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Táto správa o transparentnostĺ je vypracovaná v sÚlade so zákonom 423t2015 o Štatutárnom
audite (d'alej len ,,zákon o audite").

1. opis právnej štruktúry a vlastníctva

TPA AUDIT, s.r.o.
Nám. Mateja Korvína 1,811 07 Bratislava
lČo: go 714 879
zapísaná v vloŽke č,.43738ĺ8, obchodný register okresného súdu Bratislava l

Licencia SKAU č. 304
DlČ: 2022267885 lČ opH : sK2o22267 885
Právna forma spoločnostije Spoločnosť s ručením obmedzeným.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia:
o lng. Peter Ďanovský, Jégého 16999/8, 811 05 Bratislava
o lng. lvan Paule, CA, FCCA, Bjornsonova 2, Bratislava 811 0S.

l. Paule je audítor zapisaný v zozname audĺtorov, licencia Óíslo 847.
Konatelia konajú za spoloinosť kaŽdý samostatne' Audítorská činnosť je riadená
p. lvanom Paulem.

SpoloČnĺkmi spoločnosti sÚ ku dňu zostavenia tejto správy nasledovné spoločnosti
afyzická osoba:

o VALER|ANA Holding GmbH ; lČ: FN 530036s
Wiedner GUrtel 13
Viedeň 1 100
Rakúska republika

o dipp, s.r.o.; lČo: +l818 360
Námestie Mateja Korvína 1,811 07 Bratislava

o lng. lvan Paule, CA, FCCA
Bjôrnsonova 2 , 811 05 Bratislava

o KKRA, s.r.o.
Námestie Mateja Korvĺna 1, 811 07 Bratislava

o PANAVI 2, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1,811 07 Bratislava

Audítorská spoločnosť TPA AUDIT, s'r.o. (d'alej len Spoločnosť) je členom
Slovenskej komory audítorov. Audítorské činnosti vykonáva na základe licencie
číslo 304 vydanejS|ovenskou komorou audítorov a je evidovanáv zozname Úradu
pre dohl'ad nad výkonom auditu. Spoločnost'získala licenciu 20. decembra 2006.
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Spoločnosť patrĺ do skupiny TPA pÔsobiacej okrem Slovenska v d'alších 11 krajinách:
v Albánsku, Bulharsku, Česku, Čiernej Hore, Chorvátsku, Mad'arsku, Pol'sku, Rakúsku,
Rumunsku, Slovinsku a Srbsku. Centrála skupiny je v Rakúsku vo Viedni, Wiedner
GÚrtel 13 Turm 24. Skupina TPA vytvorila uŽšiu spoluprácu s Baker Tilly Nemecko
v rámci združenia Baker Tilly Europe Alliance. Na Slovensku skupina TPA pôsobí ešte
prostredníctvom d'alšej spoločnosti TPA TAX, k.s.

Audítori vykonávajÚci činnosť v rámci audĺtorskej spoločnosti:

. lng. lvan Paule, CA, FCCA

. ln9' Katarína Chuchútová' cA
' lng. Gyongyi Borárosová, CA
. lng. Zuzana Benčičová, CA

2. opis siete a práVne a štrukturálne dojednania v rámci siete

Baker Tilly lnternational je jednou z najvplyvnejších celosvetových sietí, ktorá sa skladá
z nezávislých spolocností orientovaných na audit a účtovné a firemné poradenstvo. Tieto
spoloÓnosti spája ambícia poskytovať výnimočný klientsky servis.

TPA AUDIT, s.r.o. je nezávislým členom Baker Tilly lnternational Limited - spoločnosti
s ručením obmedzeným s garanciou v Anglicku a Walese. Vlastníkmi tejto spoločnosti sú
jejčlenovia, ktorívšetcidrŽia rovnocenný podiel na vlastníctve subjektu. Títo členovia majÚ

zodpovednosť za Vymenovanie predstavenstva na Valnom zhromaŽdení, ktoré schval'uje
stratégiu spoločnosti aine predmetyjej záujmu, ako napríklad zmeny vstanovách
spoĺočnosti.

