
PoRoClLO UPRAVNEGA ODBORA sKUPSctNt DRUZBE SIVENT, D.D.

O DELU UPRAVNEGA ODBORA

IN PREVERITVI LETNEGA POROCILA
IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROCILA ZA LETO 2015

upravni odbor druzbe sivent, d,d,, Ljubljana v retu 2015 deloval v sestavi:
- TomaZ Lahajner, predsednik,

- Majna Silih, namestnica predsednika in

- Bojana Vinkovid, izvrina direktorica,

Porodilo o delu upravnega odbora

V letu 2015 se je upravniodbordruZbe Sivent, d.d,, Ljubljana sestalna dveh rednih sejah,
Upravniodbor je bilna sklicanih sejah sklepcen tertako veljavno odlocalo zadevni problematiki.
Upravni odbor obravnaval problematike skladno z dnevnim redom sej upravnega odbora na podlagi gradiv, kijih
je skladno s poslovnikom prejel pravocasno za sejo, Vsi clani upravnega odbora so dejavno sodelovali pri
obravnavanju zadevnih problematik druZbe.

Upravni odbor je preverjal poslovanje podjetja na podlagi porodil izvrsne direktorice druZbe ter ustnih
obrazloZitvah o tekodem poslovanju podjetja in njegovem finandnem poloZaju, investicijskih nadrtih in
dezinvesticijah ter dru g imi operativn im i postopki druZbe.

Na seji upravni odbor obravnaval tekoco problematiko druZbe, Upravni odbor je redno in sprotno izvalal
aktivnosti v zvezi s spremljanjem naloZb ter poslovanja druZb, kijih ima dru2ba Sivent, d.d,, Ljubljan, u ruojih
sredstvih ter strukturo sredstev in naloZb usklajeval skladno z naceli gospodarnosti, likvidnosti in tveganja,

V letu 2015 je upravni odbor sprejel naslednje pomembnejse sklepe:
- sprejel Revidirano Letno porodilo druZbe Sivent, d,d., Ljubljana in Revidirano Konsolidirano letno

porodilo Skupine Sivent za poslovno leto 2014;

- sprejel Porodilo upravnega odbora o delu upravnega odbora in preveritvi Letnega porodila in
sestavljenega letnega porodila za lelo 2014;

- sklical 18' redno sejo skup5cine delnicaryev druZbe ter sprejel predlog dnevnega reda 18. redne
skup5dine delnicarlev in predloge sklepov pri posameznih todkah predlaganega dnevnega reda.

Vsi sklepi upravnega odbora so bili sprejeti soglasno,

Letno porodilo in Konsolidirano letno porodilo

Upravniodbor je podlage za Letno porodilo in Konsolidirano letno porodilo preverjalna osnovidiskusrle na sejah
upravnega odbora, s pojasnili izvr5ne direktorice druZbe, Vsi clani upravnega odbora so imeli moZnost preveriti
podlage za Letno porodilo in Konsolidirano letno porodilo druZbe. Upravni odbor ocenjuje, da Letno porodilo in
Konsolidirano letno porocilo druZbe za leto 2015 vsebujeta vse pomembne informacije o poslovanju druZbe v
tem letu ter realno prikazujeta delovanje dru2be.

Pri preveritvi predloZenega Letnega porocila druZbe Sivent, d,d. in Konsolidiranega letnega porodila za leto
2015 je upravni odbor upo5teval naslednje dejavnike:



Upravni odbor je redno obravnaval in preverjal vodenje in poslovanje druZbe na osnovi porodil

izvr5nega direktorja;

lzvr5na direktorica je upravnemu odboru posredovala vse informacije, ki jih je le{a potreboval oz.

zahteval za nemoteno izvajanje aktivnosti v zuezi z nadziranjem poslovanja in vodenja druZbe;

Letno porodilo s poslovnim porodilom ter radunovodskimi izkazi in njihovimi pojasnili je revidirala

revizijska druZba KPMG, d.o.o., Ljubljana, kije na letno porocilo 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 20'15;

Po mnenju upravnega odbora Letno porocilo druZbe Sivent, d.d. in Konsolidirano letno porocilo Skupine

Sivent izkazujeta resnicno in po5teno sliko finandnega poloZaja, premoZenja, obveznosti in poslovnega

izida druZbe in Skupine za poslovno leto 2015,

Na podlagi obravnavane dokumentacije, predloZenih podatkov ter v prej5njem odstavku omenjenih dejstev je

upravni odbordruZbe Sivent, d.d, na svoji seji dne '19.05,2016 sprejel sklep, s katerim je potrdil Letno porodilo

druZbe in Konsolidirano letno porodilo skupine, ker po mnenju upravnega odbora sveta izkazujeta resnidno in

po5teno sliko poslovanja in stanja delni5ke druZbe Sivent, d,d., Ljubljana in Skupine Sivent v letu 2015.

Bilandnidobidek

Upravni odbor ugotavlja, da je druZba Sivent, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2015 posloualaz dobickom v

vi5ini 444,094 EUR, bilandna izguba na dan 31 .12.2015 pa tako zna5a -653,716 EUR,

DruZba je v letu 2015 nadaljevala z izvajanjem ukrepov za zauarcuanje svojega premoZenja ter likvidnosti,

predvsem z aktivnostmi odprodaje posameznih naloZb s ciljem znilanja izpostavljenosti 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 del svojih naloZb, s prejetimi finandnimi sredstvi pa je

odpladala del posojila pri banki,

Upravni odbor ocenjuje, da je bilo vodenje in prav tako poslovanje druZbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 20'15

transparentno ter skladno s sprejetimi smernicami delovanja in planom poslovanja, Na podlagi navedenega

upravni odbor skup5dini predlaga, da podeli razre5nico upravnemu odboru druZbe Sivent, d.d., Ljubljana in

izvr5ni direktorici druZbe za njuno delo v poslovnem letu 2015.

Sivent, d,d,, Ljubljana

Predsednik

Ljubljana, 19,05.2016


