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Abstrakt

Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s oblastí externího auditu a popsat

jednotlivé fáze a auditorské postupy při ověřování účetní závěrky.  Praktická část

diplomové práce je potom zaměřena na aplikaci teoretických znalostí na praktickém

příkladu. Jedná se o ověřování oblasti dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

ve vybrané společnosti. Závěr diplomové práce obsahuje nedostatky zjištěné při auditu

a navrhované řešení pro jejich odstranění.

Abstract

The main goal of the thesis is to provide its readers information about external audit and

describe individual phases and audit procedures of auditing the financial statements.

The practical part of the thesis is then focused on application of theoretical knowledge

on practical example. Audit is performed for area of long-term tangible and intangible

assets in the selected company. The conclusion of the thesis includes deficiencies

identified during the audit and proposed solutions of these deficiencies.
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1 Úvod

Audit účetní závěrky je činnost, která je pro řadu společností povinná na základě kritérií

stanovených v zákoně o účetnictví. Pro většinu společností má však audit účetní

závěrky přidanou hodnotu v podobě zvyšování věrohodnosti a spolehlivosti pro

uživatele finančních výkazů na základě ověření nezávislou osobou, tedy auditorem.

Historie ukazuje mnoho známých případů, kdy vedení společnosti zkreslovalo svoje

finanční výkazy, ať už to bylo z obchodních důvodů za účelem vylepšit svoje výsledky

nebo na tom byla založena existence společnosti, kdy společnosti hrozilo, že neobdrží

financování od banky a zkrachuje. S těmito případy pro uživatele finančních výkazů

neustále roste význam auditu prováděný nezávislým auditorem nebo auditorskou

společností. S tím je spojena i důležitost dobré pověsti dané auditorské společnosti na

trhu. Nejvíce sledované společnosti většinou svěřují audit své účetní závěrky do rukou

největším a nejznámějším auditorským společnostem, které jsou mezinárodně uznávané

a spojené s nejlepší kvalitou a pověstí na trhu.

Téma diplomové práce z oblasti auditu jsem si vybrala proto, že v jedné z auditorských

společností pracuji a mám tak možnost psát o tématu, o které se zajímám a aplikovat

teoretickou část práce na skutečných příkladech z mojí praxe. V této diplomové práci

chci čtenářům přiblížit problematiku auditu neboli ověřování účetní závěrky z pohledu

auditora a doplnit teoretické poznatky konkrétními příklady z praxe.

Diplomovou práci jsem rozdělila na teoretickou část a praktickou část.  Teoretická část

je pro lepší přehlednost rozdělena ještě na dvě podkapitoly. Cílem první podkapitoly je

definovat audit a jeho cíle, vysvětlit rozdíl mezi externím a interním auditem a stručně

popsat vývoj auditu. Dále se tato podkapitola věnuje právní a etické úpravě auditu

včetně vysvětlení nejdůležitějších auditorských standardů. Druhá teoretická podkapitola

diplomové práce popisuje jednotlivé fáze ověřování účetní závěrky. Cílem této

podkapitoly je vysvětlit čtenáři podstatu a význam jednotlivých fází auditu. Moje

diplomová práce popisuje nejdůležitější auditorské postupy, od plánování až po závěr a

vydání zprávy auditora.
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Čtvrtá část diplomové práce je prakticky zaměřená a jednotlivé fáze ověřování účetní

závěrky jsou předvedeny na praktickém příkladu. Nebudu se však zaměřovat na

ověřování všech položek finančních výkazů, ale auditorské postupy a testy budou

zaměřeny na oblast týkající se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Pro

praktickou část jsem si vybrala konkrétní auditovanou společnost, takže budu vycházet

z reálných dat, ale z důvodu zachování anonymity budu společnost uvádět pod fiktivním

názvem.
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2 Definice, vývoj a právní úprava auditu

Pro správné pochopení auditu a tím i celé diplomové práce jsem se rozhodla v této

kapitole definovat audit, vymezit druhy auditu a popsat vývoj auditorského odvětví od

prvních známých forem až po současnost. V následující části této kapitoly vymezím

právní úpravu a mezinárodní auditorské standardy, které nejvíce ovlivňují práci auditora

a samotné provádění auditu. Jelikož podstata auditu spočívá v nezávislém ověření

informací, kapitola bude zakončena etickým kodexem auditorů definovaný dle Komory

auditorů České republiky.

2.1 Definice a cíle auditu

Audit je chápan jako zkoumání procesů, dokumentů a jiných dat ve společnosti, který je

prováděn nezávislou osobou za účelem zjištění, zda jsou prezentovaná data a

dokumenty pravdivé.

Auditor je zodpovědný za získání přiměřeného ujištění, že finanční výkazy jako celek

neobsahují významnou nesprávnost, ať už z důvodu podvodu nebo chyby. Po získání

takového ujištění je auditor schopen vydat auditovou zprávu vyjadřující názor, zda jsou

finanční výkazy připravované ve všech významných ohledech podle příslušných

účetních standardů.

V odborných knihách se dá najít mnoho různých definic auditu.  Ráda bych uvedla

aspoň dvě ukázky definic auditu, z nichž první uvádí ve své knize autoři Schránil a

Tvrdoň a jedná se o definici, která je používaná Komorou auditorů České republiky a je

tedy široce akceptovaná.

„Audit v obecném slova smyslu je prostředek, jímž jedna osoba ujišťuje druhou o

kvalitě, podmínkách či stavu určité skutečnosti, kterou první osoba prozkoumala.

Potřeba takového auditu vyplývá z nejistoty nebo pochybností druhé osoby o kvalitě,

podmínkách či stavu předmětné skutečnosti a z nemožnosti tuto nejistotu nebo

pochybnost odstranit vlastními silami.“ (1, str. 9)
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Druhá uvedená definice potom vymezuje auditing v obecném slova smyslu.

„Auditing v nejobecnějším slova smyslu je vědecká disciplína, jejímž předmětem je

pozorování a poznávání určitých skutečností, shromažďování relevantních údajů, jejich

vyhodnocení a vypracování závěrů a jejich sdělení zainteresovaným zájemcům.“ (2,

str. 11)

Cílem auditu účetní závěrky je posílit důvěryhodnost účetních údajů pro uživatele

finančních výkazů společnosti. K tomuto účelu slouží výrok auditora, ve kterém se

auditor vyjadřuje k tomu, zda jsou finanční výkazy sestaveny v souladu s účetními

standardy a zda ve všech významných ohledech věrně zobrazují skutečnost. Výrok

auditora ovšem nevyjadřuje absolutní jistotu nýbrž přiměřenou jistotu o správnosti

finančních výkazů, protože u auditu existují určitá omezení, kdy auditor není schopen

vyjádřit svůj názor na základě obdržených informací (1).

2.2 Druhy auditu

Jak bylo uvedeno v předešlé podkapitole, audit lze chápat jako zkoumání procesů,

dokumentů a jiných dat ve společnosti. Ovšem existuje celá řada typů auditů podle toho,

na co se zkoumání a činnost auditora zaměřuje. Nejznámější je audit finanční, tedy

ověření účetní závěrky, a audit interní, který se zaměřuje na procesy uvnitř společnosti.

Avšak existuje celá řada dalších druhů auditů, jako je audit kvality, ekologický či

informační audit.

Tato diplomová práce je zaměřená pouze na audit účetní závěrky, tedy činnost

prováděnou externím auditorem. V některých oblastech může externí auditor využívat

práci provedenou interním auditorem společnosti, proto bych ráda uvedla definici

interního auditu dle Dvořáčka a vysvětlila oblasti, v kterých je interní audit odlišný od

auditu externího.

„Interní audit je definován jako nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost

zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů ve společnosti. Interní audit

pomáhá společnosti dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup

k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a

správy řízení organizace.“ (3, str. 5)
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Interní audit se zabývá veškerou činností společnosti po celý rok a výsledky své práce

prezentuje vedení společnosti nejčastěji ve formě detailních zpráv či zápisů. Zprávy

interního auditu nejsou volně přístupné veřejnosti a slouží pouze pro interní účely.

Interní audit je většinou prováděn zaměstnanci společnosti (oddělení interního auditu) a

věnuje se vyhodnocování interních procesů, kontrolních systémů a dodržování

standardů ve společnosti a následné identifikaci nedostatků a případných ne efektivit

v plnění cílů. (1)

Externí audit se na rozdíl od interního auditu zabývá pouze omezenou částí činnosti

společnosti a pouze po určitou dobu, většinou po skončení účetního období. Zpráva

externího auditora je veřejným dokumentem a je většinou pouze jednostránková.

Zpráva je součástí účetní závěrky a výročný zprávy a spolu s nimi je publikována

v obchodním rejstříku. Externí audit je prováděn externími pracovníky a jeho hlavním

úkolem je ověřit účetní závěrku společnosti. (1)

Úkolem interního auditu je tedy ověřit správnost, spolehlivost a úplnost informací,

správnost postupů, efektivnost a identifikovat nedostatky zatímco úkolem externího

auditu je ověřit účetní závěrku a hospodaření společnosti.

2.3 Vývoj auditu

Vývoj auditu je důležitou součástí pochopení účelu a důležitosti auditu v dnešní době.

První zmínky se datují do období před naším letopočtem. V tomto období audit spočíval

v zaznamenávání a kontrole majetku či výběru daní. Již ve starém Egyptě se

kontrolovaly a porovnávaly údaje od daňových poplatníků se získanými informacemi

z jednotlivých provincií. Veškeré poznatky poté byly zaznamenávány nezávislými

úředníky. Ve starověkém Římě podobnou metodu používaly při ověřování výdajů a

příjmů státní pokladny či při zaznamenávání množství odevzdaného obilí. (4)

Avšak největší rozvoj finančního auditu nastal až v 19. století a to zejména v Anglii

v průběhu průmyslové revoluce. V tomto období došlo k významnému navýšení

produkce a výrobních kapacit podniků. Tento prudký růst zapříčinil vznik akciových

společností. Tato forma společnosti oddělila majitele společnosti neboli akcionáře od

vedení společnosti, které mělo za úkol dohlížet na rozvoj a každodenní chod
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společností. Zároveň toto rozdělení pravomocí zapříčilo, že majitelé společností museli

spoléhat na třetí osobu při hospodaření s jejich majetkem, přičemž motivace a cíle

vedení společnosti a jednotlivých vedoucích pracovníků mohly být do značné míry

odlišné od majitelů společnosti. Z tohoto důvodu zde vznikla potřeba kontroly a hlavně

ochrany majetku investorů, která vyvrcholila ve vznik první podoby zákonů upravující

práva a povinnosti jednotlivých skupin v akciových společnostech. (4)

V roce 1844 vznikla první legislativní úprava v podobě Zákona o britských akciových

společnostech, která se zabývala problematikou auditu. Tento zákon stanovoval právo

akcionářů kontrolovat účetní knihy společnosti, získávat informace od zaměstnanců

společnosti a porovnávat tyto poznatky s údaji prezentovanými vedením společnosti.

Avšak toto právo bylo vymezeno pouze akcionářům dané společnosti. Zákon byl

později upraven a pravomoc kontrolovat účetní knihy byla rozšířena i na nezávislé

auditory. Dalším důležitým mezníkem ve vývoji auditu v Anglii byl Zákon o

společnostech z roku 1947. Ten již stanovoval povinnost ověření pravdivosti informací

v účetní závěrce nezávislou osobou. (4)

V USA byl vývoj auditu a zákonů upravující auditorskou činnost v 20. století zejména

ovlivněn krachem burzy v roce 1929 a následnou hospodářskou krizí. V tomto období

vznikla potřeba kontroly informací nejenom na rozvaze, ale i výkazu zisků a ztrát. Na

základě těchto událostí vznikl v roce 1934 Zákon o burzách cenných papírů, který stejně

jako v Anglii, upravuje povinnost každoročního ověřování finančních výkazů

nezávislou osobou. V roce 1936 došlo k vydání článku Zkoumání finančních výkazů

nezávislými veřejnými úředníky. Tento článek představuje nový postup k procesu

ověřování finančních výkazů, kdy se neověřují všechny finanční operace, ale pouze

vybrané. Tento přístup je založen na principu rizikovosti jednotlivých operací a je stále

používán i v dnešní době. (4)

Vývoj auditu a auditorské činnosti v České republice byl nejvíce ovlivněn pádem

komunistického režimu v roce 1989, který měl za důsledek vznik prvních zákonů

upravujících audit. Do tohoto období se vztahují první právní úpravy auditu, z čehož

vyplývá, že audit je velice mladým odvětvím. Jeden z nejdůležitějších zákonů
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upravující auditorskou činnost je zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně

některých zákonů, která vymezuje činnost Komory auditorů České republiky, jakožto

hlavním regulačním orgánem pro provádění povinných auditů účetních závěrek. (4)

2.4 Právní úprava auditu v České republice

Auditorská činnost je legislativně upravovaná v rámci zákonů a ostatních právních

předpisů. Jeden z nejdůležitějších a nejznámějších zákonů upravujících auditorskou

činnost je zákon o auditorech, na který se odkazují další zákony a právní předpisy

obsahující paragrafy týkající se auditorské činnosti. Jedná se především o obchodní

zákoník a zákon o účetnictví.

Obchodní zákoník

Auditorská činnost je upravovaná v několika paragrafech zákona č. 513/1991 Sb.,

Obchodní zákoník. Jak je zmíněno v § 38i, zpráva auditora o ověření účetní závěrky je

společně s dalšími dokumenty povinnou součástí sbírky listin.

Dle § 39 obchodní společnosti a družstva musí mít účetní závěrku i výroční zprávu

ověřenou auditorem. Dále tento paragraf ukládá podnikateli povinnost poskytnout

auditorovi všechny účetní záznamy a potřebná vysvětlení k ověřování účetní závěrky a

výroční zprávy a ukládá podnikateli povinnost uhradit náklady spojené s auditorskou

činností.

Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obsahuje velmi důležité informace související

s auditorskou činností. Pro provádění auditu je stěžejní především § 20, který stanovuje

za jakých okolností je účetní jednotka povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Rozhodující kritéria pro účetní období jsou následující:

· Brutto aktiva větší než 40 mil. Kč (suma aktiv na rozvaze bez rezerv,

opravných položek a odpisů majetku);

· Úhrn čistého ročního obratu větší než 80 mil. Kč;

· Průměrný přepočtený stav zaměstnanců větší než 50.
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Akciová společnost je povinna mít ověřenou účetní závěrku auditorem v případě, že za

rozhodné období splňuje alespoň jedno z výše uvedených kritérií. Rozhodné období

potom představuje běžné a bezprostředně předcházející účetní období. Pro ostatní

obchodní společnosti a družstva platí, že jejich účetní závěrka musí být ověřena

auditorem v případě dosáhnutí dvou a více kritérií.

Zákon o auditorech

Jeden z nejdůležitějších zákonů upravující auditorskou činnost a popisující činnost

Komory auditorů je zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (o

auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

První část zákona vymezuje požadavky na auditory a auditorské společnosti pro získání

auditorského oprávnění a vykonávání auditorské profese. Auditorské oprávnění se

vydává pouze osobám, které splnily veškeré požadavky uložené tímto zákonem, mezi

které patří získání vysokoškolského vzdělání, bezúhonnost, způsobilost k právním

úkonům, absolvování odborné praxe po dobu alespoň 3 let jako asistent auditora,

složení auditorské zkoušky, žádné nedoplatky na daních nebo pojistném a složení slibu

auditora.

Auditorské oprávnění může být vydáno i obchodním společnostem v případě, kdy

fyzické osoby provádějící audit jménem společnosti jsou statutárními auditory, kdy

prostou většinou hlasovacích práv disponuje auditorská společnost nebo osoby vlastnící

auditorské oprávnění. Členové statutárního orgánu společnosti musí být bezúhonní,

společnost nesmí být v úpadku, nesmí mít nedoplatky na daních a odvodech a musí mít

dobrou pověst.

Zákon dále vymezuje auditorům povinnost průběžného vzdělávání, které má za cíl

zvyšování teoretických a profesních znalostí. Povinnost na vzdělávání je popsána i

v etickém kodexu pro auditory, podle kterého je auditor povinen poskytovat služby na

profesionální úrovni s ohledem na novou legislativní a právní úpravu.

Podstatou auditu je vyjádření názoru nezávislou osobou. Podmínka nezávislosti je

definována v zákoně v podobě vymezení podmínek, které musí být splněny pro udržení

nezávislosti auditora. Auditor se nesmí podílet na rozhodování auditované společnosti a
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je povinen dodržovat auditorské standardy, etický kodex i vnitřní předpisy Komory

auditorů České republiky. V případě, kdy existují skutečnosti, které by mohly ohrozit

nezávislost auditora, auditor nesmí provádět audit. Tyto skutečnosti se mohou

vyskytnout, má-li auditor přímý nebo nepřímý finanční, obchodní, pracovněprávní nebo

jiný vztah či poskytuje i jiné než auditorské služby společnosti. Je-li nezávislost

ohrožena v podobě existence vlastních zájmů či upřednostňování některých osob,

auditor je povinen uvést v dokumentaci auditora všechna významná ohrožení včetně

opatření, které byly udělány pro minimalizaci tohoto rizika.

 Dále v tomto zákoně jsou určeny podmínky pro určení auditora a uzavření smlouvy.

Smlouvu o provádění auditorských služeb schvaluje nejvyšší statutární orgán

společnosti či dozorčí orgán účetní jednotky. Od smlouvy účetní jednotka může

jednostranně odstoupit pouze v případě, kdy auditor neprovádí povinný audit v souladu

s platnými standardy, vnitřními předpisy Komory auditorů České republiky či etickým

kodexem. Avšak nesoulad názorů na řešení účetních operací nemůže být důvodem pro

ukončení smlouvy. Odstoupení musí být oznámeno statutárnímu orgánu společnosti

včetně uvedení důvodu odstoupení.

Dále zákon vymezuje auditorovi povinnost provádění auditorské činnost v souladu

s Mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a auditorskými standardy vydanými

Komorou auditorů, nutnost uzavření pojištěni pro auditory popřípadě auditorské

společnosti v případě odpovědnosti za škodu vzniklou při provádění auditorské činnosti

a povinnost součinnosti auditorů a auditorských společností při kontrolám kvality, které

jsou řízeny Komorou auditorů České republiky.

