PoRoiILo

UPRAVNEGA oDBoRA SKUPSdINI DRUZBE SIVENT, D.D.
O DELU UPRAVNEGA ODBORA

IN PREVERITVI LETNEGA PORO.ILA
IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROdILA ZA LETO 2012
Upravni odbor druZbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 2012 deloval v sestavi:
- TomaZ Lahajner, predsednik,
- Majna Silih, namestnica predsednika in

-

Bojana Vinkovid, izvr3na direktorica.

Poroiilo

o delu upravnega odbora

V letu 2012 seje upravni odbor druZbe Sivent, d.d., Ljubljana sestal na Stirih sejah.
Upravni odbor je bil na vseh sklicanih sejah sklepden ter tako veljavno odlodal o zadevni
problematiki.

Na svojih sejah je upravni odbor obravnaval problematiko skladno z dnevnim redom
posamezne seje upravnega odbora na podlagi gradiva, ki ga je skladno s poslovnikom prejel
pravodasno za vsako sejo. Vsi dlani upravnega odbora so dejavno sodelovali pri obravnavanju

zadevnih problematik druZbe.

Uprarmi odborje preverjal poslovanje podjetja sproti na posameznih sejah na podlagi porodil
izvr5ne direktorice druZbe ter ustnih obrazloLitvah o tekodem poslovanju podjetja in

njegovem finandnem poloZaju, investicijskih nadrtih

in

dezinvesticijah

ter

drugimi

operativnimi postopki druZbe.

Na svojih sejah upravni odbor obravnaval zapisnike preteklih sej ter tekoio problematiko
druZbe. Upravni odbor je redno in sprotno izvajal aktivnosti v zxezi s spremljanjem naloZb ter
poslovanja druZb, ki jih ima druZba Sivent, d.d., Ljubljana v svojih sredstvih ter strukturo sredstev in
naloZb usklajeval skladno z nadeli gospodamosti, likvidnosti in tveganja.

Na svojih sejah v letu 2012 je upravni odbor sprejel naslednje pomembnejie sklepe:

-

sprejel Revidirano Letno porodilo dru2be Sivent, d.d., Ljubljana in Revidirano Konsolidirano
letno porodilo Skupine Sivent za poslovno leto 201

-

I;

sprejel Porodilo upravnega odbora o delu upravnega odbora in preveritvi Letnega porodila in
sestavljenega letnega porodila za leto 2011;

-

sklical 15. redno sejo skupidine delnidarjev druZbe ter sprejel predlog dnevnega reda 15. redne
skupidine delnidarjev in predloge sklepov pri posameznih todkah predlaganega dnevnega
reda;

-

na predlog izvrSne direktorice sprejel odloditve v zvezi s posameznimi naloZbami druZbe.

Vsi sklepi upravnega odbora na navedenih

sej

ah so

bili sprejeti

soglasno.

Letno poroiilo in Konsolidirano letno poroiilo
Upravni odbor je podlage za Letno porodilo in Konsolidirano letno porodilo preverjal na
osnovi diskusije na sejah upravnega odbora, s pojasnili izvr3ne direktorice druZbe. Vsi dlani
upravnega odbora so imeli moZnost preveriti podlage za Letno porodilo in Konsolidirano
letno porodilo druZbe. Upravni odbor ocenjuje, da Letno porodilo in Konsolidirano letno
porodilo druLbe za leto 201.2 vsebujeta vse pomembne informacije o poslovanju druZbe v tem
letu ter realno prikazuj eta delovanje druZbe.

Pri preveritvi predloZenega Letnega porodila druZbe Sivent, d.d. in Konsolidiranega letnega
porodila za leto 2012 je upravni odbor upo5teval naslednje dejavnike:
- Upravni odbor je redno obravnaval in preverjal vodenje in poslovanje druZbe na
osnovi porodil izvr5nega direktorj a;
- Izvr5na direktorica je upravnemu odboru posredovala vse informacije, ki jih.je le-ta
potreboval oz. zahteval za nemoteno izvajanje aktivnosti v zvezi z nadziranjem
poslovanja in vodenja druZbe;

-

je

s

poslovnim porodilom ter radunovodskimi izkazi in njihovimi
revidirala revizijska druZba KPMG, d.o.o., Ljubljana, ki je na letno

Letno porodilo

pojasnili
poroiilo izdala pozitivno mnenje:

-

Konsolidirano letno porodilo s poslovnim porodilom ter konsolidiranimi
radunovodskimi izkazi in njihovimi pojasnili je revidirala revizijska druZba KPMG,
d.o.o., Ljubljana, ki je na konsolidirano letno porodilo izdala pozitivno mnenje;
Upravni odbor na letno in konsolidirano letno porodilo ni imel posebnih pripomb;
Letno porodilo in Konsolidirano letno porodilo sta sestavljena jasno in pregledno ter
vsebujeta vse pomembne informacije in poslovne dogodke v letu 2012;
Po mnenju upravnega odbora Letno porodilo druZbe Sivent, d.d. in Konsolidirano

letno porodilo Skupine Sivent izkazujeta resnidno

in

po5teno sliko finandnega

poloLaja, premoZenja, obveznosti in poslovnega izida druLbe in Skupine za poslovno
leto 2012.

Na podlagi obravnavane dokumentacije, predloZenih podatkov ter v prej5njem odstavku
omenjenih dejstev je upravni odbor druZbe Sivent, d.d. na svoji seji dne 05.06.2013 sprej el
sklep, s katerim je potrdil Letno porodilo druZbe in Konsolidirano letno porodilo skupine, ker
po mnenju upravnega odbora sveta izkazujela resnidno in po5teno sliko poslovanja in stanja
delniSke druZbe Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine Sivent v let'a.2012.

Bilanini dobiiek
Upravni odbor ugotavlja, da je druZba Sivent, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2012 izkazala
negativen bilandni dobidek, ki na bilandni datum 31.12.2012 znaia - 1.123.326 EUR. DruZba
je na bilandni datum iz kapitalskih rezerv pokivala preneseno izgubo v viSini - 1.582.123
EUR in del disto izgube leta 2012 v viSini - 1.576.361 EUR. Izguba iz poslovanja je v letu
2012 znaSala - 169.922 EUR. Celotna dista izguba v letu 2012 je znaSala 2.699.687 EUR.

Pri tem so popravki vrednosti naloZb znasali - 2.262.197 EUR, od tega popravek vrednosti
najvedje naloZbe GP Ljubljana d.d. 1.920.849, ki ga je druZba oblikovala po posvetu z
revizorjem in sicer na revidira:ro knjigovodsko vrednost delnice te druZbe na 31.12.2012. pri
druZbi Net TV d.o.o. je bil oblikovan popravek vrednosti naloZbe v visini 341.34g EUR kot
proporcionalni preradun vrednosti nalozbe glede na zadnj o prodajno vrednost poslovnega
deleZa te druZbe. Druzba je navedene popravke oblikovala skladno s posvetom z revizorjem
in na podlagi nadela previdnosti, predvsem zaradi zaostrenih razmer na trgu in posledidno
nizke likvidnosti trga, zaradi desar je verjetnost, da druZba v primeru prodaje doseZe
pridakovalo ceno za posamezno naloZbo niZja ali pa bolj odmaknjena v prihodnost. ie teh
popravkov druZba ne bi oblikovala, bi dista izguba druZbe v letu 201 2 znaiala - 437.490 EUR.

je v letu 2012 nadaljevala z izvajuo'fem ukrepov za zavarovanje svojega premozenja
ter likvidnosti, predvsem z aktivnostmi odprodaje posameznih nalozb s cillern zniLanja
DruZba

izpostavlj enosti do finandnih institucij ter posledidno zavarovanja preostalega premoZenja ter
kontinuitete poslovanja, skladno s sklepom upravnega odbora z dne 09.10.200g.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2012 znaSa 3,48 EUR in se
letu 2012 zmanjSala glede na leto 201 1 za 44 "6 %o.

je

zaradi izgube v

Upravni odbor ocenjuje, da je bilo vodenje in prav tako poslovanje druZbe Sivent, d.d.,
Ljublj ana v letu 2012 transparentno ter skladno s sprejetimi smemicami delovanja in planom
poslovanja in da se je druZba uspesno prilagajala in reagirala v pogojih svetovne finandne
krize. Na podlagi navedenega upravni odbor skupsdini predlaga, da podeli razre3nico
upravnemu odboru druZbe Sivent, d.d., Ljublj ana in
poslovnem lext 2012.

izwini direktorici

druLbe zanjuno delo v

Sivent, d.d., I,jubl jana

Ljubljana,05.06.2013

