
Vsi elektrodistributerji z manjšim dobičkom

Mali delničarji Elektra Ljubljana nezadovoljni z razporeditvijo dobička in
zavrnitvijo predloga o izstopu iz lastništva - Zadnji ultimat pred odklopom Stožic
Ljubljana - Zadnja med elektrodistributerji sta imela skupščini Elektro Ljubljana in Elektro Gorenjska. Na prvi so
mali delničarji znova napovedali izpodbojne tožbe zaradi napačnih izkazov v bilancah. Elektro Ljubljana bo letos
najverjetneje moral opraviti rebalans poslovnega načrta. Denar za dela v Stožicah pa naj bi dobili.

Podpredsednik Društva malih
delničarjev Slovenije (MDS) Miha
Koprivšek je od Elektra Ljubljana
zahteval odgovore na več nereše-
nih vprašanj, ki vplivajo na bilanco
družbe. Elektro Ljubljana bo edini
med elektrodistributerji iz naslo-
va poračuna omrežnine v letih od
2004 do 2009 moral doplačati mi-
lijon evrov Sistemskemu operaterju
distribucijskega omrežja (SODO), ta
denar naj bi nakazal v letih od 2011
do 2012. MDS moti tudi to, da bo
Elektro Ljubljana vrnil odjemalcem
3,27 milijona evrov zaradi neupra-
vičenega povišanja cene elektrike,
pri tem pa je za tožbo Urada RS za
varstvo konkurence rezerviral kar
3,53 milijona evrov.

V MDS pravijo, daje najbolj tragi-
komično to, da na skupščinah ele-
ktrodistribucij predstavniki vlade
sprašujejo, kdaj bodo vrnile denar
odjemalcem, čeprav vedo, da se
bodo morala elektropodjetja zadol-
ževati za izpad tega denarja oziroma
za likvidnost. »Po drugi strani pa
državna SODO in Agencija za ener-
gijo zadržujeta 15,5 milijona evrov
na svojih računih in jih nameravata
izplačati elektrodistributerjem šele
v letih od 2011 do 2012.

Bilančnega dobička 463 .973 evrov
predstavniki države niso namenili
za izplačilo dividend, temveč so ga
pustili nerazporejenega. Mali del-
ničarji so dali še predlog za izstop
iz lastništva, vendar ni bi sprejet.
»Zato smo pooblaščenci Društva
MDS in pooblaščenec KD Kapitala
napovedali izpodbojno tožbo,« so
povedali v društvu.

Andrej Ribič, predsednik uprave
Elektra Ljubljana, odgovarja, da na
metodologijo poračuna omrežnine

nimajo vpliva. Kazen Urada RS za
varstvo konkurence pa so morali
vpisati v bilanco. Nenačrtovano je
vračilo preplačil elektrike, vendar
Ribič še vedno upa, da ne bo treba
plačati obojega. Prepričan je, da bo
kazen znižana.

Izklop Stožic?
Kljub vsemu bo Elektro Ljublja-

na letos moral opraviti rebalans
poslovnega načrta. »Po zagotovilih
bi se morala omrežnina povišati
avgusta, zdaj pa je uradno, da se bo

povečala šele 1. januarja 2011,« je
povedal Ribič. Elektro Ljubljana je
letos znižal že kar nekaj stroškov,
med drugim bo imel do konca leta
50 zaposlenih manj.

Ribič na vprašanje, kako bo pred-
viden rebalans za letos vplival na
projekte Elektra Ljubljana, odgo-
varja, da ne bi smel nič vplivati.

»Še kje bo treba kaj oklestiti ali pa
se dodatno zadolžiti,« je povedal.
Na vprašanje, ali so dobili plačilo
za dela v športnem parku Stožice,
je Ribič včeraj pojasnil: »Včeraj smo
poslali zadnji dopis Grepu, da bomo
v ponedeljek ali torek začeli posto-
pek izklopa Stožic. Dovolj je bilo
tega kreditiranja. Danes so poklica-
li, da so plačali. Moram še preveriti,
ali so res.«

Elektro Gorenjska mirneje
Elektro Gorenjska je imel lani

657.682 evrov dobička, ki so ga raz-
poredili v druge rezerve iz dobička.
Skupščina je enako kot druge zavr-
nila predlog manjšinskih delničar-
jev o načinu izstopa iz družbe. Spre-
jet je sklep, da bodo podlaga za vse
postopke v zvezi z manjšinskimi
delničarji skrbni pregledi družb.

Elektro Primorska odgovarja
V Elektru Primorska se ne stri-

njajo z očitki o prirejanju bilanc.
»Elektro Primorska je pripravil
računovodske izkaze v skladu s
slovenskimi računovodskimi stan-
dardi in zakonom o gospodarskih
družbah. Revidiral jih je neodvisen
revizor in dal pozitivno mnenje,«
so povedali na Elektru Primorska.
Opozarjajo tudi, da je Javna agenci-
ja RS za energijo pripravila izračun
poračuna omrežnin maja letos na
podlagi končnih podatkov o po-
slovanju leta 2009. »Dokument ni
knjigovodska listina, ki bi jo lahko
uporabili kot podlago za knjiženje,«
so še povedali v Elektru Primorska.
Borut Tavčar


