СТАВ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД
ВО ВРСКА СО МОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА СИГУРНО ПРОИЗВОДСТВО НА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2012/2013 ГОДИНА

Топлификација АД ја врати лиценцата за производство на топлинска енергија во август 2011
година со образложение дека финансиските проблеми генерирани со одлуките на РКЕ во
периодот 2006 – 2008 година кои времено се решени со кредитни задолжување кон банките
во висина од околу 10 милиони евра не можат трајно да се решат бидејќи во тековната цена
нема извори за нивно враќање.
Топлификација АД во периодот од 2006 до 2010 година ги сервисираше трошоците за овие
кредити и банките во тој период имаа разбирање да не се врати главнината на кредитот, ако
се плаќаат каматите. Со оглед на поминатиот период од неколку години по земањето на овие
кредити за очекување беше дека банките ќе побараат да се врати и главнината на кредитите.
Во периодот 2006 – 2011 година РКЕ при определувањето на цените на топлинската енергија
со ниедна одлука не предвиде посебен износ за враќање на овие кредити, иако во скоро сите
извештаи на Топлификација АД до РКЕ ова беше барано.
Овие кредити беа обезбедени кај банките главно со основните средства за вршење на
регулираните дејности, а во мал дел со идни приходи од регулираните дејности.
Во такви услови Управниот Одбор на Топлификација АД сметаше дека во грејната сезона
2011/2012 година е можно дел од банките да побараат да се вратат кредитите земени за
покривање на генерираните финансиските проблеми во периодот 2006 – 2008 година, што ќе
претставуваше сериозна опасност за сигурното производство на топлинска енергија и заради
тоа во август 2011 година донесе одлука да се врати лиценцата за производство на топлинска
енергија.
Во периодот 2009 – 2011 година значително пораснаа цените на горивата за производство на
топлинска енергија. Тоа значително ги зголеми потребите од обртен капитал за реализација на
трите регулирани дејности: производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија.
Поради тоа Топлификација АД во октомври 2011 година побара помош од државата во облик
на заем, за да може да се зголеми расположливиот обртен капитал за грејната сезона
2011/2012 година. Државата позитивно одговори на оваа барање и преку ЕЛЕМ и МЕПСО беа
обезбедени 4 милиони евра во форма на комерцијален заем со 9% камата на годишно ниво со
рок на враќање август 2012 година. Овој заем Топлификација АД го врати во договорениот
период.
За финансиските проблеми кои се генерирани со одлуките на РКЕ во периодот 2006 – 2008
година во изминатиот период се изработени три независни експертизи од три различни
фирми.
Првата е изработена од фирмата ААГ во средината на 2008 година за ефектите на одлуките на
РКЕ во 2006 и 2007 година. Оваа експертиза е направена по нарачка на РКЕ.
Другите две експертизи кои се изработени во втората половина на 2011 година и почетокот на
2012 година се направени по нарачка на Топлификација АД. Едната експертиза ја работеше
PricewaterhouseCoopers (PWC), една од најдобрите фирми во светот за таков тип ангажмани.
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Во изработката на експертизата PWC ангажираше еминентни странски експерти во областа на
централното греење. Експертизата на PWC беше наменета за запознавање на Владата на РМ и
на акционерите на Топлификација АД за висината и причините поради кои се генерирани
оперативните загуби во анализираниот период. Втората која ја работеше MOORE STEPHENS
беше наменета за тужбата која ја поднесе Топлификација АД против РКЕ за надомест на штета.
Сите три експертизи имаат многу блиски наоди за висината и за причините на финансиските
проблеми генерирани во периодот кој го анализираат. Во трите експертизи недвосмислено се
потврдува дека определените цени во анализираниот период не ги покриваат трошоците на
работење на фирмата и генерираат оперативни загуби. Генерираните оперативни загуби по
годините кои се анализирани согласно трите експертизи се скоро идентични. На ниво од
целиот период 2006 – 2009 година генерираните оперативни загуби се околу 10 милиони евра,
колку се и кредитите за тековно работење земени, а невратени во тој период.