Baker Ti|ly lnternational ako spoločnosť sama o sebe neposkytuje profesionálne sluŽby,
poradenstvo alebo názory svojim klientom, ale má charakter servisnej organizácie pre

svojich členov a pÔsobí zo svojej centrálnej globálnej kancelárie situovanej v Londýne.
Poskytovanie klientskych sluŽieb sa organizuje regionálne a národne sieťou spoločností,
ktorá má celosvetovo viac neŽ 120 nezávislých členov.

Každý člen je separátna a nezávislá právna entita. Každý člen je vlastnený a riadený
lokálne a osobitne zodpovedá za svoje konanie. Žiadny z členov nie je nijakým spÔsobom
zodpovedný za sluŽby a konanie druhej členskej spoločnosti.

Napriek tomu, Že mnohí členovia fungujú pod menom spoločnosti Baker Tilly, neexistuje
medzi nimi spojené vlastníctvo.
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Riadenie a správa (,,goveľnance")
Spoločnosť Baker Tilly lnternational je riadená predstavenstvom, ktoré sa skladá
z generálneho riaditel'a (cEo) a riaditel'ov vybraných z nezávislých členských spoločnostĺ
po celom svete. Predstavenstvo menuje CEo. Zároveň formuluje budúce stratégie Baker
Tilly lnternational a schval'uje smernĺce a postupy pre správu (,,governance") a riadenie
celej siete. Na základe odporúčanĺ od CEo a regionálnych poradenských výborov,
predstavenstvo prijĺma nových clenov a v prípade potreby, ruší existujúce členstvá.

Riadenie siete je rozdelené podl'a regiÓnov na Severnú Ameriku; Latinskú Ameriku;
Európu, Stredný Východ a Afriku; a Aziu-Tichomorie. KaŽdý z regiónov je zastúpený
predsedom, ktoný predsedá poradenskému výboru. Poradenský výbor sa skladá z
partnerov pôsobiacich v členských spoločnostiach daného regiónu. Ulohou predsedu je
koordinácia a rozvoj obchodu medzi členmi, nábor nových členov a realizácia stratégie,
ktorá bola určená pre daný regiÓn.

Na najvyššej riadiacej úrovni je siet' koordinovaná cEo' cEo sa zodpovedá
predstavenstvu, a v konečnom dÔsledku aj členom siete, v záleŽitostiach, ktoré sa týkajú
riadenia a vedenia celej siete.

Za CEo stojí tím z centrálnej globálnej kancelárie, ktoý poskytuje rÔznorodú podporu
a nástroje členom siete po celom svete. Táto podpora je široká a zahŕňa medzinárodný
marketing a rozvoj obchodných iniciatív, technickÚ podporu a koordináciu globálneho
programu výmenných stáŽi pre zamestnancov Ólenov siete.

Kontrola kvality
od členov Baker Tilly lnternational sa ocakáva komplexné riadenie všetkých aspektov
podnikania na Úrovni najvyŠšieho profesionálneho štandardu, udrŽanie integrity a dobrého
postavenia v očiach miestnej podnikatel'skej komunity.

Členovia sú povinní konať v zhode so všetkými národnými Štandardmi, ktoré mÔŽu byt'
aplikované na predmet ich práce. To sa týka vykonávania audĺtu, nezávislosti a ĺných
štandardov určených krajinou v ktorej člen pÔsobí a ktoré by mohli mat' vplyv na jeho
prácu. Členovia sú rovnako povinní vyhovieť Etickému kodexu pre profesionálnych
účtovníkov, ktoý vypracovala Medzinárodná federácia účtovnĺkov (lFAc)
prostredníctvom Medzinárodnej rady pre etické štandardy Účtovnĺkov (lEsBA). Členovia
musia vykonávat'audity na Úrovni štandardov opĺsaných v Medzinárodných audítorských
Štandardoch (lsA)' ktoré vydal |FAC prostrednĺctvom Medzĺnárodnej rady pre štandardy
audítorské a uisťovacie sluŽby (IAASB).

