POROCILA NADZORNEGA SVETA
Uprava druZbeVIPA HOLDING d.d. je konsolidiranoletno porodilo druZbeza poslovno leto
kondanona 31.12.2009skupaj z rcvizorjevim porodilom predloLila ilanom nadzornegasveta
in revizijske komisije v zakonskopredvidenemroku. Revizijska komisija nadzomegasvetaje
podrobnopreverila konsolidiranoletno porodilo, vkljudno z revizijskim porodilom in podala
nadzornemu svetu mnenje, da ga potrdi. Nadzorni svet je v zvezi s potrditvijo sestavil
porodilo za skup5dino.
I. Preveritev konsolidiranega letnega poroiila VIPA HOLDING d.d. za poslovno leto
koniano na dan 31.12.2009
Revizijska komisija je skladno z zakonom formalno in vsebinsko preverila konsolidirano
letno porodilo za poslovnoleto kondanona31.12.2009.Konsolidiranoletno porodilo, ki ga je
pripravila uprava druLbe,vsebujevse pomembnesestavine,ki opisujejo poslovanje druZbe.V
radunovodskem porodilu so prlkazani zahtevani radunovodski izkazi ter k njim podana
pojasnila,priloge inrazkritja. Poslovnoporodiloje prav tako sestavljenov skladu zzakonom.
Revizijska komisija nadzornega sveta je podala nadzornemu svetu mnenje, da potrdi
Konsolidiranoletno porodilo za poslovnoleto kondanona31.12.2009.
Na osnovi podanegamnenjarevizijske komisije, predloZenihgradiv in pojasnil uprave druZbe
ter mnenja poobla5denegarevizorja menimo, da so v konsolidiranem letnem porodilu za
poslovno leto kondanona 31.12.2009razl<ritavsa pomembnadejstvav zvezi s poslovanjem
druZbe.
Nadzorni svet je na svoji 30. redni seji, dne 13.07.2010 soglasno sprejel in potrdil
Konsolidiranoletno porodilo za poslovnoleto kondanona31.12.2009.
II. Preveritev in posredovanjepredlogaza uporabo bilaninega dobiika
Nadzorni svet je na 28. redni seji, dne 24.05.2010 potrdil naslednjo delitev bilandnega
dobidka:
Bilandni dobidekposlovnegaleta 2009,ki zna5a2.818.341EUR ostanenerazporejen.
Nadzorni svet se je strinjal, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razre5nica,skladno z
dolodili 294. dlenaZGD-L
III. Stali5ie nadzornega sveta do revizijskega poroiila
Skladno z 2. odstavkom282. dlena ZGD-I je nadzorni svet obravnaval revizorjevo porodilo,
ki vkljuduje mnenje o radunovodskih izkazih druZbe VIPA HOLDING d.d. ter tzlavo o
skladnosti posIovnega porodila z r evidiranimi radunovodskimiizkazi.
Na skupSdini delnidarjev je bila za revizijo radunovodskih izkazov imenovana druLba
CONSTANTIA PLUS, svetovanje,d.o.o., Dunajskacesta 160, Ljubljana.. Nadzorni svet na