Имајќи ги сите овие факти во предвид и имајќи во предвид дека овие факти беа познати и
презентирани како на акционерите на Топлификација АД така и на сите релевантни институции
во државата, за Топлификација АД беше нејасно зошто РКЕ во периодот од август 2011 година
до август 2012 година немаше никаква активност во врска со вратената лиценца за
производство на топлина од страна на Топлификација АД.
Врв на нејасното однесување на РКЕ во целиот тој период беше одлуката на оваа комисија од
01.08.2012 година, кога игнорирајќи ги сите погоре изнесени факти и многу дописи од
Топлификација АД во изминатиот период донесе одлука дека нема никаква опасност по
сигурното производство на топлинска енергија и дека Топлификација АД има финансиски
капацитет и понатаму да ја врши оваа дејност. Посебно е нејасно зошто оваа многу важна
одлука е донесена надвор од нормалните процедури на РКЕ без подготвителна седница и без
стручно образложение врз основа на што е донесена оваа одлука.
Став на Управниот Одбор на Топлификација АД е дека неактивноста на РКЕ во врска со
вратената лиценца за производство од август 2011 до август 2012 година и одлуката од
01.08.2012 година, која Топлификација АД ја спори пред Управниот Суд, можат сериозно да го
загрозат сигурното производство на топлинска енергија во грејната сезона 2012/2013.
Во состојбата која ја генерираше РКЕ со не одземање на лиценцата за производство на
топлинска енергија на Топлификација АД, единствено можно решење за грејната сезона
2012/2013 година е сите регулирани дејности за топлинска енергија да се одделат од
групацијата Топлификација АД и да се доделат на фирма која има можност да обезбеди
обртен капитал од околу 25 милиони евра за реализација на овие дејности. Со тоа решење се
елиминира можноста евентуалните проблеми на Топлификација АД со банките кои ги
кредитираа оперативните загуби од периодот 2006 – 2008 година да го загрозат извршувањето
на регулираните дејности во грејната сезона 2012/2013 година.
Решење за одделување на регулираните дејности од групацијата Топлификација АД беше
предложено на почетокот на октомври 2012 година. Согласно таквото решење Топлификација
АД го предаде управувањето на своите фирми носители на лиценци за регулирани дејности на
фирма заинтересирана да ги преземе регулираните дејности. Фирмата која од 15.10.2012
година управуваше со фирмите носители на лиценци имаше обврска недостатокот од средства
за набавка на гориво да го финансира од свои извори. За жал иако оваа фирма го избра
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добавувачот за гориво, ги договори условите за снабдување со гориво и му вети на
добавувачот дека недостатокот од дневните плаќања за гориво ќе го плати до крај на месец
ноември, истото не го направи. Заради тоа добавувачот на гориво на 26.11.2012 година објави
дека ќе прекине со испорака на гориво. Со посредување на Владата на РМ, Топлификација АД
и добавувачот на гориво времено го надминаа проблемот со неплатеното гориво.
За да се надмине трајно проблемот со сигурно снабдување со гориво и сигурно производство
на топлинска енергија, согласно решението кое е единствено можно во оваа ситуација,
Топлификација АД на 26.11.2012 година ги врати сите лиценци за регулираните дејности за
топлинска енергија и отвори можност во најкраток можен рок РКЕ да избере носител на
лиценци за сите три регулирани дејности.
Согасно активностите кои се одвиваа во изминатиот период една фирма изрази интерес да ги
преземе сите регулирани дејности. За да тоа се оствари, оваа фирма треба да се јавни на
јавниот повик за доделување на лиценци за регулираните дејности објавен од РКЕ на
28.11.2012 година. Доколку фирмата ги исполни бараните услови на јавниот повик поврзани со
финансиската можност да набавува гориво за производство на топлина и да го организира
работењето на регулираните дејности, Топлификација АД е подготвена да ги отстапи
основните средства неопходни за вршење на регулираните дејности под форма на Закуп. Исто
така Топлификација АД е подготвена да ги стави на располагање на оваа фирма и стручните
кадри кои досега работеа во фирмите носители на лиценци. Со тоа новата фирма ќе може да
ги исполни и специфичните барања на јавниот повик за поседување на основни средства и за
располагање со стручен кадар за извршување на регулираните дејности.

УПРАВЕН ОДБОР
НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД
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