2.5 Auditorské standardy ISA

Jak již bylo řečeno výše, dle zákona o auditorech (paragraf 18) musí být provádění

auditorské činnosti v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a

auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů České republiky. Jedná se o dva

standardy, které nejsou upraveny standardy ISA). V následujících podkapitolách jsou

pro ukázku uvedeny tři standardy, z nichž první se týká provádění auditu obecně, druhý

pojednává o sjednávání podmínek auditní zakázky a třetí popisuje reakce auditora na

rizika.
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2.5.1 ISA 200 - Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu

s Mezinárodními auditorskými standardy

Tento mezinárodní auditorský standard definuje obecné povinnosti a cíle nezávislého

auditora. Standardy ISA se týkají auditu účetních závěrek společností. Pro účely auditu

jiných finančních informací je nutné standardy dle potřeby upravit.

Předmětem auditu je obvykle účetní závěrka společnosti. Cílem auditu je posílit

důvěryhodnost účetní závěrky společnosti pro uživatele finančních výkazů (banky,

investoři, obchodní partneři a další).  K tomu slouží výrok auditora, který vyjadřuje

názor, zda účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje skutečnost.

Výrok je možné formulovat pouze v případě, že audit je proveden v souladu se

standardy ISA a auditor získá přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje

významnou nesprávnost. Přiměřená jistota je pro auditora taková jistota, která snižuje

auditorské riziko na přijatelnou úroveň. Auditorské riziko lze chápat jako riziko, že

auditor vydá nepřiměřený výrok ke zkreslené účetní závěrce. (5)

Pokud auditor není schopen získat přiměřenou jistotu a výrok s výhradou není pro

auditovanou společnost dostatečný, musí auditor v souladu se standardy ISA výrok

odmítnout nebo, pokud mu to předpisy umožňují, odstoupit od zakázky. (5)

Standard dále požaduje, že auditor musí splňovat při provádění auditu účetní závěrky

všechny etické požadavky včetně nezávislosti, musí provádět audit s profesním

skepticismem (tj. nedůvěřivostí) a uplatňovat odborný úsudek. Dále je auditor povinen

shromažďovat dostatečné důkazní informace, díky nimž může získat přiměřenou jistotu

a je schopen vydat výrok. Přiměřená jistota není absolutní z důvodu existence určitých

omezení (např. testování pouze vybraných vzorků atd.). (5)

2.5.2 ISA 210 – Sjednávání podmínek auditních zakázek

Tento mezinárodní auditorský standard se zabývá auditorovou zodpovědností za

dohodnutí podmínek zakázky s managementem, případně s vedením společnosti.

Auditor nově přijme nebo pokračuje v opakující se auditové zakázce pouze tehdy, když

jsou splněny předpoklady na provedení auditu, což znamená, že vedení společnosti

připravuje účetní závěrku v souladu s příslušným účetním standardem. Další podmínka
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pro přijmutí auditové zakázky je, že obě strany (auditor i vedení společnosti) rozumějí a

akceptují podmínky auditové zakázky. (6)

Standard také upozorňuje na to, že je pro auditora důležité, aby od vedení společnosti

obdržel prohlášení, že je zodpovědné za přípravu účetní závěrky a že auditorovi

poskytlo přístup k veškerým dokumentům, informacím a zodpovědným osobám, od

kterých auditor potřebuje obdržet auditovou evidenci. (6)

Auditor je povinen s vedením společnosti písemně dohodnout podmínky auditní

zakázky, většinou ve formě smluvního dopisu. Dle standardu by písemná dohoda měla

obsahovat minimálně následující náležitosti:

· Rozsah a výstup auditu;

· Povinnosti auditora;

· Povinnosti vedení společnosti;

· Rámec účetního výkaznictví pro účely sestavení účetní závěrky;

· Očekávaná forma a obsah auditorských zpráv a okolnosti, kdy se to můžou tyto

aspekty změnit. (6)

Standard detailně popisuje postup při nově přijatých zakázkách, při opakujících se

zakázkách a jak přistupovat ke změnám podmínek auditu. Pro účely diplomové práce

však bude stačit obecný postup popsaný výše.

2.5.3 ISA 330 - Reakce auditora na vyhodnocená rizika

Auditová práce je založena na vyhodnocení rizik výskytu významné nesprávnosti.

Auditorský standard ISA 330 upravuje povinnosti auditora vzhledem k identifikovaným

rizikům. Mezi základní povinnosti patří navržení a provedení ověření rizika významné

nesprávnosti v účetní závěrce, mezi které patří vhodné použití testů interních kontrol a

testy věcné správnosti, při kterých je auditor povinen získat dostatečné a vhodné

důkazní informace týkající se informací prezentovaných v účetní závěrce. Testy věcné

správnosti se dále dělí na testy detailních údajů a analytické testy. (7)

Při navrhování vhodných testů na pokrytí rizika významné nesprávnosti je nutné vzít

v potaz pravděpodobnost výskytu významné nesprávnosti, a zda vyhodnocení rizik
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předpokládá relevantní interní kontroly. Pokud jsou interní kontroly zahrnuty do

procesu identifikace rizik, auditor je povinen získat dostatečné ujištění o efektivnosti

interních kontrol během auditovaného období. Interní kontroly jsou interní procesy,

které slouží vedení společnosti ke kontrole dosahování cílů společnosti, identifikaci

významných nesprávností v účetnictví i jako prostředek ochrany majetku společnosti a

investorů. Ověřování efektivnosti interních kontrol spočívá v dotazování vedení

společnosti o procesech a získávání důkazných informací o provozní činnosti. (7)

Na pokrytí auditových rizik slouží testy věcné správnosti. Povinností auditora je

navrhnout a provést testy věcné správnosti u všech významných transakcí a zůstatků

účtů k rozvahovému dni. Testy věcné správnosti obsahují sesouhlasení účetních

podkladů s účetními výkazy a ověření významných zápisů provedených během účetního

období. Auditor je povinen načasovat testy tak, aby pokryly celé auditované období. (7)

Poslední bod zahrnutý v mezinárodním auditorském standardu ISA 330 je povinnost

auditora uchovávat dokumentaci provedeného auditu. Dokumentace musí obsahovat

vyhodnocení významných rizik a reakci auditora na dostatečné pokrytí těchto rizik,

vazbu zvolených postupů na identifikovaná rizika a výsledky provedených procedur

včetně vyhodnocení závěrů. (7)

2.6 Etický kodex dle komory auditorů

Poslání auditorů a auditorské činnosti je jednat ve veřejném zájmu a zlepšovat

mezinárodní ekonomiku dodržováním profesních standardů. Komora auditorů České

republiky stanovuje etické požadavky pro provádění auditu v České republice, které

vycházejí z mezinárodních etických standardů prezentovaných organizací IFAC

(International Federation of Accountants - mezinárodní federace účetních). (8)

Etický kodex je rozdělen do několika částí, které vymezují základní principy etického

chování a použití těchto principů v konkrétních situacích. Etické chování je jeden ze

základních požadavků při provádění samotného auditu, jelikož auditoři pracují

v podmínkách, které mohou ohrozit základní principy stanovené v etickém kodexu.
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Mezi základní etické principy, stanovené Komorou auditorů České republiky patří:

· Integrita;

· Objektivita;

· Odborná způsobilost a řádná činnost;

· Důvěrný charakter informací;

· Profesionální chování. (8)

Integrita stanovuje auditorům být poctiví a čestní ve všech profesních jednáních.

Zároveň auditorské jméno nesmí být spojováno s informacemi, které vědomě obsahují

významné nesprávnosti či nepravdivé informace. Pokud taková situace nastane, auditor

je povinnen podniknout kroky k nápravě. (8) (9)

Objektivita je založena na principu nezávislosti auditora od auditované společnosti.

Auditor nesmí být ovlivnitelný ve svém úsudku z důvodu zaujatosti nebo konfliktu

zájmů. Pokud by k takové situaci došlo, auditor nesmí poskytovat odborné služby. (8)

Auditor je povinnen  udržovat své znalosti a profesní kvalitu tak, aby bylo zaručeno, že

klient obdrží kvalifikovanou odbornou službu. Toto vyžaduje průběžné studium a

pochopení nových odborných termínů. Tato povinnost je obsažena v etickém kodexu

pod odbornu způsobilostí a řádnou činností. (8)

Auditor má přístup k interním a velice citlivým informacím o auditovaných

společnostech, proto je velice důležité zachování profesní mlčenlivosti. Obdržené

informace nesmí být publikovány, pokud k tomu auditor nemá povolení auditované

společnosti. Stejná pravidla platí i pro podlehájící pracovníky auditora. (9)

Profesní chování se vyžaduje v podobě dodržování všech příslušných zákonů a

ostatních právních předpisů. Auditor je povinen se vyhnout jednáním, které by mohly

zdiskreditovat profese auditorů. Toto pravidlo se vztahuje i k marketingovým aktivitám

a propagaci své činnosti v podobě nepřiměřeného vyzvedávání vlastních služeb či

komentování práce druhých nepřiměřených způsobem. (9)

Základní etické principy mohou být ohroženy vnějšími okolnostmi, které by mohly

ovlivnit nezávislot auditora.
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Mezi základní hrozby, které jsou definovány v etickém kodexu Komory auditorů České

republiky patří:

· Hrozba vlastní zainteresovanosti;

· Hrozba prověrky po sobě samém;

· Hrozba protekčního vztahu;

· Hrozba spřízněnosti;

· Hrozba vydíratelnosti. (8)

Hrozba vlastní zainteresovanosti spočívá ve finančním ovlivnění nezávislosti či

úsudku auditora. Tato skutečnost může nastat i v případě, kdy jedna zakázka tvoří

významný podíl na celkových tržbách auditora. V takovém případě je auditor povinen

oznámit případnou hrozbu Komoře auditorů ČR, která zaručí provedení dle platných

auditorských standardů, například pomocí zajištění nezávislého dohledu. (10)

Pokud auditor poskytuje i jiné služby než pouze samotný audit například v podobě

vedení účetnictví, přípravy výkazů či daňového poradenství, nastává zde hrozba

prověrky po sobě samém. V takovém případě je auditor povinen odmítnout

poskytování těchto služeb tak, aby tato hrozba byla eliminována. (9)

Hrozba protekčního vztahu spočívá v podpoře stanoviska klienta v takové míře, že

objektivita by mohla být zpochybněna. Tato hrozba nastává například v situacích, kdy

auditor působí jako tajemník u auditované společnosti, právní nebo jiný poradce,

případně podporuje auditovanou společnost u soudních sporů.  (8) (9)

Hrozba spřízněnosti nastává v situacích, kdy auditor v důsledku velmi blízkého vztahu

s klientem je nakloněn prezentovaným výsledkům společnosti a nedostatečně

zpochybňuje předkládáné podklady a závěry vedením společnosti. Tato hrozba může

být minimalizována pravidelnou změnou auditora či vhodnou obměnou členů

auditorských týmů. (9)

Poslední hrozba základním etickým principům je hrozba vydíratelnosti. V tomto

případě je auditor vystaven nadměrnému tlaku ze strany klienta, který může ovlivnit

objektivní jednání auditora. Jedná se například o strach ze ztráty zakázky či výskyt

jiných negativních důsledků. (8)
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3 Postup při ověřování účetní závěrky

V předchozích dvou kapitolách jsem nastínila definici, cíl, vývoj auditu a právní a

etickou úpravu auditu. V následující kapitole bych ráda čtenáře mé diplomové práce

seznámila s průběhem samotného auditu. Audit účetní závěrky je rozdělen na několik

fází, jak je zobrazeno na obrázku níže.

Obrázek 1 - Fáze auditu (Zdroj: Komora auditorů ČR)

Činnosti před uzavřením
zakázky

Předběžné plánovací
procedury

Provedení
auditu

Vytvořeníplánu
auditu

Závěr a vydánízprávy
auditora

3.1 Činnosti před uzavřením zakázky

Předtím než se auditor rozhodne uzavřít zakázku, musí provést řadu činností, na základě

kterých se rozhodne, zda danou zakázku přijmout či nikoliv. Jedna z nejdůležitějších

činností před uzavřením zakázky je identifikování rizik vztahujících se k auditu dané

společnosti. Před uzavřením zakázky je nutné porozumět očekáváním a požadavkům

vedení společnosti, aby byl auditor schopen určit rozsah práce a potřebné časové i

personální zdroje potřebné k provedení auditu. Je nutné, aby se obě strany dohodly na

podmínkách auditu a na základě toho uzavřely smlouvu o provedení auditu. Na základě
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předchozích informací je potom nutné sestavit auditorský tým a vytvořit časový

harmonogram auditu. (2)

3.1.1 Posouzení rizikových faktorů zakázky

Identifikace a posouzení rizikových faktorů zakázky je považováno za jeden

z nejdůležitějších auditorských procesů a je na něm založeno rozhodnutí auditora, zda

zakázku přijme či nikoliv. Identifikované riziko má vliv na celý plán auditu a auditorské

postupy. Mezi posuzované rizikové faktory patří zejména:

· Povaha podnikatelského prostředí a činnosti;

· Organizační struktura společnosti;

· Kvalita vnitřního kontrolního prostředí společnosti;

· Vnímání vedení za odpovědnost za účetní závěrku;

· Tlak na finanční výsledky. (2)

Během auditu musí auditor riziko zakázky neustále přehodnocovat na základě nově

obdržených informací. Na případné zvýšené riziko musí auditor reagovat zvýšeným

profesním skepticismem a důkladným provedením všech nezbytných auditorských

postupů, které pomáhají riziko snížit na přijatelnou úroveň.

3.1.2 Porozumění požadavkům a očekáváním vedení společnosti

Aby byl auditor schopen porozumět očekáváním a požadavkům vedení společnosti a

mohl tak stanovit podmínky zakázky, je nutné, aby se setkal s vedením společnosti a

obdržel minimálně následující informace:

· Získání relevantních informací, které auditorovi pomohou určit rozsah práce;

· Zjištění požadovaných termínů od vedení společnosti, na základě kterých je

možné sestavit časový harmonogram;

· Zjištění dostupnosti zaměstnanců a možnosti jejich spolupráce při auditu;

· Zjištění možnosti spolupráce s interními auditory;

· Podmínky zakázky jsou potom uvedeny v auditorské smlouvě. (5)
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3.1.3 Uzavření auditorské smlouvy

Pokud jsou auditorovi známy všechny požadavky a očekávání od vedení společnosti a

obě strany souhlasí s provedením auditu, je uzavřena auditová smlouva. Auditová

smlouva je dohoda mezi auditorem a společností, která formálně stanovuje rozsah a

podmínky auditu. Smlouva popisuje jak zodpovědnost auditora za provedení auditu tak

zodpovědnost managementu společnosti za přípravu finančních výkazů a poskytnutí

auditorovi přístup ke všem potřebným informacím. Obecně platí, že audit není zahájen,

dokud auditor neobdrží podepsanou smlouvu. (6)

3.1.4 Sestavení auditorského týmu

Jakmile auditor získá informace a rozsahu auditu, je nutné sestavit vhodný auditorský

tým, aby jeho členové splňovaly profesní i časové požadavky potřebné na provedení

auditu. Auditorský tým jako celek by měl splňovat následující požadavky:

· Znalost a praktickou zkušenost s auditem podobných společností, dostatečné

školení;

· Znalost profesních standardů a regulačních požadavků;

· Dostatečnou technickou znalost, včetně znalosti informačních technologií

vztahujících se k auditu dané společnosti;

· Znalost odvětví, ve kterém společnost působí;

· Schopnost používat profesionální odhad. (9)

Každý auditorský tým se obvykle skládá ze statutárního auditora zodpovědného za audit

a zároveň podepisujícího zprávu auditora, manažera, seniora a asistenta. Každý člen

týmu by měl mít přidělenou specifickou úlohu. Asistenti auditora provádějí obvyklé

testování účtů, které jsou spojeny s menším rizikem materiální nesprávnosti. Zkušenější

členové potom ověřují účty spojené s větším rizikem a mají zodpovědnost za vedení

týmu a revidování dokončené práce.
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3.1.5 Etické požadavky a nezávislost auditorského týmu

Součástí sestavení auditorského týmu je také posouzení nezávislosti jednotlivých členů

týmu a souladu týmu jednat etickými požadavky. S ohledem na etické požadavky je

třeba posoudit následující náležitosti:

· Posouzení zda má auditorský tým dostačující profesionální kvalifikaci

k provedení auditu;

· Posouzení zda je auditorský tým schopen udržet během auditu diskrétnost a

všechny data a dokumenty uchovat v bezpečí;

· Posouzení zda jsou všichni členové auditorského týmu nezávislí vzhledem

k auditované společnosti a jejich zaměstnancům v níže uvedených ohledech.

(9)

Finanční podíl

Auditor provádějící audit ani jeho žádný přímý příbuzný nesmí vlastnit akcie

auditované společnosti. Mohlo by to mít za následek, že auditor by jednal ve svůj

vlastní prospěch místo toho, aby vykonával svoji práci nezávislého auditora. (8)

Pracovní vztahy

Nezávislost auditora je ohrožena i v případě, pokud auditor nebo jeho blízký příbuzný

společně s auditovanou společností vlastní obchodní podíl v jiné společnosti; případně

auditor či jeho blízký a auditovaná společnost mají jiné obchodní vztahy v jiné

společnosti. Obecně lze říci, že pokud taková situace nastane, auditor by měl být

odstraněn z auditorského týmu dané společnosti. (9)

Vztah se zaměstnanci

Auditorova nezávislost je ohrožena také v případě, že rodinný příslušník nebo jiná

blízká osoba jsou zaměstnanci dané auditované společnosti. Pokud je blízká osoba

zaměstnaná například jako ředitel, finanční kontrolér nebo jiný zaměstnanec mající vliv

na finanční výkazy, auditor musí být z auditu této společnosti odvolán a v týmu

nahrazen jiným členem. Pokud je blízká osoba zaměstnaná na pozici, která nesouvisí
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nijak s finančními výkazy, například uklízečka, celá věc je zvážena a většinou se

dospěje k závěru, že auditor na daném auditu může setrvat. (9)

Druh odměny za práci auditora

Další faktor ovlivňující nezávislost auditora je druh honoráře za audit. Nezávislost

auditora může být ohrožena, pokud je odměna za audit vyplacena až na základě

výsledku auditu nebo také v případě, že odměna za audit představuje pro auditorskou

společnost významnou část příjmu a proto je i v jejím zájmu, aby audit dopadl úspěšně.

