Ročný plán činnosti Úradu pre dohľad nad výkonom auditu na rok 2012
o Vypracovanie ročného plánu dohľadov;
o

Realizácia schváleného plánu dohľadov;

o

Účasť v pracovných skupinách EGAOB, IFIAR a výmena skúsenosti z oblasti výkonu
dohľadu, riešenie rizík dohľadov a ich praktická aplikácia z európskeho ako aj
medzinárodného pohľadu;

o

Spolupráca pri rozvoji audítorskej profesie so štátmi Európskej únie a aplikácie
globálnych vývojových trendov do profesie;

o

Rozvoj spolupráce s dohľadmi tretích krajín pre výmenu informácií a skúseností
z oblasti dohľadov kvality auditu;

o Zabezpečenie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania;
o Kontrola a vyhodnotenie plnenia povinností audítorov
stanovených zákonom č. 540/2007 Z.z. ;

a audítorských spoločností

o Zabezpečenie zverejnenia prekladov medzinárodných audítorských štandardov;
o

Zabezpečenie zverejnenia prekladov medzinárodných účtovných štandardov;

o Aktívna účasť na tvorbe slovenskej legislatívy v oblasti účtovníctva a auditu a súvisiacich
právnych predpisov.
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Upravený rozpočet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu na rok 2012 schválený
Dozorným výborom, dňa 5.4.2012

Výnosy
Názov

Zákon

Rozpočet 2012

Príspevok zo štátneho rozpočtu

§ 63, ods. 1, písm. a)

268 000 €

Ročné príspevky SVZ

§ 63, ods. 1, písm. b)

435 000 €

Výnosy z pokút

§ 63, ods. 1, písm. c)

Náhrady za trovy konania

§ 63, ods. 1, písm. d)

Úroky z omeškania

§ 63, ods. 1, písm. e)

Poplatky za skúšky a preskúšanie

§ 63, ods. 1, písm. f)

27 716 €

Poplatky za úkony na úrade

§ 63, ods. 1, písm. g)

13 022 €

Iné ( kurzové zisky, úroky a pod.)
743 738 €

VÝNOSY SPOLU
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

§ 62 ods. 4

488 591 €
1 232 329 €

ZDROJE SPOLU

Náklady
Názov

Rozpočet 2012

Spotreba materiálu

30 100 €

Služby

213 000 €

Mzdy a platy

371 707 €

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

137 212 €

Zákonné sociálne náklady

10 000 €

Ostatné náklady

9 000 €

Dane a poplatky

2 900 €

Poistenie

1 500 €

Odpisy dlhodobého majetku

39 400 €

Rezerva na mimoriadne dohľady

96 350 €

Obstaranie dlhodobého majetku

50 000 €

NÁKLADY SPOLU

961 169 €

K nastoleniu dôveryhodnosti trhu je dôkladný audit a jeho kontrola ktorú podľa zákona
zabezpečuje Úrad pre dohľad nad výkonom auditu. Z dôvodu zvýšeného počtu dohľadov
sa očakáva aj zvýšenie počtu mimoriadnych dohľadov. V súvislosti s tým pre
zabezpečenie tejto úlohy musí úrad prijať ďalších stálych odborných zamestnancov na
dohľady s čím sa zvýši aj efektívnosť vykonávania dohľadov ako aj skrátenie trvania
dohľadov. Tomu zodpovedá aj nárast rozpočtovaných nákladov.
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