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SPRAVA NaZA\rISLEHO AUDITORA
akcionii,rorn a štatutrirnemu orgánu spoločnosti VIPO a.s.

I. §práva z auditu účtovnej aivierky

Nůzor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky VIPO a.s. (d'alej len ,oúčtovná jednotka"), ktorá
obsahuje súvahu k 3l. decernbru 702l, rrYkaz ziskov astrát za rok končiaci sa
k uvedenému dáturnu, a pozrrirnky, ktoré obsahujú súhrn qfznamných účtovných zasad
a ůčtovných metód.

Podl'a nrášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finaněnej situácie účtovnej jednotky k 3l . decembru 202l a qisledku jeho hospodárenia za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č. 43l/2002 Z. z. o účtovníctve v mení
neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o účtovníctve").

Zdklad pre názor
Ar.tdit sme vykonali podl'a medzinrirodných audítorských štandardov (International
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podl'a qýchto štandardov je uvedená
v odseku Zodpovednosť audítora za audit ůětovnej závierky. Od účtovnej jednotky srne
nezávislí podl'a ustanovení zákona č. 423nal5 o štatutrimom audite a o zmene a doplnení
zákona č.43112002 Z. z. o účtovnícwe vznení neskorších predpisov (ďalej len o,zákon
o štatutiirnom audite"} rýkajúcich sa etiky, wátane Etického kódexu audítor4 relevantných
pre náš audit ůčtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky ťýchto ustanovení
týkajůcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dókazy, ktoré sme ziskali, poskytujú
dostatočn;ý a vhodný aáklad pre niáš názor.

kť účově zótežitosti a uďita
Kl'učové ziležitosti auditu sú zaležitosti, ktoré sú podl'a nrišho odbomého posúdenia
v našom audite účtovnej zavierlqy za bežné obdobie najáva*rejšie. Týmito záležitosťami
sme sa zaoberali v sůvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovani
nr§ho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne síunostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie
riziká a ďalej uvádzame našu reakciu na tieto riziká.
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Účtovan ie zákazkovej výroby
Účtovná jednotka vykazuje vo rnýkaze ziskov a strát na riadku 05 - Tržby z predaja služieb
okrem bežnýclr služieb na účte 602 - Tržby z predaja služieb vo qýške 0,7 mil. EUR aj
fak-trráciu zrákazkovej w/roby na účte 606 * Výnosy zo zákazky vo výške 1,1 mil. EUR, ku
ktorjm zaůčtovala na ůčte 606 korekciu rnýnosov vo qýške 9,7 mil. §UR metódcu stupňa
dokoněenia zákazkovej qýroby. Existuje riziko správnosti uplatnenia tejto metódy
a následne zaúčtovanej korekcie qfnosov. Doplňujúce inťormácie k zákazkovej výrobe
uvádza účtovná jednotka na v článku IV poznámok účtovnej závierky.

Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahrňala:
Posúdenie uplatnenej metódy korekcie qýnosov s odporúčaním detailnejšei analytickej
evidencie a analytických účtov k sledovaniu efektívnosti jednotliv}ch zákaziek
a súvisiacich qfolosov, nákladov, čistej hodno§ zrikaziek, stavu pohl-adávok a záviizkov
súvisiacich s prislušnými zrikazkami.

ýRhosr a ocenenie odhadov manažmentu
Učtovná jednotka vykazuje vsúvahe na riadku ll8 ariadku 13ó rezervy vo qřške
1,3 mil. EUR. V tomto zosktku majú najvýrnamnejší podiel dlhodobé a krátkodobé
rezervy na záručné opravy a provízie vo v}ške l mil. EUR. Okťem toho vykazuje úětovná
jednotka r§zervu na zamestnanecké požitky vo qýške 15 tis. EUR a existuje riziko
nedostatočnej tvorby fezerv na tieto požitky. Doplňujúce informácie k rezervám uvádza
účtovná jednotka na v článku IlI pomrimok účtovnej závierky.

Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahrňala:
Posúdenie rnetód účtovnej jednotky použit}ch pri stanovení odhadov a ich vykázania
v účtovnej závierke a odporúčanie využiť kvalifikovaný odhad expertov s použitím
poistno-matematic§ých metód a spracovania internej smernice k tvorbe týchto rezerv.

zdórazn enie s k utoč nost i
Upozorňujeme na informácie na stran§ 23 v poznámkach účtovnej závierky, kde sa
opisuje vplyv invázie Ruskej federácie z územia Ruska a Bieloruska na Ukrajinu dňa
24.2.2aZ2" Táto skutočnosť spósobila nrimoriadnu destabilizáciu ekonomickej situácie
v Európe a na celom svete, vyvolala celosvetový rast cien surovín a energie. prudkú
infláciu a humalritárnu katastrofu neblirvalých rozrnerov s vplyvom na schopnosť
plynulého poknačovania v činnosti ekononrických subjektov. Účtorrná jednotka neeviduje
významnů otvorenú pozíciu na trhoch Ukrajiny alebo Ruska, preto spoločnosť
nepredpokladá qýaramný vplyv na jej finančnú situáciu. V tomto momente vzhl'adom na
vYvoj situácie spoločnosť nie je schopná spol'ahlivo odhadnúť d'alšie dopady.
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Iná skutočnost'
Audit účtorrnej aivierky VIPO a.s. za rok 2020 vykonal iný audítor, ktory vo svojej správe
zo dňa 06. mája 202l na tuto účtovnú závierku vy,jadril nemodifikovaný názor.

{odpovednost'štatutárneko orgáau a osób poverených spravovaním za účtevaú závierku
§tatutrirny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a verný obraz podl'a zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré
považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje r"ýznarnné
nespnivnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej a{vierky je štatutrárny orgán zodpovedný za áodnotenie
schopnosti účtovnej jednotky neprefiite pokraěovať vo svojej činnosti, za opísanie
skutočností rýkajúcich sa nepreřžitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za
použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal
v úmysle účtormú jednotku zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť. alebo by nemal inú
realistickú možnost' než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohl'ad nad procesom finančného
r4fkamícWa ťrčtovnej jednotky.

Zoďpovednasť auďítara za auďit účtovnej uivier*y
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok
neobsalruje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby, a vydat'správu
audítora, vnitane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zirukou
toho, že audit vykonaný podl"a medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí
význarnné nespnivnosti, ak také existujú. Nesprávnosti mdžu vmiknúť v dósledku
podvodu alebo chyby a za qýmamné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odóvodnene
očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia
používatel'ov, uskutočnené na zaklade tejto účtovnej závierky.

V rrimci auditu uskutočneného podťa medzinárodných audítorských štandardov, počas
celého auditu uplatňujeme odbomý úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus.
Okrem toho:

l ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či
už v dósledku pcdvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujerne audítorské
postupy reagrrjůce na tieto riziká a získavame audítorské dókazy, ktoré sú
dostatočné a vhodné na poskytnutie zi{kladu pre niiš názor. Riziko neodhalenia
qýznamnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko v d6sledku
chyby, pretože podvod móže zahrňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
vynechan ie. nepravd ivé vyhlráseni e alebo obíden i e i nternej kontroly.
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o oboznamujeme sa s internými kontr"olami relevantnými pre audit, aby sme mohli
navrhnúť audítorské po§tupy vhodné za daných okolnosti, ale nie za účelom
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.

r Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a ůčtovných metód a primeranosť
účtorrných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich inťormácií, uskutočnené
štatuuimym orgánom.