V druhém případě platí, že odměna za provedení auditu by neměla přesahovat 15%

celkového příjmu auditorské společnosti ve dvou po sobě jsoucích letech. (3)

Rotování statutárního auditora

Pokud auditor provádí audit společnosti několik let po sobě, může to také ohrozit jeho

nezávislost, protože společnost už dobře zná a je více důvěřivý než na začátku. Proto by

měli statutární auditoři na zakázkách rotovat. Pravidla pro společnosti veřejného zájmu

jsou taková, že statutární auditor (partner) musí být po sedmi letech odstraněn z auditu

dané společnosti na dobu minimálně dvou let. (9)

3.2 Předběžné plánovací procedury

Předtím než se auditor rozhodne uzavřít zakázku, musí provést řadu činností, na základě

kterých se rozhodne, zda danou zakázku přijmout či nikoliv. Jedna z nejdůležitějších

činností před uzavřením zakázky je identifikování rizik vztahujících se k auditu dané

společnosti. Před uzavřením zakázky je dále nutné porozumět očekáváním a

požadavkům vedení společnosti, aby byl auditor schopen určit rozsah práce a potřebné

časové i personální zdroje potřebné k provedení auditu. Je nutné, aby se obě strany

dohodly na podmínkách auditu a na základě toho uzavřely smlouvu o provedení auditu.

Na základě předchozích informací je potom nutné sestavit auditorský tým a vytvořit

časový harmonogram auditu.
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3.2.1 Porozumění činnosti společnosti

Porozumění činnosti společnosti je neustále probíhající proces získávání a analyzování

informací. Zároveň je to jedna z nejdůležitějších činností ve fázi plánování, která

auditorovi umožní provést efektivní audit založený na adresování identifikovaných

rizik. Rozsah porozumění činnosti společnosti není pevně určený, vždy záleží na

auditorovi a na jeho profesionálním odhadu, jaký rozsah je nutný, aby mohla být

identifikovaná a zhodnocená všechna rizika materiální nesprávnosti.

Auditor se zaměřuje na získání porozumění v následujících oblastech:

· Získání porozumění činnosti společnosti a prostředí, ve kterém podniká;

· Získání přehledu o vztazích mezi propojenými osobami a transakcemi;

· Získání porozumění ohledně role informačních technologií v auditované

společnosti;

· Identifikování rizik materiální nesprávnosti, inherentních a významných rizik.

(9)

3.2.2 Koncept hladiny významnosti

Velmi významnou součástí plánovacího procesu auditora je také určení hladiny

významnosti. To znamená stanovení takové hodnoty, nad kterou by nesprávnost

v účetní závěrce byla významná a mohla by ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů

účetní závěrky.

Hladina významnosti

Hladina významnosti je definovaná jako taková významnost opomenutí nebo

nesprávnosti, která by mohla mít, individuálně nebo agregovaně, vliv na rozhodování

uživatelů finančních výkazů. (2)

Koncept hladiny významnosti je používán jak při plánovací fázi auditu tak ve

fázi samotného provedení auditu a je používán k vyhodnocení dopadu identifikovaných

nesprávností na průběh auditu a formulování auditorské zprávy. (9)
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Testovací hladina významnosti

Zatímco hladina významnosti je používaná pro finanční výkazy jako celek, pro

aplikování hladiny významnosti na jednotlivé účty nebo balance finančních výkazů se

používá testovací hladina významnosti. (9)

3.2.3 Výpočet hladiny významnosti na základě vybraných ukazatelů

Během určování plánovací hladiny významnosti musí auditor vzít v úvahu, kdo budou

klíčoví uživatelé účetní závěrky a které ukazatelé jsou pro uživatele nejdůležitější při

hodnocení účetní závěrky. Na základě těchto poznatků pak auditor stanoví, jaké

ukazatele budou pro výpočet hladiny významnosti použity.

Hladina významnosti se vypočítá jako určité procento z vybraného ukazatele.

V různých odborných zdrojích je možné najít různá procenta pro jednotlivé ukazatele

jako například:

Ziskové ukazatele:

· Zisk před zdaněním

· Zisk před úroky a před zdaněním (angl. zkratka EBIT)

· Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (angl. zkratka EBITDA)

· Hrubý zisk

Výkonnostní ukazatele:

· Výnosy

· Operativní náklady

Kapitálové ukazatelé:

· Aktiva

· Vlastní kapitál (9)

Hladina významnosti, ať už je stanovena jakoukoliv metodou, představuje výši

potenciální nesprávnosti, která je natolik závažná, že by mohla ovlivnit ekonomické

rozhodování uživatelů účetní závěrky. Z tohoto předpokladu by se mělo vycházet a při
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stanovování hladiny je nutné zvolit takový ukazatel pro výpočet, který představuje

nejdůležitější část finančních výkazů pro externí uživatele. (9)

K výpočtu hladiny významnosti je nutné přistoupit individuálně u každé společnosti.

Například u výrobních podniků jsou nejdůležitější tržby popřípadě zisk před zdaněním.

Avšak u developerů, kteří negenerují tržby hned v počátku projektu, představuje

nejdůležitější položku ve finačních výkazech dloouhodobý majetek.

V případě posuzování významných bilanci účetní závěrky je možné dospět k závěru, že

některé bilance jsou důležitější než ostatní a proto je možné  stanovit rozdílné hladiny

materiality pro rozdílné bilance. Toto rozhodnutí je vždy na základě odborného úsudku

auditora, který musí být založen na daných informacích o společnosti. (2)

3.3 Vytvoření plánu auditu

V předešlých kapitolách jsem popsala činnosti auditora před uzavřením zakázky a

předběžné plánovací procedury. V této kapitole přistoupím k další fázi auditu, ve které

probíhá vytvoření plánu auditu.

Během této fáze auditu se auditor zaměřuje především na vytvoření plánu pro samotný

audit, tedy fázi samotného ověřování účetní závěrky. Velmi důležitou činností je

posouzení rizika a potenciálních nesprávností jednotlivých částí finančních výkazů a

dále vytvoření plánu testování vnitřních kontrol a plánu testů věcné správnosti.

3.3.1 Posouzení rizika a potenciálních nesprávností

Riziko a potenciální nesprávnosti jsou auditorem posuzovány na úrovni účetních

zůstatků. K posuzování nesprávností musí auditor přistupovat s ohledem na pravidla

stanovené zákonem o účetnictví. Zákon o účetnictví stanovuje účetním jednotkám

zejména následující povinnosti:

· Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby bylo správné, úplné,

průkazné, srozumitelné, přehledné, způsobem zaručujícím trvalost účetních

záznamů (paragraf 8 odstavec 1);
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· Skutečnosti, které jsou zachyceny v účetnictví, musí být účtovány do období,

do kterého časově i věcně souvisí (paragraf 3 odstavec 1).

S ohledem na výše uvedené požadavky by měl auditor zvážit možná rizika a naplánovat

vhodné auditorské procedury tak, aby snížil riziko na přijatelně nízkou úroveň.

Müllerová ve své knize uvádí následující rizika, která mohou mít negativní vliv na

správnost, úplnost a průkaznost účetnictví:

· Správnost účetnictví - riziko špatně zaúčtovaných operací - transakce se

neuskutečnily, jsou neplatné, jsou zaúčtované ve špatné částce, na špatné účty

nebo do špatného období;

· Úplnost účetnictví – riziko, že transakce, které v daném období nastaly, nejsou

zaúčtovány nebo jsou zaúčtovány v jiném účetním období;

· Průkaznost účetnictví – riziko, že účetní zápisy nejsou podloženy

dostačujícími podklady, případně neúplnými či padělanými doklady (2).

Vznik nesprávností v účetnictví a v účetní závěrce má za následek podávání

zavádějících informací uživatelům finančních výkazů. Auditor má za úkol posoudit

rizika a na jejich základě navrhnout a provést takové auditorské postupy (vhodnou

kombinaci testů spolehlivosti a testů věcné správnosti), aby získal přiměřené ujištění, že

finanční výkazy jako celek neobsahují žádnou významnou nesprávnost.

Auditorské postupy by měly být zaměřeny zejména na prověření neobvyklých transakcí,

které nesouvisí s činností společnosti a na neobvyklé transakce s propojenými osobami.

Dále je nutné zvážit, zda je ze strany vlastníků vyvíjen tlak na finanční výsledky a zda

mají dosažené výsledky vliv na odměňování zaměstnanců. V tomto případě je nutné

zvážit riziko manipulování s výsledky a případné nadhodnocení výsledků společnosti.

(2)

3.3.2 Plán testů spolehlivosti (testů vnitřních kontrol)

Vnitřní kontroly společnosti jsou vykonávány vedením nebo ostatními zaměstnanci

společnosti a jsou navrženy tak, aby zabraňovaly vzniku nesprávností v účetnictví nebo
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k identifikování již vzniklých nesprávností. Vnitřní kontroly jsou vykonávány přímo

zaměstnanci nebo pomocí softwaru. (2)

Během předešlé fáze auditu, tj. provádění předběžných plánovacích procedur, je nutné,

aby auditor porozuměl kontrolnímu prostředí společnosti a určil, zda kontroly zabraňují

vzniku nebo identifikují již vzniklé nesprávnosti.  Dále auditor musí identifikovat a

porozumět jednotlivým kontrolám pro důležité procesy ve společnosti. Na základě

získaných informací se nyní auditor musí rozhodnout, zda jsou vnitřní kontroly

společnosti efektivní a bude se na ně spoléhat či nikoliv.

Pokud se auditor rozhodne, že na kontroly bude spoléhat, musí určit relevantní vnitřní

kontroly, které je nutné otestovat. Relevantní kontroly jsou takové kontroly, na které má

auditor v úmyslu se spoléhat při auditu za účelem adresování rizika materiální

nesprávnosti. Testování vnitřních kontrol by mělo být navrženo tak, aby auditor získal

dostatečné důkazní informace o tom, že kontroly efektivně fungují během celého

období. (9)

3.3.3 Plán testů věcné správnosti

Rozsah testů věcné správnosti auditor plánuje v návaznosti na identifikovaná rizika a na

základě získaného ujištění z testů spolehlivosti. Obecně lze říci, že rozsah testů věcné

správnosti roste s velikostí rizika výskytu nesprávností a nespolehlivostí systému

vnitřních kontrol. Naopak, v případě, kdy se auditor může spoléhat na vnitřní kontrolní

systém společnosti a neidentifikuje riziko výskytu nesprávností, testy věcné správnosti

lze provádět pouze v omezeném rozsahu. (7)

Testy věcné správností se dělí na analytické a detailní testy. Jednotlivé bilance účetní

závěrky je možné otestovat jedním nebo druhým testem popřípadě i kombinací obou

testů. O jejich použití rozhoduje auditor v závislosti na typu testované bilance a

možnostech obdržených informací a podpůrných dokumentů.  Jednotlivé testy a jejich

využití při testování majetku jsou detailně popsány v kapitole 3.4.4 v této diplomové

práci. (2)
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3.4 Provedení auditu

V předchozích kapitolách jsem popsala činnosti, které auditor musí provést před

uzavřením zakázky, popsala předběžné plánovací procedury a sestavení plánu auditu.

V této kapitole popíši fázi samotného provedení auditu. Ovšem jak jsem již zmínila

dříve, moje diplomová práce nebude zaměřena na všechny oblasti finančních výkazů ale

pouze na oblast dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Z tohoto důvodu v

této teoretické kapitole nebudu popisovat ověřování všech oblastí finančních výkazů,

ale zaměřím ji přímo na oblast dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

3.4.1 Testy spolehlivosti (testy vnitřních kontrol)

V této fázi auditor provádí testování kontrol, které definoval během plánovací fáze

auditu. Testování kontrol a zjištění, zda je kontrola efektivní, je možné provádět

následujícími způsoby:

· Dotazování - získávání finančních i nefinančních informací od dobře

informovaných osob jak uvnitř tak mimo společnost. Jedná se například

dotazování, zda došlo k aktualizaci vnitropodnikové směrnice v oblasti majetku

nebo kdo schvaluje nákup a vyřazení majetku;

· Pozorování - sledování procesu nebo procedury, která je prováděná

zaměstnanci společnosti. Jedná se například o pozorování provádění inventury

majetku zaměstnanci;

· Zkoumání - zahrnuje prověření dat a dokumentů (interních i externích) jak

v papírové tak v elektronické podobě. Mezi tyto procedury patří navázání

registru majetku na hlavní účetní knihu, kontrola nově pořízeného majetku -

odsouhlasení pořizovacích dokumentů (nákupní faktura, zařazovací karta

majetku atd.) na účetnictví;

· Rekalkulace - provedení stejného výpočtu, který provedl klient, aby byla

ověřena jeho správnost. Jedná se například o rekalkulaci ročního odpisu

majetku u vybraných položek z registru majetku;

· Opakování – auditor opakuje provedení činnosti, která byla původně

provedena jako část interní kontroly klienta. (3)
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Změny v kontrolním prostředí společnosti a vliv na testování plánovaných kontrol

Než se začne se samotným testováním kontrol, je nutné ověřit, jestli definované

kontroly během plánování jsou stále aktuální. Je nutné vzít v úvahu faktory, které by

mohly způsobit změny v kontrolách a jejich funkčnosti. Mezi nejčastější změny mající

vliv na interní kontroly patří:

· Změny v interních politikách a procedurách společnosti;

· Změny v používání informačních technologií;

· Personální změny. (9)

V případě identifikování změn v kontrolním prostředí by měl auditor postupovat podle

následujících kroků:

· Plně porozumět změnám a jejich vlivu na kontroly společnosti;

· Aktualizovat auditovou dokumentaci tak, aby v ní byly zahrnuty změny;

· Určit vhodný auditorský přístup jak ke změnám přistoupit. (9)

Vhodný auditorský přístup zahrnuje především přenastavení testování vnitřních kontrol

tak, aby bylo možné obdržet dostatečnou auditovou evidenci o tom, zda jsou testované

kontroly efektivní.  Při výše uvedených změnách v kontrolním prostředí je většinou

nutné některé kontroly přidat, ubrat či aktualizovat původně naplánované kontroly. (10)

Auditová evidence při testování vnitřních kontrol

Při provádění testování kontrol je také nutné zhodnotit významnost a spolehlivost

informací, které auditor obdrží jako auditovou evidenci. Spolehlivost informací je

ovlivněna druhem zdroje, ze kterého informace pochází, charakterem informace a

okolnostmi, za kterých byla informace pořízena.

Při provádění auditu platí, že evidence obdržená z nezávislého externího zdroje je více

spolehlivá než evidence obdržená uvnitř společnosti. Pokud je evidence obdržena

z interního zdroje společnosti, její spolehlivost je větší v případě, kdy související vnitřní

kontroly jsou efektivní než v případě, že evidence žádným kontrolám nepodléhá,

případně jsou související kontroly neefektivní. Dále lze říci, že evidence obdržená
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v jakékoliv formě, ať už papírově nebo elektronicky, je více spolehlivá než evidence

obdržená ústně. Stejně tak platí, že evidence obdržená ve formě originálního dokumentu

je více spolehlivá než evidence obdržená jako kopie, scan či fax. (9) (10)

V případě, že auditor pochybuje o spolehlivosti obdržené evidence, je nutné obdržet

evidenci ještě z jiného zdroje a porovnat správnost poskytnuté informace. Pokud jsou

informace z více nezávislých zdrojů odlišné, auditor musí určit vhodný auditový

přístup, jak k problému přistoupit a jaké jsou důsledky pro ostatní oblasti auditu. (9)

Vyhodnocení výsledků testování vnitřních kontrol

Závěrečný krok při testování vnitřních kontrol je vyhodnocení výsledků testování a

určení, zda jsou kontroly efektivní a pomáhají tak předcházet vzniku materiálních

nesprávností, případně napomáhají tyto materiální nesprávnosti určit a opravit. Pro

správné vyhodnocení je možné použít následující diagram:

Obrázek 2 - Vyhodnocení výsledků testování vnitřních kontrol (Zdroj: vlastní tvorba)

ANO NE

Rozhodnutí o efektivnosti kontroly

Plán testů vnitřních kontrol Provedení testů vnitřních kontrol

Objevevenínějáké
výjimky při kontrolách?

Auditormůže spoléhat na kontrolyAuditor nemůže spoléhat na kontroly

Adresování vyjímky

Určení auditorské odezvy

Pokud při provádění testů vnitřních kontrol není objevena žádná výjimka, je zřejmé, že

auditor může spoléhat na interní kontroly. Avšak v případě, kdy dojde k objevení

nesprávnosti, je důležité se ujistit, zda tato výjimka je ojedinělá nebo se objevuje

v průběhu celého auditovaného období. V případě, kdy se auditor dostatečně ujistí, že se
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jedná pouze o výjimečnou událost, je možné považovat kontroly za efektní a může se na

ně spoléhat při dalších procedurách. V opačném případě, je nutné vyhodnotit kontroly

za neefektivní a není možné se na ně spoléhat. (10)

3.4.2 Testy spolehlivosti (testy vnitřních kontrol) pro oblast majetku

Jak jsem již zmínila dříve, moje diplomová práce bude zaměřena na oblast

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, proto bych ráda uvedla několik

příkladů vnitřních kontrol, které lze pro tyto oblasti identifikovat a testovat:

· U hmotného majetku jsou prováděny každoročně inventury;

· Nákupy majetku jsou schvalovány zodpovědným zaměstnancem;

· Pořizovací ceny odpovídají obvyklým cenám na trhu;

· Vyřazení (likvidace nebo prodej) majetku jsou schvalovány zodpovědným

pracovníkem;

· V případě prodeje prodejní cena odpovídá obvyklým cenám na trhu;

· Společnost pravidelně kontroluje využitelnost a předpokládanou životnost

majetku tak, aby byla v souladu s účetním odpisováním;

· Společnost se musí řídit vnitřní směrnicí pro oblast majetku (2).

