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Abstrakt
Cílem této diplomové práce je zpracovat audit účetní závěrky společnosti DELTA, a. s.
se zaměřením zejména na oblast dlouhodobého majetku. Vybraná akciová společnost se
zabývá zpracováním a prodejem dřeva, a dále zásobováním sléváren a oceláren
feroslitinami a kovy. Výchozími informacemi pro postup a vypracování auditu účetní
závěrky jsou teoretická a analytická část práce, ze kterých se následně vychází
v praktické části, kde jsou aplikovány vybrané auditorské postupy v oblasti
dlouhodobého majetku a navrženy konkrétní doporučení pro společnost.

Abstract
The purpose of this thesis is to prepare the audit of the financial statements of DELTA,
a. s., focusing in particular on long-term assets. The selected company deals with the
processing and sale of wood, and the supply of foundries and steelworks with
ferro-alloys and metals. The default information for the procedure and making audit of
the financial statements is the theoretical and analytical part of the thesis, which is then
based in the practical part, where are applied selected audit procedures in field of
long-term assets and suggested specific recommendations for the company.

Klíčová slova
Audit, auditor, interní audit, externí audit, účetnictví, účetní závěrka, auditorský postup,
dlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, zpráva
auditora
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Audit, auditor, internal audit, external audit, accounting, financial statements, auditing
procedures, long-term intangible and tangible fixed assets, long-term financial assets,
auditor´s report
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ÚVOD
Předložená diplomová práce se zabývá auditem účetní závěrky vybrané společnosti.
Vybrané téma jsem si zvolila, jelikož auditorská profese je v České republice poměrně
nová oproti jiným zemím a audit se pro mnoho účetních jednotek stal povinností. Mimo
jiné je audit velmi důležitým prvkem pro fungování ekonomiky státu. První auditoři se
u nás projevovali až v devadesátých letech, kdy se na českém trhu poprvé objevily
nadnárodní auditorské společnosti. Následně se audit promítl i v legislativě a vznikla
Komora auditorů České republiky. Auditorská činnost spočívá především v ověřování
účetních závěrek u účetních jednotek, které podléhají ze zákona auditu.
Práci jsem rozvrhla do tří hlavních částí. V první části jsou vymezeny základní
teoretická východiska celé práce. Definovala jsem zde základní pojmy vztahující se
k auditu, auditorské činnosti a postupu auditu v účetních jednotkách, které potom dále
aplikuji do praktické části. Dále jsem charakterizovala dlouhodobý majetek a jeho
složky, na které se klíčově zaměřím v praxi a podrobím je auditu. Nejvíce byly pro tuto
část využity zákony a publikace spjaté s auditingem.
Druhá část diplomové práce analyzuje vybranou akciovou společnost. Vybrala jsem si
firmu, která sídlí v Olomouckém kraji, ve kterém bydlím a je mi tudíž bez problému
dostupná a dobře ji znám. Jedná se o společnost DELTA, a. s. v odvětví
dřevozpracujícím a hutním. Vybraná korporace je v této části podrobně představena
a zanalyzována.
Poslední část práce tvoří prakticky využité auditorské postupy, které jsem aplikovala na
vybranou akciovou společnost a zaměřila se na audit dlouhodobého majetku, především
hmotného a finančního majetku, jelikož dlouhodobý nehmotný majetek společnost
neeviduje. Jsou zde rozebrány specifické problémy s návrhy na jejich řešení
a doporučení.
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VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍLE PRÁCE
Východiskem diplomové práce je provedení auditu účetní závěrky existující korporace,
přičemž primární zaměření je na audit dlouhodobého majetku hmotného a finančního.
Vybraným podnikem je akciová společnost DELTA podléhající auditu z Olomouckého
kraje. Předmět auditu se týká účetní závěrky podniku za rok 2016.
Pro naplnění cíle jsem si stanovila dílčí cíle, které představují postupné, na sebe
navazující kroky. Zejména zpracování teoretických poznatků auditu, auditorských
postupů, podrobení podniku finanční analýze a následné aplikování auditu do konkrétní
akciové společnosti.
K dosažení všech dílčích cílů, včetně hlavního cíle, mi pomohla určitá metodika, kterou
jsem využila. Ke vypracování teoretické části byly využity konkrétní zákony České
republiky zabývající se danou problematiku a odborná knižní literatura či internetové
stránky. V analytické části byly využity interní dokumenty ze společnosti a informace
z účtárny či od jednatele firmy. Z výkazů Rozvahy a Výkazů zisku a ztráty za období
2013, 2014, 2015 a 2016 byla zpracována dle vybraných klíčových ukazatelů obecná
finanční analýza podniku. Následně mi byly poskytnuta účetní závěrka, včetně výroční
zprávy za rok 2016, na základě, které jsem zrealizovala návrhovou část diplomové práce
a provedla samotný audit dlouhodobého majetku.
Zadání diplomové práce bylo důkladně zkonzultováno s jednatelem dané společnosti
a vedoucí práce.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
Tato část diplomové práce je zaměřena na definování základních auditorských pojmů,
historii a vývoj auditu ve vybraných zemích, legislativní proces auditu v České
republice a konkrétní auditorské postupy.

1.1 Audit
Pod pojmem audit si můžeme představit vědeckou disciplínu, objektivitu a nástroj pro
zkvalitňování řízení. Dále je audit chápán jako proces, který přezkoumává, ověřuje
a vyhodnocuje určité skutečnosti na základě nashromážděných relevantních údajů.
Definic, které charakterizují auditorskou činnost je mnoho. Avšak je třeba uvést, všemi
dosud plně akceptovanou definici, kterou používá Komora auditorů České republiky:
„Audit v obecném smyslu slova 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.“ (SCHRÁNIL, TVRDOŇ, 2010).
Důležité je nezaměňovat pojem audit s pojmem kontrola. Rozdíly vyplývají například
z technologie ověřování, z odlišností ve funkci – (audit zkoumá odchylky nejen od
norem a pravidel, ale i samotné normy a pravidla), z formy postihu při zjištěných
závadách – (případný postih od auditora je nepřímý, zatím co při kontrole se běžnou
sankcí rozumí peněžní pokuta nebo v krajních případech zrušení, či návrh na zrušení
kontrolovaného subjektu). Významný rozdíl je v právní legislativě, kdy kontrola se řídí
Zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, naopak auditu se týká Zákon č. 93/2009
Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Poslední
novelizace je účinná od 1. 10. 2016 (SCHRÁNIL, TVRDOŇ, 2010).

1.1.1

Komora auditorů České republiky

Tato Komora je samostatnou profesní organizací, která se řídí od dubna 2009 Zákonem
o auditorech. Povinné audity účetních závěrek mohou vykonávat pouze auditoři, kteří
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mají oprávnění a jsou zapsáni v rejstříku auditorů vedeném Komorou auditorů. Hlavním
posláním Komory je zajištění vhodných podmínek pro kontrolu kvality činnosti
auditorů. Dále kontroluje činnost auditorů a asistentů auditorů, zda je v souladu se
zákonem a etikou, a mimo jiné vede a zveřejňuje rejstřík auditorů, vydává auditorská
oprávnění a časopis Auditor s odbornými příručkami pro auditory, je členem Národní
účetní rady a spolupracuje jak s tuzemskými a zahraničními profesními organizacemi,
tak i s institucemi státní správy. Nejvyšším orgánem komory je sněm, který mimo jiné
volí auditora účetní závěrky Komory. Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný
výbor v čele s prezidentem. Funkci kontrolního orgánu má dozorčí komise, aktuálně
s devíti členy. Kontroluje činnost auditorů, dodržování zákonů a dalších předpisů
a usnesení. Posledním orgánem Komory je kárná komise se sedmi členy. Kárná
komise provádí kárná opatření auditorům v případě porušení zákona (KACR.CZ, 2017).
1.1.2

Aktuální právní úprava auditu v České republice

•

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech – Nejdůležitější právní předpis pro audit.

•

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Obsahuje výčet účetních jednotek, které
jsou povinny nechat ověřit svoji účetní závěrku auditorem, dle uvedených
kritérií.

•

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – Standardy, které upravují
sestavení a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. Cílem standardů je
dosažení požadované srovnatelnosti a transparentnosti účetních závěrek
v globálním měřítku.

•

Mezinárodní auditorské standardy (ISA) – Auditor je povinný při výkonu své
činnosti postupovat v souladu s auditorskými předpisy a standardy, které stanoví
jeho postup při výkonu auditu

•

Etický kodex auditorů České republiky – Zahrnuje etické požadavky pro
auditora, kde základními principy jsou: integrita, objektivita, odborná
způsobilost, důvěrnost informací a profesionalita (KACR.CZ, 2017).

V souvislosti s Etickým kodexem je třeba zmínit, že etika auditorské profese je velmi
přísná a auditor bývá často vystaven nátlaku na porušení nezávislosti. Jak k nezávislosti
k těm, kteří informace poskytují, tak k nezávislosti ve vztahu k ověřování účetní
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závěrky. Konkrétní pravidla a normy, jak se mají auditoři chovat stanovila Mezinárodní
federace auditorů a účetních (IFAC). Zda auditor dodržuje základní pravidla etiky
v České republice kontroluje Komora auditorů České republiky (MÜLLEROVÁ, 2013).
1.1.3
•

Evropské předpisy pro audit
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013,
která pojednává mimo jiné o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných
účetních závěrkách.

•

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014,
o povinném auditu a konsolidovaných účetních závěrkách.

•

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014,
pojednávající o specifických požadavcích, vztahující se mimo jiné na povinný
audit subjektů veřejného zájmu (KACR.CZ, 2017).

Regulace auditu EU se rozděluje mezi nařízení a směrnice. Nařízení obsahují veškeré
požadavky na povinný audit u subjektů veřejného zájmu (pojišťovny, banky a další).
Nařízení jsou právně závazná v EU a aplikují se bez implementace přímo do právního
řádu České republiky. Směrnice zahrnují obecnou úpravu a cíle, kterých je třeba
dosáhnout v každém státě EU.

1.2 Vývoj auditu ve vybraných zemích
Samotná historie auditu spadá až k počátkům lidské civilizace, kdy ve 3. století před
Kristem, římští vládci určovali kvestory, jejichž funkcí bylo kontrolovat účetnictví ve
všech provinciích. Z tohoto období pochází slovo „audit“, odvozen z latinského slovesa
„audire“, které znamená „poslouchat“ (JEAN RAFFEGEAU, PIERRE DUFILS,
DIDIER de MÉNONVILLE, 1996).
Je známé, že auditorská činnost se dokumentovala již v raných dobách, kdy staří
Egypťané žádali, aby o daňových příjmech referovali dva zvolení, nezávislí úředníci.
Avšak první soudobá legislativa pojednává o auditu v Zákonu o britských akciových
společnostech v roce 1844. Dále následoval Zákon o společnostech z roku 1855
a novelizace Zákona proběhla až v roce 1947 (RICCHIUTE, 1994).
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1.2.1

USA

Auditorská činnost se postupně vyvíjela s rozvojem hospodářských systémů
v jednotlivých zemích. Kořeny amerického auditu spadají z velké části do Velké
Británie. Prvotní právní úprava v USA byla zveřejněna v roce 1917 na žádost Federální
komise v bulletinu „Memorandum o auditech rozvahy“. V USA se stal primárním
mezníkem rozvoje auditu krach na newyorské burze v roce 1929, kdy hlavní příčinou
byla nevěrohodnost předkládání účetních výkazů. Proto byl v roce 1934 pověřen jako
nejvyšší burzovní dohled USA-Security and Exchange Commission, který dále
stanovoval účetní zásady, metody a formy sestavování účetních výkazů pro společnosti,
jejichž akcie figurovaly na newyorské burze. Po druhé světové válce v roce 1949 vydal
Americký institut diplomovaných veřejných účetních (AICPA) deset všeobecně
přijatých auditorských standardů (GAAS), které jsou dodnes základním rámcem pro
auditorskou činnost v USA. Nyní se v USA vyžaduje Zákon o burzách cenných papírů
z roku 1934, který klade na zřetel provádění každoroční kontroly auditu finančních
výkazů u všech veřejných obchodních společností. Komise pro burzy cenných papírů
(SEC) v dnešní době vydává dvě informativní a prováděcí vyhlášky, kterými jsou:
Finanční zpravodajství a Účetní a auditorské prováděcí postupy (MÜLLEROVÁ, 2013),
(RICCHIUTE, 1994).
„Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů,
týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru
souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky
zainteresovaným zájemcům“ (COMMITEE ON BASIC AUDING CONCEPTS, 1972).
1.2.2

Francie

V průběhu 80. let prošel finanční audit technickým a metodologickým vývojem. Ve
francouzské smlouvě „Senešalství“ se doporučovalo baronům, aby každý rok
uskutečňovali veřejné čtení účtů v celé oblasti před posluchači. Ve Francii se poprvé
objevila činnost takzvaného kontrolora (commissaire) v roce 1863. Po druhé světové
válce proběhla reforma celého systému ověřování účetnictví. V roce 1969 vznikla
Národní komora auditorů, kde v čele je postavena Národní rada. Ve Francii se
finančním auditem rozumí takzvaná Revize účtů. Jedná-li se o revizi smluvního
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charakteru (nebyla uložena na základě zákona) - mluvíme o francouzském dualismu. Od
roku 1985 se začal uplatňovat program kontrol na dvou úrovních, který vedla Národní
rada revizorů účtů (CNCC). První úroveň se týkala společností kotovaných v oficiálním
kurzovním listu. Druhá úroveň se dotýkala společností zapsaných na sekundárních
trzích. Auditorských povinností zatím ve Francii není mnoho ve srovnání například
s USA nebo Velkou Británií. Mezi obecně platné předpisy auditu patří: druhá část
obchodního zákoníku, Zákon o finanční bezpečnosti a Dekret z roku 1969 o auditorství.
Povinnost podléhat auditu ve Francii mají bez omezení všechny akciové společnosti
a při překročení dvou ze tří kritérií také společnosti s ručením omezeným. Za kritéria
podléhání auditu se považuje:
− celková aktiva více než 1 550 000 Euro,
− obrat je vyšší než 3 100 000 Euro,
− více než 50 zaměstnanců (JEAN RAFFEGEAU, PIERRE DUFILS, DIDIER de
MÉNONVILLE, 1996), (SEDLÁČEK, 2001).
1.2.3

Česká republika

Ve dvacátých letech 20. století se v Československé republice objevilo několik prvních
dobrovolných revizorských organizací. Avšak kořeny auditu České republiky spadají do
počátku roku 1989, což je relativně dříve oproti ostatním vybraným státům. Profese
auditorů byla v květnu 1990 rozšířena Unií účetních České socialistické federativní
republiky, která se následně v roce 1991 transformovala do Unie auditorů České
republiky. Především privatizace a rozvoj podnikatelského prostředí vedl k významné
poptávce po auditorských službách. Tím se zvyšovaly nároky na auditorskou profesi.
Unie Auditorů začala poprvé v roce 1992 vydávat časopis Auditor. Dále byla roku 1993
založena Komora auditorů České republiky, která se stala samosprávní profesní
organizací, řídící se Zákonem o auditorech. V neposlední řadě Mezinárodní federace
účetních a auditorů (IFAC) stanovila všechny etické normy a chování účetních či
auditorů v Etickém kodexu profesionálních účetních a auditorů s platností od června
2006. Nejnovější novela Etického kodexu proběhla v červenci 2017 (KACR.CZ, 2017).
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Vývoj zákonné regulace auditu:
•

Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí.

•

Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích
(auditorech) a jejich činnosti.

•

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

•

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

•

Zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.

•

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

•

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů.

Významná změna v regulaci auditorství proběhla v roce 2009, kdy byl ustanoven
veřejný dohled vykonávaný Radou pro veřejný dohled nad auditem. Tato Rada při
veřejném dohledu dbá na ochranu veřejného zájmu. Zároveň plní funkci odvolacího
orgánu proti rozhodnutí Komory (KACR.CZ, 2017).
Vývoj zákonné povinnosti auditu:
•

1. etapa (1992 – 2001) – Povinnost auditu byla uložena všem akciovým
společnostem bez výjimky, obchodním společnostem a družstvům, které ze
zákona tvoří základní kapitál, pokud v roce předcházejícího roku, za něž se
ověřuje účetní závěrka, překročily alespoň 1 ze 2 kritérií:

•

-

výše čistého obchodního jmění byla více než 20 mil. Kč, nebo

-

výše čistého obratu byla více než 40 mil. Kč

2. etapa (2002 – 2003) – Povinnost auditu pro všechny akciové společnosti
zůstala neměnná. Pro obchodní společnosti a družstva padala povinnost auditu,
pokud se ke konci rozvahového účetního období, za které se účetní závěrka
ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícím, dosáhly alespoň 2 ze
3 kritérií:

•

-

netto hodnota aktiv byla více než 40 mil. Kč,

-

roční úhrn čistého obratu byl více než 80 mil Kč,

-

průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl více než 50.

3. etapa (2004 - 2015) – Spolu s novelizací Zákona o účetnictví č. 437/2003
došlo ke změně u akciových společností, které měly povinnost podléhat auditu
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pouze v případě, že překročí nebo dosáhnou alespoň 1 ze 3 kritérií (neměnné
z 2. etapy). Dále se rozšířil audit z kapitálových společností a družstev na
všechny účetní jednotky včetně osobních společností i na podnikatele, jsou-li
účetní jednotkou a přesáhnou alespoň 2 ze 3 kritérií.
•

4. etapa (2016 - dosud) – V souvislosti s poslední novelou zákona o účetnictví
č. 221/2015, došlo ke změně povinnosti auditu u akciových společností, kdy
pravidlo 1 ze 3 kritérií (z 2.etapy) bylo rozšířeno i na svěřenecké fondy
(MÜLLEROVÁ, KRÁLÍČEK, 2017).

Je třeba zmínit, že zákonná úprava do konce roku 2015 vycházela v prvním kritériu
z hodnoty brutto aktiv. Novela zákona však nyní vychází z hodnoty aktiva netto, což
jsou aktiva snížená o oprávky a opravné položky. Průměrným počtem zaměstnanců
rozumíme průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle Českého
statistického úřadu.

