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Zástupcovia najväčších audítorských spoločností na trhu poskytovania služieb štatutárneho 

auditu subjektom verejného záujmu na Slovensku, prezident Slovenskej komory audítorov 

a zástupcovia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu sa 30. apríla 2020 stretli okolo 

„virtuálneho okrúhleho stola“, aby spoločne prediskutovali výzvy, ktoré pandémia 

koronavírusu priniesla, pre audítorskú profesiu v oblastiach:  

výkonu auditu a vydávania audítorských správ: 

- práca z domu, výkon štatutárneho auditu vo väčšine prípadov realizovaný na diaľku;  

- komunikácia s klientmi, s výbormi pre audit a v rámci audit tímov prostredníctvom 

videokonferencií sa javí ako zvládnuteľná, avšak osobný kontakt chýba; 

- fyzická prítomnosť u klienta výhradne so súhlasom klienta a za prísnych hygienických 

opatrení; problém s účasťou na fyzických inventúrach, predovšetkým u zahraničných 

klientov; 

- dočasný problém s poštovými službami v procese zasielania konfirmačných listov 

a v prípade využívania SSC; profesionálny úsudok pri posudzovaní miery akceptácie 

skenov dokumentov namiesto originálov;  

- časový nesúlad medzi overením účtovnej závierky a overením súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou, 

- riziká, následné udalosti po súvahovom dni a koncept nepretržitého pokračovania v činnosti 

sú posudzované individuálne u každého klienta, v závislosti od odvetvia či druhu 

podnikateľskej činnosti; 

- zabezpečenie bezpečného prenosu dát medzi audítorom a klientom; vyššia miera 

elektronizácie a digitalizácie aj u menších audítorov. 

podpory audítorov a audítorskej profesie:  

- Úrad: komunikácia s inštitúciami združujúcimi orgány dohľadu na európskej (CEAOB) a 

celosvetovej úrovni (IFIAR); schválenie hromadnej žiadosti SKAU o možnosť úľavy na 

vzdelávaní v roku 2020 kvôli pandémii; 

- SKAU: poskytovanie informácií a vydávanie usmernení pre audity podnikateľského 

sektora a verejnej správy; reakcie na otázky z praxe; webináre; príprava metodiky ohľadom 

„stretávania sa s klientom na diaľku“ a verifikácie skenovaných dokumentov; SKAU ako 

zástupca celej profesie v komunikácii s príslušnými orgánmi (legislatíva) a médiami; 

- Audítorské spoločnosti: pravidelná komunikácia audítorských spoločností s klientami a 

odbornou verejnosťou prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a organizácia 

rôznych webinárov. 

 

Účastníci diskusie privítajú takéto stretnutia na pravidelnej báze, pričom identifikovali 

množstvo tém (napr.: digitalizácia audítorských služieb, výbory pre audit, legislatívne úpravy 

a interpretačné nejasnosti, cena auditov a limity pre povinný audit, atď.) na ďalšiu diskusiu. 


