Správa o transparentnosti
za rok 2010

v sú|ade s $24 zákona c. 54OI2OO7 Z.z. o audítbroch, audite a dohÍade nad výkonom auditu o zmene a

dop|není zákona č. 43112002 Z.z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov

E.R. Audit, spol. s r.o.
Bratislava

Spo|očnosť E'R. Audit, spo|. s r.o. (d'a|ej |en ',Spoločnosť..)vykonáva okrem iných
činnostíaj audity konso|idovaných účtovnýchzávierok podnikate|'ských subjektov, ktoré
sa od 1. januára 2010 povaŽujúza subjekty verejného záujmu azuvedeného dÓvodu
v sú|ade s $24 zákona c' 54012007 Z'z. o audítoroch, audite a doh|'ade nad výkonom
auditu a o zmene a dop|není zákona c' 43112002 Z'z' o účtovníctvev znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o audítoroch..) zverejňuje túto správu o transparentnosti.
Správa bo|a zostavená za účtovnýrok, ktoý sa skonči| k 31'12'2010'
Právna forma spoločnosti a vlastníctvo
Spo|očnosťbo|a za|oŽená 03.05.1996 pod|'a s|ovenského právneho poriadku a boa
zapísaná do obchodného registra okresného súdu Bratis|ava | 21.06.1996, oddie| Sro,
v|oŽka čís|o:11217lB' od roku 1996 vykonáva spo|očnosť aj audítorskúčinnosťna
zák|ade |icencie S|ovenskej komory audítorov č' 114.
Spo|očníciSpoIočnosti a hIasovacie práva:
Ku dňu spracovania tejto správy vlastní rozhodujÚci podie| na zák|adnom imaní atieŽ
váčšinu h|asovacích práv Ing. Beata Rusová zapísaná V zozname audítorov vedenom
Úradom pre dohÍad nad uýkonom auditu v S|ovenskej republike (d'a|ej |en ,,UDVA..),
ktorá je zároveň ajjediným štatutárnym zástupcom - konatelom Spo|očnosti'
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Spo|očnosť spíňa podmienky $5 ods. 1. písm. a) a c) zákona o audítoroch.

Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete
Spo|očnost' nie je č|enom Žiadneho zoskupenie audítorov a audítorských spo|očností
zameraných na spo|uprácu, t.j. siete v zmys|e $2 ods. 10. zákona o audítoroch.
Štruktúrariadenia
Spoločnosť riadi konate|' vymenovaný va|ným zhromaŽdením. K 31.12'2010 je
konate|'kou |ng. Beata Rusová, ktorá je zapísaná v zozname audítorov vedenom UDVA.
Konatel zodpovedá za ce|kovú stratégiu Spo|očnosti, za zostavenie účtovnejzávierky,
za kaŽdodenné ako i celkové riadenie Spoločnosti.
Vnútorný systém zabezpečenia kvality
Spo|očnosť up|atňuje vnútorný systém zabezpečenia kvality, ktoý zahfňa zásady
a postupy, ktoré riešia zodpovednosti za riadenie systému zabezpečenia kva|ity v rámci
Spoločnosti, etické poŽiadavky, akceptáciu a pokračovanie Vo vzťahu ku k|ientom,
projektom, ludským zdrojom, rea|izáciu projektov a monitorovanie.

Správy o štatutárnom audite individuá|nych, resp. konso|idovaných účtovnýchzávierok
sÚ pred ich vydaním predmetom previerky zabezpečenia kva|ity zákazky, ktorú
vykonáva zodpovedný audítor s primeranými skúsenost'ami a odbornou kva|ifikáciou.
Previerka zabezpečenia kva|ity projektu pozostáva z kontro|y správy audítora a Účtovnej
2

závierky a|ebo iných finančných údajov, ktoré sú predmetom správy, p|ánu auditu,

memoranda o zhrnutí výs|edkov auditu a|ebo inej podobnej správy, vybranej pracovnej
dokumentácie a iných dokumentov podla potreby. V prípade, Že sa riziko zákazky
povaŽuje za vyššienež beŽné a|ebo podstatne vyššieneŽ beŽné, je potrebná
rozsiah|ejšia previerka, vrátane kontroly prís|ušnej pracovnej dokumentácie súvisiacej
s identifikovanými rizikami. Audítorskúsprávu moŽno vydat' |en v tom prípade, ak sa
osoba vykonávajúca previerku ubezpečí,že audítorský tím vykona| primerané úsudky
a závery a Že bo|i dodrŽané |SA a iné re|evantné postupy a právne normy p|atné
v Slovenskej republike.