o Robíme záver o tom, či štatutiirny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na ziiklade získaných audítors§ých dókazov
záver o tom, či existuje výmamná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnost'ami, ktoré by mohli qýznamne spochybniť schopnosť účtovnej jednotky
nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že qýznamná neistota
exisfuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na sůvisiace informácie
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovať náš názor. Naše ávery vychádzajú z audítorshých dókazov získaných
do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však
móžu spósobiť, že účtovná jednotka pťestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

o Hodnotíme celkovú prezenáciu, štrukturu a obsah účtovnej závierky wátane
inforrnácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná zavierka zachytáva uskutočnené
transakcie a udalosti spósobom, ktoqý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenfmi spravovaním komunikujeme okrern inóho o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o qýznarnných zisteniach auditu, wátane všetlqých významných
nedostatkov intemej kontroly. ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tomo že sme splnili
príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti. a komunikujeme s nimi o všetkých
vzt'ahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievat', že majú
vpl v na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach.
Zo skutďností komunikovaných osobiim povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali
najváčší výararn pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kl'učoqými
záležitosťarni auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich
zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých pdpadoch nerozhodnerne, že
určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemalq pretože možyto oddvodnene očakávať,
že nepriaznlvé dósledky jej uvedenia by prevfiili nad verejnlim prospechom z jej
uvedenia.
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Il. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

mJ Správa k inforwáciám, Haré sa uvádzajú vo uýrečnej sprdve

Štatutrárny organ je zodpovedný za informácie uvedené vo aýročnej správe, zostavenej
podl'a požiadaviek zákona o účtovnícťve. Nr{š vyššie uvedený niázor na účtovnú ávierku sa
nevďahuje na iné informácie vo qýročnej správe.

v súvislosti s auditom účtorlnej závierky je našou zodpovednosťou obomámenie sa
s informáciami uvedenými vo qýročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo
qýznamnom nesúlade s auditovanou úětorrnou závierkou aIebo našimi poznatkami, ktoré
sme ziskali počas auditu účtovnej zrivierky, alebo sa inak zdajú byt'lýznamne nesprávne.

Fosúdili srne, či výročná správa účtovnej jednotky obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyžaduje zákon o účtovnícwe.

Na áklade prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podl'a nrišho názoru:
- informácie uvedené vo qýročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- afroč*á správa obsahuje inforrrrácie podl'a aákona o účtovnicfve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme
získali počas auditu tičtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné
nesprávnosti vo qhočnej správe, ktoru sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy
audítora. V tejto súvislosti sme nezistili ďalšie zistenia, ktoré by sme mali uviest'.

Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutrirneho audítora sme boli rrymenovaní štatuttirnym orgiinom účtovnej jednotky na
ziiklade nášho schválenia valn:í,rn zhromaždením dňa l7.CI6.202l. Celkové neprerušené
obdobie našej zrákazky, wátane predchádzajúcich obnovení aikazky (predlžení obdobia, na
ktoré sme boli povodne vymenovaní) a našich opátovných vymenovaní za štatutárnych
audítorov, predstavuje l. rok.

II.2 Datšia požiadavky na ahsak sprrívy audítora v wnysle Nariaďenia Európskeho
parlameníu a Raďy (Eq ě. §37/2aI4 zo 16. apňla 2011 o osabitných požiaďavkóch

$kajúcich sa štatutárneho auďitu subjektav verejného ztůujmu
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Konzistentnosť s dodatočnou spnivou pre Výbor pre audit
Niiš nrizor audítora vyjadrený v tejto spnive je konzistentný s dodatočnou správou
vypracovanou pre Výbor pre audit účtovnej jednotky, ktoru sme vydali v ten is!ý deň ako
je dátum rydaniatejto spnávy.

Nc*udítorskó služby
Neboli poskytované zakrázané neaudítorské služby uvedené v člrinku 5 ods. l Nariadenia
Euópskeho parlamentu a Rady OÚ e. $7?al4 zo 16. apríla 2014 o osobitných
požiadavkách rýkajúcich sa štatutrirneho auditu subjektov verejného áujmu a pri výkone
auditu sme zostali neávislí od účtovnej jednotky.

Okrem sluáeb štatuLimeho auditu a slufieb zverejnených vo lýročnej spnáve a účtovnej
ávierke sme účtovnej jednotke a podnikom, v ktoných má účtovná jednotka rozlrodujúci
vplyv, nepoďqrtli žiadne iné služby.

V Prešove, 24.05.2022

[ng. Ivan Bošela, PhD., CA
licencia SKAU č. 16l

OR OS Prešov, vl. č.2365/P

Zodpovedný atidítor:
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