revizorjevo porodilo ni imel pripomb in se je strinjal z ugotovitvami v porodilu, da so
radunovodski izkazi po na5em mnenju resniden in po5ten prikaz finandnega stanja Skupine
VIPA Holding, Nova Gorica na dan 31. decembra 2009 ter njenega poslovnega izida in
denarnih tokov za tedaj kondano leto v skladu Mednarodnimi standardi radunovodskega
porodanja,kot jih je sprejelaEIJ,razen gledevpliva morebitnih popravkov,ki bi utegnili biti
potrebni, de bi se mogli prepridati aIi bo Lipa Ajdov5dinad.d. - v likvidaciji z vnovdenjem
svojega premoZenja sposobnaporavnati svoje obveznosti in povrniti dolgorodno finandno
naloZboVipe Holding d.d. v kapital.
IV. Naiin in obsegpreverjanja vodenja druZbe med poslovnim letom
Nadzorni svet druZbeVIPA HOLDING d.d., je v obdobju od 01.01.2009do 31.12.2009
deloval na podlagi pooblastil in pristojnosti, dolodenimrz zakonskimi predpisi, s Statutom
druZbein Poslovnikomo delu Nadzornegasveta.
ilani nadzornegasvetaso redno spremljali in nadzirali poslovanjedruZbev tekodemobdobju.
Nadzorni svet je svoje naloge opravljal skladno z merili vestnegain skrbnegagospodarjav
dobro in korist druZbein vseh njenih delnidarjev.
Nadzorni svet seje v letu 2009 sestalna Stirih rednih sejahin imel eno korespondendnosejo.
Na Stiriindvajsetiseji 07.05.2009 seje nadzornisvet seznanils tekodim poslovanjemdruZbe,
sprejelin potrdil je letno porodilo zaleto 2008 ter imenoval revizijskokomisijo.
Petindvajsetaseja 02.06.2009je bila namenjenaobravnavi gradiva za skup5dino.Nadzorni
svet je obravnaval in sprejel skup5dinskepredloge in samostojnopripravil predlog skup5dini
za rmenovanjerevizorja. Na sami seji je sprejel odstopno i4avo Martina Muravca s funkcije
dlana uprave z dne 29.05.2009. Nadzorni svet je zadolLtl upravo, da pripravi strategijo
VIPA, d.d.,Nova Gorica in VIPA HOLDING, d.d..
zdruLevanjadruZb
Sestindvajsetaseja nadzornegasveta je bila 17.09.2009. ilani nadzornega sveta so se
seznanili s konsolidiranim polletnim porodilom za 1. polletj e 2009, irnenovali Andrala Gruma
za (lana uprave za mandatno dobo petih let ter zadoll|ri upravo, da rzdela poslovnik o delu
uprave s katerim dolodi pristojnosti in nalogevsakegadlanain ga na seji uprave tudi sprejme.
Na sedemindvajsetiseji nadzornegasveta,ki je bila 18.12.2009,seje nadzorni svet seznanil s
porodilomo poslovanjudo 30. novembra2}}9 in ocenoposlovanjanadan31. december2009
ter se seznanilz osnutkomplanazaposlovno leto 2010.
13. korespondendnaseja nadzornegasvetaje bila namenjenepridobitvi soglasja nadzornega
sveta,za posel ki presegaI mio EUR, skladno s statutomdruZbe.
V. Ocena poslovanja in razvoja druZbe
Nadzorni svet ocenjujemposlovanjeskupineVIPA HOLDING, d.d. v poslovnem letu 2009
za uspe5no.Uspe5noje bilo udejanjenjesprejetihnalog izletnega poslovneganadrtas ciljem
zmarysevanja stro5kov. Uresnidevanje sprejete strategije je razvidno iz aktivnosti za
ustanovitve nepremidninskedruZbe in nakup nepremidnin,ki se je izvedel v poslovnem letu
2010. Za potrebepotrfeljskegaupravljanja naloLb je bilo ustanovljenanova druLba,ki bo

aktivno upravljala trlen nalolbe. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih z narnenomodprodaje
naloZbv elektrodistribucijska podjetja.
Mnenje nadzornega sveta je, da je uprava uspe5no prilagqala poslovne cilje velikim
spremembamv makroekonomskemokolju in v veliki meri uspela omejila posledicevelike
finandnekrize na poslovanjedruZbe.

VI. Sklep
To porodilo je nadzorni svet izdelal v skladu z 2. odstavkom 282. dlena Zakona o
gospodarskihdruibah in je namenjenoskup5dinidelnidarjev.Nadzorni svetje porodilo sprejel
soglasnona 30. redni seji, dne 15.07.2010.

NovaGorica,15.07
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