1.3 Auditor
Auditorem rozumíme právnickou osobu (nezávislou firmu) nebo fyzickou osobu
(nezávislou osobu), která ověřuje účetní závěrku a následně vydává zprávu o jejím
ověření. Tento kvalifikovaný odborník musí být zapsán v seznamu, který vede Komora
auditorů České republiky.
1.3.1

Práva a povinnosti auditora

„Auditor je mimo jiných povinností stanovených tímto zákonem povinen:
a) dodržovat vnitřní předpisy Komory,
b) nenařizovat změny a opravy údajů vykázaných účetní jednotkou,
c) platit povinný příspěvek na činnost Komory ve výši stanovené vnitřním předpisem
Komory a
d) spolupracovat s Radou a poskytnout jí potřebnou součinnost při výkonu veřejného
dohledu nad auditem“ (ZÁKON č. 93/2009 Sb.).
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1.3.2

Auditorská profese

Podle §4 Zákona o auditorech je možné vykonávat činnost auditora za předpokladů:
-

Vzdělání (vysokoškolský diplom)

-

Způsobilost (způsobilost k právním úkonům)

-

Bezúhonnost (čistý trestní rejstřík)

-

Požadovaná odborná praxe (alespoň 3 roky v pracovním poměru jako asistent
auditora nebo odborná praxe)

-

Omezení podnikání (auditor nesmí vykonávat další výdělečnou činnost)

-

Profesní zkouška (úspěšné složení auditorské zkoušky)

-

Zápis do seznamu auditorů (složení slibu auditora)

-

Průběžné vzdělávání

-

Členství v Komoře

1.3.3

Zpráva auditora

Jak již bylo řečeno, výsledkem auditorské činnosti je zpráva auditora, která má
předepsanou strukturu a obsahuje zejména: vymezení příjemce, vymezení účetní
závěrky, prohlášení o odpovědnosti vedení účetní jednotky a úloze auditora, odstavec
o auditu, výrok auditora k účetní závěrce, datum zprávy, podpis auditora a jméno a sídlo
auditora včetně čísla osvědčení o zápisu. Přílohou zprávy auditora bývá auditovaná
účetní závěrka (RANDÁKOVÁ a kol., 2015).
Výrok auditora je jednou z nejdůležitějších částí zprávy. Obsahuje názor auditora na
pohled účetní závěrky, zda podává věrný a poctivý obraz. Podle charakteru výroku se
uvádí dva typy auditorských zpráv s následujícími druhy výroku:
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Obr. 1: Schéma zprávy auditora.
(MZDOVAPRAXE.CZ, 2017)

Výrok bez výhrad – Vydává auditor, pokud dojde k závěru, že vykázané informace
o hospodaření podniku a účetní závěrka jsou v souladu s realitou a účetními předpisy,
a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti – Vydává se v případě, že účetní
závěrka neobsahuje zásadní nedostatky, nicméně auditor upozorňuje na skutečnosti
méně odborně kvalifikované, které mohou mít dopad v blízké budoucnosti na účetní
jednotku.
Výrok s výhradou – Vydává auditor, pokud výrok bez výhrad nejde udělit. V účetní
závěrce nachází nesprávnosti, avšak ne zásadní a ani v takovém rozsahu, aby udělil
výrok záporný.
Záporný výrok – Bývá udělen v případech, kdy účetní závěrka nesouhlasí s realitou.
Jsou zde zjištěny zásadní chyby.
Odmítnutí výroku – Auditor vydává tento výrok v případech, kdy bylo jeho omezení
při provádění auditu tak značné, že nebyl schopen vyjádřit svůj výrok na zjištěné
skutečnosti v účetní závěrce (MZDOVAPRAXE.CZ, 2017).
1.3.4

Výroční zpráva

Cílem výroční zprávy je komplexně informovat o vývoji výkonnosti podniku, jeho
činnostech, hospodaření a finanční situaci za uplynulé účetní období. Zhotovovat
výroční zprávu jsou povinny účetní jednotky, které jsou povinny vykazovat účetní
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závěrku ověřenou auditorem. V souladu se Zákonem o účetnictví by měla obsahovat:
účetní závěrku, zprávu auditu, informace o pracovněprávních vztazích, o aktivitách
v oblasti výzkumu a vývoje či o předpokládaném vývoji účetní jednotky (ZÁKON
č. 563/1991 Sb., 2017).

1.4 Druhy auditu
Auditorský proces může zasahovat do různých oblastí, a proto rozlišujeme klíčové
druhy auditu:
•

Audit účetní závěrky (externí audit) - je zaměřen na individuální nebo
konsolidované účetní závěrky.

•

Interní (vnitřní) audit - zabývá se zkoumáním ekonomických procesů a jevů
uvnitř firmy.

•

Forenzní audit - typ auditu zaměřený proti hospodářské kriminalitě. Kromě
šetření podvodů, zpronevěry nebo hledání viníků se forenzní audit zaměřuje také
na prevenci a stanovení opatření proti případným podvodům.

•

Audit jakosti - soustřeďuje se na kvalitu výkonu poskytovaných podnikem,
např. ověřování účetnictví, účetní závěrky, výroční zprávy apod. Výsledkem je
udělení certifikátu jakosti v souladu norem ISO (mezinárodní normy určující
požadavky na systémy řízení a zabezpečování kvality). Firmy s těmito
certifikáty mají značnou výhodu na trhu výrobků a služeb.

•

Ekologický audit - je spojován s ochranou životního prostředí. V dnešní době
se nachází největší uplatnění ekologického auditu v chemickém průmyslu, kde
nastávají značná možná rizika k životnímu prostředí a v oblasti jaderných
elektráren.

•

Audit informačních systémů - souvisí s prověřováním, kontrolou používaných
integrovaných informačních systémů ve firmě i s ochranou dat systémů.
Spolehlivost informačních systémů je stále více aktuální a velmi důležitá pro
externí a interní auditory v souvislosti s účetnictvím (MÜLLEROVÁ,
KRÁLÍČEK, 2017), (ADVANCED AUDIT AND ASSURANCE).
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1.4.1

Audit účetní závěrky (externí audit)

Jak jsem již zmínila, cílem auditu účetní závěrky je ověřit nezávislou a kvalifikovanou
osobou (auditorem) účetní závěrku. Prozkoumat, zda výkazy obsahují věrné a poctivé
zobrazení hospodaření společnosti v souladu s platnou legislativou České republiky.
O výsledku auditu podává auditor auditorskou zprávu, která má charakter veřejné listiny
a mimo ni vydává i „Management Letter“, který obsahuje seznam objevených
nedostatků a připomínky auditora.
Povinnost ověření řádné a mimořádné účetní závěrky auditorem:
•

akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za
některé se účetní závěrka sestavuje, a za účetní období bezprostředně
předcházející překročily alespoň 1 ze 3 kritérií:
o netto hodnota aktiv byla více než 40 mil. Kč
o roční úhrn čistého obratu byl více než 80 mil. Kč
o průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl více než 50

-

ostatní obchodní korporace, pokud splní alespoň 2 ze 3 kritérií
(RANDÁKOVÁ a kol., 2015).
Tab. 1: Kategorizace účetních jednotek dle jejich velikosti.
(Vlastní zpracování, 2017: podle Zákona o účetnictví)

Kategorie

K
rozvahovému
dni

Aktiva

Obrat

Průměrný
počet
zaměstnanců

Mikro
účetní
jednotka

Nepřekračuje
alespoň 2 z
kritérií

9 mil. Kč

18 mil. Kč

10

Malá účetní
jednotka

Nepřekračuje
alespoň 2 z
kritérií

100 mil. Kč

200 mil. Kč

50

Střední
účetní
jednotka

Nepřekračuje
alespoň 2 z
kritérií

500 mil. Kč

1 mld. Kč

250

Velká
účetní
jednotka

Překračuje
alespoň 2 z
kritérií

Nad 500
mil. Kč

Nad 1 mld.
Kč

Nad 250
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1.4.2

Interní audit

Interní neboli vnitřní audit provádí zaměstnanci, interní auditoři nebo organizace, které
jsou k tomu oprávněni. Musí být taktéž nezávislí a profesionální. Jedná se o hodnocení
různých činností a kontrolních systémů uvnitř společnosti. Cílem interního auditu je
určit, zda jsou dodržovány přijaté koncepce, postupy, standardy nebo zda se efektivně
dosahuje cílů podniku a žádoucích výsledků.
Interní audit se především zaměřuje na správnost dokumentů, spolehlivost a úplnost
informací, metody a postupy. Tento audit se rozvinul především k uspokojení potřeb
managementu. Závěry, které jsou poskytnuty z interního auditu jsou ve velké míře pro
manažery jednotlivých odvětví závazné a musí se jimi řídit (SCHRÁNIL, TVRDOŇ,
2010).

Tab. 2: Rozdíly interního a externího auditu.
(Vlastní zpracování, 2017)

Interní audit

Externí audit

 Vykonává zaměstnanec podniku
 Iniciován podnikem
 Zabývá se plněním stanovených
cílů
 Určen nejen pro kontrolou, ale i
zlepšování
 Důraz na budoucnost
 Slouží vrcholnému
managementu
 Výsledky mohou být promítnuty
do finančního ohodnocení
auditora
 Je plánován management
podniku

 Vykonává zaměstnanec jiné
společnosti
 Slouží třetí straně
 Reviduje výsledky
 Primárně se zabývá kontrolní
činností
 Důraz na minulost
 Není závislý na orgánech
společnosti
 Finanční ohodnocení je předem
stanovené
 Četnost provádění je dána
zákonem nebo certifikačními
požadavky

Je třeba zmínit, že i když existují různé kategorie a druhy auditu, podstata a obecná
charakteristika je pro všechny shodná. Ať už rozlišujeme externí nebo interní audit,
cílem je shromáždit a vyhodnotit důkazy, které se provádějí se stanoveným cílem
a následně sdělení výsledků auditorem v písemné zprávě (PORTER, SIMON,
HATHERLY, 2014).
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1.5 Vztah účetnictví a auditu
Audit účetní závěrky se často považuje za součást účetnictví, avšak není tomu tak.
Ačkoli obě disciplíny spolu úzce souvisí, každá má jiný předmět a metodu. Účetnictví je
zejména tvůrčí proces zahrnující identifikaci, shromažďování, shrnutí a sdělování
informací o ekonomických událostech. Audit je naopak hodnotící proces, který zahrnuje
shromažďování a vyhodnocování důkazních informací, z jenž lze vyvodit závěry
o správnosti a průkaznosti vyplývajících z účetního procesu (PORTER, SIMON,
HATHERLY, 2014).
I osoby, které se těmito disciplínami zabývají mají odlišné odpovědnosti. Pracovník,
který vede účetnictví, třídí jednotlivé transakce a rozhoduje o jejich ocenění
a zaúčtování. „Hlavní účetní“ následně sestavuje účetní závěrku, za kterou je
odpovědný. Auditor naopak ověřuje, zda je předložená účetní závěrka v souladu se
zákonem a podává tzv. „true and fair view“. S uzavřením účetního období má následně
podnik povinnost zveřejnění účetní závěrky (MÜLLEROVÁ, 2013).
Sestavením účetní závěrky v korporaci se završí celé účetní období. Dále následují
povinnosti, které souvisí s účetní závěrkou:
-

audit účetní závěrky (u účetních jednotek s povinností auditu)

-

odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou (u daní, které jsou
vyměřované za zdaňovací období činící nejméně 12 měsíců, se podává
nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období; jedná-li se o daňový
subjekt, který má ze zákona uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem, nebo jeho daňové přiznání zpracovává daňový poradce, podává se
daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období)

-

sestavení výroční zprávy (vyhotovují účetní jednotky podléhající auditu)

-

zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy (mimo malé účetní jednotky a mikro
účetní jednotky, které tuto povinnost nemají), (MERITUM, 2017).
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Účetní výkaznictví

Účetnictví

Auditing

- postup
tup dle mezinárodních
standardů
rdů účetního výkaznictví

- postup dle mezinárod
árodních
auditorských standar
ndardů

- odpověd
vědnost managementu
(statu
tatutárního orgánu)

- odpovědnost audito
uditora

Převzetí účetní závěrkyy k ověření
Analýza
ýza položek
p
a transakcí

Ocen
cenění a zúčtování
transakcí

Ověření, zda účetní informace
info
poskytují věcný a poctivý
tivý obraz o
finanční pozici účetníí jednotky
jed

Sumarizac
rizace zaúčtovaných dat

Vydání auditorské zprá
zprávy s
výrokem

Příprav
prava účetní závěrky

Doručení auditorské zpráv
právy účetní
jednotce

Předán
dání účetní závěrky a
zprávyy auditora
au
vlastníkům a
jejichzveř
zveřejnění dle platných
předpisů
Ob 2: Schéma vztahu mezi účetnictvím a auditem.
Obr.
(Vla
lastní zpracování, 2017: podle MÜLLEROVÁ, 2013)

Je především důležité
té zdůraznit funkci auditu, kterou je ověř
ěřování pravdivosti,
správnosti a objektivno
nosti účetní závěrky, následně kontrola úplnosti,
úp
průkaznosti
a správnosti účetnictví.
ví. Tudíž auditem není potvrzování správnos
osti účetnictví nebo
zjišťování podvodů jako
ko si mnozí lidé myslí.

1.6 Příprava společ
lečnosti na audit
Než auditor přistoupí ke konkrétnímu ověřování předmětu auditu, jak
jakož to auditu účetní
závěrky, konsolidovanéé účetní závěrky a výroční zprávy, předchází těmto
tě
úkonům fáze,
kde se společnost na výk
ýkon auditu připravuje.
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1.6.1

Uzavření smlouvy s auditorem

K prvnímu kontaktování auditora by mělo dojít ve společnosti ještě v průběhu účetního
období. Ze Zákona o auditorech vyplývá, že účetním jednotkám, které podléhají auditu,
je uložena povinnost, aby si auditora určil její nejvyšší orgán. Nejvyšším orgánem
u obchodních společností bývá zpravidla valná hromada. Statutární orgán společnosti je
následně oprávněn uzavřít smlouvu o auditu s takto určeným auditorem.
Ze strany auditora je důležité, aby posoudil rizika zakázky a stanovil podmínky, za
kterých je ochotný zakázku přijmout ještě dřív, než se smlouva uzavře. Důležitou
podmínkou přijetí zakázky je již zmíněná nezávislost auditora. Auditor nesmí být
v žádném rodinném ani osobním vztahu k auditované firmě, nesmí být na společnosti
ani jejích činnostech finančně zainteresován a nemůže poskytovat firmě žádné služby,
které by ovlivnily jeho nezávislost, jako například podílení se na sestavení účetní
závěrky či přípravě daňového přiznání.
Před uzavřením smlouvy se mimo jiné musí auditor také seznámit s povahou
podnikatelské činnosti subjektu a s dalšími skutečnostmi, na základě, kterých si určí
pracnost a časovou náročnost samotného auditu. Tímto způsobem se odvíjí následná
cena za audit. Mimo stanovenou cenu za audit, nesmí podle Zákona o auditorech,
auditor žádnou jinou odměnu od auditovaného subjektu přijmout.
Samotná forma a obsah smlouvy se u každé účetní jednotky liší. O tom, jak má smlouva
vypadat, nás informuje profesní předpis, čímž je standard ISA 210. Z obecně závazných
předpisů vyplývá, že ve smlouvě musí být identifikovány smluvní strany a ujednán
obsah smlouvy. V neposlední řadě je nezbytné ve smlouvě uvést uznání odpovědnosti
statutárního orgánu za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz a za
vnitřní kontrolní systém, který je potřebný k sestavení účetní závěrky (MÜLLEROVÁ,
KRÁLÍČEK, 2017).

1.6.2

Strategie a plán auditu

Po uzavření smlouvy o provedení auditu, si musí auditor stanovit strategii auditu, jejíž
součástí je i plán auditu a konzultovat jej se společností. Toto stanovení celkové
strategie zakázky a plánu auditu je vodítkem auditora a zaručuje mu, že primárním
oblastem auditu bude věnována náležitá pozornost a že budou včas vyřešeny a následně
odstraněny nesprávnosti spjaté s účetní závěrkou. Výstižná je charakteristika Kareše,
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který definuje plánování auditu jako „vytvorenie celkovej stratégie auditu pre zákazku
a vypracovanie plánu auditu s cieľom znížiť riziko auditu na prijateľne nízku úroveň”.
Z pohledu managementu firmy je důležité naplánovat organizaci schůzek s auditorem,
která bude nezbytná v průběhu auditu pro obě strany a seznámit auditora s kontaktními
osobami,

které

mu

budou

zodpovídat

potřebné

informace

(MÜLLEROVÁ,

KRÁLÍČEK, 2017), (KAREŠ, 2014).
1.6.3

Dokumentace pro audit

Jak jsem již zmínila, cílem auditora je mimo jiné posoudit, zda účetní závěrka subjektu
neobsahuje nesprávnosti a je v souladu s realitou. Aby byl tento cíl splněn je účetní
jednotka povinna připravit auditorovi náležitě potřebnou dokumentaci:
-

účetní závěrku či konsolidovanou účetní závěrku včetně přílohy,

-

výroční zprávu,

-

právní dokumenty (společenskou smlouvu, výpis z OR, jiné nutné smlouvy),

-

daňové dokumenty (daňová přiznání, výsledky daňových kontrol),

-

účetní dokumenty (vnitřní směrnice společnosti, účtový rozvrh, účetní knihy),

-

ostatní dokumenty (inventarizační zápisy, organizační řád...), (MERITUM,
2017).

Tab. 3: Povinné součásti účetní závěrky pro kategorie účetních jednotek.
(Vlastní zpracování, 2017).

Kategorie

Rozvaha

VZZ

Příloha

Výkaz CF

Výkaz o ZVK

Mikro

Ano

Ano

Ano

-

-

Malá

Ano

Ano

Ano

-

-

Střední

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Velká

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano
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2 AUDITORSKÉ POSTUPY
Východiskem této části je získání prokazatelných informací, na základě, kterých
dospěje auditor k určitému závěru a vydá zprávu auditora s konkrétním výrokem.
Auditorské postupy podle Kareše jsou charakterizovány jako: „postupy audítora
uskutočňované s cieľom získať finančné informácie o vzťahoch medzi finančnými, ako aj
nefinančnými údajmi, ktoré sa nachádzajú priamo alebo nepriamo vo finančných
výkazoch“ (KAREŠ, 2014).

Pracovní postupy
auditora

Posouzení rizika
zakázky a reakce na něj

Stanovení podmínek
zakázky
Obr. 3: Schéma činnosti před uzavřením smlouvy.
(Vlastní zpracování, 2017)

2.1 Dokumentace auditorského postupu
Při provádění samotného auditu je povinností auditora řídit se podle Zákona č. 93/2009
Sb., o auditorech, aplikačními doložkami ke standardům vydávané Komorou auditorů
ČR a etickým kodexem auditorů. Dále má auditor povinnost své jednotlivé kroky
a postupy, které souvisejí se zakázkou zaznamenávat do své dokumentace. Touto
dokumentací a důležitým důkazním prostředkem je spis auditora. Auditor respektuje
standard ISA 230 - dokumentaci auditu. Forma dokumentace může být jak v listinné,
tak v elektronické podobě a archivuje se po dobu 10 let. Spis auditora se může dále
rozdělit na stálou složku či běžnou složku. Stálá složka spisu má trvalý charakter
a obsahuje například právní informace, výpis z OR, jednání představenstva a podobně.
Běžná složka spisu má naopak charakter konkrétního auditovaného účetního období.
Obsahem jsou auditorské informace o průběhu auditu a jejich závěry (MÜLLEROVÁ,
KRÁLÍČEK, 2017).
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2.2 Posouzení rizika zakázky
Každý audit představuje pro auditora určitou míru rizika, a proto Mezinárodní
auditorské standardy vyžadují, aby auditor identifikoval a následně vyhodnotil možná
rizika zakázky. Na základě vyhodnocení rizik se auditor rozhodne, zda zakázku příjme
a dále vypracuje plán auditu, nebo zakázku odmítne. Celý průběh posouzení rizik závisí
na identifikaci rizikových faktorů, ze kterých vyplyne, zda je riziko zakázky obvyklé
nebo vyšší než obvyklé. Následně se auditor rozhodne, zda riziko příjme a s ním
i celou zakázku či nikoli. Proto se činnost posouzení rizika zakázky považuje za
rozhodující činnost auditorského postupu. U Identifikace rizikových faktorů auditor
posuzuje zejména:
-

důvěryhodnost vedení společnosti,

-

vnitřní kontrolní proces,

-

povahu podnikatelské činnosti a prostředí,

-

povahu auditorské zakázky,

-

účetní problematiku a finanční výsledky,

-

schopnost podniku pokračovat ve svých aktivitách (FINANCNI-RIZENI.CZ,
2017), (KAREŠ, 2014).

