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I. POSLOVNO POROČILO
IZJAVA UPRAVE ZRC d.d., Trbovlje v skladu s 60. a členom ZGD-1
Uprava Zasavskega računskega centra d.d., Trbovlje (ZRC d.d., Trbovlje) v skladu s 60. a
členom Zakona o gospodarskih družbah zagotavlja, da je letno poročilo družbe ZRC d.d.,
Trbovlje sestavljeno in bo objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter
Slovenskimi računovodskimi standardi.

Trbovlje, 27.5.2017

1. PREDSTAVITEV DRUŽBE
1.1. Osnovna izkaznica družbe
Ime:

Zasavski računski center d.d., Trbovlje

Skrajšan naziv :

ZRC d.d., Trbovlje

Naslov :

Obrtniška cesta 14

Telefon:

03 563 34 00, 03 563 34 10

Fax:

03 563 34 30

E-mail:

info@zrc.si

Ustanovitev:

16.10.1998

Reg.sodišče:

Okrožno sodišče v Ljubljani, št.vložka: 1/19752/00

Matična št.:

5666228

Davčna številka:

71067680

Šifra dejavnosti:

62.030

Poslovni račun:

SI56 0233 0001 4736 822, NLB d.d. Ljubljana

Osnovni kapital:

268.300 EUR

Nominalna vrednost. delnice:

5 EUR

Velikost:

majhna delniška družba

Poslovno leto:

koledarsko leto
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1.2. Ustanovitev in lastništvo
Podjetje ZRC d.d., Trbovlje je bilo ustanovljeno leta 1981 kot p.o.. Leta 1992 se je
preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, s pretežno družbeno lastnino (96,3%
delež), Rudniki rjavega premoga Slovenije pa so bili 3,7% lastniki. Podjetje je bilo vpisano v
sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani dne 1.10.1992 pod številko vložka Srg
7406/92.
Podjetje se je v postopku lastninskega preoblikovanja po Zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij, preoblikovalo v delniško družbo na osnovi odločbe Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo številka LP 01464/01052-1998/BS, z dne 1.7.1998.
Delniška družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko Srg
98/04022 z dne 16.10.1998 in številko vložka 1/19725/00. Družba je bila ustanovljena za
nedoločen čas.
Tabela 1: Ustanovitelji in njihovi deleži v osnovnem kapitalu, ob koncu lastninskega preoblikovanja

Slovenski odškodninski sklad
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d.
Slovenska razvojna družba
Udeleženci interne razdelitve
RTH d.o.o.
Udeleženci notranjega odkupa
Delničarji iz naslova javne prodaje delnic
Skupaj

% osnov. kapitala

število delnic

9,63
9,63

6.808
6.808

34,60
19,26
3,70
3,92
19,26
100,00

24.511
13.617
2.616
2.723
13.617
70.700

Tabela 2: Struktura lastnikov, ki imajo na dan 31.12.2016 več kot 5% delnic družbe

Podjetje

% osnovnega
kapitala
16,85
15,28
9,55
7,82
6,25
5,07

Rudnik Trbovlje – Hrastnik
NLB d.d.
ZRC d.d. Trbovlje
Miha Halzer
Spekter d.o.o.
KS Naložbe d.d.
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število delnic
9.041
8.197
5.122
4.194
3.352
2.723

Tabela 3: Zaposleni in ostali lastniki in ocenjena vrednost ostalih skupin delničarjev

Delničarji

% osnovnega kapitala

število delnic

13,54
25,64

7.266
13.765

Zaposleni
Ostali lastniki

Z delnicami ZRC d.d., Trbovlje se je do leta 2003 trgovalo na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev. Leta 2003 pa se je družba s sklepom skupščine delničarjev umaknila z
organiziranega trga vrednostnih papirjev in se z delnicami ZRC-ja trguje na osnovi
kupoprodajnih pogodb. Skupno število delničarjev na presečni datum je 61.
1.2.1. Lastne delnice
Družba ZRC d.d., Trbovlje v letu 2016 ni kupovala lastnih delnic. Na dan 31.12.2016 je imela
družba v lasti 5.122 lastnih delnic v skupni vrednosti 32.427 EUR.
Na presečni datum 31.12.2016 je osnovni kapital znašal 268.300 EUR in ga je sestavljalo
53.660 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 5 EUR.
Povprečna cena lastne delnice na dan 31.12.2016 je znašala 6,33 EUR. Delež lastnih delnic v
osnovnem kapitalu je znašal 9,55 %.