Každá zmíněná kontrola se vztahuje k jinému riziku. Proto z pohledu auditora je nutné

otestovat efektivnost kontrol pouze k identifikovaným rizikům u dlouhodobého

majetku. V rámci provedení efektivního auditu není vždy nutné testovat všechny

identifikované kontroly ve společnosti. Zároveň je nutné testovat kontroly pouze

v případě, kdy auditor na ně chce spoléhat a tím snížit počet testovaných vzorků

detailním způsobem. V opačném případě není nutné kontroly testovat. (10)

3.4.3 Testy věcné správnosti

Kombinace testů věcné správnosti a testů spolehlivosti popsaných v předchozí kapitole

slouží auditorovi k poskytnutí dostatečné auditové evidence a k snížení auditorského

rizika na akceptovatelně nízkou úroveň. Tyto testy se používají při procedurách

sloužících k odhalení významné nesprávnosti. Identifikování významné nesprávnosti je
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jedna z nejdůležitějších zodpovědností auditora a je rozhodující při formulování

auditorské zprávy. (2)

Cílem testů spolehlivosti a testů věcné správnosti je získat informace o úplnosti,

správnosti a průkaznosti údajů v účetní závěrce. Auditor musí stanovit vhodnou

kombinaci testů spolehlivosti a testů věcné správnosti tak, aby snížil riziko na

přijatelnou úroveň a získal dostatečné ujištění o následujících skutečnostech:

· Existence - aktivum či pasivum existuje;

· Vlastnictví – aktivum je majetkem a pasivum je závazkem dané společnosti;

· Ocenění  - aktivum či pasivum je evidované ve správné částce;

· Výskyt – transakce se vztahuje k dané společnosti;

· Úplnost – neexistují neevidovaná aktiva, pasiva či transakce;

· Vykázání – položka je vykázaná v souladu s předpisy. (9)

Rozsah provedení testů věcné správnosti závisí na vyhodnocení výsledků testů

spolehlivosti, jak je naznačeno na obrázku 2 v předchozí podkapitole. Pokud auditor

vyhodnotí, že může spoléhat na vnitřní kontroly, tj. kontroly jsou efektivní a plně

funkční v průběhu celého období, stačí provést testy věcné správnosti pouze

v omezeném rozsahu. Pokud ovšem auditor dojde k závěru, že na vnitřní kontroly nelze

spoléhat, testy věcné správnosti musí být provedeny v plném rozsahu.

Testy věcné správnosti se dělí dva druhy testů, a to analytické testy věcné správnosti, při

kterých se porovnává skutečná a očekávaná veličina a detailní testy věcné správnosti,

kdy se na vybraném vzorku zkoumají detaily jednotlivých transakcí na podpůrnou

dokumentaci.

Analytické testy věcné správnosti

Analytický test věcné správnosti znamená porovnávání částky, trendu nebo jiného

poměrového ukazatele s nastaveným očekáváním. Pokud je rozdíl mezi porovnávanými

veličinami menší než testovací hladina, auditor nemusí provádět žádné další testování.

Pokud je ovšem rozdíl větší než testovací hladina významnosti nebo se vyskytnou

neobvyklé výkyvy v některých balancích, auditor musí tyto rozdíly vysvětlit. (9)
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Nejčastějším způsobem vysvětlení rozdílů je dotazování managementu společnosti na

důvody, proč rozdíl nastal. Jako další krok by si měl auditor vyžádat podpůrnou

dokumentaci, aby si potvrdil správnost odpovědí od managementu. Pokud management

není schopen auditorovi danou skutečnost vysvětlit ani podložit podpůrnými

dokumenty, indikuje to riziko potenciální nesprávnosti v účetnictví. (2)

V případě kdy auditor dospěje k závěru, že očekávané a skutečné hodnoty jsou

dostatečně přesné a rozdíly jsou dostatečně vysvětleny a podloženy podpůrnou

dokumentací, dospěje k názoru, že analytické testy jsou spolehlivé a poskytují

přiměřenou jistotu o tom, že vykazované hodnoty neobsahují významnou nesprávnost.

Detailní testy věcné správnosti

Detailní testy jsou založeny na kontrole podpůrné dokumentace a údajů v účetnictví.

Podpůrná dokumentace se liší v závislosti na kontrolované bilance, ale nejčastěji se

jedná o přijatou či vydanou fakturu, bankovní výpis, objednávku nebo dodací list. Tento

způsob ověřování věcné správnosti je možné použít pouze u bilancí, které jsou tvořeny

právě na základě těchto dokumentů.

Ověřování bilance detailním testem věcné správnosti se skládá z několika činností.

Mezi první činnosti patří určení počtu vzorků, které je nutné otestovat, aby riziko

významné nesprávnosti bylo sníženo na přijatelnou úroveň. Počet vzorků je přímo

úměrný významnosti testované bilance a určení hladiny významnosti. Čím je testovaná

bilance významnější, tím je nutné otestovat více vzorků. Opačné pravidlo platí pro

hladinu významnosti, čím je hladina významnosti vyšší, tím je potřeba otestovat méně

vzorků. Samotný výpočet vzorků bude proveden v praktické části diplomové práce. (2)

(10)

Dalším důležitým krokem je určení zdroje informací, ze kterých budou vzorky

vybírány. Jedná se o určení, zda bilance bude testována na podhodnocení či

nadhodnocení. V případě rizika podhodnocení se vzorky vybírají z podpůrného zdroje,

jako je například seznam přijatých faktur, které se poté kontrolují na zápisy v účetnictví.

V případě nadhodnocení je postup opačný. Vzorky se vybírají ze zápisů v účetnictví, ke

kterým se dohledávají podpůrná dokumentace. (9) (10)
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Po stanovení počtu a způsobu výběru vzorků je možné přistoupit k samotnému výběru.

Jelikož veškeré auditová práce je založena na rizikovosti výskytu významné

nesprávnosti a pouze ve výjimečných situacích se testuje celá bilance, je nutné, aby

každý vzorek měl stejnou šanci být vybrán. Z tohoto důvodu je nejideálnějším

způsobem použití statistických programů, které náhodně vyberou vzorky k testování.

Druhým způsobem je identifikace rizikových zápisů dle předem stanovených kritérií,

které je nutné otestovat k dostatečnému pokrytí daného rizika. (10)

Na závěr detailního ověřování věcné skutečnosti je potřeba porovnat získané informace

z podpůrné dokumentace na zápisy v účetnictví. V případě nalezení nesrovnalostí je

nutné kvantifikovat celkový dopad, porovnat jej s hladinou významnosti a vyvodit

výsledky testování. Pokud nedojde k nalezení žádné nesrovnalosti, je možné považovat

bilanci za otestovanou.

3.4.4 Testy věcné správnosti pro oblast majetku

Tato část diplomové práce je zaměřena na auditové procedury po ověřování oblasti

dlouhodobého majetku. Mezi nejznámější testy věcné správnosti používané pro oblast

dlouhodobého majetku patří následující:

· Navázání registru majetku na účetnictví;

· Ověření výše odpisů majetku;

· Ověření přírůstků a úbytků majetku za auditované období.

Ověření přírůstků a úbytků majetku je nejčastěji prováděno pomocí detailních testů,

zatímco ověření výše odpisů lze provést analytickým testem věcné správnosti.

Detailní test pro ověření přírůstků a úbytků majetku

Veškeré detailní testy začínají výpočtem vzorků, které je nutné otestovat, aby se

auditové riziko významné nesprávnosti snížilo na přijatelnou hodnotu. Počet vzorků je

závislý na výši bilance a stanovení hladiny významnosti. Výpočet hladiny významnosti

byl již popsán v bodě 3.2.3. v předchozí části diplomové práce a samotný výpočet bude

proveden v praktické části na vybrané společnosti.
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Přírůstky majetku představují veškerý majetek, který byl zařazen do užívání během

auditovaného období. Jedná se o majetek nově pořízený popřípadě o zařazený majetek

do užívání, který byl pořízen již v předchozím období. Do celkové ceny majetku

vstupuje nejen cena pořízení, ale například i náklady na dopravu či montáž zařízení.

Celková cena, která je vedena v registru majetku, by měla odpovídat součtu všech

přijatých faktur vztahujících se k pořízení majetku. Z tohoto důvodu je možné použít

detailní test při ověřování věcné správnosti. U vybraných vzorků se zkontroluje částku

na přijatých fakturách popřípadě ve smlouvě na pořizovací cenu v účetnictví. Pokud

částky na sebe souhlasí, cena je považována za otestovanou. V opačném případě je

nutné si vyžádat vysvětlení od vedení společnosti. Touto kontrolou je ovšem ověřena

pouze cenu pořízení avšak ne datum zařazení majetku, které má vliv na celkové odpisy

majetku. Na ověření období zařazení majetku se používá interní doklad, nejčastěji se

jedná o zařazovací protokol. Tento dokument dokládá datum, kdy majetek byl skutečně

vložen do užívání, odkdy by měl být majetek odepisován a do jaké odpisové skupiny

majetek spadá. U každého vybraného vzorku je nutné dohledání zařazovacího

protokolu, který musí být podepsán odpovědnou osobou. Podpisem se stvrzují

informace uvedené v zařazovacím protokole. Z tohoto dokumentu je také možné

přepočítat celkové odpisy od data zařazení, které se kontrolují na celkové odpisy daného

majetku. (10)

Pod pojmem úbytky majetku se rozumí vyřazený nebo prodaný dlouhodobí majetek.

Jelikož úbytky majetku se ověřují detailním testováním, je nutné provést výpočet

vzorků, na kterých se budou provádět auditové procedury. Vyřazování majetku podléhá

interním směrnicím každé společnosti, a proto je nutné přizpůsobit testování auditované

společnosti. Ve většině společností se vyřazuje majetek na základě vyřazovacího

protokolu, který obsahuje všechny důležité informace k věcnému ověření bilance. Proto

si vyžádám vyřazovací protokoly ke všem vybraným vzorkům a zkontroluji vyřazení

vzorků z registru majetku a správnost informací v účetnictví. (10)

Analytický test pro ověření výše odpisů majetku

Analytické testy se používají v případech, kdy je možné vytvořit očekávání na základě

nezávislé proměnné, které se porovnává s výší bilance v účetnictví. V případě majetku
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je možné použít analytický test pouze u odpisů, u kterých se dá vytvořit očekávání

celkové bilance ke konci roku.

Auditorovo očekávání je založeno na zařazování a vyřazování majetku v průběhu

celého roku bez významných sezónních výkyvů. V případě, kdy auditorovo očekávání

nebude významně rozdílné od bilance odpisů ke konci roku, je možné odpisy považovat

za otestované a předpokládat, že neobsahují žádnou významnou nesprávnost. Naopak

velký rozdíl mezi očekávanou částkou a bilancí v účetnictví naznačuje nesprávné

odepisování majetku v průběhu testovaného období a tím i riziko významné

nesprávnosti. Popřípadě rozdíl může být způsoben velkými výkyvy během období

v zařazování nebo vyřazování majetku, které je nutné vysvětlit a doložit podpůrnou

dokumentací (nejčastěji se jedná o zařazovací a vyřazovací protokol). (10)
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4 Závěr a vydání zprávy auditora

Cílem auditorské činnosti je získání dostatečného ujištění, zda účetní závěrka věrně a

poctivě zobrazuje informace prezentované v účetní závěrce. K tomu slouží auditorské

postupy, které jsou již popsány v předchozí části diplomové práce. Avšak před vydáním

samotné zprávy auditora je posoudit následné události, které se vyskytly v období po

konci roku a před vydáním zprávy, získání prohlášení vedení společnosti a shrnutí

provedeného auditu.

4.1 Následné události

Následné události sledují skutečnosti, které se vyskytly nebo se staly známými až po

konci roku avšak před vydáním zprávy auditora. Všechny takové události je nutné

posoudit vzhledem k jejich významnosti. Pokud události dosáhnout hladiny

významnosti ať už jednotlivě či v součtu, je nutné tyto události zohlednit do účetní

závěrky. Riziko výskytu významné události po konci roku se úměrně zvyšuje s časovým

rozpětím mezi koncem fiskálním rokem a vydání zprávy auditora.  (2)

Události, které je nutné zohlednit v účetní závěrce, se dělí na dvě skupiny dle období,

do kterého spadají. Pokud se událost vyskytla po konci roku, ale fakticky spadá do

období před koncem roku a zároveň je natolik významná, že by mohlo ovlivnit

rozhodování externích uživatelů, je nutné tyto informace zohlednit ve finančních

výkazech, tak aby zobrazovaly již známé skutečnosti. Jedná se například o zpřesnění

dohadných položek, u kterých přesná výše nebyla známa před koncem roku, avšak

obdržené informace po konci roku již umožní přesnou kvantifikaci dohadných položek.

(10)

Druhou možností následných událostí je situace, která již nespadá do období před

koncem roku, avšak je natolik závažná, že by opět mohla ovlivnit rozhodování uživatelů

finančních výkazů. Jako příklad takové události je úpadek či likvidace společnosti.

Pokut auditor je obeznámen s takovou to událostí, je povinen ji zohlednit v příloze

účetní závěrky. (10)
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Účetní závěrka je sestavována za předpokladu, že společnost bude pokračovat ve své

činnosti po nekonečně dlouhou dobu neboli princip nepřetržitého trvání společnosti.

Pokud by tato zásada nebyla splněna, je nutné připravit účetní závěrku dle jiných

účetních standardů a zohlednit tuto informace jak ve finančních výkazech, tak i v

příloze. Taková událost je vždy považována za významnou a auditor je povinen ji vždy

zohlednit ve svém přístupu a výsledné zprávě auditora.

4.2 Získání prohlášení společnosti

Prohlášení společnosti slouží k potvrzení zodpovědnosti za přípravu účetní závěrky,

která věrně a poctivě zobrazuje skutečnost a neobsahuje žádné významné nesprávnosti

vedením společnosti. Tento dokument je velice důležité získat před vydáním zprávy

auditora. V tomto prohlášení vedení potvrzuje, že je si vědomé své zodpovědnosti a

není si vědoma, žádných významných událostí, které by zkreslovaly připravenou účetní

závěrku. V případě, kdy společnost odmítne podepsání tohoto dokumentu, je nutné

posoudit, zda by tato skutečnost neměla být zohledněna v podobě modifikace či

dokonce odmítnutí výroku. (2)

Mezi nejzákladnější body uvedené v prohlášení vedení účetní jednotky k auditu patří:

· Účetní závěrka a účetní záznamy - vedení společnosti odpovídá za věrné a poctivé

zobrazení skutečností v účetní závěrce a sestavení účetní závěrky v souladu

s odpovídajícími účetními předpisy a dle příslušných účetních metod společnosti;

· Podvody - vedení společnosti odpovídá za fungování systému vnitřních kontrol a

informuje auditora o případných podvodech;

· Dodržování zákonů a dalších předpisů – vedení společnosti odpovídá za

dodržování zákonů a dalších předpisů a informuje auditora o případném porušení

těchto náležitostí;

· Úplnost poskytnutých informací a provedených transakcí – vedení společnosti

prohlašuje, že auditorovi poskytlo přístup ke všem důležitým dokumentům a

informacím potřebným k provedení auditu;

· Události po rozvahovém dni – vedení společnosti potvrzuje, že po rozvahovém

dni nenastaly žádné jiné události než ty, které jsou zveřejněny v účetní závěrce;
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· Účtování, oceňování a zveřejňování informací v účetní závěrce  - vedení

společnosti potvrzuje, že společnost správně a v souladu s příslušnými účetními

standardy ocenila všechna svá aktiva. (10)

Informace v prohlášení společnosti je nutné vždy upravit v závislosti na auditované

společnosti a to zejména v návaznosti na identifikovaná rizika, nesprávnosti a získané

informace v průběhu auditu. Je důležité si uvědomit, že prohlášení nesnižuje

odpovědnost a povinnosti auditora, ale pouze ujasňuje povinnosti vedení společnosti

k přípravě účetní závěrky. Prohlášení je nutné získat k datu vydání výroku auditora.

V opačném případě výrok není možné vydat bez posouzení důsledků neobdržení tohoto

dokumentu.

4.3 Závěr auditu a vydání zprávy auditora

Po posouzení následných událostí a získání prohlášení společnosti je nutné provést

shrnutí provedené auditové práce. Shrnutí obsahuje zejména rizika odhalená při

provádění auditu, výsledky analytických i detailních testů při ověřování věcné

správnosti a nalezené nedostatky a nesprávnosti v prezentovaných informací. Rozsah

shrnutí auditu je přímo úměrný velikosti klienta, identifikovaným rizikům a odhaleným

nesprávností. Avšak v tomto dokumentu nejsou prezentovány žádné detailní informace,

které jsou již zdokumentovány v předešlých testech, ale pouze stručný obsah s odkazy

na ostatní auditové dokumenty. Dokument poskytuje ujištění, že byly zvoleny vhodné

auditorské postupy, které dostatečně pokrývají rizika společnosti a zároveň závěry

odpovídají zjištěným informacím.  (2)

Vydání zprávy auditora

Audit je ukončen vydáním zprávy auditora. Touto zprávou auditor vyslovuje svůj názor

na údaje prezentované v účetní závěrce, zda věrně a poctivě zobrazují skutečnost.

Samotná zpráva auditora je důležitým dokumentem pro vedení společnosti i pro třetí

strany, které jsou zainteresované na hospodaření auditované společnosti. Mezi tyto

skupiny zejména patří banky, investoři a obchodní partneři. Jelikož tyto skupiny jsou

přímo spojeny se společností a mohou být přímo ovlivněny hospodářským výsledkem,
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zpráva auditor představuje velice důležité nezávislé ověření skutečného hospodaření

společnosti za dané období. Zpráva auditora obsahuje následující body:

1) Název zprávy, ve kterém je důležité zdůraznit skutečnost, že se jedná o

zprávu nezávislého auditora.

2) Název auditované společnosti, tak aby bylo zřejmé, že zpráva byla připravena

pro konkrétní neboli auditovanou společnost.

3) Časové období a rozsah provedených prací. Ve zprávě auditora je nutné

zdůraznit období, ke kterému byly provedeny auditorské postupy, a vydává se

výrok auditora.

4) Zdůraznění povinností vedení společnosti. Vedeni společnosti nikoliv auditor

je zodpovědné za přípravu účetní závěrky, která je předmětem auditu tak, aby

neobsahovala žádné významné nesprávnosti. Tato skutečnost je zdůrazněna

právě v této části zprávy auditora.

5) Zdůraznění odpovědnosti auditora. V této části zprávy je stanoven cíl a

odpovědnost auditora. Cílem je získání dostatečného ujištění o informacích

prezentovaných v účetní závěrce tak, aby byl schopen vyjádřit svůj názor.

Samotné vyjádření názoru je odpovědností auditora.

6) Výrok auditora. Tato část zprávy obsahuje samotný názor na informace

prezentované v účetní závěrce, zda věrně a poctivě zobrazují skutečnost. Jedná

se o nejdůležitější část zprávy, která vyjadřuje shrnutí provedené práce.

