EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
Nálepkova 47, 053 11 Smižany
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vl. č. 26015/V
č. licencie SKAÚ: 318

Správa o transparentnosti v súlade s § 24
zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite
a dohľade nad výkonom auditu

Všetky informácie uvedené v tejto správe sa vzťahujú na situáciu spoločnosti k 31.12.2016,
pokiaľ nie je uvedené inak.
Spišská Nová Ves, marec 2017

Audítorská spoločnosť

EKONAUDIT SERVICES, s.r.o., Nálepkova 47, 053 11 Smižany, je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vl. číslo:26015/V. Audítorská spoločnosť vykonáva činnosť od roku
2007 na základe licencie Slovenskej komory audítorov č. 318.
Okrem audítorskej činnosti spoločnosť poskytuje služby vedenia účtovníctva.
Spoločníkmi EKONAUDIT SERVICES s.r.o. ku dňu vypracovaniu Správy o transparentnosti sú:
podiel na základnom imaní

hlasovacie práva v %

Ing,. Štefan Lorko

1 328,00 EUR

20

Ing. Beáta Korchňáková

3 984,00 EUR

60

1 328,00 EUR

20

Audítor, č. dekrétu SKAÚ 365
Ing. Marta Sýkorová
Audítor, č. dekrétu SKAÚ 400

Spoločníci , ktorí sú audítormi majú v spoločnosti celkom 80% hlasovacích práv.
Štatutárnym orgánom audítorskej spoločnosti sú konatelia:
Ing. Beáta Korchňáková, č. dekrétu SKAÚ 365,
Ing. Marta Sýkorová, č. dekrétu SKAÚ 400,
členovia štatutárneho orgánu spĺňajú ust. § 3 ods. 1,2 zák. 540/2007 a audítorská spoločnosť spĺňa ust. §
5, ods. 1, písm. b) zák. 540/2007. Z.z.
Audítorská spoločnosť nie je začlenená do siete.

Riadenie audítorskej spoločnosti

Riadenie spoločnosti vykonávajú dve samostatne konajúce konateľky Ing. Marta Sýkorová a Ing. Beáta
Korchňáková, ktoré sú audítormi a súčasne sa aj majetkovo zúčastňujú na podnikaní spoločnosti
(partneri). Sú zodpovedné za celkové riadenie spoločnosti.

Vnútorný systém zabezpečenia kvality
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vychádza z napĺňania požiadaviek medzinárodných audítorských
štandardov v plánovacej, realizačnej a dokumentačnej činnosti pri výkone auditu.
Spoločnosť má zavedený interný systém kontroly kvality, ktorý umožňuje primerané uistenie, že
spoločnosť pri výkone auditu spĺňa požiadavky odborných štandardov, regulačné a právne požiadavky.
Audítorskú činnosť vykonávajú konateľky spoločnosti,
v prípade potreby sú prizývaní na výkon
audítorskej činnosti audítori iných audítorských spoločností a odborní pracovníci, spĺňajúci predpoklady
na výkon činností, ktoré sú im v rámci auditu zverené.
Vedúcimi (zodpovednými audítormi) sú v zmysle vnútorného kontrolného systému stanovené vždy
konateľky spoločnosti.
Konateľky v spoločnosti zodpovedajú za preverenie a zabezpečenie nezávislosti audítorskej spoločnosti,
prijímajú opatrenia na elimináciu ohrozenia nezávislosti zákazky na audit a zdokumentujú závery
o nezávislosti.
Na základe rozpracovania vnútorného systému zabezpečenia kvality výkonu auditu konatelia vyhlasujú, že
účinnosť vnútorného systému zabezpečenia výkonu auditu v spoločnosti je dobrá. Posledná previerka
zabezpečenia kvality auditu podľa §31zákona č. 540/2007 Z.z. v platnom znení
bola výborom
uskutočnená 05.10.2015.
Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom období vykonala audit v jednom subjekte verejného záujmu,
bola overená konsolidovaná účtovná závierka Mesta Spišská Nová Ves, odmena za výkon audítorských
služieb bola v čiastke 2400,- EUR.
Spoločnosť preveruje a analyzuje svoju nezávislosť k overovanej spoločnosti podľa ustanovení §19
zákona č. 540/2007 Z.z. v platnom znení a etického kódexu audítora SKAU v etape uzatvárania zmluvy
o výkone audítorskej činnosti s príslušnou spoločnosťou. V tomto smere spoločnosť v subjekte verejného
záujmu, ktorý v uplynulom období overovala potvrdila svoju nezávislosť v zmysle ustanovení zákona č.
540/2007 Z.z. v platnom znení.

Systém vzdelávania v spoločnosti
V rámci zabezpečenia kvality vykonávania audítorskej práce spoločnosť realizuje vlastné vzdelávanie
a zabezpečuje vzdelávanie pracovníkov podieľajúcich sa na výkone auditu prostredníctvom vzdelávacích
aktivít SKAU a iných vzdelávacích inštitúcií.
Audítorská spoločnosť ako už bolo uvedené pre výkon audítorskej činnosti zásadne využíva audítorov
vedených v zozname SKAU.
Pri audite finančných výkazov audítor zodpovedný za preverenie kontroly kvality zákazky, prediskutuje
významné záležitosti, ktoré sa vyskytli pri zákazke auditu.
Súčasťou vnútorného systému zabezpečenia kvality je Postup pri vykonávaní audítorskej činnosti , včítane
uvedenia zodpovedných osôb za jednotlivé fázy auditu počnúc prijatím zákazky až po vydanie Audítorskej
správy.

Výkony spoločnosti za rok 2016
Z celkových dosiahnutých tržieb spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie tržby za audítorské služby činili
27,33 %, tržby za vedenie účtovníctva 72,67 %.
Pre subjekt verejného záujmu spoločnosť poskytovala iba audítorské služby.
Odmeňovanie partnerov
Pri odmeňovaní partnerov spoločnosti spoločnosť vychádzala z kvality poskytovaných služieb partnerov pri
zohľadnení ich kvalifikácie a odbornej praxe.

V Spišskej Novej Vsi, 30. marca 2017

Ing. Beáta Korchňáková
konateľka