1.3. Dejavnost družbe
Registrirane dejavnosti družbe so obsežne in med drugim vključujejo sledeče dejavnosti:


















svetovanje o računalniških napravah,
svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
obdelava podatkov,
dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami,
druge računalniške dejavnosti,
vzdrževanje in popravila pisarniških in računalniških strojev ter računalniških naprav,
dajanje računalniške in pisarniške opreme v najem,
trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino in navigacijo,
trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
posredništvo pri prodaji strojev industrijske opreme, ladij, letal,
izdaja knjig, revij in periodike,
skladiščenje,
projektiranje in tehnično svetovanje,
podjetniško in poslovno svetovanje,
finančni zakup,
druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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1.4. Organi družbe
Organi družbe opredeljeni v statutu delniške družbe so:




skupščina,
nadzorni svet,
uprava.

Nadzorni svet družbe šteje tri člane. Dva člana sta predstavnika lastnikov, en član pa je
predstavnik delavcev družbe v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Na 15. redni skupščini družbe ZRC d.d., Trbovlje, z dne 27.08.2013, sta bila kot predstavnika
lastnikov izvoljena Dušan Požun in mag. Irena Cestnik. Zbor delavcev je za svojo predstavnico
izvolil Justino Milar. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta, in sicer mandat Dušana
Požuna in mag. Irene Cestnik do 27.08.2017, mandat Justine Milar pa do 01.12.2017.
Predsednik nadzornega sveta je Dušan Požun.
Družba ZRC d.d., Trbovlje ima enočlansko upravo, direktorico družbe. Dne 15.10.2009 je bila
za direktorico družbe imenovana Alenka Halzer, ki je svoj prvi mandat nastopila 01.01.2010.
Dne 04.12.2014 je bila ponovno imenovana za direktorico družbe. Petletni mandat je
nastopila 01.01.2015.

1.5. Zaposleni in organizacija družbe
V letu 2016 se je v družbi ZRC d.d., Trbovlje število zaposlenih za nedoločen čas v primerjavi z
letom 2015 povečalo za enega zaposlenega. Tako je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 11
delavcev, od tega 6 žensk in 5 moških. Vsi imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas.
V letu 2016 je bilo na podlagi opravljenih delovnih ur obračunskega obdobja v povprečju
zaposlenih 10,5 zaposlencev.
Izobrazbena struktura in delovne izkušnje zaposlenih so relativno dobre, in sicer je
izobrazbena struktura naslednja: 6 zaposlenih s VII. stopnjo, 3 zaposleni s VI. stopnjo in 2
zaposlena s V. stopnjo.
Povprečna starost zaposlenih je za to vrsto storitvenih del precej visoka, saj znaša 52,36 let,
vendar lahko z vidika številnih izkušenj, ki jih zaposleni imajo, v tem vidimo tudi prednost.
Delovni procesi se odvijajo v splošnem in tehničnem sektorju ter v računalniški trgovini. Vsa
dela na nivoju družbe ZRC d.d., Trbovlje kot celote organizira in vodi direktorica, za
organizacijo dela v tehničnem sektorju pa je od 1.1.2010 zadolžen Dušan Požun, ki usmerja
in koordinira opravila na področju razvoja, vzdrževanja programske opreme in druga dela na
področju strokovnih dejavnosti. Svoje delo opravlja v okviru pričakovanj.
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V splošnem sektorju sta zaposleni dve delavki: direktorica in računovodkinja-poslovna
sekretarka. V tehničnem sektorju je zaposlenih 7 delavcev: 2 vzdrževalca mreže, sistemski
inženir, 2 samostojna razvijalca, 2 organizatorja razvijalca. V računalniški trgovini sta
zaposlena 2 delavca: 1 komercialist in 1 vzdrževalec mreže.