7) Závěr auditorské zprávy obsahuje podpis auditora, kterým stvrzuje správnost

informací ve zprávě auditora, datum vydání zprávy a číslo auditorského

oprávnění, které je vydáváno Komorou auditorů České republiky společně

s auditorským oprávněním. (9)

Druhy auditorských výroků

Auditor má možnost vyjádřit svůj názor hned několika způsoby na auditovanou účetní

závěrku. Úprava výroku může být nutná v důsledku identifikovaných nesprávností,
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které nebyly opraveny společností, nebo v případě, kdy nebyla dodána podpůrná

dokumentace, která by umožnila získat dostatečné ujištění o informacích

prezentovaných v účetní závěrce. Aby auditor mohl vyjádřit přesně svůj názor, existují

následující druhy auditorských výroků:

· Výrok bez výhrad;

· Výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti;

· Výrok s výhradou;

· Záporný výrok;

· Odmítnutí výroku. (9)

Výrok bez výhrad je možné použit v případě, kdy auditor neshledal žádné významné

nesprávnosti, které by mohli ovlivnit ekonomické rozhodování uživatelů účetní závěrky.

Jedná se o situaci, kdy účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje skutečnost auditované

společnosti a zároveň společnost vede účetnictví úplně a průkazným způsobem dle

platných účetních standardů. (9)

Výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti představuje situaci, kdy nebyly

nalezeny žádné významné nesprávnosti a účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje

skutečnost, avšak jsou zde určité okolnosti, které by mohly významným způsobem

ovlivnit chod a hospodaření společnosti. Tyto okolnosti je nutné zdůraznit ve výroku

auditora, tak aby bylo jednoznačné, jaké okolnosti byly auditorem identifikovány.

Přiklad takové skutečnosti je jakákoliv pochybnost o pokračování společnosti

minimálně 12 měsíců od data vydání výroku auditora. V případě, kdy společnost

nebude pokračovat ve své činnosti v následujícím období, je nutné vykazovat účetním

informace rozdílným způsobem a tato skutečnost by mohla významným způsobem

ovlivnit rozhodování uživatelů informací v účetní závěrce. (9)

Výrok s výhradou se používá v situaci, kdy nebylo možné získat dostatečné ujištění o

všech prezentovaných informací k účetní závěrce. Účetní závěrka věrně a poctivě

zobrazuje skutečnost, až na určité oblasti, ke kterým nebylo možné získat dostatečnou

podpůrnou dokumentaci. Jedná se například o situaci, kdy auditor nebyl pozván na

inventuru zásob. V takovém případě auditor není schopen získat dostatečné ujištění, že

inventura proběhla dle platné interní směrnice a tím pádem je zde riziko významné
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nesprávnosti v prezentované bilanci v účetní závěrce. Tato skutečnost je zdůrazněna

v auditorském výroku v podobě výhrady k bilanci zásob. (9)

Záporný výrok je vydán v situaci, kdy auditor závažným způsobem nesouhlasí

s připravenou účetní závěrkou či obsahuje významné nesprávnosti, které zkreslují

prezentované informace. Jedná se o závažnější nedostatky než v případě výroku

s výhradou. Auditor získal dostatečné ujištění o nesprávnostech v takovém rozsahu, že

výrok s výhradou k určité bilanci by neodpovídal skutečnosti. Tato situace může nastat

v případě, kdy společnost používá nesprávnou účetní politiku, která v důsledku způsobí

významné zkreslení informací. Záporný výrok musí být auditor zdůvodněn v samotném

výroku auditora. (9)

Odmítnutí výroku se používá v situaci, kdy auditor nebyl schopen vyjádřit svůj názor

na informace v účetní závěrce. Auditor neobdržel dostatečnou podpůrnou dokumentaci

či přístup k informacím byl natolik omezen, že není možné získat dostatečné ujištění a

vyjádřit tak kvalifikovaná názor. Avšak odmítnutí výroku neznamená, že audit nebyl

proveden, ale jedná se zejména o nedostatek obdržených informací. Auditor opět musí

zdůvodnit, jaké okolnosti vedly k odmítnutí výroku. (9)

Všechny druhy výroků vyjadřují nezávislý názor na informace prezentované v účetní

závěrce, avšak nijak nesouvisí s ekonomickými a hospodářskými výsledky společnosti.

Posouzení hospodaření společnosti musí být provedeno každým uživatelem účetní

závěrky individuálně. Výrok auditora pouze vyjadřuje nezávislý názor na prezentovaná

čísla v účetní závěrce. Jednotlivé výroky jsou vydány na základě auditorských

poznatků, které musí být zdokumentovány v takové míře, aby byla možná jejich

kontrola. Kontrolním orgánem auditorské dokumentace je Komora auditorů České

republiky, která má právo zkontrolovat auditorskou dokumentaci a ohodnotit, zda práce

byla provedena dle platných auditorských standardů a závěry byly správně

vyhodnoceny.
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5 Auditorský postup v oblasti hmotného a nehmotného

majetku

Následující část mojí diplomové práce je prakticky zaměřená a auditorské postupy

popsané v dřívějších kapitolách jsou předvedeny na praktickém příkladu. Jak jsem již

zmínila dříve, v diplomové práci se nezabývám ověřováním všech položek finančních

výkazů, ale pouze oblastí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, proto i v této

kapitole jsou auditorské postupy a testy zaměřeny právě na tuto oblast.

Pro praktickou část jsem si vybrala konkrétní auditovanou společnost, takže budu

vycházet z reálných dat, ale z důvodu zachování anonymity budu společnost uvádět pod

fiktivním názvem a data budou upravena.

V úvodu této kapitoly jsou uvedeny základní informace o auditované společnosti,

následuje výpočet hladiny významnosti, seznámení auditora s vnitřními směrnicemi

společnosti a kontrolním prostředím a poté následuje samotné testování, které je

prováděné pomocí testů spolehlivosti a věcné správnosti.

5.1 Představení společnosti

Pro praktickou část mojí diplomové práce jsem si vybrala společnost ALFA, s. r. o.

Společnost byla založena v roce 1987 a je 100% vlastněna německou společností ALFA

Deutschland. Společnost se zabývá především výrobou a prodejem kancelářských

potřeb.

Společnost vlastní velký výrobní závod, který disponuje třemi výrobními linkami a

prostorami pro skladování materiálu a hotových výrobků. Většinu majetku má tak

společnost ve svém vlastnictví a vykazuje ho jako aktivum na svých rozvahových

účtech. Zbývající část majetku má společnost najatou ve formě operativního leasingu.

Jedná se především o vysokozdvižné vozíky, kopírky a automobily. Tento majetek

společnost nemá v evidenci a není účtován na rozvaze na majetkových účtech.

Výroba se řídí z velké části potřebami ostatních společností ve skupině ALFA Group,

především pak potřebami mateřské společnosti v Německu, kam česká společnost

vyváží více než polovinu své produkce. Další zhruba jednu čtvrtinu své produkce
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společnost prodává na českém a slovenském trhu a zbývající část produkce je dodáváno

ostatním společnostem ve skupině například do Polska, Nizozemí a Dánska.

Co se týká objemu výroby, minulé dva roky byly pro společnost srovnatelné a využívala

asi 65% dostupné výrobní kapacity. Největší objem výroby tvoří šanony a běžné

kancelářské potřeby pod značkou Alfa. Dále pak společnost vyrábí luxusnější řadu

kancelářských potřeb pod značkou Bekr, které se vyznačují lepší kvalitou a designem.

Tyto produkty jsou určeny především pro německý a nizozemský trh.

V současné době se společnost snaží do svého prodejního sortimentu zahrnout i

doplňkové věci do kanceláří, jako jsou nabíječky, podložky, stojany, obaly a další

produkty na zařízení značek Apple, Samsung a další. Společnost uvažuje, že by tyto

doplňky v budoucnu vyráběla pod vlastní značkou, což by znamenalo dodatečné

investice na pořízení nových výrobních technologií a strojů. Tento záměr je zatím

ovšem jenom ve fázi plánování.

5.2 Stanovení hladiny významnosti

Hladinu významnosti pro finanční výkazy jako celek jsem stanovila jako 1% z tržeb.

Tržby za finanční rok 2013 dosahují výše 635 000 tis. Kč. Hladina významnosti se tedy

rovná 6 350 tis. Kč. Testovací hladinu významnosti, tj. hladinu pro testování

jednotlivých zůstatků finančních výkazů, jsem stanovila jako 75% z celkové hladiny

významnosti, což odpovídá 4 763 tis. Kč. Hranici pro nesprávnosti jsem stanovila jako

5% z celkové hladiny významnosti, tedy 318 tis. Kč.

Stanovení hladiny významnosti v tisících Kč:
Tržby za rok 2013 635 000
Hladina významnosti 6 350
Testovací hladina významnosti 4 763
Hranice pro nesprávnosti 318

Jako ukazatel pro výpočet hladiny významnosti jsem použila tržby. Tržby byly použity

z toho důvodu, že nejvíce korespondují s činností společnosti a nejlépe zobrazují

výkonnost společnosti. Navíc tržby představují více stabilní ukazatel než profit. Profit

by nebylo vhodné použít, protože jak jsem zmínila dříve, většina tržeb je realizována
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v rámci společností ve skupině a profit na konci roku je ovlivněn srovnáváním

transferových cen mezi společnostmi ve skupině na základě dohodnutých cílových

marží.

5.3 Vnitropodniková směrnice upravující majetek

Před samotným testováním vnitřních kontrol a prováděním testů věcné správnosti jsem

si vyžádala a důkladně pročetla vnitropodnikovou směrnici společnosti upravující oblast

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Informace obsažené ve směrnici jsou

nezbytné k poznání vnitřního kontrolního systému společnosti a získání znalostí o

postupech a účtování o majetku. Znalost interních směrnic společnosti je zároveň

důležitá pro provádění testů věcné správnosti a vyhodnocení, zda jsou údaje ve

finančních výkazech společnosti správné a v souladu jak s účetními standardy, tak

s vnitropodnikovými předpisy a postupy.

Na směrnice budu čtenáře odkazovat během pozdějšího testování a vyhodnocování

testů, proto jsou v následující části uvedeny nejdůležitější informace z vnitropodnikové

směrnice společnosti ALFA, s.r.o.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek s pořizovací cenou

nad 60 tis. Kč a dobou životnosti delší než jeden rok.

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu

pořízení a náklady s pořízením související. Majetek je odepisován do nákladů na

základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku je účtováno prostřednictvím účtu 041 na

příslušný majetkový účet, a to:

011 - Zřizovací výdaje
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
019 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
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Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti

příslušného majetku počínaje měsícem zařazení. Předpokládaná životnost je stanovena

takto:

Doba životnosti
Zřizovací výdaje 5 let
Software 4 - 6 let
Ocenitelná práva 6 let

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí hmotný majetek nad 40 tis. Kč a s dobou

použitelnosti delší než jeden rok.

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu

pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další

finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho

pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku je účtováno prostřednictvím účtu 042

(Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) a na základě protokolu o zařazení je

majetek převeden na příslušný majetkový účet, a to:

021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
021 - Pozemky

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti

příslušného majetku počínaje měsícem zařazení. Předpokládaná životnost je stanovena

takto:

Doba životnosti
Stavby 30 - 50 let
Stroje, přístroje a zařízení 8 - 20 let
Dopravní prostředky 4 - 8 let
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 - 5 let
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Drobný majetek

Společnost stanovila, že drobný hmotný majetek je majetek s pořizovací cenou od 1 tis.

Kč do 40 tis. Kč a dobou použitelnosti menší než jeden rok.

Drobný nehmotný majetek je potom majetek s pořizovací cenou od 2 tis. Kč do 60 tis.

Kč a dobou použitelnosti menší než jeden rok.

Drobný majetek je veden v podrozvahové operační evidenci a jeho pořízení se účtuje do

nákladů (spotřeba drobného hmotného majetku 501.901 a spotřeba drobného

nehmotného majetku 518.902).

Inventarizace majetku

Inventarizace dlouhodobého majetku je prováděna jednou ročně a její termín a průběh a

je každoročně stanoven samostatným vnitřním předpisem.

5.4 Provádění testů spolehlivosti

Během fáze popisu procesu a identifikace vnitřních kontrol pro oblast dlouhodobého

nehmotného a hmotného majetku jsem zjistila, že transakce týkající se majetku jsou

odlišné od běžných obchodních transakcí, které ve společnosti probíhají na denní bázi.

Transakce týkající se majetku jsou komplexnější a neprobíhají na denní bázi, proto

zahrnují větší riziko výskytu nesprávností. Navíc transakce spojené s pořizováním

majetku jsou většinou realizovány ve větších finančních částkách, proto i pouze jedna

špatně zaúčtovaná transakce může mít významný dopad na správnost finančních

výkazů.

Z výše uvedených důvodu je běžnou auditorskou praxí, že pro oblast majetku se auditor

nespoléhá na systém vnitřních kontrol a neprovádí testy spolehlivosti. V případě

společnosti ALFA, s.r.o. jsem se rozhodla držet tohoto postupu a neprovádět žádné testy

spolehlivosti. Za účelem adresování všech rizik místo toho provedu testy věcné

správnosti v plném rozsahu.
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5.5 Provádění testů věcné správnosti

Jak jsem zmínila v teoretické části práce, rozsah testů věcné správnosti roste s velikostí

rizika výskytu nesprávností a nespolehlivostí systému vnitřních kontrol. Jak je řečeno

v předchozím odstavci, v případě společnosti ALFA, s.r.o. nebudu spoléhat na systém

vnitřních kontrol a provádět testy spolehlivosti. Místo toho budu provádět testy věcné

správnosti v plném rozsahu. Za účelem získání dostatečného ujištění o správnosti účtů

týkajících se majetku, je nutné navrhnout testy věcné správnosti tak, aby adresovaly

všechna rizika spojená s oblastí majetku.

Testy věcné správnosti jsem navrhla za účelem adresování těchto rizik:

· Ocenění majetku – riziko, že majetek je oceněný v nesprávné výši, nejčastěji z

důvodu špatné výše odpisů a opravných položek.

· Zaúčtování – při zařazování nového majetku a vyřazování starého majetku hrozí

riziko špatného zaúčtování (přiřazení majetku do špatné odpisové skupiny,

nesprávného data aktivace, vyřazení majetku v nesprávné výši, v nesprávném

období, odpisy chybně účtovány i po datu vyřazení atd.)

· Úplnost – riziko, že některé transakce nebyly zaúčtované (registr majetku nebo

jeho části nesouhlasí se zůstatky v hlavní knize)

· Existence – majetek, který je evidován v registru majetku, ve skutečnosti

neexistuje

· Vlastnictví – majetek, který je evidován v registru majetku, společnost nevlastní

5.5.1 Určení účtů týkajících se oblasti dlouhodobého majetku

Z obratové předvahy společnosti ALFA, s.r.o. k 31. 12. 2013 jsem si vybrala všechny

účty, které se týkají dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Část obratové

předvahy týkající se majetku je zobrazena v tabulce níže a obsahuje číslo účtu, popis

účtu, počáteční stav k 1. 1. 2013 a konečný stav k 31. 12. 2013. Navíc jsem si do

tabulky doplnila údaj, který znázorňuje změnu na daném účtu za dané účetní období.

Tento údaj mi slouží k tomu, abych analyzovala, zda změny na účtech dávají smysl a

jsou v souladu s informacemi, které jsem obdržela od vedení společnosti. V případě

velkých a neobvyklých změn je potřeba účet důkladněji otestovat.
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Po diskuzi s vedením společnosti jsem na účtech majetku neočekávala žádné velké

změny, jelikož společnost v roce 2013 nepořídila žádný majetek významnější hodnoty.

Tento trend je vidět i v tabulce níže, kdy na účtech pořízení nejsou žádné významnější

změny, které by přesahovaly částku 2 382 Kč, tedy 50% testovací hladiny významnosti.

Výraznější změny jsou dle očekávání vidět pouze na účtech kumulovaných oprávek,

kde nárůst obou bilancí souvisí se zaúčtovaným odpisem za rok 2013.

Jednotlivé bilance majetkových účtů budou ověřeny a budou na nich provedeny testy

věcné správnosti v následujících kapitolách. Účty spojené s větším rizikem materiální

nesprávnosti budou testovány detailněji než účty s menším rizikem, kde provedu pouze

základní auditorské procedury a testy.

Tabulka 1 - Část obratové předvahy týkající se majetku k 31. 12. 2013 (Zdroj: vlastní tvorba)

Účet Popis 1.1.2013 MD D 31.12.2013 Změna
%

Změna
11 Zřizovací výdaje 358 0 0 358 0 0%
13 Software 69 974 1 463 0 71 437 1 463 2%
14 Ocenitelná práva 988 0 40 948 -40 -4%
21 Stavby 670 264 94 0 670 358 94 0%
22 Samostatné movité věci 1 034 901 1 821 4 367 1 032 355 -2 546 0%

29
Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek 14 306 1 578 0 15 884 1 578 11%

31 Pozemky 10 065 0 0 10 065 0 0%
41 Pořízení dl. nehmotného majetku 62 1 586 1 463 185 123 199%
42 Pořízení dl. hmotného majetku 1 386 2 871 2 746 1 511 125 9%

52
Poskytnuté zálohy na pořízení
dlouh. hmotného majetku 1 233 -747 0 486 -747 -61%

71 Oprávky ke zřizovacím výdajům -358 0 0 -358 0 0%
73 Oprávky k softwaru -64 489 0 2 156 -66 645 -2 156 3%
74 Oprávky k ocenitelným právům -723 40 100 -783 -60 8%
81 Oprávky ke stavbám -233 452 0 14 798 -248 250 -14 798 6%

82
Oprávky k samostatným movitým
věcem -797 961 4 368 30 338 -823 932 -25 971 3%

89
Oprávky k ostatnímu dlouh.
hmotnému majetku -12 353 0 979 -13 331 -979 8%

751.901 Drobný hmotný majetek 5 275 0 329 4 947 -329 -6%
751.902 Drobný nehmotný majetek 1 920 231 0 2 151 231 12%
501.901 Drobný hmotný majetek 0 292 0 292 292 -

511 Opravy a údržba majetku 0 1 510 0 1 510 1 510 -
518.751 Leasing 0 2 461 0 2 461 2 461 -
518.902 Drobný nehmotný majetek 0 231 0 231 231 -

541 ZC prodaného DHM 0 223 0 223 223 -
551 Odpisy DNM a DHM 0 48 149 0 48 149 48 149 -

641
Tržby z prodeje DHM a drobného
hmotného majetku  0 0 377 -377 -377 -
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5.5.2 Odsouhlasení registru majetku s hlavní účetní knihou

Stěžejním podkladem pro odsouhlasení majetkových účtů je registr majetku. Registr

majetku je dokument, který eviduje majetek společnosti používaný a standardně

obsahuje následující údaje:

· Datum zařazení

· Pořizovací cenu

· Předpokládanou životnost

· Odpis majetku za aktuální rok

· Kumulované odpisy

· Zůstatkovou hodnotu

Vyžádala jsem si tedy registr majetku k 31. 12. 2013 a provedla odsouhlasení registru

majetku na hlavní knihu ke stejnému datu. Je to jedna z primárních procedur, protože

údaje z registru majetku budu později potřebovat na další kontroly a testování a je proto

důležité zkontrolovat jeho správnost. Z registru majetku lze potom získat například

seznam nově zařazeného i vyřazeného majetku v aktuálním účetním období.

