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Cieľom PwC je budovať dôveru v spoločnosť 
a riešiť závažné problémy. Sme globálnou 
sieťou firiem v 157 krajinách sveta s vyše 
276 000 zamestnancami, ktorí sa zaviazali 
presadzovať kvalitu pri poskytovaní 
audítorských, poradenských, daňových 
a s podnikaním spojených právnych služieb.

Cieľom tejto správy je predstaviť kroky, ktoré 
naďalej prijímame na zvýšenie kvality našich 
audítorských služieb prostredníctvom investícií 
do zamestnancov, technológií a procesov.

Vedenie spoločnosti PricewaterhouseCoopers 
Slovensko, s.r.o. (ďalej ako „PwC Slovensko“, 
„spoločnosť“ alebo len „firma“) robí všetko 
pre to, aby firma poskytovala služby tej 
najvyššej kvality, pričom na dosiahnutie 
tohto cieľa vyčlenilo zdroje potrebné 
na zabezpečenie vysokých štandardov v oblasti 
kvality, nezávislosti, integrity a profesionálnej 
etiky. Vysoká kvalita služieb sa presadzuje 
na všetkých úrovniach firmy prostredníctvom 
detailných postupov a usmernení, ktoré 
schválilo vedenie spoločnosti vrátane 
etických zásad, práce s ľudskými zdrojmi 
a realizácie jednotlivých zákaziek. Naša 
reputácia stojí na našej nezávislosti, čestnosti 
a bezúhonnosti. Chápeme verejný záujem 
vkladaný do nášho auditu a našej audítorskej 
práce a nekompromisne presadzujeme kvalitu 
auditu, opierajúc sa o naše firemné hodnoty, 
ktorými sú výnimočnosť, tímová práca a vedúce 
postavenie v danej oblasti. Vedenie spoločnosti 
prikladá kvalite auditu veľký význam a sme 
presvedčení, že tento postoj predurčuje 
charakter práce aj ostatných pracovníkov firmy.

Túto správu vydávame v súlade s požiadavkami 
čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 
o osobitných požiadavkách týkajúcich 
sa štatutárneho auditu subjektov verejného 
záujmu.

1. Úvod
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2. Stratégia a vedenie
Audítorské služby v súčasnosti

PwC Slovensko je samostatnou členskou 
firmou siete spoločností PwC pôsobiacej 
v regióne strednej a východnej Európy (ďalej iba 
„PwC CEE“), ktoré spája spoločný ekonomický 
záujem partnerov jednotlivých členských firiem 
PwC pôsobiacich v tomto regióne.

Aká je dnešná situácia v oblasti poskytovania 
audítorských služieb? 

Na rozdiel od negatívnych dosahov globálnych 
udalostí, ku ktorým došlo v minulosti (napr. 
finančnej krízy, ktorej vplyv sa výrazne 
prejavil len v niektorých odvetviach), následky 
pandémie ochorenia COVID-19 a opatrení, ktoré 
vlády drvivej väčšiny krajín prijímajú v snahe 
zastaviť jeho šírenie, pocítil alebo ešte len pocíti 
prakticky každý podnikateľský subjekt bez 
ohľadu na sektor, v ktorom pôsobí.

Potenciálne dosahy koronavírusovej infekcie 
na audítorov, vrátane PwC a subjektov, ktoré 
auditujeme, sú ďalekosiahle a neustále 
sa menia. Každá obchodná spoločnosť 
a každý podnik pocítia jej následky (narušením 
dodávateľského reťazca či nákupných 
zvyklostí zákazníkov, volatilitou na akciových 
a komoditných trhoch atď.). Na naše audity 
nepriaznivo vplýva obmedzený prístup 
do prevádzok klienta i nami prijaté vlastné 
opatrenia, keď sme požiadali PwC partnerov 
a zamestnancov, aby pracovali z domu.

Situácia sa stále vyvíja a my veľmi oceňujeme, 
že všetky naše audítorské tímy naďalej 
tvrdo pracujú, aby aj v týchto náročných 
podmienkach udržali vysokú kvalitu našich 
auditov. Je dôležité, aby sme aj v týchto ťažkých 
časoch upriamovali našu pozornosť na kvalitu 
nami odvádzanej práce a robili všetko pre 
to, aby výzvy, ktorým zrejme budeme musieť 
čeliť, neohrozovali kvalitu našich auditov 
a nepodkopávali naše hodnoty. Musíme 
sa teraz predovšetkým postarať o našich ľudí, 
ich zdravie, duševnú pohodu a bezpečnosť. 
Musíme ukázať, že ich dokážeme chrániť, 
a pritom stále vykonávať kvalitné audity.

Finančný dosah pandémie na ekonomiky 
jednotlivých krajín, a tým aj na našich klientov 
i nás, bude bezpochyby značný, no momentálne 
je veľmi ťažké predpovedať, do akej miery 
ovplyvní našu činnosť.

Napriek všetkým turbulenciám a náročným 
ekonomickým podmienkam, ktorých sme 
v regióne strednej a východnej Európe (ďalej 
iba „CEE“) i v PwC Slovensko posledný rok 
svedkom, môžeme s hrdosťou povedať, že naša 
audítorská firma naďalej zdravo rastie.

Vo finančnom roku, ktorý sa skončil 30. júna 
2019, dosiahli príjmy PwC CEE za poskytnuté 
audítorské a iné uisťovacie služby výšku 359 
mil. USD, čo predstavuje medziročný nárast 
o 3 %. PwC dosiahla výsledky, na ktoré 
môže byť právom hrdá. Za uplynulých takmer 
30 rokov sme v CEE vybudovali sieť firiem 
so 60 pobočkami v 29 krajinách, s 268 
partnermi a vyše 12 000 zamestnancami.

Medzi najdôležitejšie úlohy, ktoré musíme riešiť, 
patrí napr. vplyv globálnej a lokálnej ekonomiky 
na našu podnikateľskú činnosť, ostrá 
konkurencia na našom trhu, zvýšená regulácia, 
ako aj neustála snaha získavať a udržať si tých 
najlepších ľudí.
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Kapitálové trhy sú stále obmedzované 
a niektoré krajiny nášho regiónu naďalej 
vykazujú nízky hospodársky rast s priškrtenými 
vnútornými investíciami. Dosahy pandémie 
ochorenia COVID-19 túto situácia ešte viac 
vyhrotia. Jedenásť krajín nášho regiónu patrí 
do Európskej únie (ďalej iba „EÚ“), a tak 
naďalej pociťujú vplyv reformy auditu, ktorá 
v nej prebieha, vrátane povinného striedania 
audítorských firiem a zákazu poskytovania 
niektorých služieb klientom, ktorých auditujeme. 
Tieto opatrenia majú dosah na všetky naše 
firmy, nielen tie, ktoré pôsobia v členských 
štátoch EÚ. Každá krajina v EÚ zaviedla 
požiadavky odlišným spôsobom, čím sa ešte 
viac komplikuje činnosť nadnárodných skupín 
a narastá množstvo času, ktorý treba venovať 
účasti vo verejných súťažiach na výber audítora 
a na zabezpečenie dodržiavania rozličných 
nariadení a predpisov. Veľkou úlohou, ktorá 
pred nami stojí, je udržanie si stabilnej bázy 
klientov. Na tvrdom konkurenčnom trhu 
je naplnenie tejto úlohy ešte ťažšie. Našou 
prirodzenou zásobárňou nových pracovníkov 
sú čerství absolventi vysokých škôl. Náročné 
úlohy spojené s motivovaním a udržaním 
si zamestnancov narodených v 80. a 90. 
rokoch 20. storočia sú dobre zdokumentované 
a my tieto výzvy musíme riešiť tiež. Ak k tomu 
pridáme nepretržitý tlak na ceny a čoraz 
silnejšiu konkurenciu, dostávame súbor výziev, 

ktoré nás nútia pohotovo reagovať, ak chceme 
svoju činnosť naďalej úspešne vykonávať 
a smerovať ju tam, kam chceme.

Cieľom našej stratégie je úspešne reagovať 
na tieto výzvy a vybudovať taký audítorský 
model, ktorý bude vhodný pre ďalšie 
desaťročie. Sekcia auditu v PwC Slovensko 
chce pomáhať klientom vyrovnať sa s dosahmi 
pandémie ochorenia CONVID-19 na ich 
podnikateľskú činnosť a prispievať k ich 
úspechu tým, že im prináša aj hodnotu a istotu. 
Toto všetko je možné iba vďaka dôveryhodným 
vzťahom, ktoré s nimi neustále rozvíjame. 
Chceme, aby naše audítorské činnosti boli 
inovatívne, dynamické a úspešné. Nepridŕžame 
sa zabehaných postupov, ale transformujeme 
a prispôsobujeme ich tak, aby sme udržali krok 
s vývojom v oblasti technologických inovácií. 
Naším želaním je poskytovať také audítorské 
služby, aby na ne mohli byť ľudia hrdí (klienti 
i naši zamestnanci): hrdí na kvalitu našej 
práce, na kvalitu našej klientskej základne 
a na hodnotu, ktorú svojim klientom prinášame.
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Kvalita auditu a transparentnosť

Kvalita je najdôležitejším charakteristickým 
znakom všetkého, čo robíme, a zostáva 
základným prvkom našich strategických priorít. 
Vďaka trvalému dôrazu na kvalitu dostávame 
od klientov čoraz častejšie spätnú väzbu, 
z ktorej sme vyrozumeli, že si nás vybrali 
na výkon auditu kvôli tomu, že naše audity 
sú kvalitné a prinášajú im pridanú hodnotu. 
Robíme všetko pre to, aby sme toto svoje 
renomé ďalej posilňovali a dvíhali latku kvality 
auditov tým, že: 

•  máme dôkladne prepracovaný a fungujúci 
systém interných kontrol kvality 
a monitorovacích postupov (ako je opísané 
v ďalších častiach tejto správy), 

•  používame takú metodiku auditu, ktorá 
maximalizuje pravdepodobnosť identifikovania 
závažných problémov, a 

•  inovatívnym spôsobom využívame nové 
technológie, ktoré sa stali neoddeliteľnou 
súčasťou našej metodiky.

Komplexnú metodiku auditu využívajúcu 
špičkové technológie môže aplikovať iba 
vhodný tím. Získavame a ďalej vzdelávame 
našich pracovníkov na oddelení auditu tak, 
aby vedeli navzájom spolupracovať, nebáli 
sa vyjadrovať pochybnosti a boli dostatočne 
odvážni riešiť problémy, ktoré sa objavia. Toto 
úsilie si vyžaduje rozsiahle investície do veľkého 
počtu hodín školení v priebehu roka a tiež 

budovanie firemnej kultúry, v ktorej zamestnanci 
vedia, že kvalita sa cení a hodnotí viac než 
čokoľvek iné.

Každú chybu a zlyhanie berieme veľmi vážne 
a závažné pochybenia v našom konaní 
sa prešetrujú na najvyšších úrovniach firmy. 
Ak už k takejto situácii dôjde, vždy si z nej 
dokážeme vziať ponaučenie do budúcnosti, 
pretože sme odhodlaní našu prácu neustále 
zlepšovať a zdokonaľovať.

Naše odhodlanie zakaždým dôsledne 
presadzovať kvalitu auditov môže posilniť 
dôveru klientov v nás iba vtedy, ak bude naše 
úsilie transparentné, a preto dúfame, že túto 
správu si prečíta čo najviac zainteresovaných 
strán. Ďalší podstatný aspekt nášho prístupu 
k transparentnosti vidno v našich rozšírených 
správach z auditu, ktoré vydávame pre 
spoločnosti kótované na burze a pre subjekty 
verejného záujmu pôsobiace v EÚ.

Tieto rozšírené audítorské správy obsahujú 
podrobné informácie o rozsahu nášho 
auditu a prístupe, ktorý sme pri ňom zvolili, 
o významnosti, identifikovaných rizikových 
oblastiach a o tom, ako na ne náš audit 
zareagoval. Pre niektoré z týchto oblastí 
(napr. významnosť) sme dobrovoľne rozšírili 
zverejňované údaje. Rozhodli sme sa uvádzať 
tieto dobrovoľné informácie vo výraznej väčšine 
našich názorov, v čom sa líšime od mnohých 
iných audítorských spoločností pôsobiacich 
na trhu.
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Pohľad do budúcnosti

Keď sa dívame do budúcnosti, tak či chceme, alebo 
nechceme, pri každom takomto pohľade narazíme 
na vplyv technologických zmien. Časť prognostikov 
sa domnieva, že vývoj strojov fungujúcich na báze umelej 
inteligencie znamená pre niektoré profesie (vrátane 
poskytovateľov audítorských služieb) neradostnú 
budúcnosť, a tak sa už čoskoro môže stať, že nás nikto 
nebude potrebovať.