1.6. Kapitalske in ostale povezave
Družba ZRC d.d., Trbovlje nima podružnic. Z vidika kapitalskih povezav ima družba ZRC d.d.,
Trbovlje dve dolgoročni finančni naložbi v lastniški kapital drugih gospodarskih družb, in
sicer: v družbo Intereuropa d.d. ter družbo Zavarovalnica Triglav d.d.. Lastniški delež družbe
ZRC d.d., Trbovlje v obeh navedenih družbah je manjši od 25%, zato nima vpliva na njuno
poslovanje. Poleg tega ima družba ZRC d.d., Trbovlje tudi dolgoročno finančno naložbo v
sklade pri UNICREDIT Bank in BKS Bank, vendar ji imetništvo poslovnega deleža, ki je manjše
od 20%, po dikciji 20. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)
ne daje pravice do udeležbe v kapitalu teh družb.
Kot je razvidno iz Tabele 2, nihče od lastnikov delnic družbe ZRC d.d., Trbovlje ne poseduje
več kot 25% delnic in zato z vidika lastništva nimajo vpliva na njeno poslovanje. Z vidika
poslovnih povezav pa je družba ZRC d.d., Trbovlje močno vezana na enega delničarja, to je na
družbo Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o., Trbovlje (RTH), ki predstavlja najpomembnejšega
kupca ZRC-jevih informacijskih storitev.

1.7. Splošna predstavitev poslovanja v letu 2016
Družba ZRC d.d.,Trbovlje je v letu 2016 ustvarila svoje prihodke na naslednjih področjih:







obdelava podatkov,
najem strojne in programske opreme,
prodaja programske in strojne računalniške opreme,
vzdrževanje programske opreme,
vzdrževanje strojne računalniške opreme in
izvajanje storitev za INFO TIS (posredništvo za Telemach).

Čisti prihodki od prodaje storitev in blaga so v letu 2016 znašali 682.036,26 EUR, kar je za
47% več kot v predhodnem letu. V celoti so bili ustvarjeni na domačem trgu. 261.769,09 EUR
je bilo ustvarjeno iz naslova podpisanih pogodb, 420.267,17 EUR pa iz naslova dodatnega
dela. Od dodatnega dela je bilo 403.540,65 EUR prihodkov ustvarjenih v poslovni enoti INFO.
Poslovna enota INFO je 36.868,63 EUR prihodkov ustvarila z izvajanjem storitve posredništva
Telemach za INFO TIS d.o.o., 8.863,99 EUR s storitvami v računalniški trgovini in 357.808,03
EUR od prodaje trgovskega blaga, od tega 172.838,71 EUR od prodanih telefonov Telemach.
Kot smo že omenili, je družba ZRC d.d., Trbovlje s svojim poslovanjem močno povezana z
družbo RTH, s katero smo v mesecu marcu 2016 sklenili pogodbo o vzdrževanju
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informacijskega sistema z veljavnostjo od 1.2.2016 do 31.1.2017. S 1.2.2017 je bilo z družbo
RTH sklenjeno novo pogodbeno razmerje z veljavnostjo do 31.12.2018. Na osnovi tega smo
v letu 2016 z družbo RTH ustvarili 25,71% vseh prihodkov. Pri uporabniku RTH je bil v letu
2016 stalno prisoten vsaj en vzdrževalec računalniške mreže. Za potrebe razvoja programske
opreme, vzdrževanja in vodenja obdelav je v letu 2016 za naročnika delalo pet razvijalcev in
skrbnikov programske opreme.
Ostali pomembnejši partnerji, s katerimi smo imeli v letu 2016 sklenjene pogodbe na
področju poslovne informatike in najema opreme, so: Termoelektrarna Trbovlje, Spekter
Trbovlje, KSP Hrastnik d.d., Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o. in drugi.
Pri vseh naših uporabnikih smo izvedli vse potrebne dograditve programske opreme, ki so jih
narekovale zakonske spremembe. Na zahteve naših uporabnikov smo izdelali dograditve
programov ter jim svetovali in nudili pomoč pri uporabi dopolnjenih programskih produktov.
Največ sprememb je bilo potrebnih zaradi dopolnitev e-računov, dopolnitev modula US,
povezave modula US z osnovnimi sredstvi, zakonskih sprememb REK obrazcev. Zaposleni so
se usposabljali za uporabo SAP za izvajanje storitev Telemach. Izdelava modula Trgovinsko
poslovanje je v zaključni fazi.
S 1.7.2016 smo za delo v računalniški trgovini zaposlili novega delavca.
Tehnološka opremljenost