Tabulka 2 - Odsouhlasení registru majetku - pořizovací ceny (Zdroj: vlastní tvorba)

Účet Popis Obratová předvaha Sestava majetku Rozdíl
011 Zřizovací výdaje 358 358 0
013 Software 71 437 71 437 0
014 Ocenitelná práva 948 948 0
021 Stavby 670 358 670 358 0
022 Samostatné movité věci  1 032 355 1 032 355 0
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 15 884 15 844 0
031 Pozemky 10 065 10 065 0

Celkem 1 801 404 1 801 404 0

Tabulka 3 - Odsouhlasení registru majetku – oprávky (Zdroj: vlastní tvorba)

Účet Popis Obratová předvaha Sestava majetku Rozdíl
071 Oprávky ke zřizovacím výdajům -358 -358 0
073 Oprávky k softwaru -66 645 -65 645 0
074 Oprávky k ocenitelným právům -783 -783 0
081 Oprávky ke stavbám -248 250 -248 250 0
082 Oprávky k samos. movitým věcem -823 932 -823 932 0
089 Oprávky k ostat. dlouh. hm.  majetku -13 331 -13 331 0

Celkem -1 153 299 -1 153 299 0
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Ve výše uvedených tabulkách jsem odsouhlasila pořizovací ceny a kumulované odpisy

neboli oprávky z registru majetku na účty v hlavní knize k 31. 12. 2013. Při

odsouhlasení jsem neidentifikovala žádný rozdíl.

5.5.3 Test správnosti nově zařazeného majetku

Pod pojmem nově zařazený majetek se rozumí jak samotný nově pořízený majetek tak

technické zhodnocení již vlastněného majetku. Sestavu nově zařazeného majetku je

doporučeno zkontrolovat na stranu “Má dáti” u majetkových účtů. Z registru majetku

jsem si proto vyfiltrovala položky s datem aktivace v roce 2013 a položky technického

zhodnocení v roce 2013. Pořizovací hodnotu těchto položek v částce 4 956 tis. Kč jsem

porovnala s hodnotou v účetní knize (součet stran “Má dáti” u účtů 11 až 31) a

neidentifikovala jsem žádný rozdíl.

Po odsouhlasení správnosti sestavy nově zařazeného majetku jsem přistoupila

k detailnímu testování významných položek. V obou těchto případech (nově pořízený

majetek i technické zhodnocení) jsem se rozhodla pro testování nově zařazeného

majetku, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 25% testovací hladiny významnosti,

tedy 1 191 tis. Kč.

Aplikací hranice 25% hladiny významnosti jsem identifikovala jednu položku, jejíž

inventární číslo je 318 a konkrétně se jedná o lisovací stroj. Prvním dokumentem, který

jsem si vyžádala je inventární karta majetku, která udává následující údaje:

Tabulka 4 - Inventární karta majetku (Zdroj: vlastní tvorba)

Inventární karta majetku v tis. Kč
Inventární číslo 318

Název a popis majetku Nástroj lisovací, výška 550 mm

Datum zařazení 3/2013
Čísla nákupních faktur a částky bez DPH v tis. Kč:
Č. 32002684 2 467
Č. 32003195 57
Č. 32007449 107
Faktury celkem 2 631

Pořizovací cena 2 631
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Současně jsem si vyžádala všechny faktury, které souvisejí s pořízením lisovacího

stroje, abych ověřila, zda pořizovací cena uvedená v registru majetku není

nadhodnocená či podhodnocená.

Tabulka 5 - Kontrola pořizovací hodnoty u nově zařazeného majetku (Zdroj: vlastní tvorba)

Údaje z registru majetku

Inventární
číslo Název

Měsíc a
rok

zařazení

Účetní
životnost v
měsících

Pořizovací
cena -  účetní

hodnota

roční %
účetního
odpisu

Pořizovací
cena -  daňová

hodnota

Skupina
daňových

odpisů

318

Nástroj
lisovací výška
550mm 3/2013 60 2 631 20 2 631 1

Údaje z faktur

Faktura č. Dodavatel Datum Částka bez DPH
32002684 Strojimport, a.s. 15.1.2013 2 467
32003195 Strojimport, a.s. 1.2.2013 57
32007449 Strojimport, a.s. 25.2.2013 107
Celkem 2 631

Zkontrolovala jsem všechny faktury a ověřila, že předmětem fakturace jsou opravdu

jednotlivé části lisovacího stroje. Dále jsem porovnala částky, které jsou uvedené na

fakturách s částkou, která je uvedena v registru majetku. Celková částka se skládá ze 3

faktur a celková hodnota je 2 631 tis. Kč, což přesně odpovídá hodnotě uvedené

v registru majetku. Jelikož dodavatel lisovacího stroje Strojimport, a.s. je česká

společnost, fakturace proběhla v českých korunách a tím odpadnul přepočet

fakturovaných částek z cizí měny do českých korun.

5.5.4 Ověření správnosti odpisů nově zařazeného majetku

Při obdržení registru majetku jsem odsouhlasila, že součet všech kumulovaných

oprávek majetku v registru odpovídá součtu oprávkových účtů v obratové předvaze

k 31. 12. 2013. Při této kontrole jsem neidentifikovala žádný rozdíl. Jak lze vidět dříve

v tabulce 3, kumulované oprávky v registru majetku v hodnotě 1 153 299 tis. Kč

souhlasí se součtem oprávkových účtu v obratové předvaze. Tím jsem odsouhlasila

kompletnost oprávek.
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Je však nutné provést test, zda je pro vybraný majetek aplikována správná odpisová

skupina, která je uvedená v interní směrnici společnosti a zda společnost začala majetek

odepisovat od správného období a tím byl zajištěn akruální princip, neboli účtování

účetních případů, se kterým časově a věcně souvisí.

Testovaný majetek Nástroj lisovací patří pro účely účetních odpisů do skupiny 1. Interní

směrnice určila u skupiny 1 životnost majetku na 60 měsíců a metoda odepisování

definuje jako lineární.

Interní směrnice také stanovuje, že majetek se odepisuje měsíčně počínaje měsícem,

kdy byl majetek zařazen do užívání.

Tabulka 6 - Kontrola odpisů u nově zařazeného majetku (Zdroj: vlastní tvorba)

Údaje z registru majetku Výpočet auditora

Inv.
číslo Název

Měsíc
a rok

zařaze
ní

Účetní
životnost v
měsících

Poř. cena -
účetní

hodnota

oprávky
účetní

31/12/13

Počet
měsíců

odepisování
v roce 2013

Měsíční
odpis

roční
odpis
2013

účetní

Rozdíl

318

Nástroj
lisovací
výška

600mm

3/2013 60 2 631 438 10 44 438 0

Ve výše uvedené tabulce jsem přepočítala účetní odpisy nově zařazeného majetku –

Lisovací stroj. Jelikož stroj byl zařazen do užívání v březnu 2013, do konce účetního

období zbývá 10 měsíců. Do výpočtu odpisů za rok 2013 jsem musela zahrnout i odpis

za měsíc březen, protože to stanovuje vnitropodniková směrnice k majetku.

Na základě provedené kalkulace jsem vypočítala měsíční odpis ve výši 44 tis. Kč

(zaokrouhleno) a roční odpis za rok 2013 ve výši 438 tis. Kč, což odpovídá hodnotě,

která je uvedena v registru majetku. Při kontrole jsem tedy neidentifikovala žádný

rozdíl.

Po přepočtu hodnoty odpisu u nově zařazeného majetku jsem si vyžádala účtování

odpisu za náhodně vybraný měsíc. Tímto testem se ověřuje, zda jsou odpisy zaúčtovány

na správné účty. Vyžádala jsem si účtování za měsíc listopad a zjistila jsem, že měsíční

odpis ve výši 44 tis. Kč byl zaúčtován podvojnými zápisy “Má dáti” 551 Odpisy
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dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a “Dal” 089 Oprávky k ostatnímu

dlouhodobému hmotnému majetku. Toto účtování jsem zhodnotila jako správné.

5.5.5 Test správnosti vyřazení majetku

Stejně jako u nově zařazeného majetku, je potřeba provést i kontrolu vyřazovaného

majetku.  V tomto případě jsem si z registru majetku vyfiltrovala všechny položky

s datem vyřazení v roce 2013 a dostala jsem tak sestavu vyřazeného majetku. Součet

pořizovacích cen položek v sestavě v částce 4 408 tis. Kč jsem následně porovnala s

obraty majetkových účtů na straně „Dal“ a neidentifikovala jsem žádný rozdíl.  Hodnota

4 408 tis. Kč je těsně pod testovací hladinu významnosti, nicméně pro účely diplomové

práce jsem se rozhodla test věcné správnosti provést.

Majetek se vyřazuje dvěma způsoby a to buď prodejem, nebo likvidací. Pokud se

společnost rozhodně majetek vyřadit, musí majetek plně odepsat (pokud již nemá

nulovou účetní hodnotu v době likvidace či prodeje). V případě prodeje se o

dodatečném odpisu účtuje na účet 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

hmotného a nehmotného majetku a cena, za kterou se vyřazený majetek prodal, se

účtuje na účet 641 Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotné majetku. Pokud

se majetek vyřazuje likvidací, o dodatečném odpisu se účtuje jako o standardním

odpisu, tedy na účet 551 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Společnost ALFA, s.r.o. má konečnou balanci na účtech 541 a 641 částku 223 tis. Kč,

respektive 377 tis. Kč. Stejně jako hodnota pořizovacích cen vyřazeného majetku, tak i

hodnota na účtech 541 a 641 je pod hladinou testovací významnosti. Ale jak jsem již

zmínila výše, pro účely diplomové práce test věcné správnosti pro vyřazený majetek

provedu.

Pro účel provedení testu jsem si ze sestavy vyřazeného majetku na ukázku vybrala dvě

položky. V jednom případě se jedná o vyřazení likvidací a v druhém případě se jedná o

vyřazení prodejem.
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Tabulka 7 - Kontrola správnosti vyřazení majetku (Zdroj: vlastní tvorba)

Údaje z registru majetku v tis. Kč

Inv.
Číslo název

měsíc a
rok

zařazení

PC
účet
ní

oprávky
účetní k

datu
vyřazení

Zůst.
cena

roční
odpis
2013

účetní

měsíc a
rok

vyřazení

způsob
vyřazení

tržby z
prodeje

2830

Vysavač
průmyslový
ATTIX995
OM SDXC

10/2008 68 41 27 4 5/2013 likvidace 0

2834

ŠKODA
Octavia
combi (3E2
4184)

10/2008 610 546 64 51 5/2013 prodej 76

U obou položek jsem zkontrolovala, že byly vyřazeny na základě podepsaného

schváleného vyřazovacího protokolu a že obě položky byly plně odepsány. V případě

druhé položky, která byla vyřazena prodejem, jsem také zkontrolovala, že zůstatková

cena majetku a výnos z prodeje byly správně zaúčtovány na příslušné účty. Při této

kontrole jsem neidentifikovala žádné nesprávnosti.

5.5.6 Kontrola celkových odpisů majetku

Dříve než začnu kontrolovat odpisy u jednotlivých položek majetku, provedu kontrolu

správnosti celkových odpisů za rok 2013 a porovnám hodnotu odpisů v registru majetku

s hodnotou odpisů v účetních knihách na účtu 551 Odpisy dlouhodobého hmotného a

nehmotného majetku. Celkové odpisy v registru majetku v hodnotě 48 149 tis. Kč

souhlasí s částkou v hlavní knize. Při této kontrole jsem tedy neidentifikovala žádný

rozdíl a můžu přejít k testu správnosti odpisů u jednotlivých položek.

Registr majetku společnosti ALFA, s.r.o. je rozsáhlý a obsahuje okolo 3 tisíc položek a

u mnoha položek proběhlo opakované technické zhodnocení, proto nebudu testovat

správnost odpisů pro všechny položky v registru. Kontrolu provedu pouze na vybraném

vzorku. Z registru majetku jsem náhodně vybrala 5 položek a zkontrolovala jsem u nich

správnost odpisů za rok 2013.
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Tabulka 8 - Test odpisů - údaje z registru majetku (Zdroj: vlastní tvorba)

Údaje z registru majetku

Účet Číslo
majetku Název majetku Datum

zařazení
Pořizovací

cena
Ekonomická

životnost
Účetní odpisy

2013
13 1308525 Informační systém 1. 6. 2011 4 800 000 5 let 960 000

21 2100122
Příjezdová
komunikace 12. 8. 1999 42 350 000 35 let 1 210 000

22 2202334 Stroj lisovací 21. 4. 2001 5 700 000 15 let 380 000
22 2208938 Svářečka 1. 1. 2008 4 200 000 12 let 350 000
29 2904847 Čistička 5. 2. 2013 2 860 000 5 let 476 667
´

Tabulka 9 - Test odpisů - výpočet auditora (Zdroj: vlastní tvorba)

Kontrola správnosti odpisů auditorem

Účet Číslo
majetku Název majetku Měsíční

odpis

Počet měsíců
odepisování v

roce 2013

Odpis za
rok 2013

Odpis 2013
dle registru

majetku
Rozdíl

13 1308525
Informační
systém 80 000 12 960 000 960 000 0

21 2100122
Příjezdová
komunikace 100 833 12 1 210 000 1 210 000 0

22 2202334 Stroj lisovací 31 667 12 380 000 380 000 0
22 2208938 Svářečka 29 167 12 350 000 350 000 0
29 2904847 Čistička 47 667 11 524 333 476 667 47 667

V tabulce 8 výše jsou uvedené údaje k pěti vybraným položkám z registru majetku

včetně hodnoty odpisů za rok 2013. V další tabulce jsem potom na základě údajů

z registru majetku přepočítala výši odpisů u jednotlivých položek za rok 2013. Z údajů

o pořizovací ceně a ekonomické životnosti jsem nejdříve vypočítala hodnotu měsíčního

odpisu. Poté jsem se u každé položky podívala na datum zařazení a doplnila jsem počet

měsíců, po které jsou položky v roce 2013 odepisovány. Poté jsem jednoduše

vynásobila hodnotu měsíčního odpisu počtem měsíců odepisování a dostala jsem

hodnotu ročního odpisu pro rok 2013. Porovnala jsem svůj výpočet s hodnotou odpisů

uvedených v registru majetku a účetní knize a identifikovala jsem jeden rozdíl.

Rozdíl v odpisech jsem identifikovala u poslední položky, které byla zařazena v roce

2013. Společnost tuto položku začala odepisovat až následující měsíc po zařazení,

nikoliv v měsíc zařazení, jak to stanovuje interní směrnice. Na základě tohoto zjištění

jsem rozšířila testovaný vzorek o dalších 5 položek; tentokrát už jsem se zaměřila pouze

na položky, které byly zařazeny v roce 2013. U dodatečně testovaných položek jsem již
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neidentifikovala žádný rozdíl. Na základě výsledku testování dodatečných položek a

diskuze s vedením společnosti jsem dospěla k závěru, že se jednalo o chybu

výjimečného charakteru a není tak třeba provádět další auditorské procedury. Hodnota

nalezené chyby je značně pod hranicí pro nesprávnosti, proto nemá žádný dopad na

výsledek auditu a pro účely auditu není potřeba chybu opravovat v účetnictví.

5.5.7 Kontrola nedokončeného majetku

Nezbytnou součástí testování oblasti hmotného a nehmotného majetku je také kontrola

nedokončeného majetku.  Ke dni 31. 12. 2013 je na účtu 041 Pořízení dlouhodobého

nehmotného majetku zůstatek 185 tis. Kč, což je pod hranicí testovací hladiny

významnosti a není tak nutné tento účet testovat. Na účtu 042 Pořízení dlouhodobého

hmotného majetku je ke stejnému datu zůstatek 1 511 tis. Kč, což je sice také pod

hranicí testovací hladiny významnosti, ale pro účely diplomové práce jsem se rozhodla

správnost tohoto zůstatku otestovat.

Nejprve jsem si vyžádala detail účtu 042 a odsouhlasila jsem, že hodnota detailu účtu

1 511 tis. Kč souhlasí se zůstatkem dle obratové předvahy k 31. 12. 2013.

Dále jsem zkoumala, jestli detail obsahuje nějaké položky, které jsou materiálně

významné, tedy větší než 25% testovací hladiny významnosti (1 191 tis. Kč). Zjistila

jsem, že detail obsahuje jednu významnou položku, která tvoří převážnou část zůstatku

tohoto účtu a několik dalších malých položek. Výše zmiňovanou položkou je děrovací

stroj v částce 1 220 tis. Kč, což je nad hranicí 25% testovací hladiny významnosti a

proto jsem si vyžádala podpůrnou dokumentaci (nákupní faktury) vztahující se k této

položce.

