
Ing. Mária Takátsová, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná, Licencia 91 

 Správa o transparentnosti  

za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2020 

 Základné údaje 

  

Ing. Mária Takátsová, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná, Licencia 91, audítorka, ktorá 

vykonávam audity subjektu verejného záujmu, zverejňuje túto správu o transparentnosti 

v zmysle Zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 

  

Všetky Informácie uvedené v tejto správe o transparentnosti sa vzťahujú na situáciu k 31. 

decembru 2020. 

  

I.  Právna forma a vlastníctvo 

 

Ing. Mária Takátsová, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná 

Licenciu SKAU č. 91 a je zapísaná v zozname audítorov vedenom Úradom pre dohľad nad 

výkonom auditu v Slovenskej republike. 

  

 

II. Členstvo v sieti 

 

Ing. Mária Takátsová, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná, Licencia 91 nie je členom siete, ani 

súčasťou zoskupenia audítorov a audítorských spoločností zameraných na spoluprácu, ktoré je 

jednoznačne zamerané na podieľanie sa na zisku alebo nákladoch alebo ktoré má 

spoluvlastníctvo, spoločnú podnikateľskú stratégiu, atď.  

 

III. Štruktúra riadenia  

 

Ing. Mária Takátsová, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná v zmysle v zmysle zákona 

o audítoroch a nesie zodpovednosť za vykonávané činnosti. 

 

IV. Vnútorný systém zabezpečenia kvality 

 

Ing. Mária Takátsová, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná dodržiava zásady a postupy v súlade 

s etickými požiadavkami. Podlieha uplatňovaniu vnútorného systému zabezpečovania kvality 

podľa príslušného manuálu. Manuál je vypracovaný v súlade s Medzinárodným štandardom na 

kontrolu kvality (ISQC) 1 “Kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audit a previerky 



historických finančných informácií a zákazky na ostatné uisťovacie služby”. Do manuálu ako 

jeho súčasť sú zapracované aj požiadavky vyplývajúce z “Etického kódexu pre účtovných 

odborníkov” Medzinárodnej federácie účtovníkov IFAC (Kódex IFAC). 

  

Systém obsiahnutý v Manuáli  predstavuje zásady a postupy, ktoré riešia zodpovednosti za 

riadenie systému zabezpečenia kvality, etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo 

vzťahu s klientom a k projektu, personálne požiadavky, realizáciu projektov a monitorovanie. 

  

Systém zabezpečenia kvality pozostáva z previerky zabezpečovania kvality projektu. 

 

Previerka zabezpečenia kvality projektu pozostáva z kontroly správy audítora a účtovnej 

závierky alebo iných finančných údajov, ktoré sú predmetom správy, memoranda o plánovaní 

audítu alebo podobného dokumentu, vybranej pracovnej dokumentácie a iných dokumentov 

v potrebnom rozsahu, napríklad zmluvy o poskytnutí služieb zodpovedným audítorom.  

  

Audítorská správa je vydaná iba za predpokladu, že zodpovedný audítor za projekt sa  ubezpečí, 

že boli vykonané všetky postupy, procedúry a primerané úsudky a závery, pričom boli dodržané 

Medzinárodné audítorské štandardy vydané International Auditing and Assurance Board 

(IAASB) ako aj ďalšie relevantné postupy a záväzné predpisy platné v SR. 

  

 V. Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality uskutočnenej SKAU alebo UDVA 

 

Posledná previerka zabezpečenia kvality audítorskej spoločnosti, ktorú vykonala SKAU, bola 

vrámci audítorskej spoločnosti v ktorej Ing. Mária Takátsová výhradne pôsobila.  

 

VI. Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých v predchádzajúcom účtovnom 

období uskutočnila audit podľa zákona o audítoroch 

 

Lucron Finance, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava IČO:  51716054 

  

VII. Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti 

Ing. Mária Takátsová, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná dodržiava písomné zásady 

zabezpečenia nezávislosti. Problematika nezávislosti je riešená vo forme vnútornej smernice, 

vyhlásenia o nezávislosti a etike . Súčasne vždy pred zahájením zákazky podpisuje formulár o 

nezávislosti za každú jednotlivú zákazku, na ktorej sa zúčastňuje. Tento dokument je súčasťou 

audítorskej dokumentácie konkrétnej zákazky.   

Odbornosť je zabezpečovaná sústavným vzdelávaním, ktoré je realizované interne a externe. 

Externé školenia predstavujú najmä školenia organizované Slovenskou komorou audítorov 

alebo inými profesijnými organizáciami v súlade so zásadami vzdelávania vydanými 

Slovenskou komorou audítorov. 

  

VIII. Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní 

 

Sústavné vzdelávanie je jednou z kľúčových zásad Z externých školení sa využívajú hlavne 

školenia organizované Slovenskou komorou audítorov prípadne inými profesijnými 

organizáciami v súlade so zásadami vzdelávania vydanými Slovenskou komorou audítorov. 



Interné školenia sú pripravované vrámci AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., ktorá 

vykonáva školenia aj pre svojich ostatných zamestnancov.  

 

 IX. Finančné informácie 

 

Za rok končiaci 31. decembra 2020 celkové tržby za poskytované služby klientom dosiahli 

čiastku 1000 EUR a boli tvorené výhradne službami za audit.  

  

 

  

  

  

Ing. Mária Takátsová, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná 

  

Bratislava, apríl 2021 

  

 