Podľa nás je dôležité, aby sme s otvorenou mysľou 
porozumeli príležitostiam a hrozbám, ktoré prelomové 
technológie so sebou prinášajú. Transformáciou nášho 
odboru budeme schopní nanovo objaviť naše poslanie 
i účel a prispôsobiť sa novým okolnostiam iba vtedy, 
keď sa nám podarí udržať si otvorenosť voči zásadným 
zmenám pri súčasnom zachovaní nášho základného 
poslania. Budeme sa ďalej usilovať vnášať ľudské 
hodnoty a etiku do subjektívnych úsudkov a zároveň 
zvyšovať kvalitu a efektívnosť auditov pomocou techník 
na analýzu veľkých dát a strojového učenia.

Začali sme vysvetlením dôležitosti a významu 
audítorských služieb v súčasnosti a skončili sme 
myšlienkou, že audítorské služby by v budúcnosti 
mohli zohrávať ešte významnejšiu úlohu. Sme hrdí 
na to, že berieme na seba zodpovednosť audítorov, 
ktorí sa zaoberajú zložitosťami a výzvami dnešného 
meniaceho sa sveta. Pri napĺňaní nášho cieľa budovať 
dôveru v spoločnosti a riešiť dôležité problémy budeme 
naďalej investovať do budúcnosti audítorských služieb.
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3.1. Správa a riadenie
V rámci zoskupenia členských firiem PwC v regióne strednej a východnej Európy, ktorý zahŕňa 
29 krajín, funguje maticový systém riadenia. Každý z partnerov sa pravidelne raz za štyri roky 
zúčastňuje na voľbe výkonného riaditeľa PwC CEE (PwC Chief Executive), ktorý následne vymenúva 
regionálny riadiaci výbor (Regional Management Board) pozostávajúci zo zástupcov jednotlivých 
krajín a  úsekov a prevádzkových lídrov. Regionálny riadiaci výbor je zodpovedný za vytýčenie 
všeobecných podnikateľských cieľov a za zabezpečenie dodržiavania zásad a pravidiel spoločnosti 
PwC International.

V rámci jednotlivých krajín stanovuje zásady a podnikateľské ciele pre jednotlivé odborné sekcie 
(audit, dane, právne otázky a poradenstvo pri podnikaní) príslušný manažérsky tím.

Dohľad nad regionálnym riadiacim výborom vykonáva v mene partnerov volená regionálna rada 
partnerov (Regional Partner Concil), ktorá schvaľuje hlavné zásady a rozhodnutia dotýkajúce 
sa partnerov a spoločnosti.

Vedenie PwC Slovensko pozostáva z piatich konateľov, ktorých vymenúva valné zhromaždenie 
spoločníkov. Konatelia sú zodpovední za vedenie spoločnosti a jej právne zastupovanie.

3.2.	 Štruktúra	firmy
PwC Slovensko je spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej 
republiky. Konečnými užívateľmi výhod tohto subjektu sú partneri členských firiem PwC.

V tabuľke sú uvedení jej spoločníci spolu s ich podielom na základnom imaní.

PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. (krajina registrácie: Holandsko) 26 556 66,66

2019
EUR

Podiel na základnom imaní

%

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością Audyt spółka 
komandytowa (krajina registrácie: Poľsko) 6 639 16,67

PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, 
d.o.o. (krajina registrácie: Slovinsko) 6 639 16,67

Spolu 39 834 100,00

K 31. decembru 2019 mal štatutárny orgán spoločnosti z týchto 5 konateľov:

Todd William Bradshaw, Juraj Tučný, Radoslav Náhlik, Martin Gallovič, Alexander Šrank

3. Správa, riadenie a štruktúra
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PwC Slovensko je členom 
PricewaterhouseCoopers International Limited 
(ďalej iba „PwCIL“).

PwC Slovensko spolupracuje pri posky-
tovaní služieb miestnym i spoločným medzi-
národným klientom pôsobiacim v našom 
regióne s ostatnými spoločnosťami PwC CEE. 
Spoluprácu koordinuje medzinárodný riadiaci 
tím, ktorý dohliada na dodržiavanie predpisov 
a postupov PwCIL zo strany regionálnych 
spoločností a taktiež zabezpečuje spoločné 
využívanie ľudských zdrojov, presadzovanie 
postupov na riadenie rizík a štandardov 
na zabezpečenie kvality auditu.

Každá národná členská firma PwC má svoju 
riadiacu štruktúru vytvorenú tak, aby spĺňala 
zákonné a prevádzkové požiadavky. Takáto 
právna štruktúra a usporiadanie v rámci siete 
poskytuje jednotlivým spoločnostiam flexibilitu 
a nezávislosť pre rýchle a efektívne reagovanie 
na podmienky miestneho trhu. Okrem toho 
zohľadňuje skutočnosť, že regulačné orgány 
v niektorých krajinách umožňujú vykonávať 
audítorskú činnosť len tým lokálnym 
spoločnostiam, v ktorých majú väčšinový podiel 
a kontrolu lokálni audítori s kvalifikáciou podľa 
jurisdikcie príslušného štátu (v EÚ to môžu byť 
buď registrovaní audítori, alebo aj audítorské 
firmy so sídlom v EÚ).

3.3.	 Sieť	PwC
PwC je značka, pod ktorou členské firmy PwCIL 
pôsobia a poskytujú profesionálne služby. Tieto 
firmy spolu tvoria sieť PwC. „PwC“ sa často 
používa na označenie jednotlivých firiem 
v rámci siete PwC, na označenie niektorých 
z nich alebo aj všetkých spoločne.

V mnohých častiach sveta zákony vyžadujú, aby 
účtovné firmy mali miestnych vlastníkov a aby 
boli nezávislé. I keď sa regulačné postoje v tejto 
oblasti menia, členské firmy PwC nepôsobia 
a v súčasnosti ani nemôžu pôsobiť ako 

nadnárodné spoločnosti. Sieť PwC nie je ani 
globálnym partnerstvom, ani jedinou firmou 
a ani nadnárodnou spoločnosťou.

Z týchto dôvodov pozostáva sieť PwC z firiem, 
z ktorých každá je samostatným právnym 
subjektom.

PricewaterhouseCoopers International Limited

Spoločnosti, ktoré tvoria sieť PwC, sa zaviazali, 
že budú vzájomne spolupracovať, aby mohli 
poskytovať vysoko kvalitné služby klientom 
na celom svete. Firmy patriace do siete 
PwC sú členmi alebo majú iné prepojenia 
na spoločnosť PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL), ktorá je anglickou 
súkromnou spoločnosťou s ručením 
obmedzeným. PwCIL nevykonáva účtovníctvo 
ani neposkytuje služby klientom. Jej úlohou 
je pôsobiť ako subjekt, ktorý koordinuje prácu 
členských firiem siete PwC. Vedenie siete 
(Network Leadership Team) a predstavenstvo 
PwCIL (Board of PwCIL) vytvárajú 
a implementujú spôsoby konania a iniciatívy 
na dosiahnutie spoločného a koordinovaného 
postupu jednotlivých členských firiem. Členské 
firmy PwCIL môžu používať názov PwC 
a využívať zdroje ostatných firiem, prípadne 
zabezpečovať poskytovanie odborných 
služieb inými členskými firmami či inými 
subjektmi. Na druhej strane sú členské firmy 
povinné dodržiavať určité spoločné postupy 
a zachovávať štandardy siete PwC, ako ich 
navrhuje a stanovuje PwCIL.
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Sieť PwC nepredstavuje jedno medzinárodné 
partnerstvo a členské firmy PwC nie 
sú vzájomnými právnymi partnermi. 
Mnohé členské firmy majú právne 
registrované názvy, ktoré obsahujú názov 
„PricewaterhouseCoopers“, avšak PwCIL ich 
nevlastní. Členská firma nemôže konať ako 
zástupca spoločnosti PwCIL ani žiadnej inej 
členskej firmy, nemôže k ničomu zaviazať inú 
členskú firmu, je zodpovedná iba za svoje 
vlastné činy či opomenutia a nie za konanie 
a opomenutia spoločnosti PwCIL či iných jej 
členských firiem. Podobne nemôže spoločnosť 
PwCIL konať ako zástupca inej členskej firmy, 
nemôže k ničomu zaviazať nijakú členskú 
firmu a je zodpovedná iba za svoje vlastné 
činy či opomenutia. PwCIL nemá právo ani 
schopnosti kontrolovať, ako členské firmy 
uplatňujú odborný úsudok.

PwCIL má tieto orgány správy a riadenia:

Globálne predstavenstvo (Global Board) – 
je zodpovedné za správu a riadenie PwCIL, 
dohľad nad vedením siete (Network Leadership 
Team) a schvaľovanie jej štandardov. Toto pred-
stavenstvo nemá externú funkciu. Jeho členov 
volia partneri všetkých PwC firiem vo svete 
každé štyri roky.

Vedenie siete (Network Leadership Team) – 
je zodpovedné za vytyčovanie celkovej stratégie 
siete PwC a štandardov, ktoré sa PwC firmy 
dohodli dodržiavať.

Rada pre stratégiu (Strategy Council) – tvoria 
ju lídri najväčších firiem a regiónov PwC, ktorí 
odsúhlasujú strategické smerovanie siete 
a zabezpečuje súlad pri vykonávaní stratégie.

Globálny tím vedúcich pracovníkov (Global 
Leadership Team) – je vymenúvaný vedením 
siete a výkonným riaditeľom siete PwC, 
ktorým sa zároveň aj zodpovedá. Jeho 
členovia sú zodpovední za vedenie tímov 
zostavených z pracovníkov firiem siete a ich 
úlohou je koordinovať aktivity naprieč všetkými 
oblasťami našej podnikateľskej činnosti.

Nick Kós, súčasný výkonný riaditeľ PwC CEE, 
je členom Rady pre stratégiu a udržiava naše 
vzťahy s vedením siete.
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Poskytovanie služieb najvyššej kvality je najdôležitejším faktorom na dosiahnutie našich cieľov 
a naplnenie vytýčenej stratégie auditu, ktorej ťažiskom je posilnenie dôvery a transparentnosti 
v očiach našich klientov, kapitálových trhov i širšej spoločnosti.

Aby naša spoločnosť dokázala realizovať túto stratégiu, vytvorila sieť PwC rámec na riadenie kvality, 
ktorý integruje riadenie kvality do obchodných procesov i do procesu riadenia rizík v rámci každej 
firmy. Tento rámec definuje pre úsek auditu celkový cieľ v oblasti kvality s ťažiskom na ľudské zdroje 
a procesy tak, aby sme boli schopní poskytovať požadované služby účinne a efektívne, a tým naplnili 
oprávnené očakávania našich klientov a všetkých zúčastnených strán.

Tento celkový cieľ v oblasti kvality je podporovaný radom základných cieľov pri riadení kvality. 
Spôsob, akým pristupujeme k riadeniu kvality s cieľom dosiahnuť dokonalosť služieb, je preto 
navrhnutý a aplikovaný tak, aby sme boli schopní dosiahnuť tieto ciele s primeranou istotou. Ich 
dosiahnutie napomáha proces riadenia kvality, ktorý vypracovalo vedenie úseku auditu spolu 
s vlastníkmi obchodných procesov, partnermi i ostatnými zamestnancami. Spomínaný proces 
riadenia kvality zahŕňa nasledovné činnosti:

        Identifikovanie rizík, aby sme dosiahli ciele v oblasti kvality.

        Návrh a implementácia krokov ako reakcia na identifikované riziká v oblasti kvality.

        Monitorovanie návrhu a prevádzkovej efektívnosti spôsobov konania a postupov využívaním 
monitorovacích aktivít integrovaných do jednotlivých procesov (napr. audit v reálnom čase 
či vhodné indikátory kvality pre úsek auditu).