Postup řízení rizik si můžeme rozdělit do několika kroků:
1. Identifikace rizika - kde a jak riziko vzniká.
2. Měření a vyhodnocování rizika s cílem jej kvantifikovat.
3. Sledovat, změřit a porovnat zjištěnou velikost s žádoucím limitem.
4. Omezit riziko určitým opatřením, které povede k eliminaci možných ztrát
(SCHRÁNIL, TVRDOŇ, 2010).

Co se týká klasifikace rizik, obecně dělíme rizika na:
1. Dynamická či statická - Příčinou dynamických rizik jsou změny v podniku a jeho
okolí (politika, ekonomika). Naopak příčinou statických rizik jsou změny mimo
ekonomiku. Na rozdíl od dynamických rizik se statická rizika objevují s určitým
stupněm pravidelnosti a díky tomu se dají předvídat.
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2. Čistá nebo spekulativní - U spekulativních rizik existuje zisk nebo ztráta, naopak
u čistých rizik o možnosti zisku neuvažujeme a zabýváme se otázkou zda nastane ztráta
(SCHRÁNIL, TVRDOŇ, 2010).

2.3 Stanovení podmínek zakázky
V zájmu jak auditora, tak společnosti, je uzavřít smlouvu o provedení auditu v písemné
formě s potřebnými náležitostmi. Před uzavřením této smlouvy je nutné, aby auditor
prodiskutoval podmínky auditu s vedením společnosti (FINANCNI-RIZENI.CZ, 2017).

Pracovní postupy
auditora
Porozumění činnosti v
oblasti podnikání
Porozumění
kontrolnímu prostředí
Porozumění účetnímu
systému
Provádění předběžných
analytických postupů
Stanovení významnosti
Obr. 4: Schéma předběžné plánovací procedury.
(Vlastní zpracování, 2017)

2.3.1

Porozumění oblasti podnikání klienta

Aby auditor správně provedl svoji činnost, musí se dokonale obeznámit s oblastí
podnikání a činností klienta. Získané informace přejímá auditor zpravidla od vedení
společnosti, využívá ostatní informační zdroje či komunikuje s organizační jednotku
společnosti. Za nejdůležitější informační zdroj je považováno vedení společnosti, které
informuje auditora zejména o hlavních problémech v oblasti inovací, nových
konkurentech, akvizice, změně obchodních cílů a strategií či o událostech, které mohou
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ovlivnit účetní závěrku (např. prodej části podniku). Auditor přechází od metodiky
dotazování k porovnávání a pozorování a následně by měl rozpoznat vnitřní a vnější
faktory, které ovlivňují činnost podniku. Do vnitřních faktorů se řadí struktura
vlastnictví společnosti, činnosti klienta, obchodní cíle, finanční struktura, personální
vztahy, účetní metody apod. Mezi vnější faktory řadíme zákony, vyhlášky a jiné
závazné předpisy, makroekonomické prostředí a prostředí v daném odvětví
(FINANCNI-RIZENI.CZ, 2017).

2.3.2

Porozumění kontrolnímu prostředí

Auditorská směrnice číslo 7 - Hodnocení rizika a vnitřní kontrola charakterizuje
kontrolní prostředí jako celkový postoj, informovanost a činnost statutárních orgánů
a vedení společnosti. V účetní i auditorské terminologii se užívá pojem vnitřní kontrolní
systém. Společnost účinně vykonává dohled a kontrolu nad operacemi společnosti.
Auditor musí porozumět vnitřnímu kontrolnímu systému a jeho fungování, aby věděl,
do jaké míry se může při provedení auditu na vnitřní kontroly spolehnout. Pro audit jsou
důležité primárně kontroly, které jsou spjaty s cílem společnosti sestavit správně, věrně
a poctivě účetní závěrku. Do důležitých kontrol spadají:
-

kontroly, jejichž porozumění je nutné pro identifikaci rizika vzniku
nesprávnosti,

-

kontroly, jejichž porozumění je důležité pro plánování dalších procesů,

-

kontroly, vztahující se k oblastem, kde bylo identifikováno riziko vzniku
nesprávnosti,

-

kontroly, které se vztahují k testům věcné správnosti.

Aby vedení společnosti bylo schopno řídit a kontrolovat svoji podnikatelskou činnost,
musí se spoléhat na informační systémy, vedení účetnictví a samotný proces sestavení
účetní závěrky. Pokud auditor usoudí, že kontrolní prostředí splňuje svoji podstatu,
obecně se na něj může spolehnout (MÜLLEROVÁ, KRÁLÍČEK, 2017).
2.3.3

Porozumění účetnímu systému

Další důležitou schopností auditora by mělo být porozumění účetního systému
v auditované firmě, aby byl schopen identifikovat kontrolní rizika spjatá s účetním
systémem. Především je nutné se zaměřit na transakční cykly probíhající ve firmě,
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účetní doklady a ostatní účetní písemnosti, postupy jejich zpracování a vyhotovování
s následnými kontrolami. Za samozřejmost se bere i obeznámení auditora s účtováním
jednotlivých položek výkazů. Porozumění účetnímu systému dodá auditorovi potřebné
informace k určení možných nesprávností v účetní závěrce a následně může auditor
porozumět výpočetní technice, která byla využita ke zpracování dat v účetnictví.
Auditor by měl být schopný díky svému vzdělání a zkušenostem rozpoznat hardwarové
a softwarové vybavení podniku i organizační strukturu a přidělování práv
a odpovědností v procesu zpracování informací (FINANCNI-RIZENI.CZ, 2017).

2.3.4

Předběžné analytické postupy

Předběžnými analytickými postupy se zabývá auditorský standard ISA 520. Vždy před
začátkem auditu by měl auditor uskutečnit tyto postupy, aby identifikoval neobvyklé
nebo neplánované účetní zůstatky a jejich vztahy. Ty mohou značit, že existuje určitá
nesprávnost v účetnictví klienta. Předběžné analytické postupy se zpravidla zaměřují na
souhrnné účetní zůstatky a vztahy mezi nimi. Využívají se zde postupy spočívající
v analýze trendu a analýze poměrových ukazatelů. Pokud nastane situace, kdy jsou
v průběhu předběžných analytických postupů identifikovány neočekávané situace, které
nesouhlasí s auditorovými informacemi, podrobí auditor účetní zůstatky dalším testům
nebo by měl auditor zvážit riziko zakázky a zohlednit jej v plánu auditu.
Mimo jiné by měl auditor obdržet prohlášení vedení účetní jednoty. Tímto písemným
potvrzením vedení společnosti uznává svoji odpovědnost za účetní závěrku. V dnešní
době se nejčastěji užívá kopie účetní závěrky, která je podepsaná vedením účetní
společnosti (FINANCNI-RIZENI.CZ, 2017).
2.3.5

Stanovení významnosti

Zákon o účetnictví definuje v § 19 významnost takto: „Informace se považuje za
významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné
uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se
posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi.“
Auditor stanovuje významnost v souvislosti s posouzením rizika zakázky, na základě
profesního úsudku a řídí se podle standardu ISA 320 - Významnost (materialita).
V určitých situacích se může auditor rozhodnout o zvýšení či snížení naplánovanou
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hladinu významnosti u některých oblastí účetní závěrky. Vyšší hladina významnosti se
může stanovit, pokud je nízké auditorské riziko nebo byla zjištěna vysoká spolehlivost
vnitřního kontrolního systému. Nižší hladina významnosti se stanovuje při vysokém
auditorském riziku nebo nízké spolehlivosti. V praxi se auditoři řídí Příručkou pro
provádění auditu, kde se drží doporučeného rozpětí možných způsobů výpočtu:
5% - 10% zisku před zdaněním, 0,5% - 1,5% výnosů a 0,5% - 1,5% celkových
aktiv (MÜLLEROVÁ, KRÁLÍČEK, 2017).
2.3.6

Posouzení rizika na úrovni účetních zůstatků a možných nesprávností

Tento proces je opět při výkonu auditu zásadní, protože potenciální nesprávnosti je
třeba posuzovat z hlediska pravidel stanovených tzv. účetním rámcem a legislativou
České republiky. Ze Zákona účetnictví nám vyplývá, že skutečnosti, které jsou
předmětem účetnictví, musí být účtovány do období, s nímž časově i věcně souvisí.
Tímto může často docházet v účetní jednotce k nesprávnostem, kdy účetnictví není
správné, úplné, průkazné nebo srozumitelné. Zmíněné nesprávnosti se následně odrazí v
účetní závěrce, kdy budu použity například nesprávné účetní metody jako oceňování
některých položek. Při posuzování rizik na úrovni účetních zůstatků bere auditor v
úvahu faktory, které mohou signalizovat potenciální nesprávnosti. Mezi tyto faktory
řadíme neobvyklé transakce, související s běžnou činností společnosti, kdy může
vzniknout riziko podvodu, operace účtované na konci účetního období v podobě
odhadu, které jsou náchylné k manipulaci nebo operace, které představují opravy
účtování a tím zpochybňují spolehlivost účetního systému (MÜLLEROVÁ,
KRÁLÍČEK, 2017).

2.4 Strategie a plán auditu
Následující problematiku jsem již nastínila v podkapitole 1.6.2. Mimo jiné je třeba
zmínit, že plán auditu je podrobnější a vychází ze strategie auditu. Auditor navrhuje
plán auditu s cílem snížit potenciální auditorské riziko na přijatelné nízkou úroveň.
Strategií auditu rozumíme určení rozsahu, časové náročnosti a směru, kam se bude audit
ubírat. Celková strategie i plán auditu by se měly v průběhu procesu auditu
systematicky upravovat či aktualizovat a v závěru zdokumentovat (MEZINÁRODNÍ
AUDITORSKÉ STANDARDY, 2017).
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2.4.1

Plán testů kontrol

Konkrétní metody a postupy, které jsou vykonávány vedením společnosti a zabraňují
tak vzniku nesprávností, nám představuje vnitřní kontrolní systém. Kontrolní činnost ve
firmách mohou vykonávat zaměstnanci nebo i kontrolní software. Auditor má povinnost
posoudit na všech úrovních řízení, zda mohou kontrolní postupy a monitorovací aktivity
eliminovat významné nesprávnosti v podniku. Následně po identifikaci kontrol by měl
auditor do svého plánu navrhnout způsob jejich testování. Testy kontrol auditora
začínají zjišťováním informací a v závislosti na povaze kontrol mohou zahrnovat vlastní
pozorování. Testování obecně začíná testováním účetního systému, kdy auditor
zkoumá, zda je účetnictví v souladu se zákonem a účetní doklady obsahují veškeré
náležitosti. Poté začne auditor monitorovat

jednotlivé agendy v

účetnictví

(MÜLLEROVÁ, KRÁLÍČEK, 2017).
V roce 1987 vznikla organizace COSO (Comitee on Sponsoring Organizations on the
Treadway Commission), která se již zpočátku zaměřovala na podstatu vnitřní kontroly.
V následujícím schématu můžeme vidět, jak COSO definuje osm vzájemně spolu
souvisejících složek systému řízení podnikového rizika (DVOŘÁČEK, 2005):

Obr. 5: Složky systému řízení rizika podle COSO.
(Vlastní zpracování, 2017: podle DVOŘÁČEK, 2005)
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2.4.2

Plán testů věcné správnosti

Cílem těchto testů prováděné auditorem je zachytit významné nesprávnosti týkající se
tvrzení. Auditor musí naplánovat a následně provést testy věcné správnosti tak, aby
správně reagoval na související riziko významné nesprávnosti. Tyto testy mohou
existovat v podobě detailních testů nebo analytických testů věcné správnosti. Detailní
testy jsou zpravidla vhodnější pro získávání důkazních informací o tvrzeních, které se
týkají zůstatků účtů, jejich samotné existence a ocenění. Obvykle se používají
u vnitřních kontrol a pro testování rozvahy. Naopak analytické testy věcné správnosti
jsou obecně vhodnější pro větší počty transakcí, které mají předvídatelný vývoj. Na
základě výsledků testů věcné správnosti auditor zanalyzuje významné skutečnosti
a prodiskutuje je s vedením firmy (MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÉ STANDARDY,
2017).
2.4.3

Shrnutí plánu auditu

Tento dokumentu obsahuje základní informace o auditované účetní jednotce, jejím
systému účetnictví, plánovaný časový rozvrh auditu, významná rizika, předběžné
analytické postupy a podobně. Plán auditu auditor projednává s auditovaným subjektem
a považuje tento proces za konečnou fázi plánování (KACR - příručka pro provádění
auditu, 2017).

2.5 Provedení auditu
Výkon auditorské činnosti je proces několika jednotlivých po sobě jdoucích procesů:
1. Vyhodnocení rizik a reakce na ně - Nejdůležitější je, aby auditor identifikoval
všechna možná rizika, která jsou relevantní pro danou společnost. Ta rizika, která se
neidentifikují (například podvody), nebudou vyhodnocena, tudíž ani zdokumentována
a nebude na k nim navrženo vhodné řešení. Zásadní reakce auditora na vyhodnocená
rizika vzniku určité nesprávnosti, by se měla zaměřit na účetní závěrku jako celek.
2. Provádění testů kontrol - Těmito testy se auditor ujišťuje, do jaké míry se může
spolehnout na vnitřní kontrolu a rozhoduje se, jakým způsobem bude testování
provádět. V praxi se užívá buď přímé testování, které je založeno na pozorování
(například účast při inventuře), nebo nepřímé testování, které se týká diskutování
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a komunikace s pracovníky provádějící kontroly. Dále se auditor ujišťuje o správnosti
a spolehlivosti účetního systému.
3. Provádění testů věcné správnosti - Analytickými testy věcné správnosti auditor
zjistí, jestli účetní jednotkou vykázané hodnoty v účetních výkazech odpovídají jeho
odhadu. Skutečné zůstatky porovnává například s plánovanými či rozpočtovanými
hodnotami a zvažuje také jejich reálnost. Mimo jiné porovnává běžné účetní období
s minulým účetním obdobím. Faktory, které mohou ovlivnit auditora jsou vykázané
výše zkoumané položky nebo mezní hodnota tolerovaných rozdílů. U testů detailních
údajů auditor určí, jestli bude zůstatky testovat na nadhodnocení či podhodnocení.
Potenciální chyby nadhodnocení jsou neplatnost operace, vyšší částka operace, než je
reálná nebo zaúčtování do nesprávného období. Potenciálními chybami podhodnocení
rozumíme nezaúčtování uskutečněné operace nebo zaúčtování v nižší částce, než je
reálná hodnota. Testování všech položek auditorem je možné pouze u malých podniků
s ne příliš rozsáhlou činností. při testování vybraných položek by měl mít auditor na
zřeteli svoji úvahu a profesní úsudek. V praxi se užívá k testování metoda výběru
vzorku, která se dělí na statistickou, která se užívá u systematického, náhodného či
kumulovaného výběru a nestatistickou, kdy auditor spoléhá na své zkušenosti a úvahy.
Výběr vzorku následně ovlivňuje model auditorského rizika, které vznikne za
předpokladu, že auditor vydá neodpovídající výrok k účetní závěrce. Mohou nastat tři
druhy auditorského rizika:
-

přirozené riziko - vyjadřuje náchylnost položek účetní závěrky k významným
nesprávnostem za předpokladu, že neexistují žádné vnitřní kontrolní postupy,

-

kontrolní riziko - nezamezuje vzniku významné nesprávnosti kontrolními
postupy auditora nebo vnitřní kontrolou jednotky,

-

zjišťovací riziko - auditor nezjistil významnou nesprávnost, která existuje v dané
účetní jednotce.

4. Vyhodnocení výsledků testů věcné správnosti - Díky provedeným testům je
schopen auditor určit různé druhy nesprávností a v závislosti na charakteru se pak
rozhodne o následném vyhodnocení:
-

rozsah auditu byl dostatečný, aby definoval předběžné závěry, na kterých
auditor postaví svůj výrok, že účetní závěrka není zkreslena,
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-

rozsah auditu byl nedostatečný, aby definoval závěry, na kterých by mohl
auditor postavit svůj výrok nebo účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti,

-

rozsah auditu byl dostatečný, aby definoval závěry o tom, že účetní jednotka je
významným způsobem zkreslena a musí opravit tyto nesprávnosti.

5. Posouzení účetní závěrky - Na závěr auditu musí auditor zanalyzovat účetní závěrku
jako celek, to znamená účetní výkazy i přílohy. V první řadě auditor srovná položky
v účetních výkazech za běžné období a porovná je s položkami za minulé období.
K tomuto srovnávání mu pomáhá standard ISA 710 - Srovnávací informace. Dále
auditor kontroluje, zda je účetní závěrka v souladu s profesními a právními předpisy.
Následně posuzuje sestavení účetní závěrky na základě předpokladu nepřetržitého trvání
účetní jednotky v dohledné budoucnosti, podle ISA 570 a bere v úvahu možnosti
vzniklých událostí po datu účetní závěrky, podle ISA 560. Na závěr sleduje finanční
analýzu účetní jednotky za pomocí základních poměrových či rozdílových ukazatelů
(ukazatele likvidity, rentability tržeb, nákladovosti a podobně).
6. Posouzení výroční zprávy včetně zprávy o vztazích - Zákon o účetnictví ukládá
povinnost vybraným účetním jednotkám zhotovovat výroční zprávu, která musí být také
ověřena auditorem. Povinnou přílohou výroční zprávy je zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami, která je vymezena v Zákoně o obchodních korporacích
(MÜLLEROVÁ, KRÁLÍČEK, 2017), (MÜLLEROVÁ, ŠINDELÁŘ, 2016).

