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 d.d.

Mnenje

gospodarske  ('' '' bilanco
stanja na dan 31. decembra 2020 ter izkaz poslovnega izida, izkaz

druge pojasnjevalne informacije.

v
 na dan 31. decembra 2020 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov

s Slovenskim i.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja.
Revizorjeva odgovornost za revizijo . V skladu z

k odvisnosti),
ki

o svojo neodvisnost
zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

revizijsko mnenje.

Druge informacije

Druge informa

i
zagotovila ali sklepa.

V zvezi z revizijo
ali pri revidiranju, ali kako

a odgovornost da ocenimo, ali so bile druge informacije
v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z veljavnim zakonom ali predpisi in predvsem, ali so te druge
informacije usklajene z zakonom ali predpisi glede formalnih zahtev in postopkov za pripravo drugih informacij z
vidika pomembnosti in, ali bi neskladnost s temi zahtevami lahko vplivala na presoje, zasnovane na teh drugih
informacijah.

ikor lahko ocenimo, da:

 da so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnim zakonom in predpisi.

Poleg
vsebujejo

opravljenih postopkov v zvezi z drugimi informacijami n

Odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta

Poslovodstvo je odgovorno za pri teh skladu s Slovenskimi
 i  poslovodstva potrebno, da

napake.

Poslovodstvo je p odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje
je zadev, uporabo predpostavke delu

podjetja  razen erava poslovodstvo aviti
poslovanje, ali .

Nadzo .
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h izkazov

obiti sprejemljivo zagotovilo o tem
navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati . Sprejemljivo zagotovilo
nudi visoko stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z mednarodnimi standardi
revidiranja, vedno odkrila pomembno lahko izhajajo iz
prevare ali napake, ter se smatrajo za je up a no ali skupaj, vplivajo
na , sprejete na podlagi teh

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno
nezaupljivost. Prav tako:

prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno , bodisi zaradi napake
ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne
in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo nje. Tvega

prevara
dogovore, razlago ali izogibanje notranjih kontrol;

pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnimi za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov,
ki so primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o notranjih kontrol

presodimo ustreznost uporabljen meritev in sprejemljivost ter z njimi
povezanih razkritij poslovodstva;

zbujajo , da nadaljuje kot deluj je, sprejmemo sklep o ustreznosti

lu opozoriti na ustrezna razkritja v
ih izkazih i temeljijo na

revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje dogodki ali okoli
hanje kot del djetja;

predstavitev, , in ali
zadevne posle in dogodke n

ugotovitvah vkl mo vizijo.

Ljubljana, 29. oktober 2021

Mateja Repu
a revizorka

Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana


