Sumárny rozpočet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu na rok 2021 schválený
Dozorným výborom dňa 04.12.2021
Návrh rozpočtu Úradu na rok 2021 bol pripravovaný v náročných podmienkach spôsobených
pandémiou ochorenia COVID-19, zvyšovaním veľkostných kritérií pre povinný audit,
dobiehajúcej revízie kľúčových procesov a ľudských zdrojov Úradu ako aj slabnúcej reputácie
audítorskej profesie na Slovensku. Tieto vplyvy sa premietajú na výnosovej strane cez
očakávané výpadky príjmov z príspevkov a poplatkov, na čo Úrad reaguje znížením celkových
rozpočtovaných nákladov; rozpočtovaný záporný výsledok roku 2021 bude krytý zdrojmi
z minulých rokov.
Napriek neistotám vo vývoji situácie je návrh rozpočtu Úradu dostatočný na plnenie úloh, ktoré
mu vyplývajú zo 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
č. 423/2015 Z. z.“) a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16.
apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného
záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len „Nariadenie“). Ide najmä
o nasledovné úlohy:
1. Zabezpečenie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania a následné vydanie
certifikátov a licencií; a to v dvoch termínoch počas roka 2021.
2. Vedenie zoznamu všetkých štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a vedenie
registra štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich štatutárny audit
v subjektoch verejného záujmu a v obchodných spoločnostiach podľa ustanovenia § 2 ods.
15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „obchodné spoločnosti“); kontrola
a vyhodnotenie plnenia povinností štatutárnych audítorov a audítorských spoločností
stanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. a Nariadením.
3. Vedenie zoznamu auditovaných subjektov za predchádzajúce účtovné obdobie, a to podľa
druhu účtovných jednotiek.
4. Vypracovanie ročného plánu dohľadov a previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu
(ďalej len „previerka“), vykonávanie dohľadov a previerok podľa tohto ročného plánu
a vykonávanie mimoriadnych dohľadov.
5. Aktualizácia zoznamu subjektov verejného záujmu v štruktúre stanovenej zákonom
č. 423/2015 Z. z., zoznamu obchodných spoločností a kontrola úhrad ročného príspevku
v zmysle § 68 zákona č. 423/2015 Z. z.
6. Spolupráca so Slovenskou komorou audítorov vo vybraných oblastiach.
7. Spolupráca pri rozvoji audítorskej profesie so štátmi Európskej únie; účasť vo Výbore
európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu - CEAOB, výmena skúseností z oblasti
metodiky a výkonu dohľadu; účasť v medzinárodnom fóre nezávislých regulátorov auditu –
IFIAR a spolupráca s úradmi pre dohľad z ostatných tretích krajín.

Úrad zostavuje rozpočet pozostávajúci z:
a)

rozpočtu výnosov a nákladov na príslušný rozpočtový rok v zmysle § 67 ods. 1 zákona
č. 423/2015 Z. z., a

b)

rozpočtu príjmov a výdavkov na príslušný rozpočtový rok, keďže Úrad je v zmysle §
68 ods. 2 zákona č.423/2015 Z. z. zapojený na štátny rozpočet príspevkom zo štátneho
rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok a je súčasťou rozpočtovej
kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky 1205. V príslušnom rozpočtovom
roku sa príspevok zo štátneho rozpočtu čerpá nezávisle od čerpania príjmov podľa § 68
ods. 1 písm. b) až h) zákona č. 423/2015 Z. z. Tento rozpočet je zostavený podľa metodiky
ESA 2010.
ROZPOČET 2021

Výnosy

Názov

Zákon č. 423/2015 Z. z.

Rozpočet 2021 (EUR)

Príspevok zo štátneho rozpočtu

( § 68 ods. 1, písm. a)

268 000

Ročné príspevky

( § 68 ods. 1, písm. b)

804 900

Ročný registračný poplatok

( § 68 ods. 1, písm. c)

230 000

Výnosy z pokút

( § 68 ods. 1, písm. d)

-

Náhrady za trovy konania

( § 68 ods. 1, písm. e)

-

Úrok z omeškania

( § 68 ods. 1, písm. f)

1 000

Poplatky za skúšky a preskúšanie

( § 68 ods. 1, písm. g)

40 000

Poplatky za úkony na Úrade

( § 68 ods. 1, písm. h)

12 000

Iné (kurzové zisky, úroky)

-

VÝNOSY SPOLU

1 355 900

Zdroje z predchádzajúcich období

( § 67 ods. 4)

SPOLU ZDROJE

1 891 740
3 247 640

Náklady
Názov
Osobné náklady
Tovary a služby, z toho:
Spotreba materiálu
Opravy a udržovanie

Rozpočet 2021 (EUR)
1 092 000
298 000
40 000
8 000

Cestovné

20 000

Náklady na reprezentáciu

10 000

Ostatné služby

220 000

Ostatné náklady z toho:

23 100

Ostatné dane a poplatky

1 500

Iné ostatné náklady

5 000

Tvorba sociálneho fondu

4 500

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

12 100

Medzisúčet (väzba na rozpočet výdavkov - okrem kapitálových)

1 413 100

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

40 000

NÁKLADY SPOLU

1 453 100

Rozpočet podľa ESA 2010 na rok 2021 vo väzbe na kapitolu MF SR
Príjmy a výdavky

Názov

Rozpočet 2021 (EUR)

Príjmy ÚDVA spolu
200 Nedaňové príjmy, v tom:
220
Administratívne a iné poplatky, v tom:
290
Ostatné nedaňové príjmy
300 Granty a transfery, v tom:
310
zo ŠR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)
450
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov

3 290 340
1 130 600
308 000
822 600
268 000
268 000
1 891 740
1 891 740

Výdavky ÚDVA spolu
600 Bežné výdavky, v tom:
610
Mzdy
620
Odvody
630
Tovary a služby
700 Kapitálové výdavky

1 472 600
1 454 000
809 640
272 000
372 360
18 600

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO)
Celkový prebytok / schodok (+/-) ÚDVA
Vylúčenie finančných operácií
Vylúčenie príjmových FO
Vylúčenie výdavkových FO
Medziročná zmena stavu pohľadávok
Medziročná zmena stavu záväzkov
Prebytok / schodok (+/-) ÚDVA (ESA 2010)
Príjmy ÚDVA spolu (ESA 2010)
Výdavky ÚDVA spolu (ESA 2010)

0
1 817 740
-1 891 740
-1 891 740
0
0
0
-74 000
1 398 600
1 472 600