Tab. 4: Klasifikace testu věcné správnosti.
(Vlastní zpracování, 2017: podle Příručky pro provádění auditu, 2012)

Přijatelné
zjišťovací riziko
Nízké

Rozsah testu

Detailní test

Analytický test

Vysoká úroveň

Největší vzorek

Střední

Střední úroveň

Střední vzorek

Vysoké

Nízká úroveň

Nejmenší vzorek

Obvykle
nepostačuje
Nižší tolerance
odchylky
Vyšší tolerance
odchylky

38

2.6 Závěr auditu
Do závěrečných operací auditu spadají následující procesy:
1. Posouzení událostí po datu účetní závěrky - Účetní závěrka zahrnuje
skutečnosti, které odpovídají finanční situaci podniku k rozvahovému dni. Její
sestavení a následné ověření ale probíhá později a čím delší bude interval mezi
rozvahovým dnem a dnem sestavení, tím větší je pravděpodobnost, že nastanou
události, které zásadně ovlivní informace v účetní závěrce. Pokud se zjistí
například nesprávné odhady - vyžadují úpravu dohadné položky a proto je i po
datu účetní závěrky musíme ještě zahrnout do účetních výkazů. Do přílohy
potom musí být uvedeny ty skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky
a věcně nespadají do sledovaného období (například prodej části podniku).
V neposlední řadě také auditor posuzuje události vzniklé do vydání zprávy,
události vzniklé po datu vydání této zprávy a události, které nastaly až po
schválení účetní závěrky valnou hromadou.
2. Získání písemného prohlášení vedení účetní jednotky k auditu - Účetní
jednotka má povinnost poskytnout auditorovi písemné prohlášení, které
potvrzuje skutečnosti spjaté s auditem. Vedení účetní jednotky je rovněž
odpovědné za účetní závěrku, nikoli auditor. Toto prohlášení slouží auditorovi
jako důkazní prostředek své činnosti.
3. Příprava shrnutí závěrů auditu - Závěr auditu a jeho shrnutí je finální krok
před vydáním zprávy auditora. Zde probíhá dokumentace celého procesu auditu
a zaznamenaných závěrů. Figurují zde komentáře auditora k rozvaze, k výkazu
zisku a ztráty, k peněžnímu toku, k přehledu o změnách vlastního kapitálu a také
k příloze. Tímto způsobem auditor shrne všechny oblasti a skutečnosti
provedeného auditu.
4. Revize a kontrola spisu auditora - Na provádění auditu jsou kladeny vysoké
nároky, kdy se auditor musí řídit Mezinárodními auditorskými standardy.
Důležitý je v této oblasti také standard ISQC1 - Řízení kvality u společností
provádějící audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky
a související služby. Pro případy, kdy auditor pracuje bez asistentů, vydala
Komora auditorů příručku Manuál řízení kvality - samostatně činný auditor.
Vždy musí být zajištěna kontrola kvality provedených auditů.
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5. Management letter - Komunikaci auditora s vedením společnosti probíhá
formou dopisu pro vedení účetní jednotky. Tímto způsobem auditor sděluje
managementu firmy nedostatky ve vnitřní kontrole nebo účetním systému
(MÜLLEROVÁ, ŠINDELÁŘ, 2016).
Ve výsledku procesu auditu auditor shrne a vyhodnotí závěry vydáním zprávy
auditora, kde sděluje informuje o auditované účetní jednotce v souvislosti s ověřením
účetní závěrky a výroční zprávy. Zpráva auditora je součástí účetní závěrky
u společností, které mají povinnost zhotovovat výroční zprávu. Ve zprávě auditora je
zakotven výrok, kterým auditor sděluje názor na danou účetní jednotku v souladu se
standardem ISA 700 - Zpráva auditora o úplné účetní závěrce určené k všeobecným
účelům. Typy možných vydaných výroků jsou popsány v podkapitole 1.3.3.
Auditorská zpráva se vydává v konkrétní předepsané struktuře, která by měla
obsahovat:
-

Název zprávy

-

Příjemce zprávy

-

Určení účetní závěrky, jenž je předmětem auditu

-

Vymezení odpovědnosti účetní jednotky a auditora

-

Odkaz na uplatněné auditorské směrnice ISA a postupy

-

Stručný popis provedených činností auditora

-

Výrok auditora

-

Podpis auditora

-

Datum zprávy

-

Jméno a sídlo auditora (MERITUM, 2017).

Po celou dobu, co je vykonávána auditorská činnost, musí brát auditor na zřetel také tzv.
going concern. Zmíněny anglický pojem auditoři překládají jako neomezená doba
trvání účetní jednotky a vytváří si na tuto skutečnost názor během auditu. Aby
společnost splňovala předpoklad going concern, nepředpokládá se u ní nízká likvidita,
velké množství pohledávek po splatnosti či jiné závažnější nejen finanční problémy
(KAREŠ, 2014).
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Shrnutí:

Obr. 6: Hlavní rysy auditu finančních výkazů.
(PORTER, SIMON, HATHERLY, 2014)

Jelikož celý průběh auditu je založen na účetních výkazech firmy, jejích interních
dokumentech a finančních podkladech, je pro auditora důležité si vyhodnotit finanční
zdraví podniku vůbec. K tomuto bodu mu slouží zpracované finanční analýzy
odborníků nebo vlastní provedené analýzy. Finanční analýza má značný význam
z

komplexní

analýzy

výkonnosti

podniku

a

jeho

finanční

stability

a konkurenceschopnosti na trhu. Díky finanční analýze auditor vidí současný finanční
stav podniku a potenciální jeho vývoj. Následně prostřednictvím SWOT analýzy může
auditor přehledně shrnout analytickou část s přehledem silných a slabých stránek
podniku, příležitostí a hrozeb podniku. Cílem firmy by potom mělo být zaměření se
zejména na silné stránky a snažit se efektivně zrealizovat a využít svých příležitostí.
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3 DLOUHODOBÝ MAJETEK - předmět auditu
Dříve než bude překročeno k praktické části zaměřující se na audit dlouhodobého
majetku firmy, je potřeba si charakterizovat související pojmy. Dlouhodobý majetek je
takový majetek, který existuje v podniku déle než 1 rok, nemění svoji podstatu a jen se
opotřebovává. Spotřeba je následně vyjádřena formou odpisů. Tento majetek se
zahrnuje v rozvaze do aktiv, eviduje se v účtové třídě 0 a tvoří důležitou část aktiv.
Dlouhodobý majetek se vykazuje ve finančních výkazech firmy v rozvaze na straně
aktiv spolu s tzv. oprávkami (kumulovanými odpisy), které snižují hodnotu
dlouhodobého odpisovaného majetku v průběhu jeho použitelnosti. Rozdílem těchto
dvou položek je zůstatková cena dlouhodobého majetku. K evidenci dlouhodobého
majetku a jeho účtování je třeba, aby měla společnost sestavenou vnitřní účetní
směrnici s pravidly a konkrétními postupy účtování. Jednotlivé položky dlouhodobého
majetku a jejich informace jsou následně zachyceny v inventárních kartách, ať už
v listinné či technické podobě. Dalším nutným požadavkem pro společnost o účtování
dlouhodobého majetku je sestavení vhodného účtového rozvrhu. Dlouhodobý majetek
dělíme do 3 základních skupin, a to:
•

Dlouhodobý nehmotný majetek - DNM

•

Dlouhodobý hmotný majetek - DHM

•

Dlouhodobý finanční majetek - DFM

3.1 Oceňování dlouhodobého majetku
Při oceňování dlouhodobého majetku musí být předem jasné, co se považuje za
dlouhodobý majetek, zda jej řadíme do nehmotného, hmotného či finančního majetku
a jaký způsob oceňování užijeme. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek oceňujeme
pořizovací cenou, s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností, jenž se oceňuje ve
vlastních nákladech. Dlouhodobý finanční majetek se zpravidla oceňuje pořizovací
cenou, ovšem v případě bezúplatného nabytí nebo v případě, kdy vlastní náklady na
vytvoření majetku vlastní činností nelze zjistit, oceňujeme reprodukční pořizovací
cenou. Součástí ocenění DHM a DNM jsou také zejména: náklady na přípravu
a zabezpečení pořizovaného majetku, úroky z úvěru při pořizování, licence
a patenty využitá při pořizování. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou
zejména: náklady související s pořízením, kam mohou spadat poplatky makléřům,
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poradcům či burzám. Ocenění konkrétních položek dlouhodobého majetku je nutné
očistit o dotace na pořízení tohoto majetku (MERITUM, 2017).
Pořizovací cena = cena, za kterou podnik majetek pořídil a náklady související s jeho
pořízením, tzv. vedlejší pořizovací náklady (clo, doprava, montáž apod.)
Vlastní náklady = přímé i nepřímé náklady, které jednoznačně souvisí s výrobou
konkrétního majetku (materiál k výrobě, mzdy vedoucím pracovníkům, náklady režijní)
Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou společnost majetek pořídila v době,
kdy se o něm účtuje (např. pořízení majetku bezúplatně)

3.2 Odpisy majetku
Odpisování majetku se v praxi vykonává u veškerého DHM a DHM, s výjimkou
pozemků a uměleckých děl a sbírek. DFM se neodepisuje. V souvislosti s odpisováním,
vykazujeme odpisy ve výkazu zisku a ztráty, kde jsou promítnuty jako náklady
jednotlivého účetního období a snižují tak hospodářský výsledek společnosti. Účetní
jednotky jsou povinny sestavovat odpisový plán, jenž potom slouží k vyčíslení
samotných odpisů.
Dále rozlišujeme:
Účetní odpisy - Vyjadřují skutečné opotřebení majetku a stanovení jejich výše je plně
v kompetenci účetní jednotky, která se řídí v souladu se Zákonem o účetnictví a jsou
upraveny vnitropodnikovou směrnicí a účetním odpisovým plánem podniku. Do
účetních nákladů podniku vstupují pouze odpisy účetní a ovlivňují tak hospodářský
výsledek. Platí pro hmotný i nehmotný majetek a dále jsou rozděleny na metody
výkonové, časové (lineární a zrychlené metody odpisování) a metodu komponentního
odepisování. Účetní odpisy by měly odpovídat skutečnému opotřebení majetku, jsou
povinné a nelze je přerušit.
Daňové odpisy - U daňových odpisů se řídíme Zákonem o daních z příjmů. Slouží
pouze pro zjištění základu daně, tzn. není o nich účtováno. Navíc nezobrazují věrně
skutečné opotřebení. Pro hmotný majetek mají formu rovnoměrných a zrychlených
odpisů, u nehmotného majetku se provádí časový odpis. Při rovnoměrném odpisování
hmotného majetku jsou jednotlivým odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční
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odpisové sazby naopak u zrychleného odpisování jsou přiřazeny jednotlivé koeficienty
(VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb., 2017).
U daňových odpisů prvním roce odpisování je nutné, aby podnik zařadil majetek do
jednotlivých odpisových skupin uvedených v Příloze 1 Zákona o daních z příjmů.
Tab. 5: Odpisové skupiny.
(Vlastní zpracování, 2018)

Odpisová skupina

Doba odpisování

1

3 roky

2

5 let

3

10 let

4

20 let

5

30 let

6

50 let

Mimo zmíněné odpisy, upravuje Zákon o daních z příjmu také mimořádné odpisy,
které jsou zvláštní kategorií týkajících se specifického okruhu majetku. Jedná se
o hmotný majetku zařazený v 1. odpisové skupině podle Přílohy 1 Zákona o daních
z příjmů, v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. V tomto případě ze zákona vyplývá, že
poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, může odepsat tento majetek rovnoměrně bez
přerušení do 100% vstupní ceny za 12 měsíců. Dále se mimořádný odpis užije
u majetku zařazeného ve 2. odpisové skupině podle Přílohy 1 zmíněného zákona, pokud
byl pořízený v téže zmíněném období a je též poplatník jeho prvním vlastníkem.
V tomto případě smí bez přerušení odepsat 100% vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za
prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60% vstupní ceny majetku a za
dalších 12 měsíců do výše 40% vstupní ceny majetku. U mimořádných odpisů v případě
technického zhodnocení cena nenavyšuje jeho vstupní cenu. Pokud má účetní jednotka
rozdílné účetní a daňové odpisy, potom musí tuto skutečnost zohlednit na konci
účetního období ve výpočtu odložené daně (ZÁKON č. 586/1992 Sb.).
3.2.1

Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku

Vstupní cenu dlouhodobého majetku může navýšit technické zhodnocení. Za technické
zhodnocení se považuje rekonstrukce, modernizace nebo jakýkoli zásah do majetku,
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který by navýšil jeho parametry, či změnil podstatu majetku a převýšil částku podle
Zákona o dani z příjmu 40 000Kč. Z daňového hlediska technické zhodnocení zvyšuje
vstupní cenu, popřípadě zůstatkovou cenu majetku a má dopad na výpočet daňových
odpisů. V praxi je velmi složitou situací určit, zda výdaje na zásahy do majetku jsou
technickým zhodnocením či nikoli. Zejména u hmotného majetku nejčastěji posuzujeme
rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou.
Fiktivní příklad podle: KOUT, LÍBAL, 2015 - odpisy nehmotného majetku
s technickým zhodnocením provedeným v první polovině doby odpisování:
Firma ABC, a. s. pořídila 15. dubna 2001 software, kdy pořizovací cena činila
180 000 Kč. V únoru 2002 vynaložila 59 800 Kč na upgrade software.
Výpočet odpisů:
měsíční odpis do 2/2002 = 180 000 / 36 měsíců = 5 000 Kč
měsíční odpis od 3/2003 = zvýšená vstupní cena / zbývající počet měsíců odpisování =
= 7 300 Kč
Tab. 6: Fiktivní příklad.
(Vlastní zpracování podle: KOUT, LÍBAL, 2015)

Rok

Roční odpis v Kč

Zůstatková cena k 31.12.

2001

5000 x 8 = 40 000

140 000 Kč

01-02 / 2002

5000 x 2 = 10 000

130 000 + 59 800

03-12 / 2002

189 800 / (26 x 10) = 73 000

116 800 Kč

2003

189 800 / (26 x 12) = 87 600

29 200 Kč

2004

189 800 / (26 x 4) = 29 200

0 Kč

Celkem

239 800 Kč

3.3 Opravné položky k dlouhodobému majetku a rezervy
Opravné položky k dlouhodobému majetku se vytváří v případech přechodného
snížení ocenění majetku v účetnictví, které je podloženo a prokázáno na základě
inventarizace majetku. Tvorbou opravných položek se sníží hodnota vybraného majetku
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a tím se sníží také aktiva a výsledek hospodaření. Jedná se o daňově neuznatelný
náklad. Tvorba opravných položek tudíž nemá vliv na základ daně firmy.
Rezervami rozumíme v praxi pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u kterých známe
účel. Předpokládáme s velkou pravděpodobností, že se uskuteční, ale nevíme časově
kdy. V oblasti dlouhodobého majetku se tvoří rezervy především na opravu hmotného
majetku, kde se společnosti řídí Zákonem o rezervách a tím uvažujeme o zákonných
rezervách, jenž jsou daňově uznatelným nákladem. Dále je možné tvořit rezervy účetní
na opravy dlouhodobého majetku, které již nejsou daňovým nákladem (MERITUM,
2017).
Tab. 7: Zaúčtování vybraných případů.
(Vlastní zpracování, 2017)

Účetní případ

MD

D

Pořízení DHM - nákup

042

321

Úhrada dodav. faktury

321

221

Převod DHM do užívání v pořizovací ceně

021

042

Odpisy DHM

551

08x

Odpisy DNM

551

07x

Tvorba opravné položky

559

09x

Snížení či zrušení opravné položky

09x

559

Tvorba zákonné rezervy na opravu DM

552

451

Oprava DM

511

321

Čerpání zákonné rezervy

451

552

3.4 Inventarizace dlouhodobého majetku
Nedílnou součástí účetní závěrky je také inventarizace majetku. Tímto procesem účetní
jednotka zjišťuje, zda skutečný stav dlouhodobého majetku odpovídá se zjištěným
stavem majetku v účetnictví. Při inventarizaci může být zjištěna shoda majetku nebo
naopak vyčíslujeme inventarizační rozdíly, jimiž jsou manko (skuteční stav je nižší než
účetní) nebo přebytek (skuteční stav je vyšší než účetní). Inventarizaci je třeba provádět
nejméně 1x za účetní období, zpravidla k okamžiku sestavení účetní závěrky.
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3.5 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Do DNM řadíme majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a od výše určené
hodnoty účetní jednotkou. Jedná se zejména o nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
software, ocenitelná práva, goodwill, jiný DNM, nedokončený DNM, poskytnuté zálohy
na DNM. S účinností od 1. 1. 2016 se za DNM již nepovažují zřizovací výdaje, které se
nyní účtují přímo do nákladů. DNM vykazujeme v rozvaze na straně aktiv, v rámci
fixních aktiv. Účtuje se na rozvahových účtech aktivních v účtové skupině
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek. DNM je pořizován vlastní činností (např.
software, ocenitelná práva) nebo nabytím externě (např. nákupem, bezúplatným
nabitím), (MERITUM, 2017).
Za DNM se považuje majetek se vstupní cenou vyšší jak 60 000,- Kč a s dobou
použitelnosti delší jak 1 rok.
3.5.1

Audit dlouhodobého nehmotného majetku

Po vyhodnocení rizik v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku se využívají
zpravidla testy věcné správnosti v souvislosti s analytickými a detailními testy. Testy
kontrol v této oblasti nejsou efektivní, protože se nejedná o rutinní transakce.
-

Analytické testy věcné správnosti: používají se především při testování odpisů,
kde lze předvídat celkovou výši odpisů

-

Testy detailních údajů: u těchto testů v oblasti DNM platí, že kontrola fyzické
existence je kvůli jeho podstatě těžce realizovatelná, auditor by měl zkontrolovat
existenci prostřednictvím kontroly dokumentace či vlastnického práva k majetku

-

Testy spolehlivosti a vnitřních kontrol: zejména u každého softwaru
v podniku se provádí kontroly legálnosti užívání a programů

Možná rizika:
-

nesprávně stanovená zůstatková účetní hodnota DNM kvůli nesprávně
stanoveným odpisovým sazbám,

-

nezavedená interní směrnice pro účtování DNM (KACR - Příručka pro
provádění auditu, 2017)
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3.6 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Nemovitý
Odpisovaný
Movitý
DHM
Nemovitý
Neodpisovaný
Movitý

Obr. 7: Rozdělení DHM.
(Vlastní zpracování, 2017)

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje: pozemky, stavby, samostatné movité věci
a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná
zvířata, jiný DHM, nedokončený DHM, poskytnuté zálohy na DHM a oceňovací rozdíl k
nabytému majetku (ČÚS PRO PODNIKATELE č. 013, 2017).
DHM je pořizován převážně externě, ať úplatně či neúplatně, kdy vstupní cena majetku
je vyšší než 40 000,- Kč a jeho provozně-technické funkce je delší jak 1 rok.

3.6.1

Audit dlouhodobého hmotného majetku

Po kompletním posouzení a vyhodnocení možných rizik se v oblasti DHM zpravidla
provádí testy věcné správnosti a některé oblasti majetku také využívají testů kontrol.
-

Testy kontrol: obvykle se využívají při testování nesprávnosti nastavení
a účtování odpisů, při inventarizaci nebo u rozsáhlého zařazování a vyřazování
DHM

-

Analytické testy věcné správnosti: využití je zřejmé při testování odpisů DM,
kde lze předvídat celkovou výši odpisů

-

Testy detailních údajů: prostřednictvím těchto testů můžeme testovat
u majetku jeho přírůstky, úbytky a jejich ocenění
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Možná rizika:
-

majetek spjatý s finančním leasingem může být nesprávně zaúčtován do DHM,

-

hodnota majetku může být zkreslena, pokud se chybně zvolí vstupní údaje či
postup při pořízení majetku,

-

odpisy můžou být zaúčtovány do nesprávného období (KACR - Příručka pro
provádění auditu, 2017).

