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Ljubljana - Družba Kovinoplatika
Lož je v minulem letu delež lastnih
delnic povečala na več kot 30 od-
stotkov, čeprav zakon o gospodar-
skih družbah omejuje delež lastnih
delnic na največ deset odstotkov. Še
več, čeprav je Kovinoplastika Lož v
lanskem letu od države prejemala
subvencije za ukrep čakanja zapos-
lenih na domu, je podjetje s predse-
dnikom uprave Janezom Pojetom
na čelu več milijonov evrov potroši-
lo za nakup čezmernega deleža
lastnih delnic.

Podobno kot v številnih privati-
zacijskih zgodbah lahko v prihod-
nosti pričakujemo, da bo Kovino-
plastika Lož lastne delnice umakni-
la. S tem bi se lastniški delež
obstoječim lastnikom povečal, ne
da bi kar koli investirali. Družba

pooblaščenka, ki je v lasti zaposle-
nih in obvladuje 62 odstotkov Kovi-
noplastike, bi tako po umiku lastnih
delnic lastniški delež povečala na
skoraj 90 odstotkov.

Iz lanskih bilanc je razvidno, da
je Kovinoplastika Lož za nakup
lastnih delnic odštela okoli osem
milijonov evrov. Primerjava letnega
poročila za lansko in predlansko
leto pokaže, da je imela družba
konec leta 2009 6,15 odstotka las-
tnih delnic. Po nakupu približno 24
odstotkov delnic od Cimosa Inter-
national, Zvona Ena Holding, Kre-
kove družbe, Krekove družbe za
storitve ter od podjetja I.J. Storitve
pa se je ta delež povečal na več kot
30 odstotkov.

Lani se je bilančna slika Kovino-
plastike Lož poslabšala, k čemur je
izdatno prispevalo Čezmerno kopi-
čenje lastnih delnic. Če je imela
Kovinoplastika Lož konec leta 2009
od bilančne vsote v višini 83,1

milijona evrov 30 odstotkov lastniš-
kega kapitala, je 31. decembra lani
dolžniški kapital znašal 42 odstot-
kov (pri bilančni vsoti 74 milijonov
evrov). Konec lanskega leta so dol-
goročne finančne obveznosti zna-
šale 4,29 milijona evrov oziroma
460.000 evrov manj kot leto pred
tem. Po drugi strani so se kratko-
ročne finančne obveznosti povečale
za pet milijonov evrov, kratkoročne
poslovne obveznosti pa za 2,6 mili-
jona evrov na 12,5 milijona evrov.

»Zaradi nakupa lastnih delnic bi
morala Kovinoplastika Lož unovčiti
vse dolgoročne finančne naložbe,
če bi že želela ohraniti ravnotežje.
Po nakupu lastnih delnic podjetje
namreč ni več stabilno in nima
ustreznih rezerv za izvedbo sanacij-
skega programa. Ko podjetje poslu-
je z izgubo, tako kot Kovinoplastika
Lož, je namreč treba izvesti sanaci-
jo, ne pa da se znižuje kapital,«
opozarja dr. Živko Bergant, pred-

stojnik Inštituta za poslovodno ra-
čunovodstvo na ljubljanski visoki
šoli za računovodstvo in partner v
podjetju ABC Revizija.

Kovinoplastika Lož je v minulem
letu dosegla 68,2 milijona evrov
prihodkov od prodaje, kar je bilo
dobrih 14 odstotkov več kot v
lanskem letu. Čista izguba je lani
znašala 3,96 milijona oziroma pri-
bližno 400.000 evrov manj kot leto
pred tem. Skupina Kovinoplastika
Lož, ki poleg matičnega obsega še
deset podjetij, pa je lani ustvarila
77,6 milijona evrov prihodkov od
prodaje, kar je bilo za 10 odstotkov
več kot leta 2009. Pri tem je pridela-
la 4,7 milijona evrov izgube oziro-
ma okoli milijon manj kot leta
2009.

V Kovinoplastiki Lož lanskih na-
kupov lastnih delnic niso komenti-
rali.
sebastjan. morozov@dnevnik. si

260.000 evrov
državnih
pomoči
Po pojasnilih zavoda za
zaposlovanje je Kovinoplastika Lož
lani za subvencioniranje ukrepa
čakanje na domu za 400 delavcev
prejela izplačanih 206.877 evrov.
Ta znesek je poleg subvencije za
lanski januar in februar obsegal tudi
subvencijo za december 2009.
Zadnje izplačilo subvencije v višini
73.000 evrov je Kovinoplastika Lož
prejela maja lani, ko je po naših
podatkih začela kopičiti lastne
delnice. Poleg dobrih 200.000
evrov pa je lani prejela še okoli
60.000 evrov iz naslova povračila
stroškov usposabljanja delavcev.