Vyhlásenie konate!'a o účinnostifungovania vnútornéhosystém u zabezpečenia
kvality
Konate|' Spo|očnosti sa ubezpečil, Že vnÚtorný systém kontro|y uvedený vyššieÚčinne
poskytuje primerané ubezpečenie, Že Spo|očnosťa jej pracovníci dodrŽiavajú platné
odborné štandardy a regulačnéazákonné poŽiadavky a Že vydané audítorskésprávy
primerane zod povedajÚ oko|nostiam'

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality
Posledná previerka zabezpečenia kva|ity Spo|očnosti, ktorú vykona|a S|ovenská komora
audítorov bo|a ukončená dňa 17,10.2003.
Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktoých spoločnost' E.R. Audit, spol. s r.o.
v predchádzajúcom účtovnomobdobí uskutočni|a audit podl'a zákona o
audítoroch
ŽoS Trnava, a.s.
TOSS, a. s.

Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávis|osti
Spo|očnost' dodrŽiava zásady zabezpečenia nezávislosti, vrátane nesIedujÚcich

opatrení:
kaŽdý odborný pracovník musí kaŽdý rok podpísaťvyhlásenie o nezávis|osti,
v prípade vlastníctva finančných podie|ov kaŽdý zamestnanec zÚčastnený na
zákazkách a projektoch tieto oznámi zamestnávate|'ovi; podie|y sa vyhodnotia
v nadváznosti na zoznamy k|ientov s cie|'om overiť,
prís|ušnézásady
zabezpečen ia nezávis |osti toto v|astn íctvo povo luj ú,
všetci odborní pracovníci musia abso|vovať vnútornéško|enie o zásadách
zabezpecen a nezávis osti
pri akceptácii klienta a projektu sa up|atňujú postupy s cielom overiť, či nedoš|o
k ohrozeniu nezávisIosti.
Interné vyh|ásenie o nezávis|osti zo strany zamestnancov Spo|očnosti sa vykona|o ku
dňu 06.09.2010.
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Vyhlásenie o postupoch, ktoré sa uplatňujú v súvislosti so sústavným
vzdelávaním o sústavnom vzdelávaní
Sústavnévzdelávanie je jednou z klúčovýchzásad Spo|očnosti, nakolko ide
o uýznamný prostriedok rozvoja znalostí a zachovávania a zlepšovania kva|ity našich
sIuŽieb'

Zamestnanci Spo|očnosti vyuŽívajúhlavne externé formy školení, ktoré sÚ organizované
S|ovenskou komorou audítorov atiež inými organizáciami v sú|ade So zásadami
vzde|ávania vydanými S|ovenskou komorou audítorov.
KaŽdý zamestnanec Spo|očnosti má určený individuá|ny p|án ško|ení'ktoqý sa
priebeŽne aktua|izuje a vyhodnocuje na konci ško|iaceho cyk|u. Spo|očnost' určuje
minimá|ny rozsah a témy, ktoré musia zamestnanci abso|vovat'v predpísanom rozsahu.
Pri programe vzde|ávania sÚ zoh|'adnené v čo najváčšej miere individuá|ne potreby
zamestnancov V závis|osti od ich pracovných ú|oh, skúseností, vedomostí a schopností.
V p|áne sú tak zohladnené ob|asti pracovných zručností,ob|asti metodo|ógie auditu,
etika, ob|asť účtovníctva,daní a ostatné právne normy v nadváznosti na s|ovenskú
|egis|atívu, ako i medzinárodné štandardy pre finančnévykazovanie.

Finančnéinformácie
Ce|kové |rŽby za predmetný rok predstavovali čiastku 149 309,. Eur, z toho trŽby za
audit bo|i vo výške 118 245,- Eur
.

Zák|ad pre odmeňovanie partnerov
Zák|ad odmeňovania partnerov predstavuje fixný p|at a odmena, ktorá je závis|á od
výkonnosti, odbornej praxe, skúseností a dosiahnutých výs|edkov za hodnotené
obdobie.

V Bratislave, 30.03.201

Beata
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