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Одговор Управе ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград на текстове појединих
портала
Поводом објава на појединим порталима везаним за производњу електричне
енергије, као и за остварену добит у 2019. години, Управа ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д.
Вишеград одлучила је да се огласи и изнесе свој став по овом питању.
Након 2018. године и једне од рекордних година по производњи електричне енергије
и оствареној добити, услиједила је 2019. година, коју је у просјеку карактерисао испод
планирани доток воде у акумулацију ХЕ Вишеград, па се поменути период може
сматрати хидролошки неповољним. У 2019. години, ХЕ Вишеград произвела је 857,99
GWh електричне енергије (25,58 % испод остварења у 2018. години), чиме је остварена
добит од 29.722 марака.
У економском смислу, на кога директно утичу производни резултати, примјетан је
заостатак у остварењу планираних прихода од продаје електричне енергије, што је
резултирало ниско оствареним нето добитком у пословању од већ наведених 29.722
КМ. С тим у вези, укупни приходи Предузећа остварени су у износу од 30.950.997 КМ,
што је у односу на 2018. годину мање за 25,13 %. Укупни расходи у поменутом периоду
износе 30.865.197, и у односу на претходну годину мањи су за 2,74%.
Када је ријеч о броју запослених радника, у 2019. години није дошло до повећања
броја радника, него је и мањи у односу на 2018. годину. У ХЕ Вишеград број запослених
у 2019. години износио је 304, док је 2018. година бројала 310 радника.
Оно што је важно нагласити јесте да су током поменутог периода Управа
Предузећа, али и сви запослени, уредно извршавали све своје обавезе и радне
задатке, те да је погонска спремност постројења била на високом нивоу. Уједно, то су
они фактори на које сама Управа Предузећа може утицати, што није случај и са
хидролошком ситуацијом.
Такође, напоменућемо и то да је редовни годишњи ремонт постројења, који је
вршен у љетним мјесецима, рађен властитом радном снагом, како би се избјегли
додатни трошкови и обезбиједиле значајне финансијске уштеде.
На основу наведеног, Управа Предузећа сматра да писања, односно, наслови на
појединим порталима, звуче тенденциозно и да не одговорају ономе што је писано
током даљег текста, па као такви могу покварити углед ХЕ „Вишеград“ као једног
друштвено-одговорног предузећа и носица привредног развоја регије.
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