Strežniki iSeries imajo zadnjo različico OS 7.1 in vsi imajo pogodbo o vzdrževanju.
Interna mreža sloni na treh fizičnih strežnikih z Microsoftovim operacijskim
sistemom, na dveh sta hyper-v strežnika za virtualizacijo, tretji je backup strežnik.
Imamo certifikat »Microsoft Certified Partner« kot Silver Application Development
(ISV) za PIS ZRCalo in na podlagi tega sklenjeno pogodbo za Microsoft licence.
Urejene imamo SPLA licence za gostovanje strank na naših strežnikih.

Plan za leto 2016 je bil narejen brez upoštevanja zaposlitve novega delavca v letu 2016 in 5%
znižanja pogodbene vrednosti z družbo RTH od aprila 2016 dalje. Stroške storitev smo
zmanjšali na minimum, a so se zaradi dejavnosti v računalniški trgovini le-ti povečali za
48,29% v primerjavi z letom 2015. Večino stroškov storitev predstavljajo licence in cena
vzdrževanja strojne in programske opreme.
V letu 2016 smo racionalno nabavljali blago, material, osnovnih sredstev nismo nabavljali.
Stroški dela so se v primerjavi z letom 2015 zmanjšali za 4,8%, ker smo z januarjem 2016
znižali plače za 10%, prvega julija 2016 pa zaposlili še enega delavca.
Kljub temu, da družba ZRC d.d., Trbovlje v letu 2016 z gospodarskega vidika ni poslovala
uspešno, saj je ustvarila 90.471,17 EUR čiste izgube, je bilo njeno finančno poslovanje
uspešno. Družba je bila skozi vse leto likvidna, ni se ji bilo treba zadolževati, ohranila je še
celo nekaj finančnih rezerv.
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
2. BILANC STANJA NA DAN 31.12.2016
v EUR

2016

2015

Sredstva

622.360,67

716.349

A. Dolgoročna sredstva

379.069,66

389.370

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
c) Druge delnice in deleži
V. Dolgoročne poslovne terjatve
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

0

727

0
192.956,29
187.168,53
11.519,46
175.649,07
5.787,76
0
0
0
175.478,52
175.478,52
175.478,52
10.634,85
10.634,85

727
200.987
193.810
11.519
182.291
7.177
0
0
0
177.084
177.084
177.084
10.572
10.572

B. Kratkoročna sredstva

243.291,01

321.094

II. Zaloge
4. Trgovsko blago
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
b) Kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

36.056,26
36.056,26
0
0
0
0
0
83.470,48
79.899,61
3.570,87
123.764,27
0

23.357
23.357
150.354
354
354
150.000
150.000
87.820
85.213
2.607
59.563
5.885
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2016

2015

Obveznosti do virov sredstev

622.360,67

716.349

A. Kapital

573.384,71

663.855

I. Vpoklicani kapital

268.300,00

268.300

1. Osnovni kapital

268.300,00

268.300

II. Kapitalske rezerve

485.698,69

485.699

III. Rezerve iz dobička

59.547,00

59.547

1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne
deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži
(kot odbitna postavka)
4. Statutarne rezerve

29.773,50
32.427,00

29.773
32.427

-32.427,00

-32.427

29.773,50

29.774

0
0
-149.689.81

0
-149.856
72.356

-90.471,17

-72.191

B. Rezervacije in dolgoročne PČR

0

0

1. Rezervacije

0

0

C. Dolgoročne obveznosti

0

0

I. Dolgoročne finančne obveznosti

0

0

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti

0

0

Č. Kratkoročne obveznosti

48.975,96

52.494

III. Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

48.975,96
15.516,06
33.459,90

52.494
17.547
34.947

IV. Revalorizacijske rezerve
V. Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vr
VI. Preneseni čisti poslovni izid
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta
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3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016
v EUR

