PoRoiILo

UPRAVNEGA oDBORA. SKUPS.INI DRUZBE SIVENT, D.D,
O DELU UPRAVNEGA ODBORA.

IN PREVERITVI LETNEGA POROdILA
IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA PORO.ILA ZA LETO 2OI3
Upravni odbor druZbe Sivent, d.d.. Ljubljana v letu 2013 deloval v sestavi:
- 'lomaZ Lahajner. predsednik"

-

Majna Silih. nanestnica predsednika in
Bojana Vinkovid, izvrina direktorica.

Porotilo o dclu upravnega odbora
V letu 2011 se.je upravni odbor druZbe Sivent. d.d., Ljubljana sestal na dveh
Upravr.ri odbor

je bil na vseh sklicanih

sejah.

sejah sklepden ter tako veljavno odlodal o zadevni

problcmatiki.

je

upravni odbor obravnaval problematiko skladno z dnevnim redom
posanezne 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

Na svojih

se.jah

zadevnih problematik dr u2be.

Upravni odbor.le preverjal poSlovanje podjetja sproti na posameznih sejah na podlagi porodil
izvrine direktorice druZbe ter ustnih obrazloZitvah o tekodem poslovanju podj.-tja in

njegorem tlnandnem polo2aju. investicijskih nadnih
o p

crat

iV n

ir.r.r

in

dezinvesticijah

ter

drugimi

i postopki druZbc.

Na svojih sejah upravnr odbor obravnaval zapisnike preteklih sej ter tckodo problematiko
druZbe. tlplavni odbor' .je redno in sprotlro izvajal aktivnosti v zvezi s spremljanjem naloZb ter
poslovanja druZb. kijih ina druZba Sivent. d.d., Ljubljana v svojih sredstvih ter strukturo sredstev in
naloZb usklajcr'al skladno z nadeli gospodarnosti. likvidnosti in tveganja.

Na svojih se.jah

-

l

letrr 2013

je

Lrpravni odbor sprc.jel naslednje pomembnejie sklepe:

splejel Revidirano Letno porodilo druZbe Sivent, d.d.. Ljubljana in Revidirano Konsolidirano
letno porodilo SkLrpinc Sivent za poslovno leto 2012:

-

sprejel Porodilo Lrpral rrega odbora o delu upravnega odbora in preveritvi Lctnega porodila in
sestavljenega letnega porodila za leto 2012;

-

sklical I 6. redno sejo skupiiine delnidarjev druZbe

1er spre.jel predlog dnevnega reda 16. redne

skup(iine clelniialjer in predloge sklepov pri posameznih toikah predlaganega dnevnega
reda:

-

na predlog izvrine dilektorice spre.jel odloditve r, zvezi s posaneznimi naloZbarni druZbe.

Vsi sklepi upravnega odbora na navedenih sejah so bili sprejeti soglasno.

Letno poroiilo in Konsolidirano letno poroiilo
lJpravni odbor je podlage za I.etno poroiiJo in Konsolidirano lehro porodilo preverjal na
osnovi diskusije na se'.jah upravnega odbora, s po.jasnili izvrine direktorice druZbe. Vsi dlani
upravnega odbora so imeli moZnost preveriti podlage za Letno porodiJo in Konsolidirano
letno porodilo dru2bc. Upravni odbor ocenjuje, da Letno porodilo in Konsolidirano letno
porodilo druZbe za leto 2011 vsebuieta vse pomembne infonnacije o poslovanju druZbe v tem
letu ter realno prikazu.jeta delol'anje dru2be.