Členovia sú tieŽ povinní vyhovieť Medzinárodnému Štandardu pre kontrolu kvality
(lsoc) 1, vypracovaným organizáciou lFAc. Tento požaduje povinnosť kaŽdého člena
siete zaviesť si vlastný systém pre vnútornú kontrolu kvality. Tento systém slúŽi pre
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primerané uistenie, Že členská spoločnosť a celý jej personál konajú v súlade s určenými

štandardmi a regulačnými a právnymi poŽiadavkami a Že správy vydávané členom siete

alebo jej partnerskou spoloinosťou sú primerané okolnostiam.

Zo strany Baker Tilly lnternational sú vykonávané pravidelné kontroly kvality a kaŽdý Ólen

sa stáva subjektom tejto kontroly minimálne raz tri roky.

Nezávislost'
Napriek tomu, Že Baker Tilly lnternational je sieťou spoločností, samotné spoločnosti sú
zodpovedné za určenie svojej pozície smerom k etickým kódexom určujÚcim jej Óinnost'.

KaŽdý člen je povinný identifikovať ostatných Ólenov Baker Tilly lnternational z hl'adiska

nezávislosti'

KaŽdý z členov koná v súlade s miestnymi etickými kódexmi. V oblastiach bez alebo
s menej prĺsnymi všeobecne prijímanými etickými kódexmi ako je Etický kódex pre

profesionálnych účtovníkov od Medzinárodnej federácie úÓtovníkov (lFAC), je člen siete
povinný podriadiť svoje konanie tomuto kódexu.

Všetci Ólenovia sú povinní zahrnút'do svojho procesu vykonávania auditu procedúru, ktorá

bude dohliadať na to, Že ich nezávislosť nie je ohrozená vykonaním práce pre klienta alebo
Žiadnou z partnerských spoločností ói inými členmi Baker Tilly lnternational. Táto
procedúra v sebe obsahuje diskusiu s klientom na tému, či a kde by mohli takéto
ohrozenia nastat'.

Baker Tilly lnternational vyšla svojim členom v ústrety a poskytla im Databázu nezávislosti
(,,lndependence Database"), aby sa pre nich splnenie tejto poŽiadavky stalo menej

náročné. Všetci členovia sú preto povinní uk|adať informácie do Databázy nezávislosti'
Databáza nezávislosti je vytvorená pre nasledovné účely:

UmoŽniť členom siete informovať sa o moŽných konfliktoch, ako súÓasť ich
vnútorných akceptačných procedúr.

UmoŽniť Baker Tilly lnternational označiť všetkých uvedených verejne
obchodovaných auditných klientov (,,Listed Entities") na Zoznam obmedzených
entít (,,Restricted Entities List").

Databáza nezávislosti obsahuje detaily o vŠetkých klientoch, ktorí sú súčasťou verejne

obchodovaných (,'listed") skupín, pre ktoré hociktoriý člen siete poskytuje akékol'vek
sluŽby.

Dané detaily sÚ zaznamenané vo všetkých prípadoch, kedy členovia poskytnú auditné
sluŽby verejne obchodovaným (,,listed") entitám. Tieto informácie sú následne pouŽité na

vytvorenie Zoznamu obmedzených entĺt (,,Restricted Entities List"), ktoý zobrazuje
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všetkých uvedených auditných klientov pre kto4ých členovia siete vykonávajú auditné
sluŽby. Členské spoločnosti by nemali vkladat' finančné záqmy (ako napríklad investície)
do Žiadnejz entít naZozname obmedzených entít.

