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Kranjska Gora,

datum 15.07.2016

Obrazloiitev to6k dnevnega reda 3O. skup5iine druibe

Hrr Alpinea d.d. Kranjska Gora, ki bo 23.og.2016 v Kranjski Gori

2. toEka dnevnega reda

Seznanitev skup56ine z revidiranim letnim poroEilom druibe HIT Alpinea d.d. za poslovno
leto 2O15, s poroiilom upravnega odbora o preveriWi letnega poroEila za poslovno teto
2O15 in s prejemki izvrSnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2015,
odloEanje skupSEine o bilanEni izgubi ter o podetiWi razre5nice izvrSnemu direktorju in
upravnemu odboru druibe za poslovno leto 2015.

Utemeljitev predlogov :

V skladu z 294. Elenom Zakona o gospodarskih druibah (ZGD-1) skup5iina odloda o uporabi
bilanEnega dobiEka hkrati z odloEanjem o podelitvi razreSnice organom vodenja in nadzora. Zakon
dofoEa, da je razpravo o razreSnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilaninega dobidka, pri
demer mora uprava skupSiini zaradi odloEanja predloZiti tudi letno poroEilo in poroEilo upravnega
odbora druibe o rezultatih preveritve letnega poroEila.

Poleg navedenega pa omenjeni dlen ZGD-1 tudi dolota, da mora poslovodstvo na skupSiini, ki
odloda o uporabi bilandnega dobidka, seznaniti delnidarje s prejemki Elanov organov vodenja in
nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v druibi prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija
je razkrita v letnem porodilu.

Poleg dolodil ZGD-1 druZbo HIT Alpinea d.d. Kranjska Gora zavezuje tudi Kodeks korporativnega
upravfjanja druZb s kapitalsko naloZbo drtave, ki ga je izdal Slovenski drZavni holding, d.d., ki v
3.5 toEki doloda, da se skupiiina seznani z letnim porodilom druZbe in s prejemki dlanov vodenja in
nadzora ter sprejema sklepe o uporabi bilandnega dobiEka ter o razre5nici organov vodenja in
nadzora v isti toiki dnevnega reda skup5Eine, vendar z lodenimi sklepi. Skup5dina odlo6a o podelitvi
razreSnice organom vodenja in nadzora z lodenim sklepom za vsak organ.

ObrazloZitev 2.a. todke:

Revidirano letno porodilo druZbe HIT Alpinea d.d. je obravnaval in sprejel upravni odbor druibe na
svoji 47. seji dne 17.05.2015, na podlagi 282. ilena ZGD-L v zvezi s 3. odstavkom 285. Etena
ZGD'L. Na letno porodilo ni bilo pripomb in zadrikov. Nadalje je upravni odbor sestavil pisno
porodilo za skupSdino v skladu z 2. odstavkom 282. Elenom ZGD-L.

ObrazloZitev 2b. todke:

Bilandna izguba poslovnega leta 2015 znaSa 3.575.902,15 EUR. Bilandna izguba poslovnega leta
2015 ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.
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Obrazloiitev 2.c. todke:

Upravni odbor s predlogom sklepa za podelitev razre5nice predlaga potrditev in odobritev dela

izvrinega direktorja in upravnega odbora v poslovnem letu 2015.

3. todka dnevnega reda
Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

ObrazloZitev:

Letna poro6ila srednjih kapitalskih druZb mora pregledati revizor v skladu s 57. Elenom ZGD-1 na

naEin in pod pogoji dolo6enimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizijska druZba KPMG Slovenija

d.o.o. in revizijske druZbe iz mreZe KPMG, so druibe, ki opravljajo revizijo v mati€ni druZbi HIT

d.d. Nova Gorica in skupini HIT neprekinjeno vse od revizije za poslovno leto 2012. Zato menimo,
da je nadaljevanje sodelovanja s slednjimi smotrno in gospodarno. DruZba KPMG Slovenija d.o.o.
in revizijske druibe iz mreie KPMG so v preteklih letih svoje delo izvajale strokovno, neoporedno in

nepristransko. Predlog o imenovanju revizorja je podan s strani uprave druZbe Hit d.d. Nova

Gorica.

4. totka dnevnega reda

Prehod druZbe na mednarodne standarde raEunovodskega poroEanja (MSRP)

ObrazloZitev:

Na podfagi skfepa uprave matiEne druZbe Hit d.d. Nova Gorica, Stevilka 295zdne7.7.2OL6,ki se

glasi: Uprava matiEne druibe HIT d.d. priporoda odvisnim druZbam v Sloveniji, da od 01.01.2016

dalje, za obdobje najmanj 5 let, vodijo poslovne knjige in jih enkrat letno zakljuEijo v skladu z
Mednarodnimi standardi radunovodskega poroEanja (MSRP)<, se predlaga prehod skladno s

predlaganim sklepom 5t. 4. Sklica 30. Skup5dine Hit Alpinea d.d'

5. toEka dnevnega reda

Sprememba Statuta druibe

ObrazloZitev:

Zaradi racionalizacije in ekonomidnosti se predlaga moZnost zasedanja skup5Eine tudi na sedeZu

matidne druibe Hit d.d. v Novi Gorici.

HIT Alpinea d.d. Kranjska Gora

Fqdja Pobegajlo,hlt t i direktor

21

universe of fu'rh

HIT Alpinea,
BorovSka e,9e, Kranjska


