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SPOROČILO ZA JAVNOST

NADZORNI SVET LJUBLJANSKIH MLEKARN PREGLEDAL
REVIDIRANE PODATKE POSLOVANJA ZA LETO 2006
Ljubljana, 13. junij 2007 – V Ljubljanskih mlekarnah so na današnji, tretji seji
nadzornega sveta člani pregledali rezultate poslovanja v letošnjem letu in
obravnavali ter sprejeli revidirano letno poročilo za leto 2006, kot tudi poročilo
nadzornega sveta za leto 2006. Obravnavali in potrdili so gradivo za skupščino
družbe.
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.
Nadzorni svet je na seji pregledal uveljavljanje načrta, ki predvideva bistveno zmanjšanje
izgube v letu 2007 in realizacijo sprejetih ukrepov. Ocenili so, da poslovanje v letu 2007 sledi
začrtanim ciljem. Prihodki iz poslovanja so bili v prvih petih mesecih za 15 % višji kot v
enakem obdobju lani in so vrednostno znašali 56,930 milijonov EUR. Izguba iz poslovanja je
za obdobje prvih štirih mesecev znašala 1,291 milijonov EUR, kar predstavlja le 27 % izgube
v enakem obdobju lanskega leta. Celotna izguba, prav tako za obdobje prvih štirih mesecev,
je bila 1,683 milijonov EUR in znaša 47 % celotne izgube enakega obdobja v lanskem letu.
»Lanski rezultati so sicer slabši, kot smo jih ocenjevali še v decembru 2006, vendar kar je
pomembno, je dejstvo, da se rezultati poslovanja letos iz meseca v mesec izboljšujejo –
aprila smo poslovali pozitivno - ter ocenjujemo, da bomo do konca leta izpolnili zastavljen
plan za leto 2007,« je izjavila Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn.
Člani nadzornega sveta so na seji obravnavali gradivo za 12. sejo skupščine in potrdili dnevni
red. Skupščina družbe Ljubljanskih mlekarn bo konec avgusta 2007.
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