3.7 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
Za DFM považujeme: podíly ovládaných osob, podíly v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem, ostatní cenné papíry a podíly, směnky k inkasu, dluhové cenné
papíry držené do splatnosti, zápůjčky a úvěry, jiný DFM a poskytnuté zálohy na DFM.
O tomto majetku se účtuje v rámci účtové třídy 0 v účtové skupině 06 - Dlouhodobý
finanční majetek, který má dobu použitelnosti, popřípadě sjednanou dobu splatnosti
delší jak 1 rok. Výsledek hospodaření společnosti je ovlivněn mimo jiné v okamžiku
prodeje/vyřazování DFM. Nezbytnou součástí k rozvahovému dni je u vybraných
společností přecenění cenných papírů a podílů, a to buď metodou ekvivalence, nebo
reálnou hodnotou (MZDOVAPRAXE.CZ, 2017).

3.7.1

Audit dlouhodobého finančního majetku

Po vyhodnocení potenciálních rizik se v kategorii DFM provádějí zpravidla testy věcné
právnosti prostřednictvím detailních testů, případně analytický test. Jen zřídka se
využívá testů kontrol.
-

Testy detailních údajů - Audit je účinný provádět u zaúčtovaných částek a je
doporučeno provádět testy existence a ocenění DFM na konci účetního období,
nikoli v průběhu.

Možná rizika:
-

cenné papíry a ostatní finanční majetek může být nadhodnocen z důvodu, že
související poplatky jsou chybně kapitalizovány místo toho, aby byly
zaúčtovány do nákladů,

-

DFM může být nesprávně klasifikován (KACR - Příručka pro provádění auditu,
2017)
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3.8 Legislativa dlouhodobého majetku
•

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

•

Vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví

•

ČÚS pro podnikatele č. 013, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

•

ČÚS pro podnikatele č. 014, dlouhodobý finanční majetek

•

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3.9 Nejčastější chyby v účetnictví dlouhodobého majetku zjištěné při
auditu
V praxi se auditoři setkávají, při auditu účetních jednotek, s množinou chyb v jejich
účetních závěrkách. Nejčastější chybou v účetním systému jsou nezavedené
vnitropodnikové směrnice, nesprávně provedené inventarizace, nesprávné ocenění
jednotlivých položek či absence odpisového plánu a způsobu odpisování majetku.
U prvních zjištěných nesprávností dlouhodobého majetku se auditoři setkávají již
u inventarizace majetku:
-

účetní jednotka zařadila majetek do užívání, avšak o jeho odpisech dosud
neúčtovala

-

účetní jednotka majetek odepsala bez ohledu na to, že nebyl zařazen do užívání

-

nesprávné ocenění majetku

-

nezjištění rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy a zůstatkovými cenami

-

účetní jednotka nevytvořila opravné položky v případě přechodného snížení
hodnoty majetku

-

u finančního majetku nebyl vyčíslen zůstatek účtu - peníze na cestě

-

nezaúčtování inventarizačních rozdílů (MZDOVAPRAXE.CZ, 2017).

Nadhodnocené přírůstky DNM a DHM:
-

účetní jednotka účtovala o pořízení DM, které se však ještě neuskutečnilo

-

pořízení DM bylo provedeno ve vyšší hodnotě

-

o pořízení DM se účtovalo v běžném období, ačkoli byl majetek převzat až
v následujícím období
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Podhodnocené úbytky DNM a DHM, podhodnocené odpisy:
-

prodej majetku byl zaúčtován v nižší hodnotě

-

majetek byl prodán či vyřazen, ale o prodeji ani vyřazení se dosud neúčtovalo

-

nezaúčtování odpisů nebo zaúčtování odpisů v nižší hodnotě

Nadhodnocené přírůstky DFM:
-

zaúčtování nákupu majetku ve vyšší hodnotě

-

zaúčtování nákupu finančního majetku bez reálného obdržení

-

zaúčtování nákupu majetku do běžného období, přestože tento majetek účetní
jednotka obdrží až v období následujícím

Podhodnocené úbytky DFM:
-

o prodeji byla zaúčtováno v nižší hodnotě

-

majetek byl prodán v běžném období, avšak o prodeji bude účtováno
v následujícím období

-

účetní jednotka majetek prodala, avšak o prodeji ještě neúčtovala (MERITUM,
2017).

Mimo jiné je třeba, aby auditor kromě samotného majetku sledoval i související náklady
a výnosy auditovaného subjektu. Důležitost se vztahuje zejména na odpisy, náklady na
opravy a udržování, inventarizační rozdíly, zůstatkovou cenu prodaného majetku,
aktivaci majetku, pojištění majetku, nájemné z leasingu, opravné položky při
přechodném snížení hodnoty majetku či výnosy z prodeje majetku (MÜLLEROVÁ,
2013).
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4 ANALÝZA SPOLEČNOSTI PŘED AUDITEM
V této kapitole bude podrobně představena vybraná akciová společnost DELTA,
charakterizován její předmět podnikání a za pomocí základních finančních ukazatelů
bude provedena finanční analýza korporace, na základě Rozvahy a Výkazu zisku
a ztráty společnosti za uplynulé 3 roky: 2014, 2015 a 2016.

4.1 Představení společnosti
-

Obchodní jméno: DELTA, a. s.

-

Sídlo: Chválkovická 77, 779 00 Olomouc

-

Právní forma podnikání: Akciová společnost

-

Základní kapitál: 73.000.000 Kč

-

Zápis v OR: KS Ostrava

-

Datum vzniku: 1. června 1998

-

IČO: 25877881

-

DIČ: CZ25877881

-

Počet zaměstnanců: 66

-

Předmět podnikání:

- Zpracování dřeva, truhlářství a podlahářství
- Zásobování hutními materiály
- Nákup, prodej materiálů z vlastní dřevovýroby, kovů a
feroslitin

Společnost DELTA, a. s. je vlastněna dvěma akcionáři a vlastní 20 kusů kmenových
akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč a 71 kusů akcií
na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč. DELTA, a. s.
zahrnuje představenstvo společnosti s jejím předsedou a dvěma dalšími členy
představenstva a dozorčí radu společnosti s jejím předsedou a též dalšími dvěma členy
dozorčí rady.
4.1.1

Předmět podnikání

Akciová společnost DELTA vznikla v roce 2010 právní transformací ze společnosti
DELTA, s. r. o., jejíž založení se váže k roku 1998. Hlavními preferencemi společnosti
jsou dřevo, kovy, feroslitiny a hutní materiály. Dřevovýroba primárně zahrnuje
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zpracování dřeva a výrobu základních dřevařských produktů jako jsou řezivo, přířezy
a hranolky s následnou výrobou dřevěných polotovarů. Zpracování dřeva postupně ústí
až k výrobě dílů pro nábytkáře, či k výrobě dřevěných hraček. Dalšími produkty jsou
i výroba bukové spárovky a palivových briket z bukového dřeva, které jsou v dnešní
době velmi žádané. Divize kovu je typická obchodní a distribuční činností s hutními
materiály, zejména feroslitinami, kovy, přísadami pro ocelářské a slévárenské potřeby.

4.1.2

Trh a zákazníci

Sídlo společnosti se nachází v Olomouckém kraji a svou polohou je velmi dobře
situované pro distribuci po celé Moravě. Pro společnost jsou typičtí tuzemští zákazníci,
ale také například Slovensko a Německo. DELTA, a. s. nabízí zákazníkům řezivo
syrové, pařené i vysušené v komorových sušárnách. V roce 2005 se rozšířila nabídka
zpracování bukového řeziva na spárovku, kterou nyní společnost nabízí ve všech
jakostech a rozměrech na tuzemském i zahraničním trhu. Na českém trhu začíná být
v současné době, stejně jako v zahraničí, značný zájem o prodej palivových briket
z bukového dřeva. Tyto brikety společnost distribuuje do Německa a po celé České
republice. S cílem vyhovění požadavků zákazníků, došlo v průběhu let k vybudování
silné základny a dobrého jména společnosti pro navázání dodavatelsko-odběratelských
vztahů mezi tuzemskými i zahraničními partnery. Pravidelné odběry jsou zajištěny
dodávkami feroslitin, což zaručuje jistotu materiálového zásobení odběratelů
společnosti. Klíčovým cílem společnosti je spokojenost zákazníků, která je
nejdůležitějším předpokladem pro fungování společnosti. Současnými zákazníky firmy
jsou společnosti velikosti průmyslových koncernů, středně velké společnosti i malé
firmy. Dřevozpracující průmysl patří v ČR k žádanému odvětví s dlouholetou tradicí.
V českých lesích se v současné době těží přibližně 15,5 mil. metrů krychlových dřeva.
Průmyslově se zpracovává více než 90% vytěženého dřeva na kulatinu pro dřevařský
průmysl a vlákninu pro celulózo-papírenský průmysl. V oblasti hutní, ocelářské
a slévárenské patří ČR i ve světě stále k oborům, které poskytují řadu nenahraditelných
dílců pro nespočet odběratelů. Ze statistik vyplývá, že výroba odlitků v ČR se dotýká
hodnoty přibližně 30 mld. Kč. V evropském měřítku zaujímá české slévárenství 8. místo
ve výrobě.
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4.1.3

Konkurence

Konkurence v dřevařském průmyslu je obrovská a podnik si musí hledat své místo pro
uplatnění na trhu. Nicméně většina podniků je zaměřena na jehličnaté dřevo a z tohoto
pohledu je konkurence nižší. Největším objemem výroby disponuje stavebnictví truhlářství, tesařství a výroba dřevostaveb s podílem kolem 40%. Výroba pilařská
a impregnace dřeva, což je obor společnosti DELTA, a. s. má asi čtvrtinový podíl.
V segmentu slévárenství má společnost tři větší konkurenty, v dřevařském odvětví je
poměrně stabilní a obklopuje ji menší počet živnostníků a dvě malé firmy. Za léta své
existence na trhu se společnost DELTA, a. s. vypracovala na úspěšnou, stabilní
společnost, která je schopna obstát v silném konkurenčním prostředí a posilovat svoje
postavení na trhu.

4.1.4

SWOT analýza společnosti

Silné stránky (Strenghts):

Slabé stránky (Weaknesses):

- finanční stabilita firmy (dle finanční analýzy) - relativně tržní podíl dřevovýroby
- technické a marketingové know-how

- indispozice interního auditu ve firmě

- zavedené certifikace ISO a FSC

- potenciální růst je omezený

- podnikání v perspektivním odvětví

- indispozice nehmotného majetku:

(více jak 90% vytěženého dřeva v ČR je pro

(chybějící software, ocenitelná práva)

dřevařský průmysl - stále rostoucí poptávka)
- dlouholetá praxe v oboru: 20 let
- minimální cizí zdroje, 98% vlastního kapitálu
Příležitosti (Opportunities):

Hrozby (Threats):

- vstup na nový trh - Brno

- potenciální přechod konkurence z

- rozšíření portfolia služeb/výrobků

jehličnatého dřeva do segmentu tvrdého

- získání nových zahraničních kontaktů

dřeva (firma se zabývá tvrdým dřevem)

- pořízení nových strojních technologií

- výkyvy na trhu s kovem a slitinami na

- zavedení interního auditu ve firmě

peněžním trhu
- tlak konkurence (výroba dřevostaveb s
podílem 40%)
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Společnost od roku 2010 vlastní FSC certifikát a veškeré dřevo, které projde kontrolou
ve zpracovatelském řetězci, bývá opatřeno certifikací C-o-C. Od roku 2004 je ve
společnosti také úspěšně zaveden systém

managementu jakosti dle normy

ISO 9001:2008, jenž deklaruje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Prostřednictvím
svých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců poskytuje nadstandardní produkty a služby
pro rozvoj svých zákazníků a obchodních parterů. Příležitostí v oblasti hutnictví - kovů
je obecně mírný růst trhu oproti poklesu v předchozích letech.

4.2 Účetnictví společnosti
Společnost DELTA, a.s. sestavuje konsolidovanou účetní závěrku dle Zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů a dle Českých
účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Součástí konsolidované účetní závěrky jsou: výkaz zisku
a ztráty, rozvaha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
a příloha k účetní závěrce. Mimo zmíněné výkazy, obsahuje účetní závěrka i výroční
zprávu a zprávu nezávislého auditora s konkrétním výrokem. Účetní závěrka
společnosti se sestavuje za uplynulé účetní období, kterým je kalendářní rok a ze zákona
má povinnost každoročně podléhat auditu. Účetnictví ve společnosti spravují dvě účetní
v účetním programu Pohoda.
4.2.1

Střediska společnosti DELTA, a. s.

Akciová společnost DELTA zahrnuje a eviduje 2 následující střediska:
1. Středisko DŘEVO, které zahrnuje veškerou dřevařskou výrobu společnosti.
2. Středisko KOVY, které je zaměřeno na obchod s kovy a materiály s ním
spojenými.
Jednotlivá střediska jsou vedena v rámci analytické evidence na analytických účtech,
které jsou v kompetenci účetní jednotky, nicméně se musí brát ohled i na České účetní
standardy, které kladou požadavky na zřízení analytických účtů. Všechny tyto činnosti
zabezpečuje oddělení FINANCE, které zajišťuje a spravuje finanční i účetní činnost.
Mimo jiné se zabývá dalšími půjčkami a podíly ovládaných a řízených osob.

55

4.2.2

Majetkové účasti a podíly v dceřiných společnostech

Společnost DELTA, a. s. má celkem 4 finanční investice v podobě účastí ve
společnostech. V účetních hodnotách činí celková výše těchto investic přes 41 mil. Kč.
Tyto investice jsou účtovány na účtech 061. Následně jsou na účtech 063 účtovány
půjčky od těchto společností.
1. Podíl ve společnosti ALFA, s. r. o. se sídlem na Slovensku, výše majetkového
podílu na základním kapitálu činí 85%, dřevařská výroba a obchodní činnost.
2. Podíl ve společnosti BETA, s. r. o. se sídlem v Blansku, výše majetkového
podílu na základním kapitálu činí 50%, výroba elektřiny.
3. Podíl ve společnosti GAMA, s. r. o. se sídlem v Dětřichově nad Bystřicí, výše
majetkového podílu na základním kapitálu činí 100%, dřevařská výroba
a obchodní činnost.
4. Podíl ve společnosti SIGMA, s. r. o. se sídlem v Brně, výše majetkového podílu
na základním kapitálu činí 50%, finanční služby a jiná činnost.
Konsolidace byly provedeny za rok 2016 plnou metodou konsolidace a ve všech
případech vznikly konsolidační rozdíly, které se budou odepisovat 20 let.

4.3 Finanční analýza společnosti
Společnost jsem podrobila finanční analýze za pomocí vzorců vybraných základních
finančních ukazatelů (viz. Příloha 1), kdy klíčovými informačními zdroji ke zpracování
analýz byly výkazy firmy DELTA, a. s. za poslední čtyři roky 2013 – 2016 (viz.
Přílohy 2, 3, 4).
Z výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že v posledních letech došlo k poklesu objemu tržeb
za zboží a s tím je spjat i pokles v oblasti provozního i celkového zisku. Prodej zboží
zaujímá hodnotu kolem 77%, z hlediska nákladů je nejvyšší hodnotou nákup zboží
okolo 75% v roce 2016. Z Rozvahy můžeme vidět, že celková aktiva se pohybují každý
rok přibližné okolo 350 mil. Kč, v minulých letech i více díky pohledávkám
a finančnímu majetku. Většina aktiv je situována do oblasti krátkodobých aktiv.
Struktura aktiv je z větší míry tvořena krátkodobými pohledávkami kolem 43%. Z pasiv
je evidentní převaha vlastního kapitálu okolo 98%, který každoročně roste. Celkově je
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společnost DELTA, a. s. majetkově silná a patří k nadstandardním. Cizí zdroje jsou
minimální a neohrožují tak budoucnost firmy.
Tab. 8: Výsledné hodnoty finanční analýzy společnosti.
(Vlastní zpracování, 2018)

Finanční ukazatel
Ukazatele likvidity
Výše pracovního kapitálu
Běžná likvidita
Pohotová likvidita
Ukazatele řízení aktiv
Obrat fixních aktiv
Obrat celkových aktiv
Ukazatele řízení dluhu
Ukazatel zadluženosti
Dluh na vlastní jmění
Ukazatele ziskovosti
Zisková marže
ROA
ROE
Doba obrátky aktiv a pasiv
Doba obrátky zásob
Doba obrátky kr. pohledávek
Doba obrátky kr. závazků

2013

2014

2015

2016

329927
22,48
20,34

292939
15,36
12,98

282424
81,44
72,51

248897
38,41
31,24

7,69
1,26

7,10
1,21

7,53
1,27

3,83
1,03

22,00%
28,20%

10,00%
11,10%

1,00%
1,00%

1,90%
1,90%

7,45%
9,40%
12,05%

3,88%
4,67%
5,19%

0,10%
0,13%
0,13%

0,73%
0,75%
0,77%

22,7
127,1
10,6

38,4
126
16,2

25,9
77,9
2,9

47,7
148,4
6,7

Co se týká ukazatelů likvidity, tak můžeme vidět neobvykle vyšší hodnoty. Je to
zapříčiněné malým objemem závazků a vysokým objemem finančních prostředků.
Podobně neobvyklé jsou též hodnoty ukazatelů zadluženosti, které jsou naopak
v posledních letech velmi nízké. Touto příčinou je nulový stav na bankovních úvěrech
a minimální zůstatky běžných obchodních dluhů. U výkonových ukazatelů ROA a ROE
došlo v posledních letech ke značnému poklesu. Jedná se o negativní působení v oblasti
obchodu s feroslitinami, avšak tento výkyv by měl být v současné době překonán.
V neposlední řadě můžeme vidět poněkud stabilní výsledky obrátek zásob a závazků,
které nedosahují žádných nezvyklých hodnot. Oproti tomu hodnota obrátek pohledávek
je značně vyšší s hodnotami i nad 100 dnů, jelikož DELTA, a. s. dodává i do sléváren
a dobu splatnosti u těchto odběratelů mají smluvenou i okolo 90 - 120 dní. Navýšení
hodnoty v posledním roce je zapříčiněno nákupem zboží za výhodné a akční ceny.
Výsledky finanční analýzy vypovídají o poměrně silné a životaschopné společnosti.
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4.3.1

Analýza dlouhodobého majetku

Dlouhodobá aktiva společnosti DELTA, a. s. se pohybují na výši ¼, tudíž oběžná aktiva
společnosti ze ¾ převažují. Co se týká vývoje struktury aktiv, tak nejstabilnější
položkou je dlouhodobý hmotný majetek. Z rozvahy je též patrné, že firma financuje
majetek výhradně z vlastních zdrojů. Dlouhodobý nehmotný majetek firma neeviduje.

Struktura DHM
Pozemky

13%

Stavby

38%
23%

26%
Graf 1: Struktura dlouhodobého hmotného majetku firmy.
(Vlastní zpracování, 2018)

Dlouhodobý majetek je poměrně rovnoměrně rozmělněn, kdy největší podíl zaujímají
movité věci okolo 38%, tzn. objem více jak třetiny movitých věcí v zůstatkových
cenách. Do movitých věcí jsou zařazeny především stroje, zařízení a automobily.
U technologií je třeba brát v potaz, že řada z nich byla pořízena prostřednictvím dotací,
tudíž je zjevné, že reálný podíl je vyšší. Do nemovitého majetku firmy spadají primárně
pozemky a stavby ve výši zhruba 36%. Okolo 26% evidujeme poskytnuté zálohy na
dlouhodobý movitý majetek, které vznikly až v roce 2016.

