Zápisnica č. 7
z rokovania Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Dátum a čas rokovania:
Program:

22.09.2021 o 13:30 hod.
podľa pozvánky (príloha č. 1)

Závery z rokovania Rady:
Rada berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu o čerpaní a plnení rozpočtu k 30.06.2021 s pripomienkami a poveruje generálnu
riaditeľku predložiť ju na rokovanie Dozorného výboru.
3. Informáciu o stave dohľadov a previerok a informáciu o aktuálnom stave konaní o uložení
sankcie.
4. Informáciu o schválených uchádzačoch na audítorské skúšky a skúšku spôsobilosti v roku
2021.
5. Informáciu o neformálnych stretnutiach so zástupcami veľkých audítorských spoločností.
6. Informáciu o konferencii organizovanej Slovenskou komorou audítorov.
7. Informáciu o mediálnych aktivitách Úradu.
8. Informáciu o aktuálnom stave novelizácie vnútorných predpisov a interných smerníc.
9. Informáciu o fungovaní Úradu v tretej vlne pandémie.
Rada schvaľuje:
Uznesenie č. 26/2021
Rozhodnutie o odvolaní audítorskej spoločnosti voči rozhodnutiu o uložení sankcie.
Uznesenie č. 27/2021
Činnosť odbornej Komisie pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku a medzinárodné účtovné
štandardy.
Uznesenie č. 28/2021
Vymenovanie členov odbornej Komisie pre medzinárodné
a medzinárodné účtovné štandardy s účinnosťou od 01.10.2021.

audítorské

Uznesenie č. 29/2021
Vnútorný predpis o rokovacom poriadku komisie Úradu s pripomienkami.

Zapísala:

JUDr. Lucia Geletová
zapisovateľka Rady, v. r.

Schválila:

JUDr. Tatiana Dubinová
predsedníčka Rady, v. r.

štandardy

a etiku

Pozvánka
na rokovanie Rady UDVA
Vážení členovia Rady,
pozývam Vás na rokovanie Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu:
Dátum a čas rokovania:
Miestnosť:

22.09.2021 o 13,30 hod.
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,
budova NBS vchod zo Slovanskej ulice

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Správa o čerpaní a plnení rozpočtu k 30.06.2021
4. Odvolanie audítorskej spoločnosti proti rozhodnutiu o uložení sankcie
5. Návrh vnútorného predpisu o rokovacom poriadku komisie Úradu a na jej zloženie
6. Rôzne

S pozdravom

JUDr. Tatiana Dubinová
predsedníčka Rady UDVA, v. r.

