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- Poročilo o delu nadzornega sveta 

- Poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika 

d.d. za poslovno leto 2020 
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1 POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA 

Nadzorni svet je v letu 2020 poslovanje družbe Informatika d.d. nadziral  in tudi sicer deloval v 

okviru svojih pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi , statutom družbe in v okviru svojega 

poslovnika o delu. Nadzorni svet je poslovanje družbe spremljal skozi obdobna poročila o 

poslovanju in na podlagi sprejetega Gospodarskega načrta družbe. Sestal se je na šestih rednih 

in eni dopisni seji. Zaradi situacije povezane s Covid19 pandemije, so se vse redne seje, razen 

prve, v letu 2020 izvedle v avdio-video telekonferenčni obliki, kar omogoča tudi poslovnik. 

Kadrovska komisija NS se v letu 2020 ni sestala. 

Delovanje nadzornega sveta  

Nadzorni svet je v letu 2020 deloval v naslednji sestavi 8 članov:  

Silvo Ropoša (predsednik), Darijo Vrabec (namestnik predsednika), Marjan Ravnikar, Nino 

Maletić in Jurij Jerina kot predstavniki delničarjev, ter Vitja Čelik, Maja Rozman in Matevž 

Stevanović, kot predstavniki zaposlenih. 

Nadzorni svet je na svojih sejah razen rednih kvartalnih in letnega poročila o poslovanju 

družbe, obravnaval tekoče poslovne rezultate, obvladovanje tveganj in finančno stanje 

družbe, redno se je seznanjal tudi z izvajanjem projektov iz gospodarskega načrta ter 

nadzoroval delo uprave.  

V letu 2020 je nadzorni svet obravnaval naslednje pomembnejše vsebine:  

· potrdil je Letno poročilo Informatike d.d. za leto 2019 in dal pozitivno stališče k 
revizijskemu poročilu o poslovanju družbe Informatika d.d. v letu 2019, 

· obravnaval in potrdil je gradivo za redno skupščino delničarjev, 

· obravnaval je poročila o finančnem poslovanju družbe  in stanju solventnosti v letu 

2020, 

· obravnaval je posle, ki niso bili vsebovani v GN tekočega poslovnega leta, 

· potrdil je Gospodarski načrt družbe Informatika d.d. za leto 2021 s projekcijo za leti 
2022 in 2023, 

· spremljal je proces formiranja sklada lastnih delnic in aktivnosti na področju 

statusnega preoblikovanja, 

· obravnaval in potrdil je spremembe poslovnika NS. 

· izvedel je samoocenitev dela NS in na podlagi analize ocenitve sprejel ustrezne 

korektivne ukrepe, 

· obravnaval druge vsebine, povezane s poslovanjem družbe Informatika d.d..  
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2 POROČILO O PREVERITVI IN POTRDITVI REVIDIRANEGA LETNEGA 

POROČILA DRUŽBE INFORMATIKA d.d. ZA POSLOVNO LETO 2020 

 

Nadzorni svet Informatike d.d. je na 21-2 redni seji dne 15. 04. 2021 obravnaval Revidirano 

letno poročilo družbe Informatika d.d. za leto 2020 ter Poročilo nadzornemu svetu o reviziji 
računovodskih izkazov družbe Informatika d.d.. Imenovani predstavniki NS so z revizorjem 

opravili razgovor dne 25. 03. 2021. 

Revidiranje letnega poročila družbe Informatika d.d. je opravila revizijska družba BDO Revizija 

d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, ki je dne 08. 04. 2021 izdala pozitivno mnenje k 

letnemu poročilu družbe Informatika d.d. za leto 2020. 

Na podlagi pregleda letnega poročila družbe in priloženega poročila neodvisnega revizorja je 

nadzorni svet ugotovil: 

· da je letno poročilo jasno, pregledno in sestavljeno v skladu z določili Zakona o 
gospodarskih družbah in računovodskimi standardi, 

· da letno poročilo omogoča natančno preveritev finančnega stanja in izida poslovanja 
družbe, 

· da so po mnenju revizorja BDO Revizija d.o.o. računovodski izkazi v vseh pomembnih 

pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe na dan 31.12.2020, ter 

njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2020 v skladu s slovenskimi 

računovodskimi standardi.  
 

Nadzorni svet je na podlagi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorja, na 

21-2 redni seji z dne 15. 04. 2021, potrdil letno poročilo družbe Informatika d.d. za leto 2020. 

 

 

V Ljubljani, 15. 04. 2021       Predsednik NS 

Silvo Ropoša 
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