Auditné firmy a infoľmácie o auditných poplatkoch vzhl'adom na členov EU

K 31. decembru 2021 vykonávajú nasledujúce nezávislé členské spoločnosti siete Baker
Tilly lnternational zákonné auditné sluŽby v EU:

o Austria - Pro Audito Wirtschaftsprúfung und Steuerberatung GmbH

. Belgium - Baker Tilly Belgium

. Bulgaria - TPA Audit OOD; Baker Tilly Klitou and Partners OOD

. Croatia - TPA Audit d.o.o.

. Cyprus - Baker Tilly Klitou & Partners Limited

. Czech Republic - TPA Audit, s.r.o.

o Denmark - Baker Tilly Denmark

o Estonia - Baker Tilly Baltics oÚ
o Finland - Baker Tilly Finland Oy

. France - Strego Audit

. Germany - Baker Tĺlly Holding GmbH

o Greece - Baker Tilly Greece Auditors S.A.

. Hungary - TPA Control Kónyvvizsgáló Kft.

o lreland - Baker Tilly

. ltaly - Baker Tilly Revisa SpA

. Latvia - Baker Tilly Baltics SA

. Lithuania - UAB Scandinavian Accounting and Consulting

. Luxembourg - Baker Tilly Audit & Assurance s.á r.l.

. Malta - Baker Tilly Malta

o Netherlands - Baker Tilly (Netherlands)

o Poland - Baker Tilly TPA Sp. z o.o.

o Portugal - Baker Tilly PG & Associados, SROC, LDA

. Romania - TPA Audit Advisory S,R.L.jBaker Tilly Klitou and Partners SRL
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Slovakia - TPA Audit, s.r.o.

Spain - Baker Tilly lberia

Sweden - Baker Tilly Sweden

Auditné trŽby Baker Tilly Europe Alliance, ktorejje TPA Group členom, sÚ cca 39,3 mil

EUR. TrŽby auditných firiem za auditné sluŽby v skupine TPA cEE sú cca 6,7 mil. EUR.

Celkové zákonné auditné poplatky platné pre Ólenov EU sa predpokladajÚ na

EUR.
145 mil

3. Vnútorný systém zabezpečenia kvality

Spoločnost' má implementovaný komplexný systém pre zabezpečenie kvality
vykonávaných auditov. Systém pozostáva z nasledovných komponentov:

o Zodpovednost' vedenia za kvalitu vo firme - konatel' Spoločnosti je priamo
zodpovedný za riadenie systému kvality na auditoch.

o Etické požiadavky - pracovníci sú informovaní o poŽiadavke dodrŽiavat'
etické poŽiadavky lFAc. Súlad s etickými poŽiadavkami potvrdzu)ú raz
ročne v písomnej forme. Ďalej zodpovedný audítor pre kaŽdú zákazku
zostavuje prehlásenie o nezávislosti.

Akceptovanie zákazky _ kaŽdá zákazka je individuálne posudzovaná
z pohl'adu je prijatia. Prijatie zákazky v nadväznosti na hodnotenie jej rizika
je dokumentované v Štandardnom dokumente.

Ľudské zdroje - systém zahŕňa systém náboru zamestnancov, vzdelávania
zamestnancov na interných aj externých školeniach, samo-vzdelávaním aj

v rámci práce pod dohl'adom skúsenejšĺch kolegov. Ďalej má spoločnosť
Vypracovanú pre všetky úrovne zamestnancov kompetenčnú maticu, ktorá
slúŽi ako podklad k pravidelnému hodnoteniu zamestnancov a kariérnemu
plánovaniu zamestnancov.

o Vykonávanie zákaziek _ spoločnosť vykonáva audítorské postupy v sÚlade
s Medzinárodnými štandardmi pre audit ktoré má aplikované v štandardnej
audítorskej dokumentácii. Pridel'ovanĺe primeraného tímu na zákazky je
úlohou partnerov. Práca na zákazke je vykonávaná asistentmi audĺtora
a audítormi s licenciou' SkÚsenejší a kvalifikovanejší pracovníci dohliadajú
na prácu menej skúsených kolegov. Pracovná dokumentácia podlieha
minimálne 2-stupňovej kontrole' obzvlášt' problematické a rizikové oblasti

a

a

a

o
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sÚ konzultované s inými skúsenými pracovníkmi spoločnosti nepracujúcimi
na zäkazke alebo s inými odbornĺkmi skupiny TPA prípadne siete Baker
Tilly lnternational, ktorí sú expertmi pre danú problematiku.

