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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OMEJENEM ZAGOTOVILU GLEDE POROČILA O PREJEMKIH ZA LETO
2021
Delničarjem družbe Salus, Ljubljana, d.d.
Opravili smo posel dajanja omejenega zagotovila o tem, ali je priloženo Poročilo o prejemkih (v
nadaljevanju 'Poročilo') za leto, končano 31. decembra 2021, ki sta ga pripravila uprava in nadzorni svet
družbe Salus, Ljubljana, d.d. (v nadaljevanju 'družba'), pripravljeno v skladu z zahtevami 294.b člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju 'ZGD-1').
Opredelitev sodil
V skladu z zahtevo ZGD-1 smo preverjali, ali Poročilo vsebuje informacije, kot jih zahtevata 2. in 3.
odstavek 294.b člena ZGD-1. Revizorjeva naloga ni preverjanje dejanske točnosti Poročila in v njem
vsebovanih informacij.
Namen poročila
Naše poročilo o omejenem zagotovilu je namenjeno izključno izpolnjevanju zahtev 294.b člena ZGD in za
vašo informacijo in ga ni dovoljeno uporabljati za druge namene. Naše poročilo se nanaša samo na
Poročilo o prejemkih in se ne nanaša na računovodske izkaze družbe kot celote.
Odgovornost uprave in nadzornega sveta za poročilo
Uprava in nadzorni svet sta odgovorna za pripravo Poročila družbe skladno z 294.b členom ZGD-1. Uprava
je odgovorna, da Poročilo po glasovanju na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, kjer
mora biti brezplačno na voljo deset let.
Uprava je odgovorna za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da
omogoči pripravo Poročila na način, da ne vsebuje pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake
ter da je skladno z zahtevami veljavne zakonodaje.
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Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovilu za Poročilo na podlagi postopkov, ki smo jih
opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovila smo opravili v skladu z
zahtevami 294.b člena ZGD-1 in z Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil
razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000), ki ga je izdal Odbor za
Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in
izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da
Poročilo vsebuje pomembno napačne navedbe z vidika skladnosti z zahtevami 294.b člena ZGD.
Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti
Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike
za računovodske strokovnjake (vključno z mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za
mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA). Kodeks je zasnovan na
temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter
strokovnega vedenja.
Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi obvladovanja kakovosti (MSOK 1) in skladno z njimi
vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede
skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.
Povzetek opravljenega dela
Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da
bi pridobili omejeno zagotovilo.
Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja
sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila
oziroma revidiranja.
V okviru obsega opravljenega dela smo izvedli naslednje postopke:
• Razumevanje sklepov skupščine v zvezi s sprejeto politiko prejemkov in poizvedovanje pri upravi,
nadzornemu svetu ter drugih zaposlenih z namenom pridobitve razumevanja politike prejemkov
in postopkov, ki jih družba izvaja pri pripravi Poročila;
• pridobitev seznama oseb, za katere obstaja obveznost vključitve podatkov v Poročilo v letu, za
katerega se pripravlja Poročilo ter preveritev, ali so njihovi prejemki razkriti v Poročilu;
• preveritev, ali Poročilo vsebuje vse podatke kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1.
Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep.
Sklep
Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da
Poročilo za leto, končano 31. decembra 2021, kot ga je pripravila družba, ne vsebuje v vseh pomembnih
pogledih informacij kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1.

Druga zadeva
Politika prejemkov bo skladno s prehodnimi določbami novele ZGD-1K predložena Skupščini družbe Salus,
Ljubljana, d.d. v glasovanje za odobritev na prvi naslednji seji Skupščine družbe po uveljavitvi novele ZGD1K.
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