Pri preveritvi predloZenega Letnega porodila druZbe Sivent, d.d. in Konsolidiranega letnega
porodila za lcto 2013 je upravni odbor upoSteval naslednje dejavnike:
- LJpravni odbor je redno obravnaval in preverjal vodenje in poslovanje druZbe na
osnovi poroiil izvrSnega direktorla:
- Izvrlna direktorica je upravnemu odboru posredovala vse informacije, ki jih je le-ta
potreboval oz. zahteval za nemoteno izva.janje aktivnosti y zvezi z nadziranjem
poslovanj a in votlenja druZbe:
- Letno porodilo s poslovnim poroiilom ter radunovodskrmi izkazi in njihovimi
pojasnili je revidirala rcvizijska druZba KPMG, fl.e.e., I,jubljana, ki je na letno
p,,ror:ilo izdalr pozitir no mncrr.je:
- Konsolidirar.ro letno porodilo s poslovnim porodilom ter konsolidiranimi
radunovodskjmi izkazi in njihovimi pojasnili je revidirala revizijska druZba KPMG,
i.o.e.. T,jubl.jara. ki.je na konsolidirano letno poroiilo 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 por.nentbne inlbrmacije in poslovne dogodke v letu 2013;
- Po mnenjr.L LLpravncga odbora l,etno porodilo druZbe Sivent, d.d. in Konsolidirano
letno porodilo Skupine Sivent izkazujeta resnidno in poSteno sliko finandnega
poloZa.ja. prentoZenja. obveznosti in poslovnega izida druZbe in Skupine za poslovno
leto 201 3.

Na podlagi obravnar,anc dokumcntacije. predloZenih podatkov 1er I prejSnjem odstavku
omenjenih dejstev je upravni odbor dm2be Sir.ent. d.d. na svoji se.ji dne 04.06.2014 sprejel
sklep. s katerim je potrdil Letno poroiilo druZbe in Konsolidirano letno porodilo skupine, ker
po mnenju Llpravnega odbora sr.'eta izkazujeta resnidno in poSteno sliko poslovanja in stanja
deiniSke druZbe Sivent. fl.d.. T,jubljana in Skupine Sivent v letr-r 2013.

Bilanini dohitek
I.lpravrri odbor ugotavlja. da.je dnrZba Sivent, d.d.. Ijubljana v poslovnem letu 2013 izkazala
negative;r bilandni dobidek. ki na bilandni datum 31.12.2013 znaSa - 1.190.679 EUR. Izguba
iz poslovanja je r, 1etu 20lJ znaiala rl5C).251 E[JR. Celotna dista izguba v letu 2013 je
zuaSrla

-

b7.15.2

1-

t

R.

je v letll 2013 nadaljevala z izvilaryem ukrepov za zavarovanje svojega premoZenja
ter likvidnosti. predvsem z aktivnostmi odprodaje posameznih naloZb s ciljem zniZanja
Dru2ba

izpostavlj enosti do finandnih institucij ter posledidno zavarovanja preostalega premoZenja ter

kontinuitete poslovanja. skladno s sklepom upravnega odbora z dne 09.10.2008. Skladno s
tem je odprodala nepremidnino in poslolni deleZ v Net TV d.o.o., s prejetimi finaninimi
sredstvi pa .je odplaiala del posojila pri banki. DruZba je pri banki uspela dogovoriti
reprogram posojila s kratkorodnega v dolgorodnega. karje dodatno izboljSalo hnandni poloZaj
dru2be.

Knjigor,odska vrednost delnice na dan 31.12.2013 zna5a 3,81 EUR in se je zaradi
prevrednotenia trZnih vrednostnih papitjev. kar je izkazano kot postavka v kapitalu druZbe,
povetala glede na leto prej za9.6Tn.
Upravni odbor ocenjuje" da je bilo vodenje in prav tako poslovanje druZbe Sivent, d.d.,
Ljubljana v letu 2013 transparentno ter skladno s sprejetimi smernicami delovanja in planom
poslovanja in da se je druZba uspeSno prilagajala in reagirala v pogojih svetovne finandne
krize. Na podlagi navcdenega upravni odbor skupSiini predlaga, da podeli razreSnico
upravnernlr odboru druZbe Sivent. d.d.. Ljubljana in izvrSni direktorici druLbe za njuno delo v
poslovnem letu 201 3.

Sivent. d.d.. I jubllana
Predsedn ik Upravnega odbora
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