Struktura DFM
CP a podíly
Zápůjčky a úvěry ovl.
Osoba

24%
49%
27%

Graf 2: Struktura dlouhodobého finančního majetku firmy.
(Vlastní zpracování, 2018)
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Ze struktury dlouhodobého finančního majetku vyplývá, že nejvyšší položku zaujímají
podíly - ovládaná osoba, a to téměř polovinu. Dále do DFM spadají zápůjčky a úvěry ovládaná osoba s hodnotou 27% a ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ve výši
24%.
 Nemovitý majetek:
Nemovitý majetek firmy představuje především pozemky a stavby v Olomouckém kraji.
Nemovitý majetek se týká obou středisek DŘEVO i KOV.
Účetní stav nemovitého majetku podle středisek:
Tab. 9: Účetní stav nemovitého majetku firmy.
(Vlastní zpracování, 2018)

Majetek
Pozemky
Budovy a stavby
z toho:
Pozemky KOV
Budovy KOV
Pozemky DŘEVO
Budovy DŘEVO

Pořizovací cena
1 201 800,00 Kč
4 733 330,29 Kč

Oprávky
0 Kč
-2 476 889,00 Kč

Zůstatková cena
1 201 800,00 Kč
2 256 441,29 Kč

1 200 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1 800,00 Kč
4 483 330,29 Kč

0 Kč
-183 337,00 Kč
0 Kč
-2 293 552,00 Kč

1 200 000,00 Kč
66 663,00 Kč
1 800,00 Kč
2 189 778,29 Kč

 Movitý majetek:
Společnost DELTA, a. s. eviduje tři skupiny movitého majetku. První skupinou je
dlouhodobý movitý majetek, který je řádně odepisovaný. Druhou skupinu zahrnuje
majetek drobný dlouhodobý, jenž se neodepisuje, avšak vzhledem k situaci, že do této
skupiny patří položky majetku pořízeného prostřednictvím finančního leasingu, budu se
k němu chovat jako k majetku odepisovanému. Struktura tohoto majetku zahrnuje stroje
a technologické vybavení pilařství – frézy, pily, technologické linky apod. V neposlední
řadě sem spadají další nástroje pro skladovou činnost, nábytek a výpočetní technika.
Poslední skupinou je pořízení dlouhodobého majetku – poskytnuté zálohy na
majetek. Všechny zmíněné movité předměty jsou umístěny v objektech společnosti
DELTA, a. s..
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 Dotace na movitý majetek
Zásadní informací je, že v účetnictví je majetek rozdělen podle dotací, které se
v minulosti uskutečnily – celkem tři. Proto u účetních cen uvádím i celkové ceny
pořízení, jelikož v účetnictví podniku je majetek v pořizovací ceně snížen o dotační
cenu. Společnost DELTA, a. s. využila program Rozvoj, který pomáhal prostřednictvím
dotací urychlit rozvoj malých a středních firem v oblasti technického vybavení.
Společnost využila 3 dotační programy v průběhu let 2010-2014 na pořízení nových
technologií a jiného dlouhodobého majetku. Veškerý majetek pořízený na dotace spadal
do střediska DŘEVO. Vyčíslení dotací na jednotlivé stroje je evidováno na inventárních
kartách strojů.
Účtování dotací probíhalo následovně:
Záloha na investice:
Pořízení investice (bez DPH):
- Hodnota DPH:
- Odpočet zálohy:
Nárok na dotaci (předpis):
Zařazení stroje do užívání:
Úhrada faktury za investici:
Odpis investice:
Převod dotace na běžný účet:

052/221
042/321
343/321
321/052
346/042
022/042
321/221
551/082
221/346

Tab. 10: Účetní stav movitého majetku podniku.
(Vlastní zpracování, 2018)
Popis

Pořizovací cena

Oprávky

15 708 880,80Kč

-12 741 801,12Kč

2 967 079,68Kč

Dotace 1

8 260 146,00Kč

-8 260 146,00Kč

0Kč

16 520 000,00Kč

Dotace 2

12 725 000,00Kč

-12 725 000,00Kč

0Kč

25 450 000,00Kč

Dotace 3

3 430 500,00Kč

-2 710 095,00Kč

720 405,00Kč

5 717 500,00Kč

Zálohy na IM

2 490 417,38Kč

0Kč

2 490 417,38Kč

42 614 944,18Kč

-36 437 042,12Kč

6 177 902,06Kč

11 491 888,57Kč

-9 291 946,12Kč

2 199 942,45Kč

Dotace 1

8 260 146,00Kč

-8 260 146,00Kč

0Kč

16 520 000,00Kč

Dotace 2

12 725 000,00Kč

-12 725 000,00Kč

0Kč

25 450 000,00Kč

Dotace 3

3 430 500,00Kč

-2 710 095,00Kč

720 405,00Kč

5 717 500,00Kč

Zálohy na IM

2 077 194,24Kč

0Kč

2 077 194,24Kč

37 984 728,81Kč

-32 987 187,12Kč

4 997 541,69Kč

4 216 992,23Kč

-3 449 855,00Kč

767 137,23Kč

413 223,14Kč

0Kč

413 223,14Kč

4 630 215,37Kč

-3 449 855,00Kč

1 180 360,37Kč

Stroje DELTA

Celkem

Zůstatková cena

Cena bez dotací

47 687 500,00Kč

z toho:
Stroje DŘEVO

Celkem
Stroje KOV
Zálohy na IM
Celkem
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47 687 500,00Kč

0Kč

Tab. 11: Rozpis dotací střediska DŘEVO.
(Vlastní zpracování, 2018)

Dotace 1
linka frézovací
linka lepení
formátovací linka
linka před hoblovací
balící linka
dálková linka
Celkem

PC
1 194 000 Kč
2 414 000 Kč
2 644 000 Kč
3 644 000 Kč
3 616 000 Kč
3 440 000 Kč
16 520 000 Kč

oprávky
1 194 000 Kč
2 414 000 Kč
2 644 000 Kč
3 644 000 Kč
3 616 000 Kč
3 440 000 Kč
16 520 000 Kč

ZC

Dotace 2
linka separaci odpadu
linka výroby vzduchu
linka rozmítací
linka manipulační
zkracovací linka
linka dopravy
linka optimalizace
Celkem
Dotace 3
uzel briketování
uzel lepení desek
Celkem

PC
3 350 000 Kč
650 000 Kč
3 350 000 Kč
1 650 000 Kč
2 150 000 Kč
9 700 000 Kč
4 600 000 Kč
25 450 000 Kč
PC
2 742 000 Kč
688 500 Kč
3 430 500 Kč

oprávky
3 350 000 Kč
650 000 Kč
3 350 000 Kč
1 650 000 Kč
2 150 000 Kč
9 700 000 Kč
4 600 000 Kč
25 450 000 Kč
oprávky
2 166 180 Kč
543 915 Kč
2 710 095 Kč

ZC

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
ZC
575 820 Kč
144 585 Kč
720 405 Kč

V průběhu účtování o dotacích vedla účetní jednotka analytickou evidenci v účetnictví
a odděleně tak sledovala náklady, respektive výdaje na projekt. Účtování probíhalo ve
středisku DŘEVO na analytických účtech zvlášť pro Dotaci rozvoje 1, 2 a 3.
Další kompletní soupis majetku střediska DŘEVO a KOV včetně majetku pořízený na
leasing vyobrazuje příloha 5 a 6. Přijetím dotace na konkrétní majetek se společnost
rovněž zavázala podle Zákona o dani z příjmu, že po dobu 3 let nemůže majetek prodat,
zcizit ani přemístit mimo podporovaný region programu dotace.
 Finanční majetek
Co se týká dlouhodobého finančního majetku, tak jak jsem již zmínila v kapitole 4.2.2.,
společnost DELTA, a. s. má celkem 4 finanční investice v podobě účastí ve
společnostech. Účetní hodnota těchto investic činí 41.220.150 Kč a účtujeme o nich na
účtech 061.

61

5 AUDIT DLOUHODOBÉHO MAJETKU V PODNIKU
V poslední části diplomové práce bude přikročeno k praktické aplikaci auditorských
postupů v konkrétních oblastech účetní závěrky za rok 2016 společnosti DELTA, a. s..
Audit je zaměřen na dlouhodobý majetek podniku, zejména na dlouhodobý hmotný
a dlouhodobý finanční majetek. Nehmotný majetek firma neeviduje. V praktické části
jsem vycházela z interních dokumentů společnosti a Příručky pro auditory.

5.1 Příprava společnosti na audit
Jelikož byla v analytické části podrobně představena auditovaná společnost
DELTA, a. s., kde bylo podrobně porozuměno činnosti podnikání a analýze
dlouhodobého majetku, může být přikročeno k dalším krokům přípravy na audit této
společnosti a po vyhodnocení rizik zakázky k uzavření smlouvě mezi společností
a auditorem.
5.1.1

Porozumění účetnímu systému a účetnictví dlouhodobého majetku

Jak jsem již zmínila v kapitole 4.2., jedná se o konsolidující účetní jednotku, jenž
každoročně zhotovuje účetní závěrku a následně konsolidovanou účetní závěrku
v souladu se Zákonem o účetnictví a dle Českých účetních standardů pro účetní
jednotky, jenž účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podléhá ze zákona auditu.
Společnost již dlouhodobě podléhá auditu z důvodu překročení všech 3 podmínek.
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, tzn. 1. 1. – 31. 12. a účetní závěrka se
sestavuje v rozvahový den, jímž je 31. 12. Společnost využívá informační a účetní
program Pohoda a pravidelně zpracovává vnitropodnikové směrnice. Jelikož má
DELTA, a. s. 4 podíly v dceřiných společnostech, zvolila si pro všechny 4 fáze plnou
metodu konsolidace. V účtovém rozvrhu eviduje dlouhodobý majetek v účtové třídě 0
a dále třídí majetek do konkrétních účetních skupin:
•
•
•
•
•
•

02 – dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 – dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04 – nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
05 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 – dlouhodobý finanční majetek
08 – oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
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U jednotlivých účtů společnost vede i analytickou evidenci k majetku získaného
prostřednictvím dotací. Eviduje analytickou značku 91 – pro Dotaci 1, 92 – Dotace 2
a značku 93 pro Dotaci 3.
Vymezení dlouhodobého majetku:
Účetní jednotka si vymezila ve vnitřní směrnici majetek na dlouhodobý hmotný majetek
– dále na odepisovaný a neodepisovaný, drobný hmotný dlouhodobý majetek
a dlouhodobý finanční majetek. Ocenění i dobu trvání respektuje společnost v souladu
se Zákonem o daních z příjmů, tedy: Za DHM je považován majetek se vstupní cenou
vyšší jak 40.000Kč a jeho provozně-technická funkce je delší jak 1 rok. Za drobný
hmotný dlouhodobý majetek považuje majetek se vstupní cenou od 5.000Kč do
40.000Kč s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a vede pro něj zvláštní evidenci. Tento
majetek účtuje při nákupu přímo do nákladů. Majetek do 5.000Kč neeviduje a účtuje
přímo do spotřeby. Za DFM je považován majetek s dobou držení delší jak 1 rok. Za
technické zhodnocení považujeme změnu na majetku nebo související zásah převyšující
částku 40.000Kč. Dlouhodobým nehmotným majetkem firma nedisponuje, ale
v případě jeho pořízení by se za něj považoval majetek se vstupní cenou vyšší jak
60.000Kč a jeho provozně-technickou funkcí delší jak 1 rok.
•

Způsob oceňování majetku: Při oceňování majetku postupuje účetní jednotka
podle Zákona o účetnictví, kde DHM pořízený, vytvořený vlastní činností je
oceňován cenou pořízení, cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny rovněž
cenou pořízení. Reprodukční pořizovací cena nebyla dosud použita. DFM je
pořizován v pořizovací ceně. Případné zálohy poskytnuté na DFM účtuje
společnost na účet 053. Vedlejší pořizovací náklady na pořízení zásob jsou
účtovány ve výši skutečných vedlejších nákladů na pořízení a rozpouštějí se do
nákladů v závislosti na úbytku. Tyto náklady zahrnují clo, dopravné, skladné,
nakládku/vykládku zboží a jiné. Vedlejší pořizovací náklady k DFM rozumíme
odměny za poradenskou činnost, případné poplatky.

•

Odpisování dlouhodobého majetku: Odpisový plán pro dlouhodobý majetek
a použité odpisované metody při stanovení účetních odpisů = účetní odpisy se
rovnají daňovým odpisům. Účetní jednotka má stanovený odpisový plán na
základě odborného úsudku, že doba použití se v podstatě rovná době odpisování
dle Zákona o daních z příjmů. Účetní jednotka využívá v současnosti především
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zrychlené odepisování majetku, z menší části uplatnila i rovnoměrné
odepisování v předchozích letech. Využila i rovnoměrného odepisování
majetku, jenž byl zařazen do 2. odpisové skupiny s mimořádným způsobem
odepsání do 2 let ve výši 100% uplatněného odpisu ročně. Do 1. odpisové
skupiny byl zařazen PC s kamerami, který byl již v loňském roce odepsán, tudíž
pro rok 2016 zde neeviduji žádnou účetní hodnotu. Ve 2. odpisové skupině má
společnost zařazené linky a stroje v částce odpisu 3 084 123Kč. Ve 3. skupině je
zařazen transformátor, kotel a odsávání v celkové hodnotě odpisu 104 668Kč.
4. odpisová skupina obsahuje opocení pozemku, kde odpis pro rok 2016 činí
6 000Kč. V 5. skupině jsou zařazeny dřevařské haly, budova a briketárna
v celkové hodnotě odpisu 203 757Kč. A v 6. skupině má společnost zařazenou
nástavbu administrativní budovy v celkové hodnotě odpisu 20 580Kč. Celkově
odpisy pro rok 2016 jsou vyčísleny na 3 419 128Kč, což si můžeme ověřit ve
Výkazu zisku a ztráty na ř. 14 – úpravy hodnot v provozní oblasti. Seznam
investičního majetku ve všech odpisových skupinách za rok 2016 činil
pořizovací cenu celkově ve výši 44 857 587,09Kč a celkové odpisy v hodnotě
38 913 931,12Kč, což si můžeme opět zkontrolovat po odečtení pozemků, ve
výkazu Rozvahy 2016 na řádku 14 – DHM.
Tab. 12: Rozpis DHM podle odpisových skupin.
(Vlastní zpracování, 2018)

Odpisová sk.
1
2
2 mimořádná
3
4
5
6
Celkem
•

PC
113 396,20
27 421 382,66
9 713 552,07
2 126 195,87
200 000,4 623 712,29
659 618,44 857 857,09

oprávky
113 396,20
24 047 266,18
9 713 552,07
1 974 489,67
185 000,2 611 626,268 601,38 913 931,12

Vyřazování DM: K vyřazení majetku dochází na příkaz odpovědného
vedoucího pracovníka střediska po konzultaci s majitelem firmy. Vyřazení
DHM majetku se účtuje s předkontací 08x/02x. Vyřazení DFM se účtuje do
nákladů na 561 v souvislosti s příslušným účtem 06x. Veškeré vyřazení majetku
je zaznamenané v evidenci vyřazeného majetku.

64

•

Inventarizace majetku: Ke každé inventarizaci se řádně předkládá veškerý
majetek spolu s podklady k evidenci majetku. Pravidelně se provádí fyzická
i dokladová inventura majetku. V roce 2016 nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly majetku. V případě zjištěných inventarizačních rozdílů,
bude účetní jednotka účtovat případná manka na účet 549 (569) – manka
a škody z provozní (finanční) činnosti, nebo případné přebytky na účet 648
(668) – ostatní provozní (finanční) výnosy. Podrobný průběh inventarizace bude
popsán v následující kapitole. Inventární soupis k 31. 12. 2016 vykazoval na
účtech tyto sumy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

021 – budovy, haly a stavby celkem 4 733 330,29Kč
022.001 – samostatné movité věci a jejich soubory celkem 15 708 880,80Kč
022.091 – SMVS - Dotace 1 v pořizovacích cenách celkem 8 260 146Kč a kupní
ceny (bez dotace) celkem 16 520 000Kč
022.092 – SMVS – Dotace 2 v pořizovacích cenách celkem 12 725 000Kč
a kupní ceně (bez dotace) celkem 25 450 000Kč
022.093 – SMVS – Dotace 3 v pořizovacích cenách celkem 3 430 500Kč a kupní
ceně (bez dotace) celkem 5 717 500Kč
031 – pozemky celkem 1 201 800Kč
052.101 – poskytnuté daňové zálohy na DHM celkem 2 490 417,38Kč
061.001 – podíly ALFA, s. r. o. celkem 20 150,16Kč
061.002 – podíly BETA, s. r. o. celkem 100 000Kč
061.003 – podíly SIGMA, s. r. o. celkem 100 000Kč
061.004 – podíly GAMA, s. r. o. celkem 41 000 000Kč
063.001 – ostatní cenné papíry ALFA celkem 20 000 000Kč
066.001 – půjčky a úvěry ALFA celkem 23 061 639Kč

Obr. 8: Vzor evidence - karta DHM společnosti.
(Interní dokumenty firmy, 2016)
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5.1.2

Porozumění kontrolnímu prostředí

Důležitou součástí přípravy auditu auditora je porozumět vnitřnímu kontrolnímu
systému ve společnosti. Nejprve se auditor obeznámil s organizačním chodem
společnosti, určení pravomocí a odpovědnosti za výkon práce a s celkovou náplní práce
zaměstnanců v jednotlivých divizích. Průměrný počet zaměstnanců během účetního
období 2016 činí 66, z toho 6 řídících pracovníků. Každému provoznímu pracovníkovi
jsou poskytnuty veškeré pomůcky a nářadí potřebné k výkonu dané náplně práce.
V souvislosti s dlouhodobým majetkem jedná o jeho pořízení majitel firmy, rovněž
předseda představenstva. V případě poskytnutých dotacích, v letech 2010-2014 jednalo
také o pořízení představenstvo společnosti. Veškeré účetnictví v souvislosti jak
s dlouhodobým majetkem, tak celkově, zabezpečují dvě účetní zaměstnankyně firmy.
V případě zařazení hmotného majetku do užívání, zejména linky a stroje, zabezpečují
jejich funkčnost a provoz pracovníci s odbornou kvalifikací technologií. U těchto
technologií zavedených do užívání se v průběhu roku provádějí pravidelné kvartální
kontroly, jenž vykonává odborný pracovník společnosti. Důležité jsou také pravidelné
monitorovací zprávy od účetních, vzhledem k poskytnutým dotacím v roce 2014, které
trvají do současnosti. Zpráva se vyhotovuje pravidelně pro informace o stavu dotačního
programu (v našem případě Dotace 3 – Rozvoj). Ve zprávě jsou zakomponovány
informace o financování projektu, aktuální stav projektu, případné problémy či na
návrhy na změnu. Monitorovací zpráva má jednotnou podobu.
K dlouhodobému majetku společnost vede podrobnou evidenci majetku. Každý
majetek má svoje evidenční označení, číslo karty a v případě odepisování je zatříděn do
jednotlivých

odpisových

skupin.