        Neustále zdokonaľovanie systému riadenia kvality, pričom oblasti vhodné na zlepšenie sa určujú 
analýzami hlavných príčin a implementáciou nápravných opatrení, a

         Vytvorenie rámca na prejav uznania a vyvodenie zodpovednosti v súvislosti s kvalitou, aby 
sa využíval pri osobných ohodnoteniach, odmeňovaní a rozhodnutiach vo veci kariérneho 
postupu.

4.	Riadenie	kvality	s	cieľom	dosiahnuť	
dokonalosť	služieb
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Audit v reálnom čase

Vyvinuli sme program na zabezpečovanie kvality 
v reálnom čase (Real Time Quality Assurance), 
aby sme dali našej firme do rúk proces a nástroj 
na monitorovanie a podporu kvality auditu, 
pričom využívame možnosti, ktoré ponúkajú 
súčasné moderné technológie. Uvedený 
program funguje ako preventívny monitorovací 
program, ktorý pomáha pracovným tímom, aby 
počas auditu urobili všetko to, čo sa od nich 
očakáva. Môžeme sa tak venovať širokej 
škále zákaziek a sledovaniu indikátorov 
kvality auditu prostredníctvom našich 
interných monitorovacích procesov, pričom 
štandardizácia a automatizácia postupov nám 
šetrí čas i zdroje.

Indikátory kvality auditu

Identifikovali sme skupinu indikátorov kvality 
auditu, ktoré pomáhajú vedeniu nášho úseku 
auditu včas rozpoznať potenciálne riziká 
predstavujúce hrozbu pre kvalitu auditu. 
Táto analýza rizík ohrozujúcich kvalitu auditu 
je neodmysliteľnou súčasťou nášho riadenia 
kvality, ktoré má za cieľ dosiahnuť dokonalosť 
nami poskytovaných služieb. Indikátory 
kvality auditu spolu s ostatnými ukazovateľmi 
výkonnosti nám pritom dávajú do rúk nástroj, 
ktorý nám pomáha monitorovať efektívnosť 
nášho systému riadenia kvality.

Analýza príčin

Robíme analýzy, aby sme identifikovali 
potenciálne faktory, ktoré prispievajú ku kvalite 
našich auditov. Na ich základe vieme potom 
prijímať opatrenia, aby sme audity neustále 
zlepšovali. Jedným z našich hlavných cieľov 
pri takýchto analýzach je zistiť, ako môže firma 
zabezpečiť čo najlepšie prostredie pre naše 
pracovné tímy, aby ich audity dosahovali vysokú 
kvalitu. Skúmame audity bez nedostatkov 
i audity s nedostatkami (identifikovanými 
prostredníctvom našich vlastných interných 
kontrolných procesov alebo prostredníctvom 
externých kontrol) s cieľom odhaliť odlišnosti 
a vziať si príslušné ponaučenia.

Pri jednotlivých zákazkách identifikuje nezávislý 
tím preverovateľov potenciálne faktory, ktoré 
prispievajú k celkovej kvalite auditu. Posudzuje 
faktory relevantné z pohľadu odborných 
znalostí, dohľadu a revízie, profesionálneho 
skepticizmu, použitých zdrojov, školení 
a iných oblastí. Na základe vyhodnotených 
informácií o zákazke, vykonaných pohovorov 
s členmi pracovných tímov a preskúmaním 
vybranej pracovnej dokumentácie zo zákazky 
identifikuje prípadné kauzálne faktory, aby sme 
lepšie pochopili, aké faktory môžu prispievať 
k zvýšeniu kvality auditu.

Okrem toho údaje, ktoré získame z auditov 
s nedostatkami, ako aj z auditov bez 
nedostatkov, navzájom porovnávame 
a posudzujeme rozdiely medzi nimi, čo nám 
umožňuje určiť, či niektoré faktory korelujú 
s kvalitou auditu. Uvádzame zopár príkladov 
takýchto údajov: počet hodín strávených 
na danej zákazke; skutočnosť, či sa kľúčoví 
členovia pracovného tímu nachádzajú v tej istej 
geografickej oblasti ako klient; počet rokov, 
ktoré kľúčoví členovia tímu venovali auditu 
daného klienta; počet iných auditov, do ktorých 
sú zapojení partneri zodpovední za zákazku; 
skutočnosť, či zákazka bola predmetom 
kontroly kvality pred vydaním správy audítora.

Naším cieľom je pochopiť, čím sa kvalitné 
audity môžu odlišovať od auditov 
s nedostatkami, a tieto poznatky potom 
využiť na neustále zlepšovanie našich auditov. 
Vyhodnocujeme výsledky týchto analýz, aby 
sme identifikovali možnosti na zlepšenie, 
ktorých realizácia by bola prínosom pre 
našu prax. Sme presvedčení, že tieto 
analýzy významným spôsobom prispievajú 
k pretrvávajúcej efektívnosti našich kontrol 
kvality.
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Rámec na prejav uznania a vyvodenie zodpo-
vednosti

Náš rámec na prejav uznania a vyvodenie 
zodpovednosti posilňuje postavenie kvality 
vo všetkom, čo naši ľudia robia pri napĺňaní 
vytýčenej stratégie, pričom ťažisko kladieme 
na poskytovanie služieb našim klientom, 
na spôsob, akým pracujeme s našimi 
zamestnancami, a na presadzovanie kultúry 
odovzdávania vysokokvalitnej práce. Podľa 
tohto rámca sú za výsledky v oblasti kvality 
zodpovední partneri i vedúci zákazky, ktorí 
nepochádzajú z radov partnerov. Rámec 
na prejav uznania a vyvodenie zodpovednosti 
zohľadňuje a venuje sa týmto najdôležitejším 
prvkom:

        Výsledky v oblasti kvality: Získavame 
transparentné výsledky oblasti kvality, aby 
sme vedeli náležite ohodnotiť úspechy 
v dosahovaní kvalitatívnych cieľov. Naše 
výsledky v oblasti kvality zohľadňujú 
dodržiavanie profesijných štandardov 
i štandardov a postupov siete PwC i našej 
firmy.

        Správanie: Vzbudili sme očakávanie 
korektného správania, ktoré podporuje ten 
správny prístup k zabezpečovaniu kvality, 
náležitú atmosféru zo strany vedenia a silnú 
zaangažovanosť v oblasti dosahovania 
kvalitatívnych cieľov.

        Intervencie/Prejavy uznania: Zaviedli sme 
intervencie a prejavy uznania podpo-
rujúce a upevňujúce pozitívne správanie 
a presadzujúce kultúru odovzdávania 
vysokokvalitnej práce.

        Postihy/Odmena: Zaviedli sme finančné 
i nefinančné postihy, ako aj odmeny, ktoré 
odpovedajú dosiahnutým výsledkom 
a správaniu a postačujú na to, aby ľudí 
motivovali správať sa korektne a tým 
dosiahnuť stanovené kvalitatívne ciele.

Naše detailné postupy kontroly kvality 
sú vysvetlené v interných publikáciách PwC 
Audit Guide (Postupy PwC pri audite) a PwC 
Network Risk Management policies and 
guidance (Zásady a usmernenia pre riadenie 
rizík v rámci siete PwC). Tieto zásady a postupy 
sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenných 
činností spoločnosti.

Náš systém riadenia kvality má šesť zložiek 
na kontrolu kvality, tak ako sú uvedené v ISQC 
1 (International Standard on Quality Control 
1, t. j. Medzinárodný štandard kontroly kvality 
pre firmy, ktoré vykonávajú audit a previerky 
historických finančných informácií a zákazky 
na ostatné uisťovacie a s tým súvisiace služby):

        Zodpovednosť vedenia za kvalitu v rámci 
firmy

        Etické požiadavky (Dodržiavanie Etického 
kódexu)

        Akceptovanie klienta a pokračovanie 
v audítorskej činnosti pre klienta a pre 
špecifické zákazky

        Ľudské zdroje

        Realizácia zákazky

        Monitorovanie

Nasledujúce body 4.1 až 4.9 opisujú spôsob, 
akým náš systém riadenia kvality pokrýva 
jednotlivé vyššie spomínané zložky kontroly 
kvality.
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4.1.	 Vedenie	a	zodpovednosť
PwC CEE pôsobí ako subjekt s integrovanými 
postupmi pod regionálnym vedením a ako jedna 
hospodárska jednotka. Stratégiu vykonávania 
auditu, manažérsky tím a štruktúru výkazníctva 
riadi a vedie líder auditu pre strednú a východnú 
Európu (CEE Assurance Leader) s podporou 
regionálnej skupiny pre riadenie auditu (RAMG, 
z angl. Regional Assurance Management 
Group) – primárnym vedúcim orgánom pre 
oblasť auditu (Assurance Leadership Group). 
Do rozšírenej RAMG patria aj funkční lídri 
pre záležitosti týkajúce sa kvality a  rizík, 
hlavný audítor (Assurance Chief Auditor) 
a lídri pre oblasť auditu za vybrané krajiny 
(najmä z najväčších teritórií v rámci CEE); 
viaceré teritóriá sú zastúpené prostredníctvom 
vymenovaného spoločného lídra pre audit 
(Cluster Assurance Leader).

O tom, s akým rešpektom pristupujeme 
k otázkam kvality a aký význam prikladáme 
tejto oblasti, svedčia aj štruktúry a vyššie 
riadiace posty v oblastiach týkajúcich sa rizík 
a kvality. Pod regionálnou skupinou pre riadenie 
auditu (RAMG) pôsobí tím lídrov pre riziká 
a kvalitu (Risk and Quality Leadership Team). 
Na čele tohto tímu stojí líder auditu pre strednú 
a východnú Európu (CEE Assurance Leader) 
a jeho ďalšími členmi sú líder pre oblasť kvality 
pre región CEE (CEE Quality Leader), partner 
pre riadenie rizík pre región CEE (CEE Risk 
Management Partner) a hlavný audítor pre 
región CEE (CEE Chief Auditor). Táto skupina 
na svojich pravidelných zasadaniach rieši 
kľúčové otázky týkajúce sa rizík a kvality, 
dozerá na napĺňanie stratégie v oblasti rizík 
a kvality a zabezpečuje pravidelnú komunikáciu 
o záležitostiach súvisiacich s rizikami a kvalitou 
v oblasti auditu.

Podporu zhora v oblasti kvality auditu 
v regióne CEE poskytujú regionálne i územné 
tímy vedenia. Podpora zhora jasne deklaruje 
dôležitosť kvality v oblasti auditu/uisťovacích 
služieb. Aj keď sa na jednej strane neustále 
zdôrazňuje rast a efektívnosť, tieto ciele 
nedostávajú prednosť pred zohľadňovaním 
kvality a rizík zo strany vedenia. Naopak, 

vedenie jasne deklaruje, že kvalita auditu 
a efektívnosť sa navzájom nevylučujú.

Naše najnovšie celosvetové prieskumy 
spokojnosti zamestnancov ukazujú, 
že v oblastiach týkajúcich sa kvality, ľudských 
zdrojov a firemnej kultúry sme dosiahli veľmi 
dobré výsledky.

Tieto prieskumy však taktiež poukazujú 
na oblasť, v ktorej sa musíme venovať viac 
– týka sa pracovného zaťaženia našich 
zamestnancov. Intenzívne sa zaoberáme 
viacerými aktivitami, ktoré majú zabezpečiť, 
aby naši pracovníci neboli preťažovaní. 
Okrem toho každoročné prehľady portfólií pre 
partnerov a riaditeľov nám umožňujú aktívne 
riadiť nároky kladené na lídrov zákaziek. 
Zameriavame sa tiež na to, aby sme našu 
prácu na zákazke vykonávali v podstatnej 
miere pred koncom účtovného obdobia klienta, 
čo nám potom umožňuje rozdeliť pracovné 
aktivity rovnomernejšie na celý rok a skrátiť tým 
niektoré najvyťaženejšie obdobia.

Proaktívne reagujeme na výsledky globálnych 
prieskumov spokojnosti zamestnancov 
a neustále hľadáme spôsoby, ako lepšie zladiť 
ich pracovný a súkromný život a ako ich lepšie 
motivovať, aby sme znížili mieru fluktuácie. 
Zlepšenia v tejto oblasti budeme ďalej hľadať 
aj v nasledujúcom roku.
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4.2.	 Etické	požiadavky
Spoločnosť PwC dodržiava základné princípy 
Etického kódexu pre audítorov (Code of Ethics 
for Professional Accountants), ktorý vydala 
Rada pre medzinárodné etické štandardy 
účtovníkov (IESBA, z angl. International Ethics 
Standards Board for Accountants) pôsobiaca 
pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (IFAC, 
z angl. International Federation of Accountants), 
ktorými sú:

Bezúhonnosť – byť poctivý a čestný vo všetkých 
profesionálnych a obchodných vzťahoch.

