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SPOROČILO ZA JAVNOST

LM BODO POKRILE IZGUBO IZ REZERV IN DOBIČKA
Ljubljana, 21. avgusta 2007 – Na današnji 12. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn
d.d. so pregledali letno poročilo za leto 2006 in sprejeli sklep o ugotovitvi in pokritju
izgube iz leta 2006 ter pokritju izgube iz preteklih let. Med drugim so na skupščini
obravnavali tudi predloge za spremembe in dopolnitve statuta družbe Ljubljanske
mlekarne d.d.
Kot je po skupščini povedala predsednica uprave Cvetana Rijavec, je skupščina izglasovala
vse predlagane sklepe razen sklepa spremembe statuta v točki, ki govori o odobrenem
kapitalu, bivši upravi pa ni bila podeljena razrešnica.
Po revidiranih rezultatih poslovanja leta 2006 so prihodki iz poslovanja znašali 31,557 milijard
SIT, izguba iz poslovanja je bila 2,975 milijarde SIT, celotna izguba pa je zaradi oblikovanja
582 milijonov SIT dodatnih popravkov, ki jih je zahteval revizor, v višini 3,003 milijarde SIT.
Nekrita izguba iz preteklih let znaša 68,886 milijonov SIT, kar skupaj znese 3,071 milijard SIT
izgube. Skupščina je sprejela sklep, da se izguba v celoti pokrije po stanju na dan 31.12.2006
v višini 2,075 milijard SIT iz drugih rezerv in dobička, 996,440 milijonov SIT pa iz kapitalskih
rezerv.
Na skupščini so bile sprejete spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki se nanašajo na
pridobivanje soglasja nadzornega sveta za sklepanje posameznih poslov uprave, pravilnika o
določitvi sejnine in nagrad članom nadzornega sveta. Predlog določb o odobrenem kapitalu pa
skupščina ni izglasovala.
Sprejet je bil sklep, da se upravi ne podeli razrešnica, članom nadzornega sveta pa je bila
podeljena razrešnica za poslovno leto 2006.
Skupščina je potrdila predlog nadzornega sveta, da se za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2007 imenuje KPMG iz Ljubljane.

Renata Lovrak
vodja korporativnih komunikacij
Ljubljanske mlekarne
Telefon: (01) 5881 799
e-naslov: renata.lovrak@lj-mlek.si

