Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d.d. za leto 2009

Trbovlje, 28.05.2010
Dušan Požun,
predsednik nadzornega sveta
Zasavskega računskega centra d.d

Uvod
V letu 2009 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na 4. skupščini družbe dne
12.07.2005, sestal na treh sejah. Dosedanjemu NS je v letu 2009 potekel mandat,
nadzorni svet v novi sestavi se je sestal na ustanovni seji.
NS je tudi v letu 2009 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno
določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2009

Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo opravljal na svojih sejah, ki jih je skliceval
predsednik nadzornega sveta po svoji presoji ali na pobudo članov oziroma uprave.
Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti izdajal soglasja in mnenja k predloženim
poročilom, informacijam in predlogom.
Uprava je za seje pripravljala ustrezna gradiva, na sejah je odgovarjala na
postavljena vprašanja. Uresničevanje sklepov je nadzorni svet redno preverjal.
Poleg rednega nadzora, se je nadzorni svet v letu 2009 osredotočil predvsem na dve
področji:
- imenovanje nove uprave (direktorju Petru Čedetu je 31.12.2009 potekel mandat)
- ukrepi za izboljšanje slabega poslovanja v letu 2009.

30. seja NS dne 25.03.2009
Sklep: NS je razpravljal o poslovanju v letu 2008. Rezultat je slabši od
pričakovanega, ker ni bilo rezultatov iz prodaje finančnih naložb. Potrebno je pričeti z
aktivnostmi za izboljšanje poslovanja.
Sklep: NS se je seznanil z aktivnostmi za zmanjšanje stroškov v letu 2009.

31. seja NS dne 29.06.2009
Sklep: NS je letno poročilo za leto 2008 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi
obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in
letno poročilo za leto 2008 potrjuje.
Sklep:Izguba družbe za poslovno leto 2008 znaša 21.642,14 EUR in se
pokrije v breme prenesenega dobička preteklih let. Preostali del bilančnega dobička
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v višini 192.274,78 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v
prihodnjih poslovnih letih.
Sklep: NS soglaša s predlaganim dnevnim redom skupščine.

32. seja NS dne 15.10.2009
Sklep: NS se je seznanil s položajem, ki ne kaže sprememb – negativni trend
se nadaljuje. Na koncu leta bo izguba bistveno večja od predvidene.
Sklep: NS se je seznanil z ukrepi zmanjševanja stroškov dela. Priporočil je upravi,
da se postopki za zmanjšanje števila zaposlenih začnejo takoj.
Sklep: NS imenuje ga. Alenko Halzer, univ.dipl.inž.mat., za direktorico podjetja.
Petletni mandat bo nastopila 01.01.2010. NS pooblašča predsednika NS, da z
Alenko Halzer sklene pogodbo o zaposlitvi. NS nalaga g. Čedetu, da v obdobju do
konca leta 2009, o pomembnih odločitvah obvešča Alenko Halzer, ki naj tudi sodeluje
pri odločitvah, ki se nanašajo na prihodnje poslovanje. Primopredaja poslov bo
potekala od 14 do 24 decembra.
(Sklep sta sprejela dva člana NS. Ga Alenka Halzer se je glasovanja vzdržala.)

33. seja NS dne 10.12.2009 (ustanovna seja NS v novi sestavi)
Sklep: Za predsednika NS se imenuje g.Dušan Požun, za podpredsednika pa
g. David Jančič.
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Preveritev letnega poročila za leto 2009
Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2009, ki ga je predložila uprava ter
ugotovil, da ZRC ni dosegel načrtovanih rezultatov.
Čista izguba obračunskega obdobja znaša 78,586,44 EUR.
Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da se izguba tekočega leta pokrije z
nerazporejenimi dobički preteklih let.
Nadzorni svet je na podlagi obravnavanja in ocenitve predloženega letnega poročila
za leto 2009 ugotovil, da ZRC ni posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:
Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2009 obravnaval na svoji 35. redni seji
dne 02.06.2010 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani
članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2009
potrjuje.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2009
upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d. .

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta
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