislava Čajku, ktorý spolu 
so svojím tímom výrazne zlepšil hos-
podárske výsledky, firemnú kultú-
ru aj vnímanie značiek Terno a Kraj. 
Dnes je Terno rastúca firma, úplne 
iná než na začiatku,“ uviedol pre 
TREND partner Sandbergu Michal 
Rybovič.

Expanzia pokračuje
„Každý rok máme vyčlenených päť 
miliónov eur na investovanie do roz-
voja. Chceme otvárať dvanásť až tri-
násť predajní ročne, čo prinesie kaž-
dý rok asi 120 nových pracovných 
miest,“ povedal vlani pre TREND 
S. Čajka. Aj začiatok tohto roka sa 
preto v Terne niesol v znamení veľ-
mi intenzívnej expanzie. Za uplynulé 
dva mesiace sieť otvorila štrnásť pre-
dajní, z toho trinásť pod značkou Ter-
no a jednu pod značkou Kraj. V máji 
ju čaká otvorenie ďalšieho Kraja v Tr-
nave. Do konca roka by ešte mohlo 
pribudnúť päť až desať predajní. In-
vestície by mali tento rok dosiahnuť 
približne 6,5 milióna eur.

Výstavba ďalšieho logistického 
centra, tentoraz na strednom Slo-
vensku, závisí od rýchlosti expanzie 
a od nárastu tržieb. Pri súčasných 
parametroch je aktuálny centrálny 
sklad schopný obslúžiť maximálne 
180 predajní. Vzhľadom na to, že ten-
to rok by malo Terno v počte predaj-
ní prekročiť číslo 160, otvorenie skla-
du je už dnes horúcou témou.

Vlastníctvo dvoch rozdielnych 
značiek znamená pre Terno Real 
Estate dve odlišné stratégie. Obe kľú-
čové značky, teda Terno a Kraj, to-
tiž idú vlastnou cestou a majú odliš-
ný sortiment. „Kraj sa zameriava na 
tri základné piliere: regionálne a lo-
kálne produkty, klasické potraviny 
a funkčné potraviny pre športovcov, 
vegánov, vegetariánov či pre ľudí s in-
toleranciami,“ vysvetľuje S. Čajka.

Inú filozofiu zvolili v Terne. Tam 
ide o produkty dennej spotreby. Kým 
v Kraji majú skôr mladšiu klientelu, 
ktorá sa zaujíma o funkčnú stránku 
jedla, sleduje zloženie a krajinu pô-
vodu, v Terne ide o staršiu kliente-
lu, ktorá má potraviny blízko pri do-
me. Terno berú podľa riaditeľa ako 
obchod, kam sa chodí v šľapkách, 
zatiaľ čo do Kraja sú ľudia ochot-
ní cestovať. Terno ponúka produk-
ty vo vstupných cenových segmen-
toch, v Kraji zákazníci nájdu aj pré-
miovejší sortiment. 

ja. Okrem otvorenia 43 nových pre-
dajní za uplynulé dva roky a inten-
zívnej modernizácie siete smerova-
li značné finančné prostriedky do 
rebrandingu predajní Moja samoš-
ka na Terno.

Spoločnosť začínala minulý rok 
celkovo so 136 predajňami. No-
vootvorených predajní bolo vlani 
sedem, z  toho išlo o dve predajne 
Kraj a päť predajní Terno. V minu-
lom roku sieť zmodernizovala osem 
predajní, čo zahŕňalo všetky aktivi-
ty od zmeny sortimentnej skladby až 
po rebranding z Mojej samošky na 
Terno. V súčasnosti ešte existujú dve 
Moje samošky, obe v Bratislave. Jed-
na sa zmení na Kraj a zmenu druhej 
firma ešte prehodnocuje.

Terno Real Estate sa zameria-
va najmä na menšie a stredne veľ-
ké prevádzky. Ideálna veľkosť pre-
dajnej plochy je od tristo do šesťsto 
štvorcových metrov. Väčšie predaj-
ne má v bratislavskom Auparku ale-
bo Devínskej Novej Vsi, tie presahu-
jú tisíc metrov.

Spoločnosť vlani zároveň otvori-
la dva nové sklady v Ivanke pri Du-
naji, jeden na suché a druhý na chla-
dené potraviny. Vďaka tomu si vlani 
vyslúžila nomináciu na cenu TREND 
Investor roka 2021. Nemalú sumu ju 
stál systém zálohovania vratných 
obalov a akvizícia spoločnosti CBA 
Market, ktorá kedysi prevádzkova-
la skrachovanú sieť potravín Kačka. 
Investície do skladov a na akvizíciu 
predstavovali v  minulom roku se-
demnásť miliónov eur.

„Náš cieľ byť v zisku v roku 2023, 
respektíve 2024, zostáva aktuálny, 
a to napriek neľahkej situácii s ras-
tom cien energií a vysokou infláciou, 
ktoré nám zvyšujú prevádzkové ná-
klady,“ hovorí S. Čajka a dodáva, že 
spoločnosť intenzívne pracuje na mi-
nimalizovaní dosahov týchto fakto-
rov na hospodársky výsledok.

Pod krídlami 
Sandbergu

Hoci spoločnosť za uplynulých šesť 
rokov nevykázala v účtovníctve čis-
tý zisk, v ukazovateli EBITDA sa už 
dva roky nachádza v čiernych čís-
lach. Ako sa jej to podarilo? „Firma 
prešla veľmi náročnou a nákladnou 
reštrukturalizáciou. Nenechali sme 
kameň na kameni. Vymenili sme 
70 percent stredného a vrcholového 
manažmentu,“ prezrádza generálny 

Terno Real Estate (mil. €)
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„Každý rok 
máme 

vyčlenených päť 
miliónov eur na 

investovanie 
do rozvoja.“ 

Stanislav Čajka
CEO, Terno 
Real Estate

Terno patrí do top 10 
slovenského maloobchodu 
podľa tržieb


