ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Профит на Топлификација АД од 2 милиони евра во 2010 година.

Ако коментаторот или експертите кои го советувале во оваа акција, еден видовме јавно во
неговите емисии, само го отвореле годишниот извештај на Топлификација АД на страна 37, кој
е јавно објавен уште од март 2011 година на сите места каде суперкотирана компанија како
Топлификација АД треба да го објави и е достапен во секој момент до сите заинтересирани од
било кои други причини, ќе виделе што пишува во делот ИЗВЕШТАИ ПО СЕГМЕНТИ.
Сите фирми кои вршат регулирана дејност се должни во своите финансиски извешаи да
направат сегментирање (разделување) на остварените финансиски резултати од регулираната
дејност во тековната година и останати приходи.
На споменатата страна од извештајот јасно пишува дека Топлифкација АД во 2010 година има
останати прихди од 95,549,672 денари, надвор од останатите приходи кои се врзани за
работењето во тековната 2010 година.
Дури и за обичен акционер тој податок веќе заначи дека тој приход од 95,549,672 денари не е
од работењето во тековната година и тој нему ништо не му значи во информацијата како
фирмата работела во 2010 година.
Дека тоа е точно потврдува фактот што акционерите на Топлификација АД, кои единствено
можат да решат дали и колку од добивката ќе се подели за дивиденда, на акционерското
собрание во април 2011 година не барале и тој дел да се вклучи за распределба на дивиденда,
туку донеле одлука да се подели за дивиденда износ кој е скоро четири пати помал од 2
милиони евра. Членовите на Управниот одобор на Топлификација АД не можеле многу да
влиаат на таквата одлука со своите 1,8% акции колку седумте члена на Управниот одбор ги
имаат вкупно.
На страната 34 од годишниот извештај на Топлификација АД е кажано кои приходи се влезени
во погоре споменатата бројка. Во текстот се вели дека од вкупните останати приходи
најголемиот дел се приходи од отпишани побарувања и приходи од отпис на обвски во
изминатите години.
Таквите приходи, секоја нормална фирма, ги чува како единствен извор за покривање на
загубите кои настануваат поради барањата на Меѓународните сметководствени стандарди да
се отпишат како сомнителни и спорни побарувања сите фактурирани приходи кои неможат да
се наплатат за една година кај граѓаните и за три години кај деловните субјекти.
Значи Топлификација АД, од работењето во 2010 година остварила профит кој е скоро
четири пати помал од споменуваниот во коментарите, а што е најважно далеку помал од
оној кој согласно актите на РКЕ требала да го оствари од рабтењето во таа година.
Ако коментаторот и експертите кои му помагале имале познавање за читање на годишни
извештаи еднакво на обичен акционер и ако пред да коментираат неколку дена за 2 милиони
евра профит остварен од Топлификација АД со помош на моќници во акционеската структура
на Топлификација АД и во органите на државата, само ги прочитале погоре споменатите

страни од извештајот сигурно нема да направе огормна штета каква направија и на
Топлификација АД и на државата во целина.
Штетите направен на Топлификација АД се мерливи и докажливи во многу сериозни
финансиски средства, но штетите за државата се многу поголеми кога медиум и коментатор
си дозволува неаргументирано да обвинува за незаконска спрега помеѓу една од двете
суперкотирани компании на македонската берза и најмоќното регулаторно тело во државата,
Регулаторната Комисија за Енергетика, која секоја година решава за вкупни годишни приходи
на приватни и државни компании во енергетскиот сектор од над 1 милијарда евра.
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