Rovněž

je v evidenci

k předložení

přehled

dlouhodobého majetku s jeho přiřazeným evidenčním číslem, typem zatřídění majetku
(zda se jedná o majetek hmotný, nehmotný nebo finanční), datem pořízení, datem
zařazení a případného data vyřazení majetku. Jak již bylo nastíněno v účetním
porozumění, podnik provádí každoročně ke konci rozvahového období proces
inventarizace. K tomuto procesu je zhotovena podnikem vnitřní směrnice, podle které
se řídí a proces vykonává. Inventarizace je prováděna pravidelně v souladu se
Zákonem o účetnictví. Rovněž probíhá fyzická inventura dlouhodobého majetku
a peněžních prostředků v pokladně i dokladová inventura, zejména u závazků
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a pohledávek. K průkaznosti inventarizace se vyhotovuje inventarizační protokol, kde
účetní jednotka předkládá inventurní soupisy spolu s kartami majetku. Auditor se ve
firmě DELTA, a. s. zúčastňuje inventury a kontroluje inventurní soupisy.
Společnost sice nedisponuje systémem vnitřního auditu, ale od roku 2004 má zaveden
již zmíněný systém managementu jakosti dle normy ISO 9001:2008, jenž deklaruje
vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Každoročně dochází do firmy externí
pracovník, který provádí kontrolu dodržování postupů a metod související s certifikací,
která je platná 3 roky. Každé 3 roky následuje řádná obnova certifikace.
Současně je společnost i držitelem FSC certifikace, kdy veškeré dřevo ve středisku
prochází kontrolou, následně probíhá kontrola i v celém zpracovatelském řetězci
společnosti a opatřuje se certifikátem C-o-C. V neposlední řadě společnost disponuje
přehlednou evidencí knihy jízd nebo evidenční knihy drobného majetku. Před vstupem
do zpracovatelských prostor a hal se vede kniha návštěv a subjekt se obeznámí
s bezpečností v prostorách středisek dřeva nebo kovu. Celý areál středisek a společnosti
je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem a je bezpečně oplocen.
Ve společnosti DELTA, a. s. auditor může vyhodnotit kontrolní systém jako efektivní
a systematicky zavedený, jenž cílí k minimálnímu vzniku nesprávností a případnému
podvodu.
5.1.3

Shrnutí předběžných analytických postupů

V souvislosti s předběžnými analytickými postupy se auditor obeznámil s analýzou
dlouhodobého majetku podniku, jenž byla podrobně rozebrána v analytické části práce.
Následně byl představen vnitřní kontrolní systém a účetní systém firmy s používajícími
účetními metodami a postupy, zveřejněna kompletní účetní závěrka a ostatní podklady,
jako nájemní smlouvy k majetku a dotační smlouvy. Z výkazů za minulá období
nevyplynuly žádné pochybnosti o nesprávně zvolených účetních metodách či porušení
právních předpisů. Ziskovost společnosti je považována za dlouhodobou, přičemž
v roce 2016 činily výnosy:
− Tržby za prodej výrobků a služeb: 76.804.000Kč
− Tržby za zboží: 282.827.000Kč
− Tržby z prodeje DM a materiálu v sumě: 78.000Kč
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Společnost má dostatečně vyhovující předpoklady pro další fungování ve svém
segmentu. Co se týká dceřiných společností, auditor si zasílá do těchto společností
každoročně dotazník, kde zjišťuje jejich vývoj a finanční situaci na základě účetních
výkazů.
5.1.4

Posouzení rizika zakázky

V první fázi auditu můžeme vyloučit jakýkoli vztah či vazbu auditora se společností.
Auditor je plně nezávislý a vůči auditovanému subjektu neexistují žádné rodinné,
přátelské nebo finanční vazby. Vybraný auditor disponuje potřebnou kvalifikací,
profesionalitou a nezávislostí.
DELTA, a. s. figuruje na trhu již více jak 20 let, z toho vyplývá, že má již dostatečnou
praxi v oboru a podnikání. Společnost je řádně registrována podle českého právního
řádu, což si můžeme ověřit na serveru justice.cz. Jelikož je společnost i každoročně
auditovaná, ve veřejném rejstříku lze dohledat předchozí auditorské zprávy. Členové
dozorčí rady a statutárního orgánu spolu s předsedy se od založení akciové společnosti
neměnili. Stejně je tomu tak i v případě účetní, která doprovází podnik již od založení
až doposud. Účetnictví spravují dvě odborně kvalifikované účetní a účetnictví je vedeno
systematicky. Stejně tak disponuje podnik kvalifikovanými pracovníky v provozní
činnosti. Z průběžného dotazování zaměstnanců a předsedy představenstva byla
usouzena důvěryhodnost společnosti.
Pozitivní informací také je, že společnost dlouhodobě vykazuje dle výkazů ziskovost
spolu i s dceřinými společnostmi, a z většiny převažuje ve společnosti DELTA, a. s.
vlastní kapitál. Z výsledků finančních analýz spadá vybraná společnost do velmi silného
a životaschopného celku. V oblasti pohledávek jsou dle průzkumu pohledávky
pravidelně sledovány a vyhodnocovány. V oblasti majetku, jsou všechny nemovitosti
společnosti průkazně zapsány v katastru nemovitostí a je možné je zde dohledat. Ostatní
podnikatelský majetek byl dle dokumentace řádně pořízen s existencí příslušných
průkazných dokladů. Firma má k dispozici všechny potřebné dokumenty s charakterem
věrnosti a průkaznosti. Z hlediska trhu se firma zabývá především dřevařstvím,
feroslitinářskou divizí a kovem. Obecně je pro dřevařství poměrně obtížná tržní pozice
na konkurenčním trhu, avšak pro vybraný subjekt může být výhodou specializace na
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segment tvrdého dřeva. Potenciální růst je ovšem omezený. Z hlediska feroslitin a kovu
je významná jeho aktuálnost a poměrně vysoký tržní podíl. Na trhu se sice nedá čekat
vysoký růst, ale s dispozicí finanční síly podniku, může společnost mírně posilovat. Co
se týká posouzení rizika na úrovni účetních zůstatků a možných nesprávností,
společnost nevykazuje žádné náznaky neobvyklých transakcí nebo podvodu.
Závěrem můžeme říci, že podnik je důvěryhodným subjektem pro audit a splňuje
dostatečné předpoklady pro jeho další trvání, případný vývoj. Auditor může s velmi
nízkým rizikem postoupit k podepsání smlouvy, s cílem auditu účetní jednotky za rok
2016, se zaměřením na dlouhodobý majetek a dále vyslovit výrok k účetní závěrce.
Přirozené riziko bylo stanoveno jako nízké v případě potenciálních nesprávností při
auditu dlouhodobého majetku, jelikož má společnost dlouhodobě osvědčené účetní
i kontrolní postupy. Kontrolní riziko je na úrovni střední hodnoty v důsledku velikosti
firmy a dvou divizí. Zajišťovací riziko bylo stanoveno jako střední. Závěrem můžeme
říct, že auditor nemusí mít zvláštní obavy z větších nesprávností či podvodů.

5.1.5

Stanovení plánovací hladiny významnosti

Stanovení hladiny významnosti je důležitou součástí auditorské činnosti. V praxi
používá mnoho auditorů podíly stanovené Komorou auditorů České republiky, které
byly nastíněny v kapitole 2.3.5. Pro další postupy v diplomové práci bude využita
hladina významnosti ve výši 1% z hodnoty celkových aktiv. Celková aktiva netto
hodnoty za rok 2016 činila dle rozvahy 349 540 000Kč. Hladina významnosti je
stanovena tudíž na úrovni hodnoty 3 495 400Kč. V případě hodnot vyšších, než je
stanovená hladina významnosti, je nutné provést detailnější prozkoumání položek.

5.1.6

Plán a strategie auditu

Ve vybraném podniku DELTA, a. s. bude vykonán audit účetní závěrky za rok 2016, tj.
účetní období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 se zaměřením na dlouhodobý majetek. Audit se
bude zabývat dlouhodobým hmotným a finančním majetkem podniku, z důvodu
neexistence majetku nehmotného. Při provádění auditu bude vycházeno z kompletní
účetní závěrky 2016 obsahující výkaz zisku a ztrát, rozvahu, Cash flow
a přílohu k účetní závěrce, dále z interních směrnic, dokumentů, účetních a daňových
dokladů, smluv a předložené potřebné evidence. V následujících fázích se bude auditor
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zaměřovat na porozumění účetního systému, zásad a metod v účetnictví, kontrolní
prostředí a identifikuje i zhodnotí možná rizika. Zásadní informace a postupy si auditor
zaznamená do spisu. Strategií auditu v oblasti dlouhodobého majetku bude kontrola
vybraných položek majetku, průběžné monitorovací kontroly a testování majetku.
V průběhu auditu bude auditor průběžně komunikovat s vedením společnosti
a konzultovat aktuálnost s pověřenými pracovníky. S předsedou představenstva budou
sjednány průběžné informativní schůzky.

5.2 Provedení auditu dlouhodobého majetku firmy
Cílem této kapitoly je povedení auditu ve společnosti DELTA, a. s. se zaměřením se na
dlouhodobý hmotný a dlouhodobý finanční majetek. Pro provedení auditu společnosti,
účetní jednotka předložila interní dokumenty spolu s účetními výkazy k 31. 12. 2016.
K dispozici je předložené:
-

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016

-

Rozvaha společnosti k 31. 12. 2016

-

Příloha k účetní závěrce

-

Obratová předvaha se zůstatky na účtech k 31. 12. 2016

-

Výkazy zisku a ztráty dceřiných společností

-

Soupisy majetkových účtů - inventury majetku apod.

-

Výroční zprávy společnosti za minulé období

-

Úplné výpisy z OR společnosti mateřské i dceřiných

-

Účetní knihy, vnitřní směrnice

-

Právní dokumenty

-

Daňové dokumenty - daňová přiznání za minulé období

-

A jiné

Je třeba uvést hned v úvodu auditu, že prvním omezením provedení "správného" auditu
je vypovídající schopnost účetních výkazů, kdy v Rozvaze jsou položky, které
neodpovídají aktuálnímu ocenění, jelikož jsou vykazovány v historických cenách. Další
nepřesností výkazu Rozvahy jsou aktiva, která podnik může vykazovat, i když je
prakticky vůbec nevyužívá a nepřináší tak společnosti žádný užitek. U Výkazu zisku
a ztráty lze za nedostačující považovat málo rozčleněné položky výkazu. Například
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spotřeba materiálu a energie. Veškeré výše uvedené skutečnosti mají značný vliv na
věrné a pravdivé účetnictví.
5.2.1

Plánovací hladina významnosti

Plánovací hladina významnosti je stanovena 1% z celkových aktiv, tzn. v našem případě
částkou 3 495 400Kč.
Tab. 13: Netto hodnoty majetku dle rozvahy 2016.
(Vlastní zpracování, 2018)

Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek - součet
DHM - součtový řádek
Pozemky a stavby
Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a soubory
Poskytnuté zálohy na DHM nedokončený
Poskytnuté zálohy na DHM
DFM součtový řádek
Podíly-ovládaná, ovládající osoba
Zápůjčky a úvěry - ovlád. osob
Ostatní dlouhodobé CP a podíly

Běžné účetní
období
349 540 000 Kč
93 918 000 Kč
9 636 000 Kč
3 458 000 Kč
1 202 000 Kč
2 256 000 Kč
3 688 000 Kč
2 490 000 Kč
2 490 000 Kč
84 282 000 Kč
41 220 000 Kč
23 062 000 Kč
20 000 000 Kč

Minulé účetní
období
343 764 000 Kč
57 799 000 Kč
9 820 000 Kč
3 663 000 Kč
1 202 000 Kč
2 461 000 Kč
6 157 000 Kč
0 Kč
0 Kč
47 979 000 Kč
220 000 Kč
27 759 000 Kč
20 000 000 Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že testování proběhne u položek přesahující hodnotu
3 495 400 Kč a následně u položek se zvýšeným rizikem či podezřením pod touto
hodnotou.
Testy věcné správnosti jsou zaměřeny zejména na:
- Fyzickou a dokladovou inventuru dlouhodobého majetku,
- prověření vlastnických práv nemovitého i movitého majetku,
- správnost vedení evidence majetku a jeho členění,
- správnost ocenění dlouhodobého majetku, jeho úbytky, přírůstky a konečné zůstatky.
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5.2.2

Pozemky a stavby

Stanovená hladina významnosti je vyšší než zkoumané položky pozemků a staveb, tudíž
se nejedná o nesprávnost, jež by bylo nutno prozkoumat. Nicméně, jak jsem již zmínila
v kapitole 4, nemovitý majetek ve společnosti je zastoupen pozemky a stavbami. Jedná
se o soubor staveb a pozemků bývalého areálu sběrných surovin v Olomouci a nových
staveb, které navazují na tento areál. Zbylé pozemky a stavby jsou ve vlastnictví
majitele firmy a jejich využívání je podloženo nájemní a kupní smlouvou. Vlastnická
práva nejsou omezena zástavními či jinými právy dle výpisu z katastru nemovitostí.
Pozemky byly pořízeny koupí v roce 2002 jako odkup celého areálu, jenž je podložen
kupní smlouvou. Všechny stavby a pozemky týkající se auditované společnosti jsou
řádně a průkazně podloženy smlouvami a ostatními potřebnými dokumenty.
Stavby a příslušenství (z minulých let):
 Hlavní budova - účtováno - správně
 Přístavek - neúčtováno - cena 33 459,- (nižší než 40 000,-) - správně
 Plechový přístavek - neúčtováno - cena 29 220,- (nižší než 40 000,-) - správně
 Výrobní hala - účtováno - správně
 Ocelový přístřešek - účtováno - správně
 Ocelový přístřešek 2 - účtováno - správně
 Ocelová hala - účtováno - správně
 Ocelová polohala - účtováno - správně
 Objekt technické vybavenosti - účtováno - správně
 Plechový přístavek - neúčtováno - cena 23 890,- (nižší než 40 000,-) - správně
 Ocelový přístavek - účtováno - správně
 Objekt vrátnice - účtováno - správně
Výše uvedené přístavky měly cenu nižší než 40 000,- a účtovali se na účet 511 - opravy
a udržování. Nikoli jako navýšení majetku. Všechny položky náležitě dokladují účetní i
věcnou správnost. U jednotlivých staveb a pozemků bylo ověřeno vlastnictví.
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Tab. 14: Nesprávnost dlouhodobého majetku.
(Vlastní zpracování, 2018)

Zjištěná nesprávnost

Částka nesprávnosti

Upozornění na nesprávnost,

Nedostatečná evidence
staveb v porovnání s výpisy z

Postup auditora

0 Kč

doporučení rozčlenění
evidence majetku

katastru nemovitostí

Za objevenou nesprávnost však považuji nedostačující členění staveb v evidenci
majetku. Na základě fyzické a dokladové inventury tohoto majetku je třeba do evidence
majetku více rozčlenit jednotlivé stavby a přístavky tak, jak je uvedeno v katastru
nemovitostí. V evidenci majetku byly nalezeny pod jedním inventárním číslem dvě
přístavby a k inventárnímu číslu týkající se objektu vrátnice, byla přiřazena ocelová
polohala, která by měla vystupovat pod samostatným inventárním číslem.
5.2.3

Hmotné movité věci a jejich soubory

U této položky byla překročena částka hladiny významnosti, tudíž je potřeba
zanalyzovat potenciální nesprávnost. Movitý majetek je rozdělen dle potřeby do
střediska KOV a do střediska DŘEVO. Soupisy majetku obou středisek je popsán
v kapitole 4. Nejprve je nutné zkontrolovat soupis tohoto majetku. Ať se jedná o datum
zařazení položek do užívání, pořizovací cenu nebo odpisy či oprávky. Následně byla
provedena fyzická inventura a kontrola majetku, která splnila požadavky a závěrem
můžu říct, že auditované hmotné movité věci jsou umístěny v objektech společnosti
v Olomouci. Pokračovala dokladová inventura položek.
Tab. 15: Kontrola vybraných vzorků DHM.
(Vlastní zpracování, 2018)

Inven. číslo

Majetek

Pořízení

12HM036

Linka frézování

20. 2. 2012

ANO

ANO

Správně

16HM033

Brousící linka

22. 4. 2016

ANO

ANO

Správně

14HM09

Linka lepení

3. 9. 2014

ANO

ANO

Správně

10HM12

Bruska KL09

12. 9. 2010

ANO

ANO

Správně

16HM22

Hoblovací nože

7. 12. 2016

ANO

ANO

Správně
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Vlastnictví Existence

Evidence

Ke dni účetní závěrky byly na základě vybraných vzorků majetku provedeny testy
existence majetku ve firmě, jeho vlastnictví a práva tento majetek užívat. Byly
prověřeny vlastnické listiny, smlouvy a jiné dokumentace majetku. V tomto ohledu
nebyly nalezeny žádné významné nesprávnosti.
Z karet dlouhodobého hmotného majetku byla zjištěna nesprávnost vyřazení DHM.
Jednalo se o brusku na hoblování (inventární číslo 15HM055), kterou účetní jednotka
pořídila v roce 2013 v pořizovací ceně 47 290 Kč. Bruska se odepisuje zrychleným
způsobem odepisování, je zařazena do 2. odpisové skupiny a předpokládaná doba
odepsání je v roce 2017, kdy by měla být zcela odepsána. V důsledku však intenzivního
využívání byla již v průběhu roku 2016 vyřazena z majetku v důsledku opotřebení.
Nejprve měl být zaúčtován poloviční odpis v částce 3 310 Kč jako 551 / 082, dále
zůstatková cena v roce 2016 činila 6 620 Kč a měla být zaúčtována v účetním vztahu
551 / 082, následně mělo být zaúčtováno vyřazení v hodnotě pořízení 47 290 Kč ve
vztahu 082 / 022. Účetní jednotka však z prozkoumání podkladů a účtu 082, zaúčtovala
vyřazení majetku v důsledku opotřebení jako zcela odepsaný majetek tzn. v pořizovací
hodnotě ve vztahu 082 / 022. V důsledku této chyby účet 082 nevykazoval odpovídající
skutečnosti a nákladový účet nevykazoval správné zaúčtování.
Z dokladové inventury vyplývá, že všechny karty majetku a inventarizace jsou řádně
podepsány odpovědným pracovníkem firmy – účetní. U karty majetku 69 pod
inventárním číslem 13HM041 byl u podpisu účetní dopsán dodatek poškození frézky.
Tato frézka byla pořízena 4. 2. 2013 v pořizovací ceně 763 105 Kč. Oprávky k 31. 12.
2016 jsou vyčísleny na 406 993 Kč, zůstatková cena tedy činí 356 112 Kč. Na frézku
byla záruka 2 roky, tudíž se již nedá uplatnit, ale frézka je ve stavu, kdy se dá opravit
a dále využívat. Ačkoliv se nejedná o významnou nesprávnost, je vhodné zde zaúčtovat
opravnou položku ve výši zůstatkové ceny, tzn. 356 112 Kč na nákladový nedaňový
účet 559 – tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti souvztažně
s účtem 092 – opravná položka k DHM. V opačném případě by došlo k nadhodnocení
aktiv pro rok 2016.
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Prohlášení auditora k inventarizaci zní:
•

Byla provedena podrobná inventarizace předepsaného zařízení a strojů,

•

dále byly stroje prohlédnuty, provedena jejich provozní zkouška,

•

majetek je v dobrém stavu, bez známek zjevného poškození, které by bylo
způsobeno neodborným zacházením nebo nesprávnou manipulací či údržbou,

•

ošetření a údržba strojů jsou prováděny na základě předpisu výrobce s následnou
kontrolou,

•

objekt, ve kterém se auditovaný majetek nachází je dostatečně chráněn proti
vloupání a krádeži.

