ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА ВО ВРСКА СО НЕВИСТИНИТЕ ИСКАЖАНИ НА ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ

ТОПЛИФИКАЦИЈА АД КРИЕ 3 МИЛИОНИ ЕВРА ГОДИШНО СО ШМИНКАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ

Таквото сериозно обвинување во најавата, се образложува со помал процент на трошокот за
гориво во годишниот извештај на Топлификација, од процентот кој е доставен до
Регулаторната комисија за енергетика.
Ваквото несериозно образложение е сериозно обвинување за Регулаторната Комисија за
Енергетика (РКЕ), дека комисијата не гледа измама која коментаторката многу лесно ја
докажува со менаџерските плати, за кои таа и не знае дека согласно методологијата се
признаваат како трошок и никако не може да предизвикаат промена на процентот на
трошокот.
Ако коментаторката знаела дека трошокот за гориво РКЕ го контролира со достава на фактури
за платено гориво, со контрола на количините на примено гориво и со контрола на
испорачаната топлина во дистрибутивната мрежа на системот, нема да си дозволила така
лесно да објавува погрешни информации кои тешко ќе може да ги одбрани во постапките кои
ќе следат.
ЕДНА ГРУПА МЕНАЏЕРИ, КОИ И ДЕНЕС СЕ НА ВЛАСТ ВО ТОПЛИФИКАЦИЈА АД ВО ТРАНЗИЦИСКИТЕ
ВРЕМИЊА ЈА КУПИЛЕ ФИРМАТА

Од 1999 година кога Топлификација АД го заврши процесот на приватизација членовите на
Управниот Одбор на Топлификација АД, кои по закон се “на власт во Топлификација АД“
немале повеќе од 2,3% од акционерскиот капитал на фирмата. Денес членовите на Управниот
одбор имаат 1,8% од капиталот на Топлификација АД.
Ниедна акција на Топлификација АД во ниеден момент не била дадена на управување на
ниеден член на Управниот Одбор на Топлификација АД и ниеден акционер на Топлификација
АД немал никакво ограничување како да располага со своите акции.
СО ПРЕЛЕВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ОД ЕДНИ ФИРМИ НА ТОПЛИФИКАЦИЈА ВО ДРУГИ ЈА КРИЈАТ
ДОБИВКАТА ЗА ДА БАРААТ ЦЕНА

Топлификација АД формираше повеќе фирми со цел да се демонополозира пазарот на
топлинска енергија. Секоја од новите фирми на јавен тендер ги добиваше лиценците за
регулирани енергетски дејности. Секоја од новите фирми е под директна контрола на
Регулаторната комисија за енергетика бидејќи е носител на лиценца.
Освен тоа, Топлификација АД како суперкотирана компанија повеќе години наназад изготвува
консолидирани финансиски извештаи во кои се вклучени сите фирми кои се во сопственост на
Топлификација АД. Тие извештаи Топлификација АД јавно ги објавува, помеѓу другото, за да
се достапни и до 2700 акционери на фирмата.
И поединечните финансиски извештаи на секоја фирма на Топлификација АД и
консолидираниот биланс на фирмата, се прикажани во годишниот извештај на Топлификација
АД кој е јавно објавен од март 2011 година.
Како може да се кријат добивки при таква транспарентност на фирмата ќе докажува
коментаторот во судскиот процес кој многу брзо ќе започне.
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