1. Čisti prihodki od prodaje
- Čisti prih. od prodaje proizvodov in storitev
- Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
4. Drugi poslovni prihodki
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter
stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
- Stroški pokojninskih zavarovanj
- Drugi stroški socialnih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opred. OS
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deležev
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14..)
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2016
682.036,26
324.228,23
357.808,03

2015
465.019
357.470
107.549

0

0

422.657,66
345.954,38

162.737
111.013

76.703,28
345.249,53
257.234,71
53.366,19
34.716,78
18.649,41
34.648,63
8.757,20
8.757,20

51.724
362.633
272.946
56.416
36.627
19.789
33.271
12.919
12.919

0

0

0
2.259,84
1.210,00
0
1.210,00
185,63
0
185,63
21,17
21,17
0
0
0
0
0
5.000,00
-90.471,17

0
2.229
1.210
0
1.210
1.772
0
1.772
0
0
0
0
0
0
0
326
-72.191

4. IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA LETO 2016

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov
podjetij v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
(19+20+21+22+23)
25. Preneseni dobiček (+)/izguba (-)
26. Zmanjšanje kapitalskih rezerv (+)
27. Zmanjšanje rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah
rezerv (+)
28. Povečanje rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah
rezerv (-)
29. Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja
na bilančni presečni dan (-)
30. BILANČNI DOBIČEK(+)/IZGUBA(-) (19+25+26+27+28+29)
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v EUR
2016
2015
-90.471,17 -72.191
0

0

0

0

0
0

0
0

-90.471,17
-149.689,81
0

-72.191
72.357
0

0

0

0

0

0

0

-240.160,98
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5. OBVEZNA RAZKRITJA PO ZGD-1 IN SRS 2016
5.1. Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1
Družba nima pogojnih finančnih obveznosti.

5.2. Razkritje informacij iz 5. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1
Družba nima obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.

5.3. Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1
Družba ni odobrila nobenih predujmov in posojil.

5.4. Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1
Družba je imela na dan 31.12.2016 v lasti 5122 lastnih delnic, v letu 2016 ni pridobila ali
odtujila nobene lastne delnice, prav tako družba v letu 2016 ni sprejela niti dajala deležev v
zastavo.

5.5. Obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena ZGD-1
Iz računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 je razvidno, da je imela družba ZRC d.d.,
Trbovlje v poslovnem letu 2016 čisto izgubo v višini 90.471,17 EUR in bilančno izgubo v
višini 240.160,98 EUR.
Uprava družbe predlaga, da se celotnih 240.160,98 EUR bilančne izgube pokrije v breme
drugih postavk kapitala, in sicer 2.943,50 EUR v breme zakonskih rezerv in 237.217,48 EUR v
breme kapitalskih rezerv. O predlogu bo odločala skupščina družbe.

6. Druga razkritja
Družbo ZRC d.d., Trbovlje vodi enočlanska uprava, direktorica družbe. Direktorica je edina
zaposlena, ki ima sklenjeno individualno pogodbo.
Skupni bruto znesek vseh prejemkov, ki jih je v letu 2016 za upravljanje funkcije prejela
direktorica (plača, nadomestila, regres), je znašal 50.923,07 EUR.
Člani nadzornega sveta, ki šteje tri člane, so v letu 2016 prejeli za sejnine skupni znesek
1.721,22 EUR.
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IZJAVA ODGOVORNOSTI UPRAVE
Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe ZRC d.d., Trbovlje za leto končano
na dan 31. decembra 2016 in pojasnila k računovodskim izkazom.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne
računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in
dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko
premoženjskega stanja družbe in izidov poslovanja za leto 2016.
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov
za zavarovanje premoženja in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje zlorab in
drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in
Slovenskimi računovodskimi standardi.

Trbovlje, 27.5.2017

14

