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Správa o transparentnosti spolo čnosti ECOVIS LA Partners Audit, s. r. o. 

 

Informácia o právnej forme a vlastníkoch audítorske j spolo čnosti 

Spoločnosť ECOVIS LA Partners Audit, s. r. o. so sídlom Prievozská 37, Bratislava 821 09, 
IĆO: 44 971 991 je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Dňa 25. novembra 2009 bola zapísaná  
do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  61594/B.  

Základné imanie spoločnosti je vo výške 5 000 Eur. K 31. augustu 2017 spoločníkmi spoločnosti boli  
Ing. Alena Sermeková a spoločnosť ECOVIS LA Partners Tax, k. s.  

Popis siete, organiza čná a právna štruktúra siete 

ECOVIS LA Partners Audit, s. r. o. je súčasťou medzinárodnej poradenskej siete ECOVIS 
International.  

ECOVIS International je jednou z popredných globálnych poradenských spoločností s pôvodom v 
kontinentálnej Európe. Zamestnáva viac ako 5 000 odborníkov pôsobiacich vo viac ako 60 krajinách 
sveta. Poradenstvo je zamerané predovšetkým na oblasť dňového poradenstva, účtovníctva, auditu 
a právneho poradenstva. Centrum ECOVIS Inernational je v Berlíne. Jednotlivé pobočky nie sú 
kapitálovo ani personálne prepojené. 

Popis štruktúry riadenia 

Spoločnosť bola v roku končiacom sa 31. augusta 2017 riadená konateľkou spoločnosti Ing. Alenou 
Sermekovou. Osobami zodpovednými za jednotlivé zákazky sú vedúci audítorských tímov. Pre 
každú zákazku je menovaný zodpovedný audítor, ktorý plánuje a riadi zákazku. Spolu s ním tvorí 
audítorský tím supervízor a asistenti audítora. 

Popis vnútorného systému zabezpe čenia kvality a vyhlásenie štatutárneho orgánu o 
účinnosti jeho fungovania 

Spoločnosť sa pri riadení kvality riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike - 
predovšetkým zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej odbornými štandardami kvality 
vydanými komorou audítorov Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardami Medzinárodnej 
federácie IFAC a ďalšími relevantnými štandardami. Vyššie uvedené predpisy sú spracované do 
internej smernice riadenia kvality, ktorá je každoročne kontrolovaná a upravovaná. 

Súčasťou uvedenej smernice sú požiadavky na nezávislosť audítora, priebežné vzdelávanie, 
vedenie a kontrolu spisu. Previerka riadenie zákaziek sa vykonáva pri všetkých audítorských 
službách a súvisiacich overovacích službách s niekoľkými výnimkami. Túto previerku vykonáva 
partner, ktorý sa na zákazke priamo nepodieľa, avšak disponuje patričnými skúsenosťami a 
znalosťami príslušných účtovných a audítorských štandardov a predpisov. Overovateľ riadenia 
kvality zákaziek nie je súčasťou tímu, ktorý zákazku vykonáva a nie je preto zahrnutý medzi členmi 
tímu pre danú zákazku. Jedná sa o tzv. manažéra kvality. Patričné skúsenosti a znalosti zahŕňajú 
skúsenosti a znalosti odvetvia daného subjektu, ekonomického prostredia a účtovných zásad. Pri 
všetkých subjektoch verejného záujmu a zákazkách s vysokým rizikom vykonáva previerku druhý 
partner s dostatočnými a patričnými skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou. 

K zákazkám, pri ktorých bolo identifikované omnoho vyššie ako bežné riziko, je pridelený druhý 
partner pre prijatie zákazky, ktorý poskytuje ďalšie skúsenosti a objektivitu pri plánovaní a realizácii 
zákazky. Druhý partner pre previerku je na danej zákazke nezávislý. Tento partner zvyčajne 
disponuje odbornými technickými schopnosťami v rámci daného odvetvia, ktoré by ho prinútili sa 
domnievať, že významné úsudky a vyvodené závery neboli za daných okolností vhodné. 
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V súlade so zásadami spoločnosti ECOVIS International je audítorská spoločnosť predmetom 
previerky zabezpečenia kvality, ktorá sa bežne označuje ako previerka postupov členskej firmy 
("peer review"), a to raz za 3 roky. 