Objektívnosť – nedovoliť, aby zaujatosť, 
konflikt záujmov alebo neprimeraný vplyv iných 
prevládol nad profesionálnym alebo obchodným 
úsudkom.

Odborná spôsobilosť a primeraná 
starostlivosť – udržiavať odborné znalosti 
a zručnosti na takej úrovni, aby klient alebo 
zamestnávateľ mohol dostávať kvalifikovanú 
odbornú službu zodpovedajúcu súčasnej úrovni 
audítorskej praxe, legislatívy a technológií, 
a konať vždy svedomito a v súlade s platnými 
odbornými a profesijnými normami.

Dôvernosť – zachovávať dôvernosť 
informácií získaných v rámci profesionálnych 
a obchodných vzťahov, t. J. nezverejňovať 
takéto informácie tretím stranám bez náležitého 
a konkrétneho oprávnenia, pokiaľ neexistuje 
právna alebo profesijná povinnosť na ich 
zverejnenie, a nevyužívať získané informácie 
vo svoj vlastný prospech či v prospech tretích 
strán.

Profesionálne správanie – dodržiavať príslušné 
právne predpisy a nariadenia a vyhýbať 
sa akémukoľvek konaniu, ktoré by našu profesiu 
diskreditovalo.

Navyše štandardy siete PwC, platné pre všetky 
jej členské firmy, sa dotýkajú rôznych oblastí 
vrátane etiky a podnikateľského správania, 
nezávislosti, boja proti praniu špinavých 
peňazí, férovej hospodárskej súťaže, boja 
proti korupcii, ochrany informácií, zdaňovania 

firiem a partnerov, sankčných zákonov, 
interného auditu a zneužívania dôverných 
informácií na obchodovanie. Dodržiavanie 
týchto etických požiadaviek berieme vážne 
a snažíme sa zachovávať ich ducha, nielen 
to, čo je v nich explicitne uvedené. Všetci 
partneri a zamestnanci sa každý rok zúčastňujú 
na povinných školeniach a každoročne 
predkladajú potvrdenie o tom, že dodržiavajú 
etické požiadavky, čo je súčasťou vzdelávania, 
aby chápali ich význam. Partneri a zamestnanci 
presadzujú a dodržiavajú normy, ktoré 
prijala sieť PwC, a vedenie spoločnosti toto 
dodržiavanie monitoruje.

Okrem hodnôt, ktoré charakterizujú PwC ako 
celok (Zásadové konanie vždy a všade, Snaha 
prinášať zmeny, Záujem o iných, Spolupráca, 
Nový pohľad na veci), prijala spoločnosť 
aj štandardy siete PwC, medzi iným aj Etický 
kódex a s ním súvisiace postupy konania, 
ktoré jasne opisujú správanie, aké očakávané 
od našich partnerov a ostatných odborníkov – 
správanie, ktoré nám umožní budovať dôveru 
verejnosti. Vzhľadom na rôznorodosť situácií, 
v ktorých sa naši odborní pracovníci môžu 
ocitnúť, poskytujú naše štandardy usmernenia 
pre široké spektrum okolností, no vždy 
s jedným spoločným cieľom – urobiť tú správnu 
vec.
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Pri nástupe nového zamestnanca alebo prijatí 
nového partnera do PwC Slovensko dostáva 
každý z nich Globálny etický kódex PwC. 
Očakáva sa, že počas svojej profesionálnej 
kariéry budú konať a správať sa v súlade 
s hodnotami vyjadrenými v kódexe a že s plnou 
zodpovednosťou, čestne, úprimne a profesi-
onálnym spôsobom oznámia a vyjadria svoje 
znepokojenia a obavy, ak budú musieť riešiť 
nejakú nepríjemnú situáciu alebo keď budú 
svedkom konania, ktoré nebude v súlade 
s týmto kódexom. Každá firma patriaca do siete 
PwC má mechanizmus na nahlasovanie a ozna-
movanie takýchto citlivých prípadov. Na stránke 
pwc.com/codeofconduct môže ktokoľvek 
anonymným spôsobom nahlásiť podozrenie, 
že došlo k nejakému incidentu. Spoločnosť 
prijala rámec zodpovednosti, aby uľahčila 
ľuďom nápravu ich správania, ak nie je v súlade 
s Globálnym etickým kódexom PwC.

Globálny etický kódex PwC je k dispozícii 
online aj všetkým interným či externým zainte-
resovaným stranám na stránke pwc.com/ethics.

Líder pre etiku a profesionálne správanie 
pre región CEE (CEE Ethics & Business 
Conduct Leader) dohliada na záležitosti, ktoré 
súvisia s etikou. Okrem toho v každej krajine 
nášho regiónu pôsobí lokálny tím pre etiku 
a profesionálne správanie. Základnou úlohou 
človeka, ktorý stojí v jeho čele, je presa-
dzovať etickú kultúru v rámci danej krajiny 
a napomáhať, aby jednotlivé prvky etiky a profe-
sionálneho správania boli v súlade s príslušnou 
normou platnou pre sieť PwC. Má za úlohu 
najmä:

        zabezpečovať náležitú podporu zhora 
prostredníctvom komunikácie zo strany 
vedenia,

        zriadiť komunikačné kanály, prostred-
níctvom ktorých možno oznamovať 
podozrenia alebo sťažnosti bez strachu 
z odplaty, a uľahčovať príslušné vyšet-
rovanie, formou školenia oboznamovať 
všetkých partnerov a zamestnancov 

s etickým kódexom a doplňujúcimi 
lokálnymi zásadami,

        podporovať členskú firmu PwC v jej 
zodpovednosti „robiť správnu vec“ a konať 
čestne a zásadovo; ak treba, objektívnym 
spôsobom vyjadrovať pochybnosti,

        oboznamovať sa so vznikajúcimi prob-
lémami a hlavnými externými obchodnými 
praktikami v etike; pomáhať vedeniu pri 
posudzovaní a riadení rizík v rámci svojich 
kompetencií,

        proaktívne vypracúvať postupy a praktiky 
v rámci svojich kompetencií v reakcii 
na zmeny v oblasti regulácie a podnikania,

        rozvíjať stratégie reagujúce na aktuálne 
trendy, príp. na lokálne výsledky 
z globálneho prieskumu PwC spokojnosti 
zamestnancov či informácie z linky pomoci 
vyčlenenej pre etické záležitosti, a pracovať 
na zlepšení správania na všetkých postoch 
v rámci danej krajiny, a

        slúžiť ako vzor etického správania, ktoré 
korešponduje s cieľmi a hodnotami PwC.

Táto úloha si vyžaduje mať priamy prístup 
k vrcholovému vedeniu vrátane prístupu 
k partnerovi zodpovednému za riadenie firmy 
v danej krajine (CMP, z angl. Country Managing 
Partner), a ovplyvňuje významné rozhodnutia, 
ktoré budú mať dosah na stratégiu v danom 
teritóriu.
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Medzi kľúčové prvky programu Etika a profesionálne správanie (Ethics & Business Conduct) patrí:

        Pravidelná komunikácia s partnermi a zamestnancami,

        Školenia pre nových partnerov a zamestnancov a tiež opakované školenia či špecifické školenia 
v prípade určitých zmien,

        Linka pomoci pre etické záležitosti pre región CEE (CEE Ethics Helpline), ktorá umožňuje 
anonymné zasielanie otázok vybranému lídrovi pre etiku a profesionálne správanie 
(Ethics & Business Conduct Leader). Okrem tejto anonymnej linky pomoci existuje aj globálny 
nástroj dôvernej komunikácie, prostredníctvom ktorého je možný anonymný kontakt, a 

        Vedenie vyšetrovania etických záležitostí v súlade s politikou PwC CEE pre riešenie sťažností 
a podozrení (CEE Complaints & Allegations Policy).

Politika PwC CEE pre riešenie sťažností a podozrení stanovuje postupy nahlasovania a vyšetrovania 
incidentov v oblasti etiky. Ak príde oznámenie o eventuálnom porušení nášho Etického kódexu 
alebo je jeho dodržiavanie inak spochybnené, prijímame opatrenia na vyšetrenie danej záležitosti, 
prípadne na nápravu vzniknutej situácie. Všetky etické problémy musia byť vyriešené. Partnerov 
a zamestnancov povzbudzujeme a vyzývame, aby svoje pochybnosti a podozrenia nahlasovali 
a vyjadrovali čestným, úprimným a zdvorilým spôsobom. PwC sa zaväzuje a je odhodlaná chrániť 
jednotlivcov pred odplatou. Všetky medzery a nedostatky v systémoch alebo zásadách spoločnosti, 
ktoré sa zistia počas vyšetrovania incidentov v oblasti etiky, sa musia riešiť a odstrániť.

PwC CEE využíva v celom regióne nástroj dostupný všetkým partnerom a zamestnancom, ktorý 
umožňuje zasielať anonymné otázky vybranému tímu pre etiku a profesionálne správanie (Ethics 
& Business Conduct Team). Aj osoby mimo PwC vrátane zamestnancov našich klientov môžu 
anonymnou formou zasielať svoje otázky prostredníctvom globálneho komunikačného nástroja PwC, 
ktorý im je k dispozícii na  stránke http://pwc.com.
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4.3.	 Nezávislosť
Členské firmy siete PwC, ich partneri 
a zamestnanci ako audítori účtovných závierok 
a poskytovatelia iných typov odborných 
služieb musia dodržiavať základné princípy 
objektívnosti, bezúhonnosti a profesionálneho 
správania. U klientov auditu je nezávislosť 
základným predpokladom na splnenie týchto 
požiadaviek. Dodržiavanie týchto zásad 
je rozhodujúcim faktorom pre to, aby sme mohli 
poskytovať služby kapitálovým trhom a našim 
klientom.

Globálna politika PwC v oblasti nezávislosti 
vychádza z Etického kódexu pre audítorov, 
ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické 
štandardy účtovníkov. Obsahuje minimálne 
normy, ktoré sa členské firmy PwC zaviazali 
dodržiavať, vrátane procesov, podľa ktorých 
je nutné postupovať, aby sa zabezpečila 
nezávislosť voči klientom.

Krajiny CEE majú ustanoveného partnera, 
tzv. regionálneho lídra pre otázky nezávislosti 
(RIL, z angl. Regional Independence Leader) 
s príslušnými skúsenosťami a postavením, 
ktorý je zodpovedný za implementáciu 
globálnej politiky PwC v oblasti nezávislosti 
vrátane riadenia s tým súvisiacich procesov 
na zabezpečenie nezávislosti a podpory 
podnikateľských aktivít. V jeho práci 
mu pomáha tím špecialistov na nezávislosť. 
RIL je podriadený priamo lídrovi PwC CEE 
pre riadenie rizík (CEE Chief Risk Officer).

Politika a postupy v oblasti dodržiavania 
nezávislosti

Globálna politika PwC v oblasti dodržiavania 
nezávislosti sa dotýka najmä týchto oblastí:

        Osobná a firemná nezávislosť vrátane 
zásad a usmernení týkajúcich sa vlastníctva 
majetkových podielov a iných finančných 
dohôd, napr. bankové účty a pôžičky 
partnerov, zamestnancov a firmy, ako aj jej 
penzijných programov.

        Neaudítorské služby a dohody 
týkajúce sa honorárov: Tieto zásady 
sú zosumarizované vo Vyhlásení 
o povolených službách (SOPS, z angl. 
Statements of Permitted Services), 
ktoré poskytuje praktické usmernenia 
pri aplikovaní postupov, pokiaľ ide 
o poskytovanie neaudítorských služieb 
klientom, ktorým robíme audit.

        Obchodné vzťahy vrátane zásad 
a usmernení týkajúcich sa spoločných 
obchodných vzťahov (napr. spoločné 
podniky a spoločný marketing) a o nákupe 
tovaru a služieb za bežných obchodných 
podmienok.

Okrem toho uplatňujeme politiku riadenia rizík 
v rámci siete PwC, ktorá určuje požiadavky 
zabezpečenia nezávislosti rotáciou kľúčových 
partnerov zapojených do auditu.

