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§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

            ROČNÁ SPRÁVA
emitenta 

            v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta

958 01
Partizánske

31409911

akciová spoločnosť

VIPO a.s.

097900BGMP0000061158

gen. Svobodu 1069/4

Ing. Anna Struhárová

7492697

astruharova@vipo.sk

www.vipo.sk

1.4.1992 Základné imanie (v EUR): 2 203 472,00

Zakladateľ:

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
ročnej finančnej správy  § 47 ods. 
4 zákona o burze

Hospodárske noviny Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej 
tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola ročná finančná 
správa zverejnená 

www.vipo.sk

Dátum zverejnenia 6.5.2022

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Predmet podnikania: výskum a vývoj, výroba lepidiel, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely a skúšobníctvo

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) SAS

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)
V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.
V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze  správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní 
spolu s ročnou správou.

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštova 38, 080 01 Prešov, zapísaný v OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 2365/P

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná 
finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom 
bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa 

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme 
vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné 
prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
Činnosť VIPO a.s. sa v roku 2021 zameriavala na tieto základné oblasti - výskum, vývoj a výrobu strojov a zariadení, chemický výskum a výrobu a skúšobníctvo v oblasti 
ochranných pracovných pomôcok. Finančná stránka rozhodujúcich obchodných prípadov sa realizovala formou predplatieb a bankových akreditívov, prípadne hladkých platieb 
u stálych zákazníkov. V roku 2021 najvýznamnejšou položkou v činnosti VIPO a.s. boli strojné linky na navíjanie pätkových lán pneumatík a tavné lepidlá. Najvačší podiel na 
tržbách roku 2021 tvorili integrované pracoviská navíjania a jadrovania pätkových lán pre nákladné automobilové plášte. K 31.12.2021 organizácia čerpala krátkodobé účelové 
úvery na krytie výrobných nákladov konkrétnych zákaziek vo výške 900.000,- Eur (objednávka pre zákazníka YOKOHAMA OHT INDIA) a kontokorent k 31.12.2021 nečerpala. V 
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§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

V rámci VIPO a.s. budú v roku 2022 naďalej fungovať tri strategické obchodné jednotky - odbor Stroje a elektronika, odbor Chemického výskumu a výroby a odbor 
Skúšobníctva. V oblasti strojov, zariadení a elektronických systémov budú výskumné a vývojové kapacity sústredené hlavne na vývoj strojov a zariadení pre výrobu pneumatík. 
Výrobné kapacity budú zamerané na výrobu strojov a zariadení vyvinutých v rámci výskumno-vývojových projektov. Ťažiskom výroby strojov budú linky na navíjanie pätkových 
lán určené najmä pre ruských a indických výrobcov pneumatík.  Výrobná činnosť odboru chemického výskumu a výroby sa bude orientovať na produkciu tavných a 
disperzných lepidiel, cementov, farbiacich prípravkov a gumových zmesí predovšetkým pre odberateľov v Nemecku, Poľsku, ČR, Maďarsku. V oblasti inovácií  produktov bude 
v r. 2022 prebiehať riešenie viacerých projektov financovaných z vlastných zdrojov a tiež projektov, kde VIPO a.s. vystupuje v pozícii spoluriešiteľa.  V oblasti skúšobníctva 
spoločnosť bude poskytovať svoje služby ako autorizovaná, akreditovaná a notifikovaná osoba, pričom hlavnými zákazníkmi budú predovšetkým sieťoví predajcovia obuvi, 
výrobcovia a dovozcovia obuvi a osobných ochranných pomôcok. 

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

                            
                  

                          
                     

y  y  ý ý   y    ý  ,   ( j  p     )     p   
hodnotenom roku bol priemerný prepočítaný stav pracovníkov 118 osôb. Podrobnejšie údaje o činnosti organizácie sú uvedené vo Výročnej správe za rok 2021. 
Z pohľadu dopadov na hospodárenie VIPO a.s. sa  pandémia COVID -19  v roku 2021 podpísala najmä na nižších výnosoch spoločnosti (odhadom cca 10 - 15% ročného obratu). 
Išlo predovšetkým o tržby zo vzdialenejších regiónov  sveta, ako je napr. India, kde v roku 2021 z dôvodu opatrení nebolo možné riadne vycestovať a ukončiť prebierky 
zariadení a  tiež rokovať o nových objednávkach. Napriek tomu sa firme  vďaka online riešeniam podarilo odovzdať linku Lihexal 6 a tiež získať nové objednávky. Obavy z 
ohrozenia zdravotného stavu zamestnancov sa vďaka dobre nastaveným opatreniam vo firme neprejavili a negatívom boli tie opatrenia, ktoré znižovali časovú výkonnosť 
pracovníkov, keďže sa počas roku v zmysle nariadení vlády uskutočnilo 20 hromadných testovaní zamestnancov na COVID-19 a niekoľko individuálnych pri podozrení na toto 
ochorenie.
Vedenie účtovnej jednoty aj naďalej pravidelne monitoruje stav, prijíma opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a svojich zamestnancov a obchodných partnerov. 
Aktuálny vojenský konflikt na Ukrajine a s ním spojené sankcie voči Ruskej Federácii majú  vplyv na európsku a svetovú ekonomickú situáciu. Prvým dopadom, ktorý sa začal 
prejavovať už v rámci krízy COVID-19 je nedostatok materiálov (najmä elektrických komponentov), ale aj zdraženie dopravy a energii, čo sa prejavuje najmä zvýšenými 

ád k ý i ákl d i  kt é  hľ d  k dlh j h  bj d á k  hľ d  č  d jú k ť k žit   á h  k ý h ák íkb) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Po skončení účtovného obdobia pokračuje pandémia vírusu COVID19 a vypukol vojenský konflikt na Ukrajine. Dopady oboch  externých vplyvov sú na fungovanie spoločnosti 
vo všetkých jej ooblastiach a sú popísané  v bodoch a) a c)

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie 
deriváty

Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2021 výšku  460 096,- €.