Dátum poslednej previerky zabezpe čenia kvality auditu  

Slovenská komora audítorov vykonala riadnu previerku zabezpečenia kvality auditu v spoločnosti v 
septembri 2012. 

Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých sme v predchádzajúcom ú čtovnom období 
vykonali audit  

V roku 2016 spoločnosť ECOVIS LA Partners Audit, s. r. o. vykonala audit účtovných závierok za 
obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 v týchto subjektoch verejného záujmu: 

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645 
SEMAT, a.s., Zelenečská 28, 917 02 Trnava, IČO: 34 120 076  

Vyhlásenie o postupoch na zabezpe čenie nezávislosti audítora a audítorskej spolo čnosti, 
ktorým sa zárove ň potvrdzuje, že bola vykonaná vnútorná previerka do držiavania nezávislosti  

Požiadavka nezávislosti vychádza z § 21 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a 
doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Etického kódexu.  

Audítorská spoločnosť kontroluje nezávislosť:  

Personálnu  

Každý člen tímu musí deklarovať svoju nezávislosť podpisom vyhlásenia ku každej zákazke, ktorej je 
členom. 

Finan čnú 

Každá zákazka musí byť posudzovaná podľa veľkosti audítorskej odmeny vo vzťahu k celkovým 
tržbám spoločnosti - partner posúdi nezávislosť pred podpisom zmluvy.  

Servisnú 

Každá zákazka musí byť posudzovaná podľa štruktúry poskytovaných služieb klientovi - 
independence check v rámci celej skupiny ECOVIS. 

Vyhlásenie o postupoch, ktoré audítor a audítorská spolo čnos ť uplat ňujú v súvislosti so 
sústavným vzdelávaním audítorov,  

Štatutárni audítori a zamestnanci spoločnosti si priebežne udržujú odbornú kvalifikáciu pomocou 
rôznych interných a externých vzdelávacích kurzov. Spoločnosť dohliada na to, aby zamestnaní 
audítori a asistenti audítora spĺňali požiadavky zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o 
zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúce sa 
sústavného vzdelávania. 

  



 
www.ecovis.sk                     

 

Externé vzdelávanie:  

Spoločnosť využíva školenia ponúkané Slovenskou komorou audítorov  

Interné vzdelávanie:  

Spoločnosť pripravuje pravidelné školenia pre svojich zamestnancov a tiež využíva školenia  
organizované skupinou ECOVIS International. Účelom odborných vzdelávacích kurzov spoločnosti je 
pomôcť partnerom a odborným zamestnancom udržiavať a zlepšovať ich odbornú spôsobilosť. Pre 
doplnenie rozvoja na základe plnenia pracovných povinností spoločnosť poskytuje formálne 
programy ďalšieho odborného rozvoja v príslušných oblastiach.  

Všetci partneri aj zamestnanci sú osobne zodpovední za to, že ich ďalší odborný rozvoj a 
vzdelávanie zodpovedá ich pracovnej pozícii, povinnostiam a odborným požiadavkám. Spoločnosť 
má preto stanovené požiadavky na odborné vzdelanie pre jednotlivá úrovne pracovníkov. 

Finan čné informácie  

Obrat spoločnosti za hospodársky rok končiaci sa 31. augusta 2017 je  267 tis. EUR, z toho 
197 tis. EUR tvorí obrat za štatutárny audit. 

Informácie o základe, z ktorého sa vychádzalo pri o dmeňovaní partnerov 

Partneri sú odmeňovaní paušálnou mesačnou mzdou a prípadnými odmenami, ktoré sú závislé na 
výsledku hospodárenia spoločnosti. 

V Bratislave, 29. decembra 2017 
 
 
 
 
 
 
Alena Sermeková 
konateľ 
 
 
 