Tieto postupy a procesy sú navrhnuté tak, aby 
pomohli PwC dodržiavať príslušné profesijné 
a regulačné normy pre nezávislosť, ktoré platia 
v oblasti poskytovania uisťovacích služieb. 
Všetky postupy a podporné usmernenia 
sa prehodnocujú a revidujú, ak dôjde k nejakým 
zmenám (napr. novelizácii zákonov a nariadení) 
alebo v reakcii na prevádzkové záležitosti.

PwC Slovensko dopĺňa postupy a zásady 
na zabezpečenie nezávislosti firiem patriacich 
do siete PwC tak, ako to vyžaduje zákon 
č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite. 
Túto politiku na zabezpečenie nezávislosti 
ovplyvňujú taktiež požiadavky na nezávislosť, 
ktoré stanovila Americká komisia pre cenné 
papiere a burzy, americký Výbor pre dohľad 
nad účtovníctvom verejne obchodovateľných 
spoločností i Európsky parlament a Rada 
(EÚ) v Nariadení č. 537/2014 o osobitných 
požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu 
subjektov verejného záujmu, ak sú prísnejšie 
než politika siete PwC.
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Nástroje na zabezpečenie nezávislosti

PwC Slovensko ako členská firma siete PwC 
má možnosť využívať množstvo nástrojov, ktoré 
pomáhajú firmám PwC a ich zamestnancom 
presadzovať a dodržiavať naše zásady 
a postupy v oblasti nezávislosti. Medzi tieto 
nástroje patrí okrem iného aj:

        Systém CES (Central Entity Service) 
– obsahuje informácie o kapitálových 
obchodných spoločnostiach vrátane 
auditovaných subjektov verejného 
záujmu, spoločnostiach kótovaných 
na Americkej burze cenných papierov 
a nimi vydaných cenných papieroch 
a podieloch. CES pomáha pri určovaní 
nezávislého postavenia členskej firmy voči 
novým klientom pred uzatvorením zmluvy 
o poskytovaní neaudítorských služieb 
alebo pred vytvorením nového obchodného 
vzťahu. Tento systém generuje zoznam 
subjektov, od ktorých musí byť členská 
firma siete PwC nezávislá.

        Independence Checkpoint – uľahčuje 
všetkým partnerom a riadiacim 
pracovníkom vykonať predbežné preverenie 
verejne obchodovateľných cenných 
papierov ešte pred ich obstaraním a eviduje 
ich následné nákupy a predaje. Ak členská 
firma siete PwC získa nového klienta, 
u ktorého bude vykonávať audit, tento 
systém automaticky informuje držiteľov 
cenných papierov a podielov vydaných 
daným klientom o nutnosti ich predaja, keď 
sa to bude vyžadovať.

        AFS (Authorisation for Services) – globálny 
systém na autorizáciu služieb uľahčuje 
komunikáciu medzi lídrom pre zákazky, 
pri ktorých poskytované služby nemajú 
charakter auditu, a lídrom pre zákazky 
predstavujúce audit, keď dokumentuje 
potenciálne hrozby pre nezávislosť, ktoré 
služba vytvára, a navrhuje bezpečnostné 
opatrenia záruky zabezpečenia nezávislosti. 
Zároveň slúži na evidenciu preverenia 

zo strany partnera zodpovedného 
za audit a prijatého záveru o prípustnosti 
či neprípustnosti poskytnutia požadovanej 
služby.

        Global Breaches Reporting Database 
– globálna databáza, ktorá sa využíva 
na nahlasovanie a evidenciu akéhokoľvek 
porušenia predpisov o nezávislosti 
externého audítora (napr. regulačných 
či profesijných požiadaviek), keď má toto 
porušenie cezhraničné dôsledky (napr. 
keď porušenie, ku ktorému došlo v jednej 
krajine, ovplyvňuje audítorský vzťah v inej 
krajine).

PwC Slovensko využíva systém 
na monitorovanie rotácií, ktorý jej pomáha 
dodržiavať rotačné požiadavky kladené 
na firmu, lídrov zákazky i ostatných kľúčových 
partnerov zapojených do auditu.

BRITS (Business Relationships Independence 
Tracking System, teda Systém na sledovanie 
nezávislosti obchodných vzťahov) je databáza, 
ktorá eviduje všetky schválené spoločné 
obchodné vzťahy, ktoré spoločnosť uzatvorila. 
Tieto vzťahy sa každých šesť mesiacov 
preverujú, aby sa zabezpečilo, že sú stále 
prípustné.
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Školenia v oblasti nezávislosti a s tým spojené 
potvrdenia

PwC Slovensko zabezpečuje pre všetkých 
partnerov i odborných pracovníkov úseku 
auditu ročné i priebežné školenia na témy, ktoré 
sa týkajú nezávislosti. Školenia sa zvyčajne 
zameriavajú na záležitosti súvisiace so zmenou 
pozície alebo funkcie, na zmeny v postupoch 
a zásadách alebo externých nariadeniach, 
prípadne aj na zmeny v poskytovaných 
službách. Partneri a zamestnanci 
sa každý rok zúčastňujú elektronickou 
formou na prebiehajúcich školeniach, kde 
sa oboznamujú s politikou spoločnosti v oblasti 
nezávislosti a témami súvisiacimi s možnými 
rizikami a dosahom na kvalitu služieb. V prípade 
potreby sa navyše radoví zamestnanci 
úseku auditu zúčastňujú na individuálnych 
školeniach, ktoré vedú naši špecialisti na oblasť 
nezávislosti či členovia tímov pre riadenie rizík 
a zabezpečenie kvality auditu.

Všetci partneri a odborní pracovníci úseku 
auditu musia každý rok vyplniť potvrdenie 
o tom, že dodržiavajú relevantné aspekty firmou 
prijatých zásad v oblasti nezávislosti vrátane 
svojej vlastnej osobnej nezávislosti. Všetci 
partneri musia tiež potvrdzovať, že všetky 
neaudítorské služby a spoločné obchodné 
vzťahy, za ktoré sú zodpovední, sú v súlade 
s prijatými zásadami a že pri akceptovaní 
týchto zákaziek a spoločných obchodných 
vzťahov boli dodržané požadované procesy. 
Tieto každoročné potvrdenia sú doplnené 
potvrdeniami na úrovni zákazky pre neaudí-
torské uisťovacie zákazky a všetky typy prác, 
ktoré poskytujeme našim klientom auditu.

Monitorovanie nezávislosti a disciplinárna 
politika

PwC Slovensko zodpovedá za monitorovanie 
efektívnosti svojho systému kontroly kvality pri 
riadení dodržiavania požiadaviek nezávislosti. 
Okrem potvrdení opísaných vyššie vykonávame 
v rámci monitorovania aj tieto činnosti:

        testovanie kontrol a procesov 
na zabezpečenie nezávislosti

        testovanie osobnej nezávislosti náhodne 
vybraných partnerov a riaditeľov 

        každoročné posúdenie dodržiavania 
štandardu siete PwC pre riadenie rizík 
v oblasti nezávislosti zo strany spoločnosti.

PwC CEE prijala disciplinárnu politiku 
a mechanizmy na podporu dodržiavania 
politiky a procesov v oblasti nezávislosti, ktoré 
vyžadujú, aby bolo nahlásené a vyriešené každé 
porušenie požiadaviek na nezávislosť.

Patrí sem rozhovor s členmi klientovho Výboru 
pre audit o povahe porušenia, vyhodnotenie 
dosahu porušenia na našu nezávislosť 
a prijatie potrebných opatrení na zabezpečenie 
objektívnosti. Aj keď väčšinou ide o menej 
závažné porušenia, ktoré možno pripísať 
nepozornosti, žiadne z nich neberieme 
na ľahkú váhu a dôkladne ich prešetrujeme. 
Spoločnosť dodržiava aj lokálne požiadavky 
na nahlasovanie porušení. Vyšetrovanie 
každého identifikovaného porušenia zásad 
nezávislosti nám slúži tiež ako východisko 
pre identifikovanie možností zlepšenia systémov 
a procesov PwC Slovensko a taktiež pre ďalšie 
usmernenia a školenia.
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Rotácia kľúčových partnerov a pracovníkov vykonávajúcich audit

V prípade auditu subjektu verejného záujmu nesmie byť kľúčový partner auditu na zákazke dlhšie 
než 5 rokov. Po uplynutí tejto doby nesmie byť daná osoba ďalšie 3 roky členom audítorského 
tímu zákazky ani kľúčovým partnerom auditu pre daného klienta. Počas tohto obdobia sa dotyčný 
jednotlivec nesmie zúčastňovať na audite daného subjektu, kontrolovať kvalitu auditu pri tejto 
zákazke, konzultovať s tímom pre zákazku ani s klientom technické záležitosti auditu či záležitostí 
špecifické pre dané odvetvie, transakcie alebo udalosti či inak priamo ovplyvňovať výsledok 
zákazky. Rovnaké zásady sa vzťahujú aj na kvalifikovaného štatutárneho audítora prideleného 
klientovi. Každá členská firma siete PwC je povinná vytvoriť si náležitý mechanizmus postupnej 
rotácie vyššie funkčne postavených pracovníkov zapojených do štatutárneho auditu, minimálne 
aspoň tých, ktorí sú registrovaní ako štatutárni audítori. Mechanizmus postupnej rotácie sa uplatňuje 
etapovite na jednotlivcov, nie na celé tímy pracujúce sa zákazke.
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4.4.	 Vyhlásenie	vedenia	o	postupoch	
na	zabezpečenie	nezávislosti	a	jej	
preverovanie

4.5.	 Proces	pri	odsúhlasovaní	nového	
a	pokračovania	už	jestvujúceho	
obchodného	vzťahu

Konatelia PwC Slovensko vyhlasujú, že postupy na zabezpečenie nezávislosti sú zhodné s platnými 
regulačnými predpismi.

Posledné interné preverenie dodržiavania princípov nezávislosti prebehlo v PwC na úrovni celého 
regiónu CEE a bolo dokončené v období mesiacov apríl – máj 2019.

Postupy pri odsúhlasovaní nového klienta a pokračovania obchodného vzťahu s už existujúcim 
klientom auditu

Naše zásady, ktorými sa riadime pri rozhodovaní, či akceptovať nového klienta alebo pokračovať 
v obchodnom vzťahu s existujúcim klientom, majú fundamentálny význam pre zabezpečenie 
kvality, ktorá podľa nášho najhlbšieho presvedčenia ide ruka v ruke s naším cieľom budovať dôveru 
v spoločnosti. Vypracovali a zaviedli sme pravidlá a postupy pre odsúhlasovanie obchodného vzťahu 
s klientom a vykonanie auditu, ktoré zvažujú, či sme kompetentní realizovať zákazku a či na to máme 
potrebné kapacity vrátane času a zdrojov, či sme schopní splniť príslušné etické požiadavky 
vrátane nezávislosti a či sme primerane posúdili bezúhonnosť klienta. Tieto aspekty opätovne 
posudzujeme, keď sa pýtame, či by sme mali pokračovať vo vzťahu s daným klientom. Podobne 
sme prijali aj pravidlá a postupy pre prípadné odstúpenie od zákazky a zrušenie obchodného vzťahu 
s klientom, ak si to situácia vyžaduje.
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Akceptovanie nového klienta a zákazky a pokračovanie v už existujúcom obchodnom vzťahu

Spoločnosť PwC Slovensko zaviedla proces na identifikáciu tých firiem a organizácií, ktoré môžeme 
prijať za svojich klientov. Daný proces vychádza z vlastných podporných systémov siete PwC, 
ktoré slúžia ako pomoc pri posudzovaní, či možno nového potenciálneho klienta auditu prijať alebo 
s už existujúcim pokračovať v obchodnej spolupráci (A&C, z angl. Acceptance and Continuance). 
A&C pomáha tímu pre danú zákazku, vedeniu firmy i špecialistom na riadenie rizík posúdiť, či riziká 
súvisiace s existujúcim či potenciálnym klientom dokážeme zvládnuť a či by sa spoločnosť PwC 
mala vôbec spájať s určitým klientom a jeho vedením. Tento systém umožňuje okrem iného:

tímom pre danú zákazku

-  zdokumentovať ich profesijnými štandardmi vyžadované posúdenie záležitostí, pokiaľ ide 
o akceptovanie nového klienta a pokračovanie v už existujúcom obchodnom vzťahu s klientom,

-  identifikovať a zdokumentovať problémové oblasti alebo rizikové faktory a ich riešenia, napr. 
formou konzultácií, upravením plánu zdrojov alebo audítorského prístupu, prijatím iných 
bezpečnostných opatrení na zníženie identifikovaných rizík alebo odmietnutím zákazky, 

-  ľahšie vyhodnotiť riziká spojené s prijatím nového klienta či pokračovaním v obchodnom vzťahu 
s už existujúcim klientom a v zákazke, 

členským firmám (vrátane ich vedenia a tímov pre riadenie rizík) 

-  ľahšie vyhodnotiť riziká spojené s prijatím nového klienta či pokračovaním v obchodnom vzťahu 
s už existujúcim klientom a v zákazke, 

-  vypracovať prehľad rizík spojených s prijatím nového klienta či pokračovaním v obchodnom vzťahu 
s už existujúcim klientom a v zákazke pre každého klienta v portfóliu, 

-  pochopiť metodiku, východiská a minimálne zohľadnenia, ktoré všetky ostatné členské firmy siete 
PwC uplatnili pri zvažovaní, či akceptovať nového klienta, resp. pokračovať v obchodnom vzťahu 
s už existujúcim klientom.

