
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb

Država zahteva vpogled v drobovje poslovanja državnih podjetij
AUKN pričakuje periodično poročanje družb v državni lasti
Ljubljana - Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN) uvaja podrobno periodično spremljanje po-
slovanja podjetij v delni ali večinski lasti države. Cilj je izboljšanje poslovanja in s tem maksimiranja vrednosti pod-
jetij ter koristi za državo in davkoplačevalce, so včeraj sporočili z AUKN.

Država je pomemben lastnik
nekaterih slovenskih podjetij, ki
predstavljajo znatno vrednost in
pomemben delež v BDP. Nekatere
izmed njih, na primer Slovenske
železnice, Pošto Slovenije, Hol-
ding Slovenske elektrarne, Dars,
NLB, NKBM ... (oziroma vse druž-
be, v katerih ima pomemben de-
lež), je država pred časom prenesla
v upravljanje Agencije za upravlja-
nje kapitalskih naložb. V tej zdaj
napovedujejo večji nadzor in ana-
lize poslovanja državnih podjetij, o
čemer je AUKN že obvestila poslo-
vodstva in nadzorne svete družb.

In kako naj bi AUKN to dose-
gla? V prvi vrsti s periodičnim
spremljanjem poslovanja družb v
državni lasti. Pravzapravbodo mo-
rale zato skrbeti kar družbe same,
od katerih AUKN vsako četrtletje
pričakuje izčrpno poročilo o po-
slovanju, kakor tudi o konkretnih
ciljih, ki jih družbe poskušajo ure-
sničevati. Poseben poudarek bo
AUKN namenila tudi upravljanju
tveganj v podjetjih v državni lasti,
vendar na agenciji poudarjajo, da
ne gre za neke vrste stresne teste
podjetij.

»Od podjetij pričakujemo poro-
čila o poslovanju, kot je to običaj
pri holdinških ali koncernskih
družbah. Za začetek bodo napisala
poročilo o poslovanju, o stroških,
odhodkih, zaposlenih, gibanjih
zaposlenih, operativnih, pravnih
in finančnih tveganjih itn. O tem
bo potem mogoče razpravljati na
nadzornih svetih in na skupščinah
družb, kar bo tudi priložnost za
spodbude upravljavcev agencije,«

je včeraj pojasnil direktor finanč-
nega sektorja na AUKN Tomaž
Skeledžija.

Poleg izboljšanja poslovanja je
cilj agencije tudi maksimiziranje
vrednosti državnih podjetij, kar naj
bi se pokazalo tudi pri rednem iz-
plačevanju dividend.

»Ko začne lastnik spraševati po-
slovodje, kako poslujejo na teh ali
onih segmentih poslovanja ali o
finančnih kazalnikih, pride do no-
vih ugotovitev. Tudi ambicioznost
bomo prenesli na poslovodstva,«
je poudaril Skeledžija. Ciljno dono-
snost, za katero si bodo morala pri-
zadevati vsa podjetja, pa bo določila
strategija upravljanja kapitalskih
naložb.

Za nekatera podjetja
poročanje ni novost

Na AUKN pravijo še, da jih ne
zanima le poslovanje družb, v kate-
rih je država edini lastnik, temveč
poslovanje vseh družb, v katerih je
država lastnica. »Zakon o gospodar-
skih družbah zahteva enakost za vse
delničarje. Tudi v tistih družbah,
kjer država ni stoodstotni lastnik,
pričakujemo poročilo, ki ga bodo
poslovodstva posredovala tudi pre-
ostalim družbenikom,« je med dru-
gim pojasnil Skeledžija. Četrtletna

poročila družb sicer ne bodo javna,
bo pa AUKN svoje ugotovitve zapi-
sala v svojem letnem poročilu, je še
dodal sogovornik.

Medtem ko na AUKN menijo, da
bodo z rednim dialogom s podjetji
dosegli boljši rezultat, v podjetjih
menijo, da AUKN pravzaprav ne
uvaja novosti. »Menimo, da je pe-
riodično poročanje o poslovanju
družbe pomembno, saj se tako lah-
ko lastnik tudi med letom seznani s
poslovnimi rezultati družbe za vsa-
ko četrtletje. Periodično poročanje
za Slovenske železnice ne bo po-
menilo novosti, saj poslovodstvo že
zdaj vsak mesec pripravi poročilo o
poslovanju za nadzorni svet,« so se
včeraj odzvali na Slovenskih žele-
znicah. Tudi na Pošti Slovenije (obe
družbi sta v državni lasti) ugotavlja-
jo, da obveznost periodičnega po-
ročanja ni nikakršna novost. »Skrb
za uspešno in donosno poslovanje
družb je temeljna naloga njihovih
lastnikov. V tem kontekstu Pošta
Slovenije soglaša s predvidenimi
ukrepi Agencije za upravljanje kapi-
talskih naložb Republike Slovenije
v zvezi z obveznostmi periodičnega
poročanja,« so se odzvali na AUKN.
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Na agenciji zagotavljajo, da bodo z upravljanjem družb državnemu
proračunu zagotovili višje redne letne dividende podjetij v popolni
ali delni lasti države, kar bo imelo pomemben pozitivni javnofinančni
učinek na državni proračun. Na vodstva in nadzorne svete družb
v delni ali večinski lasti države pa je AUKN naslovila tudi temeljne
usmeritve za kakovostno korporativno upravljanje družb in
pričakovanja na področjih upravljanja tveganj, vključno z notranjimi
nadzori in notranjimi revizijami.



Odzivi - V Pošti soglašajo z obveznostjo periodičnega poročanja, v
Slovenskih železnicah pa so dejali, da poslovodstvo že zdaj vsak mesec
pripravi poročilo o poslovanju za nadzorni svet.
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