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 Текстови под називом "Легална пљачка државе" у којима су провладини медији
претходних дана објавили многобројне неистине о пословању компаније СББ и њеним
запосленима, представљају још један покушај организоване хајке са циљем да се обману
грађани Србије, а компанији нанесе пословна штета, саопштио је СББ.

  

Српске кабловске мреже, што је пун назив компаније СББ, основане су и регистроване у
Србији пре двадесет година и сво то време послују у пореском систему Србије, плаћајући
уредно порезе и обавезе које прописује држава. Само у прошлој години СББ је уплатио
више од 40 милиона евра пореза, наведено је у саопштењу.

  

„Докле иду нетачне тврдње у текстовима који се објављују против наше компаније,
најбоље показују објаве да је СББ добио пореске олакшице, уз изостављање кључне
информације да је ту могућност одобрила управо држава Србија, као и свим осталим
компанијама које годишње запосле више од 100 људи и имају преко милијарду динара
инвестиционих улагања“, пише у саопштењу.

  

У саопштењу се подсећа да финансијске извештаје компаније СББ проверава
кредибилна међународно призната ревизорска кућа ПwЦ.
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"Порез на добит такође проверава и Пореска управа Републике Србије. Сви интерни
компанијски односи су предмет специјалног извештаја у који има увид и држава Србија и
ревизорска компанија. Додатно, анализу пословања са повезаним лицима пре слања
извештаја Пореској управи, ради и међународна ревизорска компанија Ернст & Yоунг.
Обе ревизорске куће са којима сарађује СББ припадају најеминентнијим у свету
такозваним „велика четворка“. Све иностране интеркомпанијске кредите региструјемо и
код Народне банке Србије. СББ као телекомуникациона компанија додатно је и предмет
ревизије Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге -
РАТЕЛ", наводи СББ.

  

Компанија додаје да је у последњих 10 година инвестирала више од пола милијарде евра
и да запошљава 2.000 људи.

  

"СББ пружа корисницима врхунске телекомуникационе сервисе, а познато је и да смо
први омогућили грађанима широкопојасни интернет, дигиталну телевизију, дигиталну
фиксну телефонију и још многобројне услуге које имају грађани Европске уније.
Резултат нашег рада и улагања је да СББ данас има најбржи интернет и најбоље
оцењену интернет мрежу, према истраживању компаније Оокла", додаје се.

  

СББ наводи да жели прошири своју најбржу мрежу на целу Србију и да је компанија
спремна да инвестира некоилко стотина милиона евра у тржиште мобилне телефоније и
5Г мрежу и понуди корисницима ниже цене услуга уз још већи квалитет услуга.

  

"Нажалост, све наше најаве о новим инвестицијама наилазе на константну опструкцију
државних органа. Све информације о инвестицијама и добром пословању СББ компаније
у провладиним медијима се цензуришу, а напади препуни неистина су скоро свакодневна
појава. Парадоксално је да се склањању и не објављују чак и информације о донацијама
СББ, што је најбољи показатељ дискриминације компаније", пише у саопштењу.

  

Додаје се да је компанија донирала више од девет милиона евра за
друштвено-одговорне пројекте, а Влади Србије уплатила више од милион долара као
помоћ за борбу против вируса ковид-19 одмах на почетку пандемије.
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"СББ као један од оснивача СББ фондације улаже дугорочно у пројекат подршке
најбољим студенатима и ученицима из Србије којима је омогућено да студирају на
најбољим страним универзитетима попут Оксфорда, Кембриџа и Јејла, а у исто време
финансијски се помаже 290 деце из функционалних породица. Све тачне и позитивне
информације о раду компаније СББ или Фондације крију се од грађана Србије, а обмане
и неистине објављују свакодневно", саопштио је СББ.

  

Компанија СББ поручила је да ће наставити да послује поштујући све законе Републике
Србије, "уверени да се права истина о уредном пословању компаније не може негирати
манипулацијама и објавама режимских медија".
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