Vyššie uvedený systém doplňujú odborné tímy, ktoré posudzujú akceptovanie väčších či rizikovejších 
klientov. Takéto akceptačné tímy tvoria traja skúsení nezávislí partneri (z ktorých jeden je partnerom 
pre riadenie rizík), ktorí pred schválením alebo odmietnutím nového klienta auditu posúdia všetky 
relevantné faktory. Podobné tímy existujú aj pre posudzovanie pokračovania zákaziek, ak sa klient 
považuje za „vyššie riziko“. V určitých prípadoch sa posúdenie týkajúce sa akceptovania klienta 
predkladá na odsúhlasenie rade PwC CEE pre riadenie rizík (PwC CEE Risk Council), na ktorej čele 
stojí líder PwC CEE pre riadenie rizika (PwC CEE Chief Risk Officer).
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4.6.	 Ľudské	zdroje
Sme hlboko presvedčení, že naším hlavným 
aktívom sú naši ľudia. Ich technické zručnosti 
a odborné kvality sú základným predpokladom 
úspechu našej firmy. Ako organizácia, ktorej 
cieľom je budovať dôveru v spoločnosti 
a riešiť závažné problémy, pristupujeme 
veľmi zodpovedne k prijímaniu nových 
pracovníkov, odbornej príprave a rozvoju našich 
zamestnancov, hodnoteniu ich výkonu, ich 
odmeňovaniu a kariérnemu rozvoju. Využívame 
pritom globálny rámec PwC Professional, ktorý 
je určený riadiacim pracovníkom a sústreďuje 
sa na päť atribútov: celkové vedenie, odborné 
schopnosti, podnikateľská prezieravosť, 
globálna prezieravosť a vzťahy. Jasne vyjadruje, 
akí musíme byť a na čo sa musíme ďalej 
zameriavať, aby sme splnili očakávania našich 
klientov a aby si naša práca naďalej udržiavala 
vynikajúcu úroveň, aj keď sa svet okolo nás 
neustále mení.

Prijímanie nových pracovníkov

Naším cieľom je priviesť do firmy tých 
najlepších a najschopnejších ľudí, ktorí 
dokážu a chcú odvádzať prácu na vysokej 
úrovni, a udržať si ich. Kladieme tie najvyššie 
požiadavky na nových pracovníkov bez 
ohľadu na to, či pochádzajú z radov čerstvých 
absolventov alebo či už majú určité pracovné 
skúsenosti. Výberové kritériá zlaďujeme 
s kritériami rámca PwC Professional, aby 
sme pri výbere neprihliadali iba na odbornú 
spôsobilosť, ale aby sme pri výbere tých 
najtalentovanejších uchádzačov zohľadňovali 
aj určité charakteristické znaky ich správania 
a osobné kvality.

Hodnotenie výkonu

Raz ročne hodnotíme výkon zamestnancov 
firmy na všetkých jej úrovniach. Kritériá 
zamerané na očakávané schopnosti, 
spôsobilosti a odhodlanie dodržiavať 
etické zásady, ktoré slúžia ako základ 
na hodnotenie odborných zamestnancov, 
boli vypracované na báze piatich atribútov 
rámca PwC Professional a procesu každo-

ročného hodnotenia výkonu. Rámec PwC 
Professional opisuje špecifické ukazovatele 
a správanie, ktoré sa očakáva od zamestnancov 
PwC na každom stupni, pokiaľ ide o ich 
podnikateľskú prezieravosť, odborné 
schopnosti a iné zručnosti.

Pestujeme povedomie dávania spätnej 
väzby, pričom partnerov a zamestnancov 
povzbudzujeme, aby ju poskytovali v reálnom 
čase – prostredníctvom oficiálnych kanálov 
(Snapshot, Workday) i neformálne – svojim 
kolegom, podriadeným a tiež nadriadeným. 
Spätná väzba týkajúca sa pracovného 
výkonu je potom neoddeliteľnou súčasťou 
každoročného hodnotenia pracovného výkonu 
a slúži ako základ na neustále zlepšovanie 
výkonu našich pracovníkov a kvality ich práce.

Pracovný výkon hodnotíme na základe 
individuálnych cieľov, ktoré sú stanovené 
na celý rok, a tiež na základe správania 
preukázaného počas celého hodnoteného 
obdobia. Výsledky hodnotenia výkonu sa tiež 
zohľadňujú pri rozhodnutiach o kariérnom 
postupe a finančnom ohodnotení.

Trvalo vysoký výkon urýchľuje kariérny 
postup a prispieva k vyššiemu finančnému 
ohodnoteniu, kým naopak nižší výkon znamená 
pomalší kariérny postup. Nedostatočné 
pracovné nasadenie sa rieši formou nápravných 
opatrení.

Pre zamestnancov používame jednotnú 
stupnicu/hodnotiaci systém, pričom jednotlivé 
stupne hodnotenia zodpovedajú určitým 
následným krokom. Uplatňujeme nasledujúce 
zásady:

        Výkonnostné hodnotenie (na stupnici 
od 1 do 5, kde 5 je najnižšie hodnotenie) 
sa spája s priznaním odmien,

        Hodnotenie potenciálu (trojstupňová 
škála: vysoký, stredný, nízky) podporuje 
hodnotenie talentov (vzťahuje 
sa na zamestnancov na manažérskych 
a vyšších úrovniach).
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Odmeňovanie

Máme vopred stanovené „platové pásma“ 
pre všetky úrovne zamestnancov, ktoré 
vychádzajú z príslušného funkčného postavenia 
a pridelených zodpovedností. Zohľad-
ňujeme však aj iné faktory, ktoré majú vplyv 
na základnú mzdu a odmeny: ekonomická 
situácia na lokálnom trhu, príjmy firmy a tímu 
a hodnotenie výsledkov daného jednotlivca. 
Základný plat jednotlivca závisí aj od úrovne 
jeho kompetencií a postupu v rámci úrovní 
riadenia.

Určovanie tímov pre zákazku

Každý líder zákazky je  zodpovedný za to, 
že partneri a zamestnanci pridelení na jej 
realizáciu majú odborné spôsobilosti a potrebné 
skúsenosti, pričom lídri môžu využívať 
konzultácie podľa potreby. Majú tiež konečnú 
zodpovednosť za určenie rozsahu riadenia, 
dohľadu a kontroly činnosti zamestnancov 
s menšími pracovnými skúsenosťami, ktorým 
sú prideľované konkrétne pracovné úlohy.

Príslušný teritoriálny líder pre oblasť auditu 
(Territory Assurance Leader) v spolupráci 
s príslušným partnerom pre riadenie rizík podľa 
potreby vymenúva pre jednotlivé zákazky 
preverovateľov kontroly kvality ich realizácie 
(Engagement Quality Control Reviewers).

Neustále vzdelávanie

Spolu s ostatnými členskými firmami siete 
PwC sme sa aj my zaviazali poskytovať audí-
torské služby najvyššej kvality kdekoľvek 
na svete. Aby sme v PwC dosiahli čo najvyššiu 
konzistentnosť, bol na úrovni siete PwC 
vypracovaný formálny učebný plán, ktorý 
poskytuje prístup k materiálom na odbornú 
prípravu a venuje sa najmä spôsobu, akým 
PwC pristupuje k auditu, a nástrojom na jeho 
realizáciu. Tieto materiály obsahujú aktualizácie 
audítorských štandardov i ich dosahy, opisujú 
oblasti, ktoré predstavujú riziká pre audit, 
a venujú sa aj tomu, kde možno kvalitu auditu 
zlepšiť.

Toto formálne štúdium sa realizuje kombináciou 
rôznych metód (napr. vzdelávanie na diaľku, 
v učebniach či pomoc priamo na pracovisku). 
Učebný plán nám pomáha dosiahnuť hlavný 
cieľ odbornej prípravy, t. j. zlepšovať kvalitu 
auditov, pričom príslušným zamestnancom 
ponúka aj príležitosti, ako zdokonaliť ich 
odborné a profesijné zručností vrátane 
odborného úsudku pri uplatnení profesio-
nálneho skepticizmu.

Forma učebného plánu nám dáva možnosť 
si podľa aktuálnych potrieb vybrať, kedy určité 
odborné školenie zrealizujeme. Modulárny 
obsah spolu s inovatívnymi vyučovacími 
prístupmi si získal formálne uznanie aj zo strany 
širšej vzdelávacej komunity. V rokoch 2017 
i 2018 získal systém PwC v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy striebornú medailu 
Brandon Hall Group za výnimočnosť v kategórii 
Najlepšia stratégia pre univerzitu podnikového 
vzdelávania (Best Strategy for a Corporate 
Learning University© 2017, 2018 Brandon Hall 
Group, Inc.).

Náš regionálny líder pre vzdelávanie a ďalší 
rozvoj (CEE Learning & Development leader) 
následne posúdi, aké doplnkové školenia 
sú potrebné – formálne aj neformálne – 
na riešenie špecifických lokálnych potrieb, 
pričom sa využívajú videozáznamy, workshopy 
a fóra, ktoré zamestnancom ponúkajú možnosť 
výmeny skúseností. Vstupy poskytnuté 
na úrovni daného územia sa považujú za súčasť 
činností na vypracovanie učebného plánu.
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Lokálne vzdelávacie aktivity týkajúce 
sa odborných školení v oblasti auditu 
sú plne zjednotené s regionálnym systémom 
odborného vzdelávania v oblasti auditu. Väčšinu 
týchto činností podporuje, realizuje a monitoruje 
regionálny tím pre vzdelávanie a ďalší rozvoj 
v oblasti auditu (CEE Regional Assurance 
L&D Group, ďalej iba „regionálny AL&D tím“), 
ktorý využíva vstupy lokálneho AL&D tímu 
a prípadne aj lokálne postupy (v súvislosti 
s nomináciami, inštruktormi, organizáciou 
podujatí, dokumentáciou atď.). Regionálny 
L&D tím vypracoval potrebné procesy, ktoré 
sa zaoberajú požiadavkami globálnej siete PwC 
vrátane stanovenia učebných plánov, nominácií 
a monitorovania realizácie, hodnotenia podujatí 
a lektorov, ako aj výberu a prípravy lektorov. 
Vďaka tomuto systému je väčšina našich 
potrieb v oblasti odbornej prípravy naplnená, 
príp. príslušne vyriešená v spolupráci s regio-
nálnym L&D tímom (pričom odráža štandardy 
a usmernenia siete PwC).

PwC Slovensko nemá žiadne špecifické 
lokálne pravidlá vzdelávania a ďalšieho 
rozvoja, pokiaľ ide o odborné školenia v oblasti 
auditu. Regionálne materiály pre prípadné 
špecifické prípady si prispôsobujeme vlastným 
potrebám naozaj iba vo veľmi obmedzenej 
miere (a to výlučne po konzultáciách s naším 
regionálnym L&D tímom, aby sme mali istotu, 
že aj takéto upravené materiály spĺňajú 
ciele príslušného kurzu). Programy školení 
od ostatných skupín siete PwC tiež riadi 
regionálny L&D tím. Zahŕňajú najmä školenia 
o Medzinárodných štandardoch finančného 
výkazníctva (IFRS), ktoré organizujú a vedú 
členovia tímu Účtovných konzultačných 
služieb pre región CEE a zvyšok sveta (Global 
and CEE Accounting Consulting Services), 
a školenia o Amerických všeobecných 
uznávaných audítorských štandardoch/
účtovných zásadách (US GAAS/GAAP), ktoré 
má na starosti špeciálna skupina v CEE pre 
audity a výkazníctvo podľa pravidiel USA (CEE 
US Accounting & Reporting Group).