Tabulka 10 – Údaje k vybrané položce z detailu účtu 042 (Zdroj: vlastní tvorba)

Údaje z detailu účtu 042 Pořízení dl. hmotného majetku
Investiční projekt číslo: 812052
Název projektu: Stroj děrovací
Částka v Kč 1 220 000
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Tabulka 11 - Odsouhlasení vybrané položky z účtu 042 na faktury (Zdroj: vlastní tvorba)

Údaje z faktur

Dodavatel Číslo faktury Datum faktury Popis Částka v Kč
KREG, a.s. 8475945 12. 4. 2013 Navíječka 525 312 000
KREG, a.s. 8475946 15. 7. 2013 Pás 3m/861-4 430 000
KREG, a.s. 8475947 25. 9. 2013 Pružina 250 000
KREG, a.s. 8475948 12. 10. 2013 Elektro ECO chladič 228 000
Celkem 1 220 000

Při testování vybrané položky jsem nenarazila na žádné nesprávnosti. Ověřila jsem, že

všechny faktury se vztahují k položce děrovací stroj a celková částka na fakturách ve

výši 1 220 tis. Kč souhlasí s částkou v detailu účtu. Během auditu jsem při diskuzi

s vedením společnosti zjistila, že majetek byl zařazen do užívání v lednu roku 2014 a

tuto informaci jsem ověřila zkontrolováním aktivačního protokolu pro tuto položku.

Během další diskuze jsem také zjišťovala, zda účet 042 neobsahuje nějaké položky

nedokončeného majetku, které by společnost neplánovala zařadit. Při této auditorské

proceduře jsem zjistila skutečnost, že společnost na účtu nedokončeného majetku

eviduje položku, která indikuje výskyt zmařených investic.

 Jedná se o část konstrukce pájecího stroje v hodnotě 208 tis. Kč, který byl pořízen

v roce 2012 jako součást plánovaného projektu na modernizaci strojů pro ruční výrobu.

Pro nedostatek finančních prostředků společnost musela od toho projektu odstoupit.

Jelikož společnost nepředpokládá tuto položku zařadit do užívání, jedná se o případ

zmařené investice a společnost by měla položku odepsat. Hodnota identifikované

nesprávnosti je pod hranicí stanovené hladiny pro nesprávnosti. O výskytu této

nesprávnosti jsem informovala vedení společnosti, avšak pro účely auditu není nutné,

aby společnost opravovala tuto chybu v účetnictví.

5.5.8 Kontrola poskytnutých záloh na majetek

Dalším účtem spadající do oblasti dlouhodobého majetku je účet 052 Poskytnuté zálohy

na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Dle údajů v obratové předvaze činí

zůstatek tohoto účtu 486 tisíc Kč k datu 31. 12. 2013. Tato hodnota je pod hranicí

testovací hladiny významnosti, avšak pro účely této diplomové práce jsem se rozhodla

správnost tohoto zůstatku otestovat.
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Nejprve jsem si vyžádala detail účtu 052 k 31. 12. 2013 a jeho balanci jsem porovnala

se zůstatkem v hlavní účetní knize. Při porovnání jsem neidentifikovala žádný rozdíl.

Tabulka 12 - Detail účtu 052 a odsouhlasení s hlavní účetní knihou (Zdroj: vlastní tvorba)

Detail účtu 052 k 31. 12. 2013

Datum platby Dodavatel Popis Částka v Kč
2. 12. 2013 KREG, a.s. Záloha - stroj svářecí 200 000
13. 12. 2013 KREG, a.s. Záloha - stroj svářecí 200 000
21. 12. 2013 ASTOM s.r.o. Záloha - kusovník 86 000
Celkem 486 000

Odsouhlasení s hlavní účetní knihou (v tisících Kč):

Zůstatek dle detailu účtu 052 k 31. 12. 2013 486
Zůstatek účtu 052 dle hlavní knihy k 31. 12. 2013 486
Rozdíl 0

Poté jsem se rozhodla ověřit detail účtu 052. Detail obsahuje 3 položky, což představuje

zálohy na pořízení nového svářecího stroje a kusovníku. K zmiňovaným zálohám jsem

obdržela bankovní výpisy a zkontrolovala, že platba k uvedenému datu opravdu

proběhla na účet jmenovaného dodavatele. Po diskuzi s vedením společnosti jsem

zjistila, že v lednu 2014 byly k uvedeným položkám od dodavatelů vystaveny faktury a

zálohy byly zúčtovány. Vyžádala jsem si tedy tyto faktury a ověřila správnost zúčtování

záloh. Během této kontroly jsem neidentifikovala žádné nesrovnalosti.

5.5.9 Kontrola provedené fyzické inventury dlouhodobého majetku

Společnost nejméně jednou ročně provádí inventarizaci dlouhodobého majetku, která se

řídí podnikovou směrnicí. Během auditu jsem si vyžádala veškerou podpůrnou

dokumentaci k inventarizaci. Kromě zmiňované podnikové směrnice jsem si vyžádala

pokyny k zajištění roční inventarizace a podepsaný zápis z inventury.

Dle obdržených dokumentů jsem ověřila, že pokyny k inventarizaci dlouhodobého

majetku jsou v souladu s vnitřní směrnicí, tj. stanovují inventurní a kontrolní komisi pro

každý závod, způsob počítaní a datum inventarizace. Ověřila jsem, že společnost

provedla inventarizaci dlouhodobého majetku v zákonné lhůtě, tj. nejdříve 4 měsíce

před rozvahovým dnem a nejpozději 2 měsíce po rozvahovém dni, jak je stanoveno v
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paragrafu 30 Zákona o účetnictví. U auditované společnosti inventarizace dlouhodobého

majetku proběhla v termínu 17. – 18. 10. 2013, tedy v souladu se zákonem. Dále jsem

zkontrolovala všechny inventurní soupisy a ověřila, že obsahují další zákonné

náležitosti jako podpisy zodpovědných osob, způsob zjišťování stavů majetku, ocenění

a jiné náležitosti.

Při zkoumání inventurních zápisů jsem došla k závěru, že společnost provedla řádnou

inventuru v souladu se zákonnými požadavky a vnitřními předpisy. Sama jsem měla

možnost existenci majetku a jeho stav zkontrolovat během prohlídky výrobního závodu

a přilehlých skladů. Z registru majetku jsem si náhodně vybrala deset položek a ověřila

jejich existenci. Při této kontrole jsem nenašla žádné rozdíly.

5.5.10 Kontrola opravných položek k majetku

Jak jsem již zmínila v úvodu této kapitoly, existence majetku je poměrně jednoduše

prokazatelná pozorováním a provedením fyzické inventury. Ocenění majetku naopak

představuje potenciálně velké riziko výskytu nesprávností. Toto riziko je úzce spjato

s procesem identifikace a tvorby opravných položek k majetku ve společnosti.

Jak lze vidět v obratové předvaze, společnost ALFA, s.r.o. netvořila žádnou opravnou

položku k majetku k datu 31. 12. 2013 ani 31. 12. 2012. Tvorba opravných položek se

řídí Vyhláškou 500/2002 Sb., konkrétně paragrafem 55, který říká, že snížení ocenění

majetku musí být prokázané provedenou inventarizací a že opravná položka může být

tvořena pouze v případě, kdy snížení ocenění majetku není trvalého charakteru.  Během

diskuze s vedením společnosti jsem ověřila, že společnost má stanovené postupy pro

identifikování a tvorbu opravných položek a pravidelně provádí kontroly majetku. Tuto

informaci jsem také ověřila v interní směrnici. Na základě obdržených inventurních

zápisů a na základě vlastního pozorování jsem dospěla ke stejnému názoru, že skutečný

stav majetku odpovídá stavu v účetnictví a společnost nadále nemusí tvořit opravné

položky k majetku.

5.5.11 Kontrola účtu 511 Opravy a údržba majetku

V rámci testování správnosti majetkových účtů jsem se rozhodla otestovat nákladový

účet 511 Opravy a údržba a majetku, který slouží k účtování nákladů na běžné opravy a
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pravidelnou údržbu dlouhodobého majetku. Tento účet je často spojen s rizikem

výskytu nesprávností, protože může obsahovat náklady, které představují technické

zhodnocení majetku a měly by být kapitalizovány, tedy navyšovat pořizovací cenu

majetku a prodlužovat jeho životnost a do nákladů by měly vstupovat postupně

v podobě odpisů.

Abych mohla provést kontrolu správnosti účtu 511, vyžádala jsem si detail tohoto účtu

k datu 31. 12. 2013 a nejprve jsem ověřila, že zůstatek 1 510 tis. Kč je shodný s částkou

v obratové předvaze ke stejnému datu. Poté jsem pokračovala kontrolou jednotlivých

položek a ověřovala jsem, zda jde opravdu běžné provozní náklady v podobě oprav

údržby majetku nebo se jedná o technické zhodnocení.

Tabulka 13 - Kontrola účtu 511 Opravy a údržba (Zdroj: vlastní tvorba)

Detail účtu 511 Opravy a údržba majetku k 31. 12. 2013

Datum transakce Dodavatel Popis Částka v Kč
25. 6. 2013 KREG, a.s. Pravidelná údržba výrobních linek 1-13 260 000
21. 12. 2013 KREG, a.s. Pravidelná údržba výrobních linek 2-13 260 000
15. 4. 2013 ANTIS s.r.o. Oprava pásu k lince 2 245 000
16. 8. 2013 KRUST, s.r.o. Montáž těsnění chladícího zařízení 190 000
28. 8. 2013 KRUST, s.r.o. Antikorozní nátěr chladícího zařízení 165 000
Ostatní drobné opravy a údržba (méně než 50 tis. Kč) 390 000

Celkem 1 510 000

Detail obsahuje pouze pět položek s hodnotou vyšší než 50 tis. Kč, proto jsem se

rozhodla provést kontrolu všech těchto pěti položek. Dvě největší položky se vztahují

k pravidelné údržbě majetku, která probíhá jednou za pololetí. Pravidelnou údržba je

poskytována jedním z největších dodavatelů výrobních strojů a zařízení a je

poskytována na základě smlouvy. Během auditu jsem zkontrolovala obě faktury i

zmiňovanou smlouvu a ověřila jsem, že částka na faktuře souhlasí se smlouvou a

poskytnutou službou.

Další položka se vztahuje k opravě pásu u jedné z výrobních linek, který byl během

roku poškozen. Zkontrolovala jsem fakturu a předávací protokol o provedeném dílu a

ověřila jsem, že se jedná opravdu o opravu a náklad je tak správně zaúčtován.
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Na nesprávnost jsem narazila u kontroly čtvrté a páté položky, které se vztahují

k montáži těsnění a nátěru chladícího zařízení.  Na základě předložených dokumentů a

podstaty provedených prací, jsem usoudila, že se jedná o technické zhodnocení

chladícího zařízení nikoliv jeho opravu či údržbu. Dle paragrafu 33 Zákona 586/1992

Sb., O daních z příjmů se technickým zhodnocením rozumí přístavby, stavební úpravy,

rekonstrukce a modernizace majetku, které mají za následek změnu použitelnosti

majetku nebo změnu technických parametrů.

Montáž těsnění a antikorozní nátěr těsnění mají v tomto případě chápány jako

rekonstrukce chladícího zařízení, která má za následek změnu technických parametrů

(vyšší chladící výkon a vyšší odolnost vůči vnějším vlivům).

Celková hodnota zjištěné nesprávnosti je 355 tis. Kč, což je nad stanovenou hranici

nesprávnosti 318 tis. Kč. Komunikovala jsem proto toto zjištění s vedením společnosti a

upozornila je na skutečnost, že tyto dvě položky by měly být přeúčtovány do majetku

společnosti jako technické zhodnocení chladícího zařízení.

5.5.12 Leasing

Společnost má najatý dlouhodobý majetek formou operativního leasingu. Jedná se

především o vysokozdvižné vozíky, kopírky a osobní automobily. Společnost nemá tyto

položky zařazeny v evidenci majetku a nejsou účtovány jako aktiva na rozvahových

účtech, protože společnost dané položky nevlastní, pouze je najímá od pronajímatele.

Společnost účtuje o splátkách leasingu na nákladový účet 518.751 Leasing. Náklady

spojené s leasingem jsou vykazovány rovnoměrně po dobu leasingu a jsou účtovány do

účetního období, s kterým časově souvisí.

Za účelem ověření správnosti účtu 518.751 Leasing jsem si od klienta vyžádala seznam

všech položek, které má společnost najaté formou operativního leasingu. K daným

položkám jsem si vyžádala leasingové smlouvy včetně splátkového kalendáře a

porovnala jsem celkovou hodnotu splátek za rok 2013 s hodnotou uvedenou v účetnictví

na účtu 518.751. Jak ukazuje tabulka níž, při porovnání jsem neidentifikovala žádný

rozdíl. Splátky pro rok 2013 vyplývající z úvěrových smluv ve výši 2 460 600 Kč

souhlasí s částkou uvedenou v účetnictví na účtu 518.751 k datu 31. 12. 2013.
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Tabulka 14 - Soupis položek operativního leasingu (Zdroj: vlastní tvorba)

Soupis položek operativního leasingu dle úvěrových smluv

Pronajímatel
Číslo

smlouvy Předmět nájmu
Měsíční splátka

v Kč
Splátka 2013

v Kč

Brecl, s.r.o. 1235845
Vysokozdvižný vozík
KOMAK 22 800 273 600

Brecl, s.r.o. 1235965 Vysokozdvižný vozík DEPA 3t 18 600 223 200
Brecl, s.r.o. 1238956 Vysokozdvižný vozík DEPA 2t 16 500 198 000
Brecl, s.r.o. 1243958 Vysokozdvižný vozík OMG 21 500 258 000
Brecl, s.r.o. 1255986 Vysokozdvižný vozík STW 20 900 250 800
Canon, a.s. 847563833 Kopírka multifunkční 23 000 276 000
Canon, a.s. 847958676 Kopírka 600 HUC 19 600 235 200
Canon, a.s. 857464633 Tiskárna 20 500 246 000
Canon, a.s. 869596443 Fax 650 7 800
Honda, s.r.o. 2234525 Osobní automobil 23 000 276 000
Honda, s.r.o. 2234657 Osobní automobil 18 000 216 000
Celkem 2 460 600

Tabulka 15 - Odsouhlasení leasingových splátek s hlavní knihou (Zdroj: vlastní tvorba)

Odsouhlasení s účetní hlavní knihou (v tisících Kč):

Celkem splátky 2013 2 461
Částka na účtu 518.751 ke dni 31. 12. 2013 2 461
Rozdíl 0

Jak stanovuje paragraf 39 zákona o účetnictví, společnost má povinnost uvádět údaje o

leasingu ve své účetní závěrce. V účetní závěrce společnost neuvádí soupis všech

položek operativního leasingu, ale stačí uvést náklady na leasing po jednotlivých

kategoriích. V případě společnosti ALFA, s.r.o. jde o členění na osobní automobily,

kopírky a faxy a vysokozdvižné vozíky. Ke každé kategorii je potom společnost

povinna uvést výši nájemného v daném roce a ve srovnatelném období, tedy za rok

2013 a 2012. Výňatek z účetní závěrky společnosti ALFA, s.r.o. týkající se oblasti

majetku včetně leasingu je uveden na konci této kapitoly.

Na základě provedených auditorských procedur jsem na účtech leasingu

neidentifikovala žádné nesprávnosti.
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5.5.13 Odsouhlasení drobného majetku

V roce 2013 společnost koupila drobný hmotný majetek ve výši 292 tis. Kč a drobný

nehmotný majetek ve výši 231 tis. Kč. Hodnota drobného majetku je nižší než je

testovací hladina významnosti, proto není nutné provádět testy věcné správnosti.

Ovšem s ohledem na to, že společnost musí uvádět hodnotu drobného hmotného a

nehmotného majetku do účetní závěrky, vyžádala jsem si inventarizaci účtů drobného

majetku a podrobnou evidenci drobného majetku k datu 31. 12. 2013.

Tabulka 16 - Detail drobného hm. majetku a odsouhlasení s hlavní knihou (Zdroj: vlastní tvorba)

Detail zůstatku účtu 751.901 Drobný hmotný majetek k 31. 12. 2013
Nákladové středisko Částka v Kč
Nákladové středisko 121 43 694
Nákladové středisko 122 1 266 229
Nákladové středisko 123 33 907
Nákladové středisko 151 27 660
Nákladové středisko 152 3 575 243
Celkem za společnost 4 946 733

Odsouhlasení s účetní hlavní knihou (v tis. Kč):
Zůstatek dle detailu drobného majetku: 4 947
Zůstatek dle hlavní knihy (účet 751.901): 4 947
Rozdíl 0

Tabulka 17 -Detail drobného nehm. majetku a odsouhlasení s hlavní knihou (Zdroj: vlastní tvorba)

Detail zůstatku účtu 751.902 Drobný nehmotný majetek k 31. 12. 2013
Nákladové středisko Částka v Kč
Nákladové středisko 121 19 000
Nákladové středisko 122 550 611
Nákladové středisko 123 14 744
Nákladové středisko 151 12 028
Nákladové středisko 152 1 554 671
Celkem za společnost 2 151 054

Odsouhlasení s účetní hlavní knihou (v tis. Kč):
Zůstatek dle detailu drobného majetku: 2 151
Zůstatek dle hlavní knihy (účet 751.902): 2 151
Rozdíl 0
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Celková hodnota v evidenci drobného nehmotného majetku 2 151 tis. Kč souhlasí se

zůstatkem na podrozvahovém účtu 751.902 Drobný nehmotný majetek k datu

31. 12. 2013. Celková hodnota v evidenci drobného hmotného majetku 4 947 tis. Kč

souhlasí se zůstatkem na podrozvahovém účtu 751.901 Drobný hmotný majetek k datu

31. 12. 2013.

5.6 Vyhodnocení provedených testů

V předchozích podkapitolách praktické části diplomové práce jsem popsala všechny

provedené testy pro oblast dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V této

závěrečné podkapitole se budu zabývat vyhodnocením provedených testů, na základě

kterých navrhnu společnosti doporučení pro vyřešení nalezených nedostatků a

nesprávností.

Pro lepší přehlednost jsem všechny nalezené nesprávnosti uvedla do následující tabulky,

včetně jejich finanční výše a reakce auditované společnosti na nalezenou nesprávnost.

Tabulka 18 - Objevené nesprávnosti při auditu (Zdroj: vlastní tvorba)

Objevená nesprávnost Částka nesprávnosti Reakce společnosti

Nesprávná výše odpisu  48 tis. Kč Pod hladinou
nesprávnosti

Výskyt zmařené investice 208 tis. Kč Pod hladinou
nesprávnosti

Technické zhodnocení zaúčtováno do nákladů  355 tis. Kč Opraveno -
proúčtováno

Nesprávná výše odpisu

První nalezená nesprávnost při auditu se týká špatné výše odpisu u jedné z testovaných

položek. Tuto skutečnost jsem zjistila, při ověřování správnosti odpisů u vybraných

položek z registru majetku. Nesprávnost byla objevena u položky, která byla zařazena

do užívání v roce 2013 a byla způsobena tím, že společnost začala položku odepisovat

až následující měsíc po zařazení. Výše nesprávnosti je však pouze 48 tis. Kč, což je

značně pod stanovenou hranicí pro nesprávnosti a společnost ji tak v účetnictví

nemusela opravovat.
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Výskyt zmařené investice

Další nesprávnost zjištěna při auditu je skutečnost, že účet 042 Nedokončený

dlouhodobý hmotný majetek obsahuje položku, která indikuje výskyt zmařené investice.

