Správa o transparentnosti
Správa o transparentnosti audítorskej spoločnosti Ecopora s.r.o. za rok 2012
Podľa §24 zákona č.540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
Právna forma spoločnosti
Spoločnosť Ecopora s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 10258/S. Audítorskú činnosť vykonáva na základe
zápisu do zoznamu audítorských spoločností pod licenciou SKAU č.285.
Spoločníci spoločnosti k 31.12.2012
Ing. Jana Viglaská, audítor, licencia SKAU č.501, podiel na hlasovacích právach
spoločnosti 70%, výška vkladu 5.312 € (80% ).
Štatutárny orgán spoločnosti k 31.12.2012 konateľka : Ing. Jana Viglaská spĺňa
ustanovenia zákona 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v
znení neskorších predpisov, konkrétne ustanovenia §3 ods.1 a 2. Spoločnosť Ecopora
s.r.o. spĺňa ustanovenie §5 ods.1 písm, b) zákona.
Ján Viglaský, výška vkladu 1.328 € (20%), podiel na hlasovacích právach 30%.
Štruktúra riadenia spoločnosti
Výkon auditu – jeho plánovanie, organizovanie a riadenie zabezpečuje za spoločnosť
Ecopora s.r.o. Ing.Jana Viglaská č. Licencie SKAU 285 ako štatutárny organ a
spoločník. Audit je vykonávaný v súlade s Medzinárodnými usmerneniami pre audit,
uisťovacie služby a etiku a ostatnými predpismi záväznými pre výkon auditu v
zmysle zákona č.540/2007 Z.z. Okrem audítorskej činnosti spoločnosť poskytuje aj
poradenské a školiteľské služby.
Vnútorný systém zabezpečenia kvality
V rámci interného kontrolného system spoločnosti Ecopora s.r.o. zodpovedný audítor
zodpovedá za kvalitu vykonanej práce, za jej plánovanie, priebeh a dodržanie
všetkých plánovaných postupov pri ukončení zákazky. Je povinný dodržiavať
profesionálny prístup a objektívnosť, aby boli dodržiavané firemné zásady a postupy
kontroly kvality. Audítor zodpovedný za zákazku rozhoduje o etických a odborných
predpokladoch audítorského tímu vo vzťahu k dodržiavaniu dôvernosti a nezávislosti
voči klientovi. Zodpovedný auditor zodpovená za zdokumentovanie priebehu auditu a
jeho záverov.
Spoločnosť Ecopora s.r.o. sa riadi interným systémom kontroly kvality, ktorý zahŕňa
zásady a postupy, etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo vzťahu s klientom,
stratégiu a plánovanie zákazky, identifikovanie rizík zákazky, jej realizáciu a
monitorovanie.

Až keď zodpovedný auditor získa uistenie, že boli vykonané všetky overovacie
postupy, boli sformulované závery a audítorské potupy sú v súlade s Medzinárodnými
audítorskými štandardami, vydá správu nezávislého audítora o audite.
Previerky zabezpečenia kvality auditu externými orgánmi
Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality SKAU je 2.7.2008.
Zoznam subjektov verejného záujmu
V účtovnom období 2012 vykonala spoločnosť Ecopora s.r.o. audit v týchto
subjektoch verejného záujmu :
-

Mesto Sliač

Postupy na zabezpečenie nezávislosti audítorskej spoločnosti
Spoločnosť Ecopora s.r.o. preveruje a analyzuje svoju nezávislosť k overovanej
spoločnosti podľa ustanovení zákona č.540/2007 Z.z. §19 a Etického kódexu audítora
SKAU v etape akceptácie zákazky a uzatvárania zmluvy o audite. Zodpovedný
auditor získava informácie, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť členov audítorského
tímu, prijíma opatrenia na elimináciu tohto ohrozenia a zdokumentuje závery o
nezávislosti.
Vzdelávanie
Vzdelávanie audítora a členov audítorského tímu
je zabezpečné hlavne
prostredníctvom vzdelávacích aktivít SKAU a iných vzdelávacích inštitúcií. Sústavné
vzdelávanie všetkých členov audítorského tímu sa vykonáva v rámci inerného
vnútrofiremného vzdelávania.
Finančné informácie
V účtovnom období 2012 dosiahla z celkových tržieb 85,15% za poskytovanie
audítorských služieb a 9,2 % za poradenské služby, 1,4% za školenia, 4,25% za
ostatné služby.
Odmeňovanie partnerov
Odmeňovanie partnerov sa vykonáva na základe kvality vykonanej práce.

Zvolen, 3.3.2013
Ing. Jana Viglaská

