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PoRo.Ito NADZoRNEGA SVETA SKUPS.INI O PREVERITVI IN POTRDITVI IETNEGA

PORO.ILA KSP HRASTNIK, d. d. ZA POSLOVNO LETO 2017

V skladu z 282. dlenom Zakona o gospodarskih druibah - ZGD-1-UP83 (Ur. l. RS, it.65/2OO9
ter spremembe in dopolnitve Ur. l. RS at. 33/2077, 97/2077, 32/2072, 5712072, 82/7073,

55/2Ot5, t5/2017) nadzorni svet KSP HRASTNIK, Komunalno - stanovanjskega podjetja, d. d.

podaja sk-upitini porodilo o preveritvi in potrditvi Letnega poroiila druZbe za poslovno leto
2017. Nadzorni svetje v l. 2017 poslovanje druibe nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti,

dolodenih z zakonskimi predpisi, Statutom druibe in Poslovnikom o delu nadzornega sveta.

7. POROEILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2077

Nadzorni svet druibe KSP HRASTNIK, d. d. je v l. 2017 deloval v naslednji sestavi:
- Matej Haberl, predsednik (predstavnik delnidarjev),
- Andreja Obran Milinovii, namestnica predsednika (predstavnica delavcev),
- Anita Kozole, dlanica (predstavnica delnitarjev),
- lvan einiar, tlan (predstavnik delniiarjev),
- Tadej Pavdnik, tlan (predstavnik delnitarjev),
- Damjan 5ubic, tlan (predstavnik delavcev).

Nadzorni svet se je v l.2077 sestal Stirikrat in sicer:

1) 4. redna seia dne 3 3.20771

obravnava in sprejem Letnega porodila za leto 2016 z revizijskim poroiilom;

2) 5. redna seia dne 1,2.5.2017
obravnava in sprejem Gospodarskega natrla za l.2OL7',

oblikovanje predlogov sklepov za glasovanje na skupiiini: uporaba bilandnega

dobiika za leto 2016, imenovanje revizorja zal.2077;
podana .je bila informacija o poslovanju druibe v obdobju januar - marcc2Ol7;

6. redna seia dn e 27 .9. 2071
podana je bila informacija o poslovanju druibe v obdobju januar - avgust 2017;

3)
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4l 7. redna seia dne 16. 12.2017
podana je bila informacija o poslovanju druibe v obdobju januar - oktober 2O7-l z

oceno poslovan.ja do 31,. 77. 7077;
obravnava in sprejem Zadasnega gospodarskega nairta za l. 2018.

Nadzorni svet je v l. 20L7 svoje delo opravljal skladno s svojo temeljno funkcijo nadzora nad
vodenjem poslovanja druZbe in dolinostjo skrbnega in vestnega gospodarjenja na podlagi
pristojnosti, ki mu jih dajejo veljavni predpisi in akti druibe. Nadzorni svet je na rednih sejah
najved pozornosti namenil spremljanju rednega poslovanja druZbe in tako pregledal in

obravnaval vei informacij o poslovanju druZbe, ki jih je pripravilo vodstvo druZbe. Prav tako
je bil natanino seznanjen s problemi in novostmi v druibi, tako na finandnem podrodju kot
tudi na podrotju izvajanja dejavnosti.
Nadzorni svet je v sklopu svojih pristojnostih od vodstva in strokovnih sluib zahteval razlidne
podatke, pojasnila, dokumente, kar je vse pripomoglo k razjasnjevanju in ugotavljanju
pravilnosti posameznih postopkov. Vsa zahtevana dokumentacija in gradiva so bila
nadzornernu svetu posredovana pravoiasno, korektno ter na dogovorjen naiin.

2. PREVERITEV IN POTRDITEV REVIDIRANEGA LETNEGA POROEILA DRUZBE ZA
POSLOVNO LETO 2077

Nadzorni svet KSP HRASTNIK, d. d. je na 8. redni seji dne 30. 3. 2018 obravnaval Letno
porotilo druibe za poslovno leto 2017 s porodilom pooblaiiene revizijske druZbe RUTINA,
d.o.o. iz Ljublja n e.

V revizorjevem porodilu za leto 207-1 je navedeno, da so revidirali priloiene raiunovodske
izkaze druZbe, ki vkljuiujejo bilanco stanja na dan 31. 72.2017, izkaz poslovnega izida, izkaz
denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek bistvenih ratunovodskih usmeritev in
druge pojasnjevalne opombe ter, da je bilo pregledano tudi poslovno porotilo uprave. V
revizorjevem porodilu je navedeno, da so ra6unovodski izkazi resniten in poiten prikaz
finantnega stanja druibe na dan 31. 1-2. 2017 ter, da so v skladu s slovenskimi
raiunovodskimi standardi. Navedeno je tudi, da je poslovno poroiilo skladno z revidiranimi
radunovodskimi izkazi.

Na podlagi podrobne preveritve Letnega poroaila druZbe za l. 2017 s porodilom pooblaitene
rerrizijskc druibe RUTINA, d.o.o. iz L.iubljane:

je nadzorni svet ugotovil, da je Letno poroiilo druibe za poslovno leto 2O\7 v skladu
z dolodbami Zakona o gospodarskih druibah in radunovodskimi standardi;
nadzorni svet meni, da.je Letno porodilo ter v njem vsebovani podatki verodostojen
odraz poslovanja druibe v preteklem poslovnem letu;
je nadzornisvet druibe potrdil revidirano Letno poroailo druibe KSP HRASTNIK, d. d.;
nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizijskemu porodilu za leto 2017, ki ga je
pripravila revizijska druZba RUTINA, d. o. o., saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z

zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda Letnega porodila
in poslovanja d ruZbe:
nadzorni svet druibe soglaia s predlogom uprave, da skup5iina delnidarjev sprejme
sklep, da bilandni dobidek poslovnega leta 2OL7 v viSini 38.775,73 € ostane
n erazporejen;
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nadzorni svet predlaga skupidini druibe, da sprejme sklep o podelitvi razreinice
upravi za poslovno leto 2017 prav tako pa tudi nadzornemu svetu druZbe za leto
2O\7, saj namret ocenjuje, da je druiba poslovala v skladu z zairtanimi cilji ter
planom za leto 2017; nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila druibo uspeino,
skrbno in skladno s predpisi ter akti druibe.

Predsed nik Nadzo ga sveta

Matej Hab rlY'lP-44
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