FINVEST CORP d.d.
NADZORNI ODBOR
U Zagrebu, 7. studenog 2018. godine

Osnovom članka 263. st. 3., te 300c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor FINVEST
CORP d.d. podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU U POSLOVNOJ
GODINI 2017. I REZULTATIMA ISPITIVANJA IZVJEŠĆA VEZANIH ZA
ZAKLJUČIVANJE POSLOVNE GODINE 2017

Ovo izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.
U 2017. godini Nadzorni odbor FINVEST CORP d.d. (ponekad dalje u tekstu: Društvo)
obavljao je svoju funkciju u sljedećem sastavu do 13. srpnja 2017. godine:
-

John Richard Alm
Zvonimir Tudorović
Vidoslav Žagar

Odlukom Glavne skupštine društva od 13. srpnja 2017. godine za članove nadzornog odbora
imenovani su kako slijedi:
-

Denis Fudurić, predsjednik nadzornog odbora
Vidoje Vujić
Dragan Ergarac

Nadzorni odbor nadzirao je vođenje poslova FINVEST CORP d.d. donoseći odluke i zaključke
na sjednici održanoj 29. studenog 2017. godine. Od značajnijih odluka ističe se produljenje
mandata predsjedniku uprave na dodatni rok od godine dana, tj. do 31.12.2018. godine. Osim
ove sjednice održana je i konstituirajuća sjednica nadzornog odbora 13. srpnja 2017. godine.
Nadzorom poslovanja FINVEST CORP d.d. u 2017. godini Nadzorni odbor je utvrdio da je
društvo djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.
Nadalje, Nadzorni odbor ispitao je godišnja financijska izvješća Društva i grupe (konsolidirano)
podnesena od strane Uprave Društva, te je dao suglasnost na predmetna izvješća. Nadzorni
odbor iznosi mišljenje kako su prema najboljem znanju njegovih članova, te uz pouzdavanje u
Izvješće neovisnog revizora – PERFECTUS REVIZIJE d.o.o., godišnja financijska izvješća
izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, te da ista ispravno pokazuju
imovinsko i poslovno stanje Društva, uz uvažavanje mišljenja (s rezervom) neovisnog revizora
– PERFECTUS REVIZIJE d.o.o.. Pri tome se Napominje kako je u godišnjim financijskim
izvještajima za 2017. godinu iskazan jednokratni financijski učinak predstečajne nagodbe
Društva koju je Društvo zaključilo sa svojim vjerovnicima.
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Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave društva da se dobit ostvarena u 2017. godini
iskoristi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina, te se takav prijedlog upućuje Glavnoj
skupštini Društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora
Denis Fudurić
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