Tuto nesprávnost jsem identifikovala při kontrole nedokončeného majetku a při diskuzi

s vedením společnosti, které mě upozornilo na jednu položku na účtu nedokončeného

majetku, která byla pořízena již v roce 2012 jako součást tehdy plánovaného

investičního projektu, ale v současné době ji společnost neplánuje zařadit do užívání.

Hodnota této položky je 208 tis. Kč, což je jako v předchozím případě pod stanovenou

hranicí pro nesprávnosti a společnost ji tak ani nyní nemusela v účetnictví opravovat.

Technické zhodnocení zaúčtováno do nákladů

Poslední nalezená nesprávnost se týká technického zhodnocení majetku zaúčtovaného

do nákladů místo na majetkové účty. Tuto nesprávnost jsem identifikovala při kontrole

správnosti účtu 511 Opravy a údržba, kde jsem zjistila, že náklady na montáž těsnění a

nátěr chladícího zařízení mají charakter technického zhodnocení, nikoliv běžných

nákladů na opravy a údržbu majetku. Celková hodnota nesprávnosti má hodnotu 355 tis.

Kč, je tedy nad stanovenou hranici pro nesprávnosti. Společnost se rozhodla

nesprávnost v účetnictví opravit, proto nebude mít další dopad na audit.

V případě že by se společnost rozhodla nesprávnost neopravit, musela bych nesprávnost

uvést do soupisu neopravených chyb. Kdyby potom soupis chyb obsahoval více

neprávností a jejich celková hodnota by byla větší než stanovená hladina významnosti,

mělo by to dopad na výsledek auditu a společnost by obdržela modifikovaný výrok ve

zprávě auditora.

V tomto případě však všechny nalezené nesprávnosti byly pod stanovenou hranicí pro

nesprávnosti nebo byly společností opraveny a nemají tak žádný dopad na výsledek

auditu. Provedené auditorské procedury a testy uvedené v této kapitole mi poskytly

přiměřené ujištění o tom, že oblast dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

v účetní závěrce neobsahuje významné materiální nesprávnosti a ve všech významných

souvislostech věrně a poctivě zobrazuje situaci společnosti ALFA, s. r. o k 31. 12. 2013.



73

V následující příloze (obrázek 3) uvádím část finančních výkazů týkajících se oblasti

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kterou jsem během auditorských

procedur a tesů uvedených v této kapitole ověřovala.

Obrázek 3 – Část rozvahy společnosti ALFA, s.r.o. k 31. 12. 2013 (Zdroj: vlastní tvorba)

ROZVAHA
k 31. 12. 2013

(v tis. Kč)
ALFA, s.r.o.
Krejcary 1
765 01
IČ: 1674558

A K T I V A Běžné účetní období
Minulé
účetní
období

Brutto Korekce Netto Netto
Dlouhodobý majetek 1 803 587 -1 153 299 650 288 694 202
Dlouhodobý nehmotný majetek 72 928 -67 786 5 142 5 812
Zřizovací výdaje 358 -358
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software 71 437 -66 645 4 792 5 485
Ocenitelná práva 948 -783 165 265
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 185 185 62
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek 1 730 659 -1 085 513 645 146 688 390
Pozemky 10 065 10 065 10 065
Stavby 670 358 -248 250 422 108 436 812
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 032 355 -823 932 208 423 236 941
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 15 884 -13 331 2 553 1 953
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 511 1 511 1 386
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 486 486 1 233
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
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Obrázek 4 - Část výkazu zisků a ztrát společnosti ALFA, s.r.o. k 31. 12. 2013 (Zdroj: vlastní
tvorba)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2013

(v tis. Kč)
ALFA, s.r.o.
Krejcary 1
765 01
IČ: 1674558

Text Skutečnost v účetním období
běžném minulém

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 48 149 51 234
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 377 1 245
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 377 1 245
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu 223 897

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 223 897
Prodaný materiál

Výše uvedené finanční výkazy společně se zprávou auditora, která je uvedena dále

v této práci na obrázku 6, jsou nezbytnou součástí účetní závěrky společnosti ALFA,

s. r. o. k datu 31. 12. 2013.

Nyní chci čtenáře seznámit s podobou účetní závěrky společnosti a ukázat jim, v jaké

formě jsou finanční výsledky společnosti prezentovány externím uživatelům a široké

veřejnosti. Na začátku účetní závěrky jsou uvedeny základní údaje o společnosti jako

její adresa, vlastnictví, členové statutárních orgánů a další. Následují základní

východiska pro vypracování účetní závěrky a seznam obecných účetních zásad

společnosti. Potom už následuje rozpad jednotlivých částí finančních výkazů a popis

nejdůležitějších informací.

Jelikož celá diplomová práce byla zaměřena pouze na ověřování oblasti dlouhodobého

majetku, následující obrázek ukazuje pouze tu část účetní závěrky, která se týká oblasti

dlouhodobého majetku.
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Obrázek 5 – Část účetní závěrky společnosti ALFA, s.r.o. k 31. 12. 2013 (Zdroj: vlastní tvorba)

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2013
a 2012 jsou následující:

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu
pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2013 a 2012 je odepisován do
nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které
zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.
Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho
pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let
Stavby 30 - 50
Stroje, přístroje a zařízení 8 - 20
Dopravní prostředky 4 - 8
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 - 5

Počet let
Zřizovací výdaje 5 let
Software 4 - 6 let
Ocenitelná práva 6 let
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Leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů
a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí
a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v
rozvaze činila 4 947 tis. Kč a 5 275 tis. Kč.

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný

zůstatek
Pozemky 10 065                - -                   -           10 065
Stavby           670 264                -                -                 94      670 358
Stroje, přístroje a
zařízení 1 31 685                - -3 242            1 107      1 029 550
Dopravní prostředky 3 216 - -1 125 714 2 805
Jiný dlouhodobý
hmotný majetek 14 306                - - 1 578           15 844
Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek 1 386       2 871 - -2 746            1 511
Poskytnuté zálohy 1 233                -                - -747 468
Celkem 2013 1 732 155       2 871  -4 367  -      1 730 659
Celkem 2012 1 754 548         4 373 -16 522                   -      1 732 155

OPRÁVKY

Počáteční
zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný

zůstatek
Účetní

hodnota
Pozemky -                -                  -                   -           10 065
Stavby -233 452      -14 798                  -       -248 250      422 108
Stroje, přístroje a
zařízení         -795 080     -29 674           3 020   -861 734         207 816
Dopravní prostředky -2 880       -422           1 125           -2 198            607
Jiný dlouhodobý
hmotný majetek -12 353        -979                  -         -13 331 2 553
Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek -                -                  -                   - 1511
Poskytnuté zálohy      -                -                  -                   - 468
Celkem 2013 1 043 765  -45 893          4 145    -1 085 513      645 146
Celkem 2012 -1 008 536 -51 595 16 366 -1 043 765 688 390
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Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

   POŘIZOVACÍ CENA

   OPRÁVKY

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila
k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012  2 151 tis. Kč a 1 920 tis. Kč

Leasing

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových
účtech.

Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012
(v tis. Kč):

Výše nájemného zahrnuje i běžnou údržbu.

Počáteční
zůstatek

Odpisy Vyřazení
Konečný
zůstatek

Účetní
hodnota

Zřizovací výdaje -358 - - -358 -
Software -64 489 -2 156 - -66 645 4 792
Ocenitelná práva -723 -100 40 -783 165
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

- - - - 185

Celkem 2013 -65 570 -2 256 40 -67 786 5 142
Celkem 2012 -63 268 -2 305 3 -65 570 5 812

Popis
Výše nájemného

v roce 2013
Výše nájemného

 v roce 2012
Kopírky 765 895
Osobní automobily 492 453
Vysokozdvižní vozíky 1 204 1 565
Celkem 2 461 2 913

Počáteční
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný

zůstatek
Zřizovací výdaje 358 - - - 358
Software 69 974 - - 1 463 71 437
Ocenitelná práva 988 - -40 - 948
Nedokončenýdlouhodobý
nehmotný majetek 62 1 586 - -1 463 185

Celkem 2013 71 382 1 586 -40 - 72 928
Celkem 2012 70 777 608 -3 - 71 382



78

Na závěr se dostávám k nejdůležitějšímu bodu, tedy k vydání zprávy auditora.

Následující obrázek znázorňuje zprávu auditora k účetní závěrce společnosti ALFA,

s. r. o., kdy na základě provedených auditorských procedur a dosaženého ujištění byl

vydán výrok bez výhrad.

Obrázek 6 – Zpráva auditora k účetní závěrce společnosti ALFA, s. r. o. k 31. 12. 2013 (Zdroj:
vlastní tvorba)

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Společníkovi společnosti ALFA, s r.o.:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ALFA, s.r.o., sestavenou k 31. prosinci 2013

za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o

peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o

společnosti ALFA, s.r.o. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností

v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní

systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala

významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme

provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy

a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito

předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace

o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí

na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje

významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor

přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné

zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské

postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol.
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Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních

odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným

základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě

zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ALFA, s.r.o. k 31. prosinci 2013

a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013

v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

5.7 Doporučení pro odstranění nalezených nesprávností

V předchozí podkapitole jsem shrnula výsledky provedeného testování pro oblast

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a výskyt nesprávností nalezených při

auditu, včetně jejich potenciálního dopadu na účetní závěrku. Na základě provedených

auditorských procedur a testování jsem pro vedení společnosti připravila následující

doporučení:

· Posílení vnitřních kontrol při zařazování nového majetku

· Pravidelná kontrola a inventarizace nedokončeného majetku

· Posílení vnitřních kontrol při účtování oprav a údržby majetku

· Aktualizace vnitropodnikových směrnic pro oblast majetku na základě

předchozích doporučení

Posílení vnitřních kontrol při zařazování nového majetku

První nalezená nesprávnost při auditu společnosti ALFA, s.r.o. se týkala špatné výše

odpisu u jedné z testovaných položek. Nesprávnost vznikla u nově pořízeného majetku

v roce 2013 a byla způsobena tím, že společnost začala položku odepisovat až

následující měsíc po zařazení. Ačkoliv hodnota této nesprávnosti je nevýznamná a nemá

dopad na audit tohoto účetního období, doporučila bych vedení společnosti položku
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v účetnictví opravit, protože by se chyba opakovala i v dalších letech v podobě

nesprávnosti na kumulovaných oprávkách.

Dále bych společnosti doporučila posílit kontrolu při zařazování nového majetku

v podobě schválení aktivačního protokolu majetku vedoucím pracovníkem. Konkrétně

bych společnosti doporučila, aby aktivační protokol majetku připravil pracovník

z daného úseku jako doposud, ale aby byl aktivační protokol navíc schválen vedoucím

daného úseku. Na aktivačním protokolu by měly být zkontrolovány zejména údaje o

pořizovací ceně majetku, datu zařazení, životnosti a odpisové skupiny a výše odpisů.

Při samotném účtování o zařazování majetku bych společnosti doporučila kontrolní

prostředí také rozšířit o jednu kontrolu, která by pokrývala odsouhlasení data zařazení

majetku dle aktivačního protokolu s datem účtování o zařazení majetku v účetním

systému. Tím by se zamezilo nesprávnému spuštění odpisů v období, kdy majetek byl

již používán.

Pravidelná kontrola nedokončeného majetku

Další nesprávnost zjištěna při auditu byla indikace výskytu zmařené investice na účtu

nedokončeného majetku. Ačkoliv hodnota této nesprávnosti je jako v předchozím

případě nevýznamná a nemá dopad na audit tohoto účetního období, doporučila bych

vedení společnosti položku v účetnictví opravit, aby se chyba neopakovala v dalších

letech. Dále bych společnosti doporučila provádět pravidelnou kontrolu nedokončeného

majetku, tj. analýzu současného stavu projektu, podmínek zařazení a jiných okolností,

které by mohly zamezit případné aktivaci investice, aby do budoucna eliminovala

výskyt případných dalších zmařených investic.

U nedokončených investic bych dále společnosti doporučila provádět pravidelnou

inventarizaci. Dle mého doporučení by inventarizace měla probíhat čtvrtletně.

Společnost by měla ke každé inventarizaci vydat inventurní příkaz obsahující datum,

místo a pokyny k inventarizaci.  Pro každou inventarizaci by byla stanovena

inventarizační komise a z inventury by byl vyhotoven zápis, ve kterém by se komise

mimo jiné vyjádřila k předpokládané době aktivace nedokončené investice, vysvětlení,

proč jednotlivá aktiva nebyla zatím zařazena a kdy se jejich zařazení plánuje.
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Posílení vnitřních kontrol pro účet 511 Opravy a údržba

Poslední nalezená nesprávnost se týká technického zhodnocení majetku zaúčtovaného

do nákladů místo na majetkové účty. Na základě tohoto nálezu bych vedení společnosti

doporučila, aby věnovala zvýšenou pozornost nákladovému účtu 511 Opravy a údržba a

ujistila se, že na tento účet budou účtovány opravdu jenom běžné náklady na opravy a

údržbu majetku.

V současné době má na starosti účtování nákladů na opravy a údržbu majetku běžná

účetní, která nemá k posouzení správné klasifikace nákladů dostatečné informace.

Společnosti bych doporučila, aby posouzení těchto druhů nákladů bylo prováděno

vedoucím pracovníkem daného úseku, který je nejlépe kvalifikovaný k vyhodnocení,

zda jde opravdu o náklady na opravy a údržbu nebo se jedná o technické zhodnocení,

které prodlužuje životnost nebo zvyšuje výkonnost daného majetku.

Pro kontrolu významnějších částek nad 50 tis. Kč by společnost mohla využívat

speciálního protokolu, kam by vedoucí pracovník daného úseku napsal svůj závěr

k posouzení druhů těchto nákladů a schválil protokol svým podpisem. Podepsaný

protokol by potom byl předán do účtárny a na základě obdržené informace by účetní

provedla zaúčtování dané transakce.

Aktualizace interních směrnic vycházejících z předchozích doporučení

Věřím, že všechna předchozí doporučení povedou k posílení vnitřního kontrolního

systému v oblasti majetku a pomůžou tak k eliminaci vzniku nesprávností v dalších

letech. Ovšem pro účinné fungování kontrol je nutné, aby případné změny a nové

kontroly byly také aktualizovány ve vnitropodnikové směrnici. To je velmi důležité

především proto, aby k informacím mělo přístup nejenom vedení společnosti, ale i

všichni zaměstnanci společnosti, kteří se na úspěšném fungování procesů ve společnosti

každodenně podílí.
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6 Závěr

V mojí diplomové práci jsem se věnovala tématu externího auditu neboli ověřování

účetní závěrky se zaměřením na oblast dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Cílem diplomové práce bylo seznámit čtenáře s problematikou externího auditu a

aplikovat teoretické poznatky na praktickém příkladu.

K dosažení cíle jsem postupovala přes jednotlivé kroky, od vysvětlení základních pojmů

týkajících se auditu, seznámení čtenářů s historií a právní úpravou auditu, teoretický

popis jednotlivých fází auditu, aplikaci auditorských postupů a testů na konkrétní

vybrané společnosti, až po vyhodnocení výsledků auditu a z nich plynoucí doporučení

společnosti.

V úvodní části diplomové práce jsem se zaměřila především na vysvětlení základních

pojmů a pochopení významu auditu. Dále jsem čtenáře seznámila s historií a vývojem

auditu a přiblížila etickou a právní úpravu auditorské činnosti. V následující části práce

jsem již přešla k jednotlivým fázím auditu a čtenářům jsem popsala podstatu a význam

jednotlivých fází od plánování zakázky až po závěr a vydání zprávy auditora.

V poslední části diplomové práce jsem teoretické poznatky z předchozích kapitol

aplikovala na praktickém příkladu. Pro praktickou část jsem si vybrala konkrétní

auditovanou společnost a předvedla jsem na ní auditorské postupy a testy se zaměřením

na oblast dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zjistila jsem, že v dané

společnosti jsou transakce týkající se majetku komplexnější a zahrnují větší riziko,

proto jsem se rozhodla nespoléhat na systém vnitřních kontrol a neprovádět testy

spolehlivosti. Místo toho jsem provedla testy věcné správnosti v plném rozsahu.

Ovšem dříve než jsem provedla samotné testování, zjistila jsem nejdůležitější informace

o auditované společnosti, abych lépe porozuměla její činnosti a potenciálním rizikům.

V této souvislosti jsem si i vyžádala a důkladně pročetla vnitropodnikovou směrnici

upravující oblast dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a určila jsem, na které

oblasti testování zaměřit. Před samotným testováním jsem také stanovila hladinu

významnosti, testovací hladinu významnosti a hladinu pro nesprávnosti.
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V závěru práce jsem potom zhodnotila výsledky provedených auditorských procedur a

testů. Během provádění testů věcné správnosti jsem identifikovala tři nesprávnosti.

Hodnota první nesprávnosti týkající se nesprávné výše odpisu i hodnota druhé

nesprávnosti představující výskyt zmařené investice, byly pod hranicí stanovené hladiny

pro nesprávnosti, proto nebylo třeba je opravovat a neměly žádný dopad na výsledek

auditu. Hodnota třetí nesprávnosti byla ovšem nad stanovenou hodnotu, proto jsem

doporučila společnosti chybu opravit.

Souhrn všech identifikovaných nesprávností byl komunikován s vedením společnosti,

ale jak jsem již zmínila, hodnota nesprávností byla nevýznamná a neměla tedy žádný

dopad na audit. Na základě výsledků provedených testů a obdržených důkazních

informací jsem tedy dospěla k závěru, že účetní závěrka ve všech významných

souvislostech poctivě a věrně zobrazuje finanční situaci společnosti a společnost ALFA,

s.r.o. tedy obdržela výrok auditora bez výhrady.
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