o Monitorovanie dodrŽiavanie systému zabezpeÓenia kvality je
zabezpečované interne v rámci Spoločnosti skúsenými pracovníkmi
nezúčastnenými na zákazke (pre vybrané zákazky) a taktieŽ zo strany
skupiny TPA a siete Baker Tilly lnternational (pre vybrané zákazky aj pre
systém zabezpečenia kvality).

4. Previerka zabezpečenia kvality auditu

Posledná interná previerka kvality v rámci skupiny TPA a Baker Tilly lnternational
prebehla v roku 2020.

Dňa 1 1 .12.2018 zaéala a dňa 28'5.2019 bola ukončená previerka kvality zo strany
Uradu pre dohl'ad nad výkonom auditu zameraná na implementáciu-štandardu
tsQc1.

5. Audit V subjektoch Verejného záujmu

Spoločnost' vykonala počas roka 2021 audity účtovnej závierky nasledovným subjektom
verejného záqmu

MslG lnsurance Europe AG, pobočka poist'ovne z iného členského štátu
(Slovensko)

I
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6. Finančné informácie o Spoločnosti

SpoloČnosť v roku 2021 dosiahla nasledovné trŽby v členení podl'a jednotlivých
typov sluŽieb:

Typ služieb Výnosy
(tis. EUR)

Tňby za štatutárny audit ročných a konsolidovaných
účtovných závierok subjektov verejného záujmu a subjektov
patriacich do skupiny podnikov, ktoých materským podnikom
je subjekt verejného záujmu

Tržby za štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných
z ávie ro k o statných s u bje ktov

Tržby z povolených neaudĺtorských sluŽieb subjektom, ktore sú
auditované štatutarnym audítorom alebo audĺtorskou
spoločnosťou

Tržby z neaudĺtorských služieb ostatným subjektom

12,60

626,98

593,73

Výnosy celkom 1 233,31

7' odmeňovanie partneľov

Partneri spoločnostisú vedúci pracovníciSpoločnosti, ktoríokrem pevného platu majú
podiel na zisku všetkých spoločnostíTPA na Slovensku. Partner z rakÚskej kancelárie
TPA, ktoý participuje na činnosti SpoloÓnosti participuje aj na ziskoch všetkých
spolocností skupiny TPA.

8. Rotácia kl'účových audítorských partnerov

Kl'účový audítorský partner rotuje v súlade s Nariadením EP a rady EU č,. 537t2014 a

tieŽ so Zákonom o audítoroch 423ĺ2015 kaŽdých 5 rokov s 3 roÓným obdobím bez
podiel'ania sa na audite.
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9. Vyhlásenia štatutárneho oľgánu

Konatel' spoločnosti v súvislosti s výkonom auditov v spoločnostiach verejného
záujmu za rok2021 vyhlasuje, Že systém zabezpečenia kvality popísaný v bode 3
tejto správy bol implementovaný a Účinne fungoval.

Konatel' spoločnosti v sÚvislosti s výkonom auditov v spoločnostiach verejného
záujmu za rok2021 vyhlasuje, Že bola vykonaná vnútorná previerka dodrŽiavania
nezávislosti.

Konatel' spoločnosti v súvislosti s výkonom auditov v spoločnostiach verejného
záujmu za rok 2021 vyhlasuje, Že uplatňuje postupy pre sústavné vzdelávanie
audítorov uvedené v bode 3 tejto správy.

V Bratislave,29. apríla 2022

lng. lvan Paule, CA, FCCA
partner a konatel'
TPA AUDIT, s.r.o.
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