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

Audítorská spoločnosť UCTOAUDIT s. r. o., vykonáva štatutárne audity účtovnej závierky
podnikateľských subjektov a subjektov verejnej správy. UCTOAUDIT s. r. o zverejňuje túto ročnú
správu 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 audítorskej spoločnosti k 31.
decembru 2013, pokiaľ nie je uvedené inak.
1. Právna forma spoločnosti
UCTOAUDIT s. r. o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.
31229/V, licencia UDVA č. 376 , sídlo spoločnosti: Okružná 40/38, 076 13 Byšta.
Vlastníctvo : 100 % spoločníkom spoločnosti je Ing. Paulína Baňacká
Štatutárny organ spoločnosti:
Konateľ - Ing. Paulína Baňacká, člen Slovenskej komory audítorov, licencia č. 351 vydaná Slovenskou
komorou audítorov v roku 1993.
2. Popis siete
UCTOAUDIT s. r. o. nie je súčasťou siete v zmysle § 2, odst. 10 zákona č. 540/2007 Z. z.
3. Popis štruktúry riadenia
V súlade s § 21. ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. vykonáva audit v spoločnosti Ing. Paulína Baňacká,
ako konateľ spoločnosti.
4. Popis vnútorného systému zabezpečenia kvality
Pri výkone overovacích prác je spoločnosť riadená vnútorným kontrolným systémom zabezpečenia
kvality, ktorý zahŕňa zásady a postupy, ktoré riešia zodpovednosť za riadenie systému zabezpečenia
kvality v rámci audítorskej činnosti, etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo vzťahu
s klientom.
5. Vyhlásenie konateľa
Spoločnosť má zavedený systém kontroly kvality, ktorý poskytuje primerané ubezpečenie, že
audítorská spoločnosť dodržiava platné odborné štandardy a regulačné a zákonné požiadavky.
Audítorské správy sú pred ich vydaním predmetom previerky zabezpečenia kvality.

6. Zoznam subjektov verejného záujmu auditovaných audítorom
Mesto Trebišov
EKOSTAV a.s. Michalovce
7. Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora
Svoju nezávislosť k overovanej účtovnej jednotke preverujeme a analyzujeme podľa ustanovení § 19
zákona č. 540/2007 Z. z. a etického kódexu audítora SKAU v etape uzatvárania zmluvy o výkone
audítorskej činnosti s príslušnou účtovnou jednotkou. V subjektoch verejného záujmu, ktoré
spoločnosť v uplynulom období auditovala, spĺňa podmienky nezávislosti v súlade s § 26 zákona č.
540/2007 Z. z..
8. Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní
Pre výkon audítorskej činnosti na úrovni požadovanej Medzinárodnými audítorskými štandardami
zabezpečujeme dostatočnú úroveň vzdelania účasťou na vzdelávacích aktivitách Slovenskej komory
audítorov v predpísanom rozsahu a tiež účasťou na vzdelávacích akciách poskytovaných inými
subjektmi.
9. Finančné informácie preukazujúce význam audítora
Z celkových dosiahnutých príjmov za uplynulé účtovné obdobie príjmy za audítorskú činnosť
predstavovali: 50590,- €, ostatné príjmy: 1831,- €.
10. Informácie o základe, z ktorého sa vychádzalo pri odmeňovaní partnerov.
Partner spoločnosti v roku 2013 nepoberal pravidelnú odmenu. Patrí mu podiel na zisku.

V Byšte, 28. marca 2014

Ing. Paulína Baňacká
konateľ spoločnosti