Tam, kde si to vyžadujú miestne špecifiká, 
organizujeme lokálne stretnutia, ad hoc 
workshopy či stretnutia, na ktorých diskutujeme 
a rozoberáme špecifické otázky (napr. zmeny 
v lokálnej legislatíve atď.).

Podobne existuje aj regionálny učebný plán 
pre oblasť netechnických (obchodných) 
zručností, ktorý kombinuje praktické 
a teoretické vzdelávanie. Tieto školenia 
organizuje a vedie lokálny tím pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu, pričom vychádza 
z regionálnych usmernení a materiálov.
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4.7. Kontinuálne vzdelávanie 
štatutárnych	audítorov
Konatelia spoločnosti PwC Slovensko 
vyhlasujú, že tak, ako je uvedené v 
predchádzajúcej časti venovanej kvalite auditu, 
sa aj na našich štatutárnych audítorov v plnej 
miere vzťahuje firemný program kontinuálneho 
vzdelávania. Okrem účasti na priebežných, 
interne naplánovaných školeniach musia podľa 
zákona povinne robiť aj tieto činnosti:

absolvovať najmenej 120 hodín vzdelávacích 
aktivít počas obdobia 3 rokov,

absolvovať najmenej 20 hodín vzdelávacích 
aktivít každý rok,

a viesť si evidenciu o absolvovaných 
vzdelávacích aktivitách.

Príklady profesionálneho rozvoja, ktoré 
vyhovujú zákonným požiadavkám:

        kurzy, konferencie, semináre,

        samoštúdium (e-learning), organizované 
školenia na pracovisku o nových 
systémoch a postupoch,

        publikačná činnosť v odborných 
a akademických časopisoch,

        členstvo v odborných komisiách,

        lektorská činnosť súvisiaca s profesiou 
audítora,

        vystúpenia na konferenciách, brífingoch 
a v diskusných skupinách, 

        vydávanie odborných článkov, téz a kníh.

120	hodín 

20	hodín 

PwC Slovensko má vypracovaný program 
ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy 
audítorov rôzneho funkčného zaradenia 
(vrátane štatutárnych audítorov), ktorý určuje, 
aké kurzy a školenia sú povinné pre jednotlivé 
pracovné pozície, a zároveň monitoruje účasť 
na týchto vzdelávacích aktivitách. Naše lokálne 
oddelenie pre ďalšie vzdelávanie a odbornú 
prípravu je zodpovedné a dohliada na účasť 
našich zamestnancov i partnerov na týchto 
vzdelávacích aktivitách.
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4.8.	 Realizácia	zákaziek
PwC Audit

PwC Slovensko ako člen siete PwC využíva 
vo svojej práci príručku PwC Audit (PwC Audit 
Guide), t. j. spoločnú metodiku a postupy 
vykonávania auditu. Táto metodika vychádza 
z Medzinárodných audítorských štandardov 
(ISA) a tam, kde treba, je doplnená o dodatočné 
postupy a usmernenia PwC. Zásady a postupy 
príručky PwC Audit sú navrhnuté tak, aby 
umožnili realizovať audity v súlade so všetkými 
požiadavkami ISA, ktoré sú relevantné pre 
jednotlivé audítorské zákazky. Naša spoločná 
metodika auditov predstavuje rámec, ktorý 
zabezpečuje, že členské firmy PwC dosahujú 
vo všetkých aspektoch súlad s platnými 
odbornými štandardmi, nariadeniami a legisla-
tívnymi požiadavkami.

Príručka PwC Audit vysvetľuje metodiku 
PwC. Spolu s technologickými nástrojmi PwC 
na podporu auditu, vzorovými šablónami 
a textami pomáha pracovným tímom realizovať 
audity a s nimi spojené služby.

Vyvinuté technológie

Naďalej investujeme do technológií, ktoré 
skvalitňujú úroveň auditov a zvyšujú našu 
schopnosť poskytnúť klientom detailné 
a hĺbkové informácie. Naše audítorské 
technológie budujeme a zavádzame regionálne 
i globálne, čím zabezpečujeme konzistentnosť 
v rámci regiónu CEE i v celej sieti PwC.

Toto sú naše nové nástroje, ktoré zlepšujú 
kvalitu a efektívnosť auditov využívaním 
automatizácie, prepojiteľnosti a mobility:

        Aura Platinum ako najnovšia, na báze 
cloudov fungujúca verzia aplikácie Aura, 
je naším neodmysliteľným pomocníkom 
pri vypracúvaní a realizácii plánu 
auditu. Využívame ju na celom svete 
pri všetkých auditoch, ktoré robíme a ktoré 
sú zakaždým prispôsobené podnikateľskej 
činnosti klienta. Plány auditu s vytýčenými 
cieľmi špecifikujú úrovne rizika, spoľah-

livosť kontrolných mechanizmov a testy 
vecnej správnosti. Inteligentné panely 
rýchlejšie informujú členov pracovných 
tímov o napredovaní auditu a o dosahu 
rozhodnutí, ktoré sa týkajú jeho rozsahu. 

Nové funkcionality zahŕňajú medzi iným aj:

             zdokonalené panely – zefektívňujú 
prácu tímov, lebo im pomáhajú sústrediť 
sa na dôležité veci,

             zlepšené zobrazenie pracovných tokov – 
uľahčuje lepšie riadenie projektu, 

             bezproblémovú integráciu s nástrojmi 
auditu – zmeny smerujú priamo 
do aplikácie Connect.

        Connect Suite je našou spoločnou 
platformou, ktorá slúži na zdieľanie údajov, 
požadovanej dokumentácie a informácií 
o napredovaní auditu. Poskytuje rýchlu, 
efektívnu a bezpečnú výmenu informácií 
s našimi klientmi a audítorskými tímami 
pôsobiacimi na viacerých miestach 
v každej fáze auditu.

        Connect monitoruje stav požiadaviek 
medzi našimi klientmi a pracovným 
tímom v reálnom čase. Tímy audítorov 
a pracovníkov klienta v každej jednej chvíli 
vedia, ako na tom sú, a to prostredníctvom 
konsolidovaného panelu, ktorý ukazuje 
v digitalizovanej forme všetky záležitosti 
týkajúce sa zákazky a automatizované 
kľúčové ukazovatele výkonnosti.

        Connect Audit Manager zefektívňuje, 
štandardizuje a automatizuje koordináciu 
prác medzi skupinovými a čiastkovými 
tímami tak pri auditoch prebiehajúcich 
na viacerých miestach, ako aj pri 
štatutárnych/regulačných auditoch. 

28 | Správa o transparentnosti za účtovné obdobie ukončené 31. decembra 2019



        Ponúka jednu jedinú digitálnu platformu 
za sledovanie všetkej odchádzajúcej 
i prichádzajúcej práce a digitalizuje 
celý proces koordinácie, takže pri 
komplexných auditoch prebiehajúcich 
na viacerých miestach dosahujeme vyššiu 
transparentnosť, lepší súlad s príslušnou 
legislatívou i vyššiu kvalitu.

        Halo je naša špičková technológia, ktorá 
nám pri auditoch pomáha identifikovať 
a odhadovať riziká a zároveň aj určuje, 
kam máme nasmerovať svoje audítorské 
úsilie. Skúma, testuje a analyzuje 
obrovské množstvá údajov, ktoré 
sú pre podnikateľskú činnosť veľmi 
dôležité, analyzuje celé skupiny dát, 
odhaľuje a vizualizuje anomálie a trendy 
vo finančných informáciách. Dáva nám 
možnosť analyzovať vzory postupov 
a trendy, nezvyčajné a vysoko rizikové tran-
sakcie, a poskytuje nám cenné poznatky 
o našich tímoch a klientoch. Halo pracuje 
s údajmi z akéhokoľvek systému a existuje 
množstvo aplikácií pre rozličné odvetvia 
a riziká.

        Klik je naša regionálna inteligentná webová 
aplikácia, ktorú používame na analýzu 
veľkého množstva finančných údajov 
v rôznych paneloch, ktoré sú vhodné 
najmä na účely auditu. Jej základným 
cieľom je umožniť členom pracovných 
tímov testovať zápisy v účtovnom denníku. 
Poskytuje nielen kľúčové informácie 
o všetkých zápisoch v účtovnom denníku, 
ale umožňuje používateľom aj inteligentným 
spôsobom a jednoducho dáta dôkladne 
preskúmať. Vďaka využívaniu moderných 
vizualizačných techník a postupov je táto 
aplikácia interaktívna a rýchla, pričom 
umožňuje zachytávať vzťahy, závislosti, 
trendy a špecifické prípady.

        Dokbot je regionálna webová platforma 
na automatizovanú tvorbu dokumentov, 
vďake ktorej možno vytvoriť dokument 
využitím štandardizovaných predlôh. Toto 

na mieru šité riešenie z dielne PwC bolo 
vyvinuté s cieľom vytvárať štandardizované 
dokumentačné výstupy. Každý jeden 
pracovník auditu v regióne CEE 
má automaticky prístup do tejto platformy 
a k predlohám dokumentov na úrovni 
CEE, ako aj k predlohám špecifickým pre 
tú-ktorú krajinu.

        Count uľahčuje celý proces inventarizácie 
zásob od začiatku až do konca, keď 
umožňuje členom našich pracovných tímov 
vytvárať a riadiť postupy spočítavania 
zásob, evidovať výsledky priamo v ich 
mobilných zariadeniach či tabletoch 
a exportovať finálne výsledky priamo 
do aplikácie Aura. Audítorské tímy 
pôsobiace na viacerých miestach naraz 
môžu štandardizovať pokyny a spravovať 
výsledky cez jeden jediný portál.

        Potvrdzovací systém PwC (PwC’s Confir-
mation System) zjednodušuje klientom 
proces bezpečného zasielania 
požadovaných informácií. Používaná 
technológia je automatizovaná a pružná, t. 
j. vie pracovať prakticky so všetkými typmi 
potvrdení – od pohľadávok cez deriváty 
až po úvery a zásoby.

        Automatizácia procesov využívaním 
robotov (RPA, z angl. Robotic Process 
Automation) je softvér na zvyšovanie 
produktivity, ktorý svojimi vlastnosťami 
prevyšuje všetky existujúce systémy 
a vykonáva manuálne, opakujúce 
sa a predpismi stanovené činnosti, ktoré 
doteraz zvyčajne vykonávali ľudia, čím 
sa daný proces zjednoduší, skráti sa čas 
na vykonanie stanovených úloh, práca 
sa rozloží na 24 hodín za deň a na 7 dní 
v týždni a zároveň sa eliminujú chyby 
v dôsledku zlyhania ľudského faktora, 
vďaka čomu sa zvýši kvalita práve 
a ľudí môžeme presunúť tam, kde môžu 
vykonávať užitočnejšiu a hodnotnejšiu 
prácu.
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4.9. Monitorovanie
Monitorovanie kvality v oblasti uisťovacích 
služieb

Uvedomujeme si, že kvalita v oblasti uisťovacích 
služieb, ktoré poskytujeme našim klientom, 
je pre investorov a ostatné zúčastnené strany 
rozhodujúca pre zachovanie ich dôvery 
v integritu našej práce. Je preto kľúčovým 
prvkom našej stratégie v oblasti auditu 
a uisťovacích služieb.

Vedenie PwC Slovensko nesie zodpo-
vednosť za náležité riadenie kvality. To zahŕňa 
efektívne procesy monitorovania zamerané 
na vyhodnotenie toho, či zásady a postupy, 
ktoré tvoria náš systém riadenia kvality 
(QMS, z angl. Quality Management System), 
sú vhodne navrhnuté a či fungujú efektívne, 
aby sme nadobudli primeranú istotu, že naše 
auditové i neauditové zákazky vykonávame 
v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami 
a profesijnými štandardmi.