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o 
účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)
VIPO a.s. nenadobudla v roku 2021 žiadne vlastné akcie.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2021. Výsledok hospodárenia po zdanení  296 562,52 €,  prídel do sociálneho fondu 30 000,- €, tantiémy členom orgánov 
spoločnosti  0,- €, dividendy  0,- €,  nerozdelený zisk  236 562,52  €. Návrh rozdelenia zisku podlieha schváleniu Valným zhromaždením.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Metódy a princípy riadenia spoločnosti sú obsiahnuté v Stanovách spoločnosti a v Kódexe správy a riadenia, zverejnenom na stránke CECGA: www.cecga.org/files/kodex

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Spoločnosť nedisponuje uvedenými údajmi.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

Spoločnosť nepoužíva nástroje podľa osobitného predpisu, preto ciele a metódy riadenia rizík neuvádza

V roku 2022 je  vzhľadom k významnému nedostatku vstupných sutrovín a komponentov predpoklad rastu cien vstupných surovín, ktoré môžu negatívne vstupovať do 
kalkulácie nákladov takmer všetkých produktov.  Vedenie a jednotliví nákupcovia pracujú na alternatívnych zdrojoch surovín s cieľom minimalizácie cenového nárastu a 
zabezpečenia plynulosti dodávok produktov zákazníkom spoločnosti. Z krátkovodého hľadiska má VIPO a.s. kontratky na dodávku energie až do roku 2023 v cenách roku 2021 
a pre ďalšie obdobia manažment zvažuje možnosti investície do solárnych panelov  a batérii pre pokrytie peakov v spotrebe energie. 

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti  "Poradca emitenta"  v  
"Správe a riadení spoločnosti".
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej 
správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne 
dostupný

Informácia o plnení Kódexu je uvedená v samostatnom vyhlásení. V roku 2021 nedošlo k odchýlkam od Kódexu

Metódy riadenia sú uvedené v samostatnom vyhlásení o plnení Kódexu správy a riadenia

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto 
odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla



g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv

CS00090005152 kmeňová akcia akcie na zaknihované 64808
doručiteľa

% na ZI Prijaté/neprijaté na 
obchodovanie

100 prijaté

ISIN
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej 
hodnoty
Spôsob určenia výnosu
Termíny výplaty
Možnosť predčasného splatenia
Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Kontrolnú činnosť predstavenstva pri realizácii podnikateľských činností vykonáva dozorná rada. V rámci zavedeného integrovaného manažerského systému, zahŕňajúceho 
systém kvality a environmentu sa vykonávajú audity jednotlivých činností spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť nepoužíva nástroje podľa osobitného predpisu, nemá 
vytvorený systém riadenia rizík.

34,- €

Informácia je uvedená vo Výročnej správe.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Informácia je uvedená vo Výročnej správe.

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho 
hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v žiadnom
členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho
priestoru, okrem dlhopisov (uviesť
všetky v súčasnosti vydané cenné
papiere. V § 2 ods. 2 zákona o
cenných papieroch sú ustanovené
všetky druhy cenných papierov)           

Menovitá hodnota

Obmedzená prevoditeľnosť 
(popis)

neobmedzená prevoditeľnosť

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky 
dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            

nie

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Medzi majiteľmi cenných papierov nie sú osoby s osobitnými právami kontroly

e) obmedzeniach hlasovacích práv
Stanovy spoločnosti neobsahujú ustanovenia o obmedzení hlasovacích práv

Sídlo

Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní disponujú títo akcionári: ROSFAMILY s.r.o., CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.

Pri vymeniteľných dlhopisoch, 
postup pri ich výmene za akcie



§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

       

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných 
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je 
povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody viažúce sa na zmenu jej kontrolných pomerov v súvislosti s ponukou na prevzatie. Ponuka na prevzatie nebola vyhlásená.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný 
pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie
Medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov nie sú žiadne dohody o náhradách, ak sa ich funkcia skončí. Náhrada spoločnosti zamestnancom, ktorých pracovný pomer sa končí, 
je upravená v Kolektívnej zmluve.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo obmedzeniu hlasovacích 
práv

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka 
vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených 
do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností 
zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho 
výsledku VIPO a.s. a že Výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia spoločnosti                                            
Ing. Karol Vanko, predseda predstavenstva             Ing.Peter Duchovič, podpredseda predstavenstva

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Členov štatutárneho orgánu - predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Pravidlá pre voľbu a odvolanie členov predstavenstva sú upravené v Stanovách spoločnosti. 
Zmena Stanov sa riadi Obchodným zákonníkom - zákon č. 513/1991 Zb. 

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Právomoci predstavenstva sú uvedené v Stanovách spoločnosti. Predstavenstvo nie je oprávnené rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií. 


	Ročná správa

