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NADZORNI SVET

POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI
O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA POROČILA INDUPLATI d.d.
ZA LETO 2016

SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE
V letu 2016 so nadzorni svet družbe Induplati d.d. sestavljali Tanja Marolt, Aleksander Jereb in Viktor Marinšek.
V poslovnem letu 2016 se je nadzorni svet sestal na štirih rednih sejah. Na sejah je nadzorni svet odločal o
zadevah, ki jih v okvir njegovih pristojnosti določajo zakon in akti družbe ter obravnaval ostalo za poslovanje
družbe pomembno problematiko. Poleg seznanjanja na sestankih je uprava družbe o tekoči in izredni
problematiki poslovanja družbe in dogajanjih, ki so nanjo vplivala, člane nadzornega sveta redno seznanjala tudi
s pošiljanjem poročil, analiz in drugih gradiv. Nadzorni svet je delo direktorja/direktorice in poslovanje družbe
sprotno in kontinuirano spremljal.
Nadzorni svet družbe se je v letu 2016 seznanil z nerevidiranimi konsolidiranimi letnimi računovodskimi izkazi
družbe Induplati, d.d. za leto 2015. Dalje je nadzorni svet družbe v letu 2016 preveril in potrdil letno poročilo za
leto 2015 ter podprl predlog uprave o uporabi bilančnega dobička. Skupščini družbe in upravi je bilo predloženo
poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2015. Na skupščini družbe so delničarji
podelili direktorju in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2015. Nadalje se je nadzorni svet v letu
seznanil s prodajo nepremičnin v Beogradu ter na Gostičevi ulici v Radomljah.
Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo v zadostni meri spremljano delo direktorice in da je bil seznanjen z vsemi
pomembnejšimi segmenti poslovanja družbe. Nadalje ugotavlja, da so bili vsi sklepi nadzornega sveta ter
skupščine v letu 2016 korektno in v okviru možnosti izvršeni.
PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE
Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe za leto 2016.
Nadzorni svet po opravljenem pregledu k letnem poročilu nima pripomb in ga potrjuje. Nadzorni svet ugotavlja,
da vsebina letnega poročila družbe realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2016 ter da se vsebina letnega
poročila in vizija razvoja, ki je v njem opredeljena, ujemata s stališči nadzornega sveta, zato na podlagi preveritve
letnega poročila potrjuje letno poročilo družbe Induplati, d.d. za leto 2016.
BILANČNI DOBIČEK DRUŽBE
Bilančni dobiček družbe po obračunu za poslovno leto 2016 znaša 1.747.685,24 EUR. Nadzorni svet potrjuje
predlog uprave o uporabi bilančnega dobička in predlaga skupščini, da sprejme sklep, da se bilančni dobiček
družbe ne razdeli med delničarje, pač pa ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
PODELITEV RAZREŠNICE
Nadzorni svet ocenjuje, da je bila družba v letu 2016 ustrezno in zakonito vodena in tudi ustrezno nadzorovana,
zato predlaga skupščini družbe, da za delo v letu 2016 upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico.
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