Program monitorovania fungujúci v PwC 
Slovensko vychádza z Globálneho programu 
siete PwC na zabezpečenie kvality uisťovacích 
služieb (GAQR, z angl. Global Assurance 
Quality Review). Tento program založený 
na profesijných štandardoch týkajúcich 
sa kontroly kvality vrátane ISQC1 obsahuje 
zásady, postupy, nástroje a usmernenia, 
ktoré používajú firmy siete PwC. Realizáciu 
programu GAQR koordinuje centrálny tím, 
ktorý tvorí líder pre GAQR (GAQR Leader) 
a skupina medzinárodných tímových lídrov (ITL 
, z angl. International Team Leaders). Jej členmi 
sú senior partneri, ktorých do centrálneho tímu 
GAQR vymenovali členské firmy PwC. Dohľad, 
ktorý vykonávajú medzinárodní tímoví lídri, ich 
neustála angažovanosť a podpora umožňujú 
vykonávať dôkladné a efektívne preverenia 
vo všetkých firmách siete PwC.

Medzi naše monitorovacie postupy patrí 
priebežné posudzovanie nastavenia 
a efektívnosti systému riadenia kvality a tiež 
kontroly ukončených zákaziek (ECR, z angl. 
Engagement Compliance Reviews). Výsledky 
týchto postupov sú potom východiskom pre 
neustále zdokonaľovanie nášho systému 
riadenia kvality.

ECR predstavujú pravidelné kontroly 
ukončených zákaziek zamerané na rizikové 
oblasti a týkajú sa osôb v našej firme, ktoré 
sú oprávnené podpisovať správy o audite 
alebo iných uisťovacích službách. Táto kontrola 
posudzuje, či bola zákazka realizovaná 
v súlade s postupmi PwC pre audity (PwC 
Audit), s platnými profesijnými štandardmi 
a ostatnými zásadami a postupmi vzťahujúcimi 
sa na uisťovacie služby. Každá osoba, ktorá 
správy podpisuje, je preverovaná minimálne raz 
za päť rokov, pokiaľ sa nevyžaduje častejšie 
preverovanie na základe profilu klientskych 
zákaziek podpisujúcej osoby alebo v dôsledku 
lokálnych regulačných požiadaviek.

Kontroly vedú skúsení partneri z oblasti 
uisťovacích služieb s podporou nezávislých 
tímov partnerov, riaditeľov, skúsených 
manažérov a iných špecialistov. Kontrolné tímy 
sa zúčastňujú na školeniach, ktoré im pomáhajú 
plniť si svoje povinnosti a pri výkone kontroly 
využívajú rozličné kontrolné zoznamy a iné 
nástroje schválené pre GAQR.

Výsledky kontroly kvality sa predkladajú 
vedeniu firmy, ktoré je zodpovedné za analýzu 
zistení a prípadné prijatie nápravných opatrení. 
Ak sú zistené nedostatky týkajúce sa kvality 
realizovaných zákaziek, musí buď zodpovedný 
partner, alebo aj ostatní vedúci pracovníci 
z oddelenia auditu (v závislosti od povahy 
a okolností zistení) absolvovať ďalšie odborné 
vzdelávanie alebo školenia, prípadne uhradiť 
sankcie v súlade s pravidlami našej firmy 
týkajúce sa zodpovednosti.
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Partneri a zamestnanci našej firmy sú oboznamovaní s výsledkami kontroly a prijatými opatreniami, 
aby mohli prijať potrebné závery pre realizáciu svojich budúcich zákaziek. Okrem toho líder pre 
GAQR informuje partnerov našej spoločnosti zodpovedných za audity vykonávané pre potreby 
skupiny, pri ktorých sa uplatňuje cezhraničná spolupráca, o príslušných zisteniach kontroly kvality 
v ostatných firmách PwC, čo umožňuje našim partnerom pri plánovaní a výkone audítorských prác 
zohľadňovať aj tieto zistenia.
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4.10.	Vyhlásenie	vedenia	
o efektívnosti	fungovania	interných	
mechanizmov	na kontrolu	kvality	
auditu

4.11.	Posledné	preverenie	
zabezpečenia	kvality	auditu

Konatelia spoločnosti PwC Slovensko sú toho názoru, že vyššie opísané postupy na zabezpečenie 
kvality auditu sú plne v súlade so všetkými platnými predpismi a že poskytujú dostatočné 
východisko pre presvedčenie, že štatutárne audity, ktoré vykonáva PwC Slovensko, vždy spĺňajú 
požadované štandardy kvality.

Posledné externé preverenie zabezpečenia kvality auditu podľa čl. 26 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 začal vykonávať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu dňa 
30. septembra 2019 s predpokladaným ukončením 30. apríla 2020. 
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5.	Odmeňovanie	partnerov
Partneri sú odmeňovaní z dosiahnutého zisku firmy a sú osobne zodpovední za úhradu svojich 
príspevkov na dôchodkové a zdravotné poistenie a za platby iného zabezpečenia. Proces 
hodnotenia a odmeňovania partnerov je plne v súlade s požiadavkami nezávislosti Etického 
kódexu IESBA pre profesionálnych účtovníkov, ktorý nepovoľuje, aby boli partneri hodnotení 
alebo odmeňovaní za predaj neaudítorských služieb svojim auditovým klientom. Odmeny priznáva 
partnerom regionálny riadiaci výbor (Regional Management Board) po vyhodnotení prínosu každého 
jedného partnera k výsledkom spoločnosti počas roka a po ukončení každoročných auditov 
jednotlivých národných firiem. Odmeny, ktoré navrhne regionálny riadiaci výbor, sú predložené 
na posúdenie a schválenie Rade partnerov (Partner Council). Odmena každého partnera pozostáva 
z troch vzájomne prepojených zložiek, ktoré závisia od zisku:

Zložka príjmu za zodpovednosť – odráža trvalý prínos partnera a zodpovednosti, ktoré 
sú mu zverené.

Výkonnostná zložka príjmu –odráža úroveň pracovného výkonu partnera a jeho pracovných tímov 
počas roka.

Podielová zložka príjmu – predstavuje podiel na zisku po alokácii prvých dvoch zložiek.

Podielová zložka príjmu sa partnerom priznáva na základe matice, ktorá berie do úvahy 
predovšetkým ich aktuálnu úlohu vo firme. Výška výkonnostnej zložky príjmu je stanovená 
na základe porovnania dosiahnutých výsledkov partnera a jeho vyvážených osobných cieľov 
vyplývajúcich z jeho partnerskej pozície. Medzi tieto ciele patrí presadzovanie štandardov firmy 
v oblasti kvality auditu a bezvýhradné dodržiavanie našich pravidiel týkajúcich sa bezúhonnosti 
a nezávislosti.
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6.	 Finančné	informácie	za	rok	
ukončený	31.	decembra	2019

7.	 Vyhlásenie

Štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejného záujmu a 
subjektov patriacich do skupiny podnikov, ktorých materská spoločnosť je subjektom verejného 
záujmu,

Štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok ostatných subjektov

Honoráre za audit spolu

Povolené neauditové služby pre auditované subjekty

Neauditové služby pre iné subjekty

Celkový príjem

4 266

4 787

9 053

16 209

3 024

28 286

Výnosy (neauditované) Lokálna mena

Spoločnosť PwC Slovensko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasuje, že informácie 
obsiahnuté v tejto správe sú správne a ku dňu zverejnenia tohto dokumentu sú v súlade s vnútorným 
predpisom Úradu pre dohľad nad výkonom auditu z 19. júla 2016 ako aj s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich 
sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu.

Mgr. Juraj Tučný

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

30. apríla 2020
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1.	 Zoznam	auditovaných	subjektov	
verejného	záujmu
AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

AEGON, d.s.s., a.s.

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského 
štátu

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. (predtým Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.)

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Československá obchodná banka, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

HB Reavis Finance SK II, s.r.o.

HB Reavis Finance SK III, s.r.o.

HB Reavis Finance SK IV, s.r.o.

HB Reavis Finance SK s.r.o.

HB Reavis Finance SK V s.r.o.

HB Reavis Investment Management správ. spol., a. s.

HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

KBC Asset Management NV

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko

Swiss Re International SE, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Union poisťovňa, a.s.

Príloha
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2.	 Firmy	siete	PwC

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

UNIQA 4WARD, organizačná zložka

Uniqa poisťovňa, a. s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s.

Celkový obrat, ktorý dosiahli štatutárni audítori a audítorské firmy (z členských krajín EÚ alebo 
EHP) patriace do siete PwC a ktorý je čo možno najspoľahlivejšie vypočítaný zo štatutárneho 
auditu ich ročných a konsolidovaných účtovných závierok, sa rovná približne 3,2 mld. EUR. Toto 
číslo predstavuje obrat všetkých subjektov za posledný finančný rok prepočítaný na eurá použitím 
výmenného kurzu platného k 31. decembru 2019.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené mená všetkých štatutárnych audítorov pôsobiacich ako SZČO 
v členských štátoch EÚ alebo EHP, ako aj názvy všetkých audítorských spoločností z členských 
štátov EÚ alebo EHP, ktorí, resp. ktoré boli k 31. decembru 2019 členmi siete PwC. Zároveň 
sú v nej pripojené aj názvy krajín, v ktorých má každý z uvedených samostatne pôsobiacich 
audítorov oprávnenie pôsobiť ako štatutárny audítor , resp. v ktorých má každá uvedená audítorská 
spoločnosť patriaca do siete firiem PwC svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania.

Rakúsko   PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Viedeň

Rakúsko   PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Linz

Rakúsko   PwC Kärnten Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Klagenfurt

Rakúsko   PwC Steiermark Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Graz

Rakúsko   PwC Salzburg Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Salzburg

Rakúsko   PwC Österreich GmbH, Viedeň

Belgicko   PwC Bedrijfsrevisoren bcvba/Reviseurs d'enterprises sccrl

Belgicko   PwC Audit Services SPRL

Bulharsko   PricewaterhouseCoopers Audit OOD

Chorvátsko   PricewaterhouseCoopers d.o.o

Cyprus   PricewaterhouseCoopers Limited

Česká republika PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o

Dánsko  PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Estónsko  AS PricewaterhouseCoopers

Fínsko   PricewaterhouseCoopers Oy

Členský štát  Názov firmy
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Francúzsko  PricewaterhouseCoopers Audit 

Francúzsko  PricewaterhouseCoopers Entreprises

Francúzsko  PricewaterhouseCoopers France

Francúzsko  PricewaterhouseCoopers Services France

Francúzsko  PwC Entrepreneurs CAC

Francúzsko  PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes

Francúzsko  PwC Entrepreneurs Audit

Francúzsko  PwC Entrepreneurs Audit France

Francúzsko  PwC Entrepreneurs CAC France

Francúzsko  PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes France

Francúzsko  PwC Entrepreneurs France

Francúzsko  PwC Entrepreneurs Services

Francúzsko  Expertise et Audit Lafarge

Francúzsko  Philippe Aerts

Francúzsko  Pierre Blanquart

Francúzsko  Jean-François Bourrin

Francúzsko  Jean-Laurent Bracieux

Francúzsko  Didier Brun

Francúzsko  Elisabeth L'Hermite

Francúzsko  François Miane

Francúzsko  Yves Moutou

Francúzsko  Claude Palméro

Francúzsko  Pierre Pégaz-Fiornet

Francúzsko  Antoine Priollaud

Nemecko  PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Nemecko  Wibera WPG AG

Grécko   PricewaterhouseCoopers Auditing Company SA

Gibraltár  PricewaterhouseCoopers Limited

Maďarsko  PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Island   PricewaterhouseCoopers ehf

Írsko   PricewaterhouseCoopers

Taliansko  PricewaterhouseCoopers Spa

Lotyšsko  PricewaterhouseCoopers SIA

Lichtenštajnsko PricewaterhouseCoopers GmbH, Vaduz

Litva   PricewaterhouseCoopers UAB

Luxembursko  PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Malta   PricewaterhouseCoopers
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Holandsko  PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Holandsko  Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A.

Nórsko   PricewaterhouseCoopers AS

Poľsko   PricewaterhouseCoopers Polska sp. z. o.o.

Poľsko    PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Audyt sp. k.

Poľsko    PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.

Portugalsko   PricewaterhouseCoopers & Associados-Sociedade de Revisores Oficiais do 
Contas Lda

Rumunsko  PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

Slovensko  PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Slovinsko  PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Španielsko  PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Švédsko  PricewaterhouseCoopers AB

Švédsko  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Spojené kráľovstvo PricewaterhouseCoopers LLP

Spojené kráľovstvo James Chalmers

Spojené kráľovstvo Katharine Finn
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