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SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI ZA ROK 2021
Úvod
Ako audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárne audity individuálnej a konsolidovanej účtovnej
závierky v subjekte verejného záujmu zverejňuje túto ročnú správu o transparentnosti v súlade
s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 537/2014 zo dňa 16.4.2014
a osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušením
rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len „nariadením EÚ“).
Všetky informácie uvedené v tejto správe sa vzťahujú na situáciu audítorskej spoločnosti
k 31.decembru 2021, pokiaľ nie je uvedené inak.
1.
Právna forma a vlastníctvo
AGV audit spol. s r.o. (ďalej aj „audítorská spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným,
založená podľa slovenského právneho poriadku, so sídlom Vojvodská 12, 040 01 Košice, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8519/V.
K dátumu tejto správy majetkové a hlasovacie práva v audítorskej spoločnosti vlastní jedna fyzická
osoba: Ing. Alena Popovcová, licencovaný audítor č. 348
Štatutárnym orgánom audítorskej spoločnosti je jeden konateľ Ing. Alena Popovcová, ktorá je
zapísaná v zozname audítorov vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu v Slovenskej
republike v zmysle zákona o audítoroch.
2.
Sieť
AGV audit spol. s r.o. nie je súčasťou siete.
3.
Štruktúra riadenia audítorskej spoločnosti
AGV audit spol. s r.o. riadi konateľ spoločnosti, ktorý je zapísaný v zozname audítorov vedenom
Úradom. Konateľ spoločnosti nesie zodpovednosť za celkovú stratégiu audítorskej spoločnosti, za
zostavenie jej účtovnej závierky a za celkové a každodenné riadenie firmy.
4.
Vnútorný systém zabezpečenia kvality
AGV audit spol. s r.o. uplatňuje vnútorný systém zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa zásady a postupy,
ktoré riešia zodpovednosti za riadenie systému zabezpečenia kvality v rámci audítorskej spoločnosti,
etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo vzťahu s klientom, akceptáciu a pokračovanie
projektu, ľudské zdroje, realizáciu projektov, monitorovanie, kontrolu kvality.. Tento vnútorný systém
zabezpečenia kvality pozostáva zo systému monitoringu previerky zabezpečenia kvality projektu.
Vnútorný systém zabezpečenia kvality je formalizovaný súbor interných predpisov postupu a procedúr
pre výkon poskytovaných služieb. Pre zabezpečenie fungovania vnútorného systému zabezpečenia
kvality sú uplatňované Medzinárodné audítorské štandardy, najmä Medzinárodný štandard na kontrolu
kvality 1 (ISCQ 1) a Etický kódex pre účtovných odborníkov vydaný Medzinárodnou federáciou
účtovníkov IFAC.
Vyhlásenie konateľa o účinnosti fungovania vnútorného systému zabezpečenia kvality
Konateľ spoločnosti AGV audit spol. s r.o. vyhlasuje, že vnútorný systém kontroly uvedený vyššie,
účinne poskytuje primerané ubezpečenie, že audítorská spoločnosť a jej pracovníci dodržiavajú platné
odborné štandardy a regulačné a zákonné požiadavky a že vydané audítorské správy primerane
zodpovedajú okolnostiam.
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5.
Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality uskutočnenej SKAU alebo UDVA
Posledné previerky:
a) zabezpečenia kvality audítorskej spoločnosti, ktorú vykonala SKAU bola ukončená 29. október
2014 za obdobie 2013 a
b) dohľad, ktorý vykonala UDVA v audítorskej spoločnosti AGV audit spol. s r.o. bol ukončený
28.11.2019,
c) previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu, ktorý vykonala UDVA v audítorskej spoločnosti
AGV audit spol. s r.o. bola ukončená 8.7.2021.
6.
Zoznam
subjektov
verejného
záujmu,
v ktorých
audítorská
spoločnosť
v predchádzajúcom účtovnom období uskutočnila audit podľa zákona o audítoroch
Názov a sídlo: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO 00 327 646
7.
Vyhlásenie o postupoch audítorskej spoločnosti na zabezpečenie nezávislosti
AGV audit spol. s r.o. dodržiava písomné zásady zabezpečenia nezávislosti, vrátane nasledujúcich
opatrení
• každý odborný pracovník musí každý rok podpísať osobitné vyhlásenie o nezávislosti;
• procesy akceptácie klienta a projektu sa uplatňujú s cieľom overiť, či nedošlo k ohrozeniu
nezávislosti.
8.
Opis politiky audítorskej spoločnosti týkajúcej sa rotácie kľúčových audítorských
partnerov a zamestnancov
Audítorská spoločnosť uzavrie zmluvu o audite so subjektom verejného záujmu na obdobie minimálne
dvoch a maximálne troch rokov pri počiatočnej zákazke, keď je zmluva so subjektom verejného
záujmu uzatvorená prvý krát. Trvanie každej ďalšej následne uzavretej zmluvy o audite so subjektom
verejného záujmu (obnovená zákazka) môže byť maximálne na obdobie troch rokov.
Kľúčový audítorský partner zodpovedný za výkon štatutárneho auditu v subjekte verejného záujmu
môže vykonávať štatutárny audit v tom istom subjekte najviac päť po sebe idúcich rokov odo dňa jeho
vymenovania. Štatutárny audit môže v tomto subjekte opätovne vykonať až po uplynutí minimálne
troch rokov od posledného štatutárneho auditu.
9.
Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní
Sústavné vzdelávanie je jednou z kľúčových zásad audítorskej spoločnosti, nakoľko ide o významný
prostriedok rozvoja znalostí a zachovávania a zlepšovania kvality našich služieb.
Školenia sú rozdelené na interné a externé. Z externých školení sa využívajú hlavne školenia
organizované SKAU prípadne inými profesijnými organizáciami v súlade so zásadami vzdelávania
vydanými SKAU. Interné školenia sú pripravované zamestnancami spoločnosti.
10.
Finančné informácie
Celkové tržby AGV audit spol. s r.o. za finančný rok končiaci sa 31. decembra 2021 predstavovali
sumu 361 341 eur. Vykázané tržby sú v nasledujúcom členení:
i) tržby za štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok subjektovverejného
záujmu a subjektov patriacich do skupiny podnikov, ktorých materským podnikom je subjekt verejného
záujmu vo výške 16 600 eur bez DPH;
ii) tržby za štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok ostatných
subjektov vo výške 148 440 eur bez DPH;
iii) tržby z povolených neaudítorských služieb subjektom, ktoré sú auditované štatutárnym
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou vo výške 0 eur bez DPH
iv) tržby z neaudítorských služieb ostatným subjektom za vedenie účtovníctva a poradenstvo
vo výške 196 301 eur bez DPH.
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11.
Základ pre odmeňovanie partnerov
Partner spoločnosti je odmeňovaný na základe hodnotenia jeho výkonnosti, skúsenosti a odbornej
kvalifikácie a podľa výsledkov dosiahnutých za hodnotené obdobie.
Košice, 28.4.2022

Ing. Alena
Popovcová

Digitally signed by Ing. Alena Popovcová
DN: cn=Ing. Alena Popovcová, c=SK,
givenName=Alena, sn=Popovcová,
serialNumber=ICA - 1127761

Ing. Alena Popovcová
konateľ spoločnosti
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