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 ÚVOD 

 

Ako audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárne audity individuálnej účtovnej 
závierky a konsolidovanej účtovnej závierky , okrem iného subjektov verejného záujmu, 
PROMT AUDIT, spol. s r. o. („audítorská spoločnosť“) zverejňuje túto ročnú správu o 
transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch , audite a dohľade 
nad výkonom auditu , ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2008 (ďalej len „zákon o 
audítoroch“). 
 
 Všetky informácie uvedené v tejto správe sa vzťahujú na situáciu audítorskej 
spoločnosti k 31. decembru 2012, pokiaľ nie je uvedené inak. 
 
 
PRÁVNA FORMA SPOLOĆNOSTI A VLASTNÍCTVO 
 

PROMT AUDIT, spol. s r.o. so sídlom Trstínska cesta 9 , 917 01 Trnava je zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 13838/T. K 
dátumu tejto správy majetkové a hlasovacie práva v audítorskej spoločnosti 
vlastní Ing. Mária Habartová, (číslo licencie SKAU : 695). Štatutárnym orgánom 
spoločnosti PROMT AUDIT, spol. s r .o.- je konateľka Ing. Mária Habartová . 

 

 

ČLENSTVO V SIETI 

 

PROMT AUDIT, spol. s r.o. nie je súčasťou siete – zoskupenia audítorov, prípadne 
audítorských spoločností, zameraných na spoluprácu, ktoré je jednoznačne 
zamerané na podieľanie sa na zisku alebo nákladoch. 

 

 

ŠTRUKTÚRA RIADENIA AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI 

 

V súlade s §21, odst. 1, Zák. 540/2007 vykonáva audit v spoločnosti PROMT 
AUDIT, spol. s r.o. Ing. Mária Habartová, audítorka, číslo licencie 695, ako 
spoločník resp. štatutárny orgán spoločnosti, zamestnanec audítorskej 
spoločnosti v jej mene a na jej účet. Štatutárny  orgán nesie zodpovednosť za 
činnosť audítorskej spoločnosti, za výkon auditu v auditovaných subjektoch v 
zmysle Medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku a s nimi 
súvisiacich vyhlásení a predpisov vzťahujúcich sa na výkon auditu za podmienok 
ustanovených Zákonom. 

 

 



PROMTAUDIT, s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 TRNAVA 

kontakt: +421 (0) 905236404                 e-mail: m.habartova@gmail.com 

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČENIA KVALITY 

 

V rámci interného kontrolného systému spoločnosti PROMT AUDIT, spol. s r. o. , nesie 
štatutárny orgán zodpovednosť za dodržiavanie systému kvality, ktorý rieši 
zodpovednosť za odbornosť a etické požiadavky , akceptáciu a pokračovanie vo vzťahu s 
klientom v zmysle medzinárodných audítorských štandardov a etického kódexu a 
právnych predpisov súvisiacich s výkonom auditu. 

Štatutárny orgán zodpovedá za formuláciu záverov o súlade s požiadavkami na 
nezávislosť platnými pre zákazku na audit a je povinný uistiť sa o dodržiavaní 
primeraných postupov v súvislosti s akceptáciou vzťahov s klientom a ich 
pokračovaním a v súvislosti so zákazkami na špeciálne účely , že relevantné 
závery sú primerané a  riadne zdokumentované. Štatutárny orgán prediskutuje a 
preverí významné záležitosti , ktoré sa vyskytli pri realizácii zákazky auditu 
vrátane záležitostí, ktoré počas preverovania kontroly kvality zákazky 
identifikovala osoba zodpovedná za takéto preverovanie.   

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o účinnosti fungovania vnútorného systému 
zabezpečenia kvality 

PROMT AUDIT, spol. s r.o. má zavedený systém kontroly kvality, ktorý umožňuje 
primerané uistenie, že spoločnosť podieľajúca sa na výkone auditu spĺňa 
požiadavky odborných štandardov, regulačné a právne požiadavky, ktoré 
zabezpečujú, že správy audítorov, ktoré vydá firma  sú primerané.  

 
 
DÁTUM POSLEDNEJ PREVIERKY ZABEZPEČENIA KVALITY USKUTOČNENEJ SKAU ALEBO 
UDVA 

 

 Posledná previerka zabezpečenia kvality audítorskej spoločnosti , ktorú vykonala 
SKAU bola uskutočnená dňa 25. 11. 2011 za rok 2010. 

 
 
ZOZNAM SUBJEKTOV VEREJNÉHO ZÁUJMU , V KTORÝCH AUDÍTORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 
PREDCHÁDZAJÚCOM ÚČTOVNOM OBDOBÍ USKUTOČNILA AUDIT PODĽA ZÁKONA O 
AUDÍTOROCH 

 

Spoločnosť   Adresa      IČO 

Mesto Modra   Dukelská 38, 900 01 Modra   304956 

Mesto Pezinok  Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 305022 

Obec Dubová   Hlavná ulica 39, 900 90 Dubová  304735 
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VYHLÁSENIE O POSTUPOCH AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI NA ZABEZPEČENIE 
NEZÁVISLOSTI 

 

Sústavné vzdelávanie je jednou z kľúčových zásad audítorskej spoločnosti, 
nakoľko ide o významný prostriedok rozvoja znalostí a zachovávania a 
zlepšovania kvality našich služieb.  Využívajú sa hlavne školenia organizované 
Slovenskou komorou audítorov prípadne inými profesijnými organizáciami v 
súlade so zásadami vzdelávania vydanými Slovenskou komorou audítorov.  

 

 

FINANČNÉ INFORMÁCIE 

 

Štatutárny orgán spoločnosti poberá pravidelnú odmenu ako zamestnanec spoločnosti a 
podieľa sa na zisku spoločnosti. 

 Celkové tržby spoločnosti PROMT AUDIT, spol. s r. o. za finančný rok končiaci sa 

31. decembra 2012 predstavovali sumu 43.447,47 €, ktorú možno rozdeliť takto : 

 

Tržby za audit 2012: 36.257,47 € 
Ostatné tržby 2012:    7.190,00 € 

 

 

19. 03. 2013        Ing. Mária Habartová  
        konateľka 
        zodpovedný audítor 

       licencia SKAU 695 

 

 

 

 

 

 

 