5.2.4

Přírůstky a úbytky DHM 2016

+ nákup stanice pro big bagy v hodnotě 86.000Kč (3. odpisová skupina)
+ nákup pracovního stroje Bob v hodnotě 658.433Kč (2. odpisová skupina)
- prodej pracovního stroje UNC v hodnotě 35.000Kč
Každý přírůstek majetku vyšší hodnoty musí projít schválením vedením společnosti. Po
schválení vedením se přírůstek majetku zaeviduje do účetnictví společnosti. To samé
platí u úbytků majetku případně likvidaci, kdy vedení musí být informováno o těchto
záměrech.
Na základě odpisového plánu a předložených karet majetku, bylo zjištěno, že společnost
pořídila za rok 2016 dlouhodobý hmotný majetek pouze dvakrát, (což je o polovinu
méně než v minulém roce 2015). A to 9. 8. 2016 v hodnotě 86 000 Kč a 29. 9. 2016
v hodnotě 658 432, 23 Kč. Společnost pořídila pracovní stroj Bob, který byl v téhož
dne 29. 9. 2016 zařazen do užívání ve středisku Kovy. Stejně tak byla téhož dne 9. 8.
2016 zařazena do užívání stanice pro big bagy. Oba dva hmotné majetky jsou
odpisovány daňovým zrychleným způsobem.
 Stanice big bagy: inventární číslo 16IM069, vstupní cena 86 000Kč. Majetek
byl zařazen do 3. odpisové skupiny s možností navýšení odpisu 10%.
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Tab. 16: Odpisy pořízeného hmotného majetku.
(Vlastní zpracování, 2018)

Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Odpisové
procento
20%
16%
14,22%
12,44%
10,67%
8,89%
7,11%
5,33%
3,56%
1,78%

Roční odpis

Uplatněný odpis
(100%)
17 200,13 760,12 232,10 702,9 174,7 644,6 116,4 586,3 058,1 528,-

17 200,13 760,12 232,10 702,9 174,7 644,6 116,4 586,3 058,1 528,-

Zůstatková
cena
68 800,55 040,42 808,32 106,22 932,15 288,9 172,4 586,1 528,0,-

 Pracovní stroj Bob: Viz. Obrázek 8, strana 66 předložené práce.
S přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku souvisí kontrola jejich ocenění, datum
zařazení a vyřazení majetku a jejich komplexního stavu. Za rok 2016 proběhl úbytek
dlouhodobého majetku pouze jednou ve výši 35. 000 Kč.
Tržby za prodej výrobků a služeb ››› 76 804 000 Kč
z toho: vlastní výrobky (řezivo) ››› 75 350 000 Kč
služby
Tržby za zboží
z toho: feroslitiny

››› 1 454 000 Kč
››› 282 827 000 Kč
››› 282 049 000 Kč

ostatní zboží

›››

778 000 Kč

Tržby z prodeje DM

›››

35 000 Kč

Audit přírůstků a úbytků dlouhodobého hmotného majetku byl proveden na základě
předložených faktur, smluv o pořízení. Pohyby majetku byly řádně a včas zaúčtovány
a výnosy z prodeje majetku byly porovnány s hodnotou vyřazených položek. Nebyly
zjištěny žádné nesprávnosti.
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Tab. 17: Obratová předvaha analyticky.
(Vlastní zpracování podle DELTA, a. s., 2018)

Číslo účtu
021000
022001
022091
022092
022093
031000
042001
052001
052101
061001
061002
061003
061004
063001
066001
081000
082001
082091
082092
082093
Celkem

Poč. stav MD
Poč. stav D
Obraty MD
Obraty D
4 733 330,29
0
0
4 733 330,29
15 099 448,57
0
744 432,23 15 843 880,80
8 260 146
0
0
8 260 146
12 725 000
0
0
12 725 000
3 430 500
0
0
3 430 500
1 201 800
0
0
1 201 800
0
0
658 432, 23
658 432,23
0
0 2 999 740,99
2 999 740, 99
0
0 2 490 417,38
2 490 417,38
20 150,16
0
0
20 150,16
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
0
0
41 000 000
41 000 000
20 000 000
0
0
20 000 000
27 758 372
0
0
27 758 372
-2 272 108
0
0
-2 272 108
-10 958 609,12
0
135 000 -10 823 609,12
0
8 260 146
8 260 146
0
0
12 149 250
12 725 000
575 750
0
1 989 690
2 710 095
720 405
80 198 029,90 22 399 086,00 71 723 263,83 129 522 207,73

Tab. 18: Testy ocenění vybraných vzorků DM.
(Vlastní zpracování, 2018)

Invent.
Číslo
16HM22

Majetek
Ostřička

Pořizovací Vedlejší Vstupní
cena
poř. N
cena
49430,0,49430,-

14HM02 Transformátor

147490,-

12000,-

14HM31

Rozvaděč

308500,-

2200,-

12HM29

PC + kamery

113220,-

3290,-

15HM23

Frézka MIG

67300,-

0,-
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Datum
Datum
pořízení zařazení
13. 3.
13. 3.
2016
2016
159490,30. 4.
30. 4.
2014
2014
310700,12. 5.
12. 5.
2014
2014
116510,4. 12.
4. 12.
2012
2012
67300,27. 6.
27. 6.
2015
2015

Na vybraných vzorcích dlouhodobého majetku byly provedeny testy ocenění majetku
a času zařazení. Na základě jednotlivých karet majetku byla prozkoumána vstupní cena,
jenž je evidována v účetnictví a datum pořízení majetku. Z faktur dodavatelů
a v některých případech kupních smluv byly porovnány hodnoty oceňovaných vzorků
a jejich data pořízení. Nebyly shledány žádné nesprávnosti.

5.2.5

Testy nákladů a výnosů souvisejících s DHM a DFM

V souvislosti s dlouhodobým hmotným majetkem dochází k pohybům také na
výsledkových účtech, které je třeba ověřit a vyhodnotit jejich správnost. U prodeje
majetku společnosti došlo k úbytku v hodnotě 35 000 Kč a tato částka odpovídá
hodnotě ve Výkazu zisku a ztráty s položkou Tržby z prodaného dlouhodobého
majetku. Rovněž považuji za správnost vystavenou fakturu na prodaný majetek ve
stejné oceňovací výši a správné vyřazení z majetku společnosti, kdy majetek již nebyl
po jeho prodeji odepisován, tudíž nedošlo k nadhodnocení odpisových nákladů.
S odpisováním majetku souvisí výkazová položka Úpravy hodnot dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, která vykazuje hodnotu 3 419 000 Kč. Zmíněná
hodnota je shodná s výší celkových odpisů dlouhodobého hmotného majetku před
zaokrouhlením, a to 3 419 128 Kč.
Dalšími položkami ovlivňující pohyby dlouhodobého majetku jsou Aktivace majetku,
kde společnost vykazuje nulovou hodnotu a prozkoumání inventarizačních rozdílů při
inventarizaci majetku, kde nebyl zjištěný žádný přebytek ani neexistence majetku.
U nákladů a výnosů souvisejících s DFM se jedná především o jejich držení, přecenění
nebo prodej. Tyto položky vykazují nulové hodnoty položky Náklady vynaložené na
prodané podíly ve výkazu. Rovněž Výnosy z podílů - vládaná, ovládající osoba
vykazuje nulový zůstatek. Hodnotu 2 610 000 Kč vykazuje položka Výnosové úroky
a podobné výnosy - ovládaná, ovládající osoba, která zachycuje veškeré úroky,
o kterých společnost účtuje (úroky z úvěrů a zápůjček). Tyto výnosy a náklady
společnost vykazuje ve správné výši a je dodržena věcná a časová souvislost.
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5.2.6

Poskytnuté zálohy na DM

U této položky nebyla překročena stanovená hladina významnosti. Avšak zajímavým
úkazem je skutečnost, že v minulém účetním období nevykazovala tato položka žádnou
hodnotu a v roce 2016 se zvýšila o 100% na 2 490 000 Kč. Tato hodnota představovala
zálohu na dva vysokozdvižné vozíky a vykrajovací linku na dřevo. Majetek bude
dodán v roce 2017, avšak dodavatel vyžadoval zálohu na konci roku 2016, kterou firma
DELTA zaplatila. V účetnictví byl evidován účet 052 - poskytnuté zálohy na DHM.
Jednalo se o zahraničního dodavatele a ceny v USD, kdy je nutné přepočítat kurzem
ceny majetku vozíků. Vykrajovací linka byla dodána zprostředkovatelem z tuzemska
a tudíž byla pořízena v CZK:
•

Vozík Gekkon A: Pořizovací cena 44 600 USD x 25,639 = 1 143 499, 40 Kč

•

Vozík Gekkon B: Pořizovací cena 20 300 USD x 25, 639 = 520 471,70 Kč

•

Vykrajovací linka JKS: Pořizovací cena 826 447 Kč

•

Celkem: 2 490 418, 30 Kč = částce z rozvahy před zaokrouhlením.

Co se týká kurzových přepočtů, pro přepočet majetkových a závazkových položek je
uplatňován pevný kurz po celý kalendářní měsíc. Tento kurz je stanoven jako aktuální
kurz prvního dne příslušného měsíce, jenž je vyhlášený kurz ČNB a platí po celý tento
měsíc. Pro přepočet přijatých tuzemských faktur v cizí měně je uplatňován kurz, který
použil dodavatel a je uvedený na daňovém dokladu. Pro přepočet pohledávek je
uplatňován směnný kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu - denní kurz.
K rozvahovému dni pro přepočet pohledávek, závazků, cenin, cenných papírů, valut
apod. je uplatňován kurz ČNB rozvahového dne. Ve výsledku se vyčísluje kurzový
dopad (kurzový zisk x kurzová ztráta).
Společností byly doloženy potřebné dokumenty, jako kupní smlouvy majetků
a zálohová faktura. Nebyly zjištěny žádné nesprávnosti.

5.2.7

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Jak můžeme vidět z tabulky 13, položka podílů ovládaných/ovládajících osob se rapidně
zvýšila z 220 000 Kč na 41 220 000 Kč. Tento skok nastal v květnu 2016, kdy byla
dceřiná společnost GAMA, s. r. o. oceňována znalcem za účelem prodeje mezi
spřízněnými osobami. Hodnota společnosti byla dle znaleckého posudku stanovena na
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41 mil. Kč (dnes se jedná o cenu účasti), kdy majitel firmy DELTA, a. s. a rovněž
majitel podílu GAMA, s. r. o., tento podíl přímo prodal společnosti DELTA za 41
mil. Kč. Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením byla společnost GAMA jako
zanikající společnost k 31. 12. 2016 sloučena k 1. 1. 2017 se současnou společností
DELTA. Na analytických účtech 061 můžeme odsouhlasit částku z výkazů, kdy:
061 001 - ALFA, 85% podíl na ZK = 20 150Kč
061 002 - BETA, 50% podíl na ZK = 100 000Kč
061 003 - GAMA, 100% podíl na ZK = 41 mil. Kč
061 004 - SIGMA, 50% podíl a ZK = 100 000Kč
Celkem = 41 220 150 Kč je shodné s částkou před zaokrouhlením z Rozvahy.

5.2.8

Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

Na účtu 066 s analytickou evidencí 002 jsou zaúčtovány zápůjčky ovládané
společnosti BETA, s. r. o., které byly v minulých letech společnosti poskytnuty k její
hlavní činnosti - výrobě elektřiny. V roce 2015 byla v Rozvaze DELTY, a.s.
vykazována částka 27 759 000 Kč, v roce 2016 se snížila hodnota na 23 062 000Kč.
První půjčka číslo 03 byla v hodnotě 13 061 639 Kč, druhá půjčka číslo 04 činila
10 000 000Kč. V součtu tedy 23 061 639 Kč, jenž odpovídá zaokrouhlení z Rozvahy
částce 23 062 000Kč. Dceřiná společnost BETA, s. r. o. splácí zápůjčky v pravidelných
částkách a intervalech, což odpovídá informacím ze smlouvy o zápůjčce a přijatých
platbách.

5.2.9

Ostatní cenné papíry a podíly

Na účtu 063 s analytickou evidencí 002 je zaúčtován příplatek společnosti na vytvoření
kapitálu mimo základní kapitál ve společnosti BETA, s. r. o.. Předkontace je
následující: 063002 / 221.

5.2.10 Úpravy konsolidovaných výkazů
V této části je potřeba objasnit úpravy provedené v konsolidovaných účetních výkazech,
kdy mateřská společnost DELTA, a. s. disponuje se čtyřmi podíly v dceřiných
společnostech. Konsolidované účetní výkazy za rok 2016 jsou přiloženy v Příloze 7.
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1. VZZ

-

odpis záporného (pasivního), kladného (aktivního) konsolidačního

rozdílu:
V našem případě odpis konsolidačních rozdílů je po dobu 20-ti let ve výši 5%.
- 2 768 : 20 =

- 138 tis. Kč

›› ALFA, s. r. o.

- 23 165 : 20 = - 1 158 tis. Kč

›› BETA, s. r. o.

+16 486 : 20 =

+ 824 tis. Kč

›› GAMA, s. r. o.

- 1 531 : 20 =

- 77 tis. Kč

›› SIGMA, s. r. o.

2. Rozvaha - Aktiva - odpis záporného (pasivního), kladného (aktivního)
konsolidačního rozdílu:
1. DELTA, a. s. vlastní 85% podíl v ALFA, s. r. o. za 20 tis. Kč. Vlastní kapitál
společnosti ALFA k 31. 12. 2016 činí 121 394 EUR, tj. 121 394 x 27,02 = 3 280 tis. Kč.
-

3 280 x 0,85 = 2 788 tis. Kč

Účetní hodnota cenných papírů ALFA, s. r. o. ve společnosti DELTA je 20 tis. Kč,
pasivní konsolidační rozdíl je: - 2 768 tis. Kč (20 - 2 788).
2. DELTA, a. s. vlastní 50% podíl v BETA, s. r. o. za 100 tis. Kč. Vlastní kapitál
společnosti BETA k 31. 12. 2016 je:
-

46 530 x 0,5 = 23 265 tis. Kč

Účetní hodnota cenných papírů společnosti BETA v DELTA, a. s. je 100 tis. Kč,
pasivní konsolidační rozdíl je: - 23 165 tis. Kč (100 - 23 265).
3. DELTA, a. s. vlastní 100% podíl v GAMA, s. r. o. za 41 000 tis. Kč. Vlastní kapitál
GAMA k 31. 12. 2016 je
-

24 514 tis. Kč.

Účetní hodnota cenných papírů společnosti GAMA v DELTA, a. s. je 41 000 tis. Kč,
pasivní konsolidační rozdíl je + 15 486 tis. Kč (41 000 - 24 514).
4. DELTA, a. s. vlastní 50% podíl v SIGMA, a. s. za 100 tis. Kč. Vlastní kapitál
SIGMY k 31. 12. 2016 je:
-

262 x 0,15 = 1 631 tis. Kč

Účetní hodnota cenných papírů společnosti SIGMA v DELTA, a. s. je 100 tis. Kč,
pasivní konsolidační rozdíl je: - 1 531 tis. Kč (100 - 1 631).
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3. Rozvaha - Pasiva -

odpis záporného (pasivního), kladného (aktivního)

konsolidačního rozdílu:
1. Vyloučení základního kapitálu ALFA, s. r. o. ve výši 179 tis. Kč. Vlastní kapitál
ALFA k 31. 12. 2016 je 3 280 tis. Kč, podíl DELTA, a. s. 85% tj.
-

3 280 x 0,85 = 2 788 tis. Kč

Rozdíl 2 609 tis Kč (2 788 – 179) vyloučen proti nerozdělenému zisku minulých let.
2. Vyloučení základního kapitálu BETA, s. r. o. ve výši 200 tis. Kč. Vlastní kapitál
BETA k 31. 12. 2016 je 46 530 tis. Kč, podíl DELTA, a. s. 50% tj.
-

46 530 x 0,5 = 23 265 tis. Kč

Rozdíl 23 065 tis. Kč (23 265 – 200) vyloučen proti kapitálovým fondům, výsledku
hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období.
3. Vyloučení základního kapitálu GAMA, s. r. o. ve výši 140 tis. Kč. Vlastní kapitál
GAMA k 31. 12. 2016 je 24 514 tis. Kč, podíl DELTA, a. s. 100% tj.
-

24 514 tis. Kč

Rozdíl 24 374 tis. Kč (24 514 – 140) vyloučen proti rezervním fondům, výsledku
hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období.
4. Vyloučení základního kapitálu SIGMA, s. r. o. ve výši 200 tis. Kč. Vlastní kapitál
SIGMA k 31. 12. 2016 je 3 262 tis. Kč, podíl DELTA, a. s. 50% tj.
-

3 262 x 0,5 = 1 631 tis. Kč

Rozdíl 1 431 tis. Kč (1 631 – 200) vyloučen proti nerozdělenému zisku minulých let.

5.2.11 Ostatní skutečnosti
-

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošla k žádné
významné skutečnosti.

-

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku, který činil za rok 2016:
2 632 435,78 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let

-

Plnění poskytnutá představenstvu byla ve výši 1 398 tis. Kč, z toho 840 tis. Kč
odměny členům statutárních orgánů a 558 tis. Kč náklady na sociální a zdravotní
pojištění.
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-

Byla zjištěna hodnota dlouhodobě užívaného majetku neuvedená v rozvaze, kde
se jedná především o drobný hmotný majetek a jeho sledování je zabezpečeno
pouze operativní evidencí, v hodnotě 1 426 tis. Kč. V rámci auditu byla provedena
kontrola operativní evidence drobného majetku a nebyla nalezena nesprávnost.

-

Společnost nevykazuje ve sledovaném roce 2016 žádný investiční majetek
pořízený formou finančního pronájmu. Zároveň účetní jednotka ani nepronajímala
žádný majetek.

-

Společnost nevlastní majetek, jenž by byl zatížen zástavním právem, popř.
u nemovitosti věcným břemenem.

-

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo
k žádným významným událostem.

5.2.12 Shrnutí auditu a vydání výroku auditora
Ve společnosti DELTA probíhají pravidelně vnitřní kontroly, inventury a inventarizace
dlouhodobého majetku. Auditor se rovněž zúčastnil prováděných inventur a prověřil
fyzickou inventuru majetku. Indispozici vidím v nezavedeném interním auditu
vzhledem k velikosti účetní jednotky, ale jinak má podnik plně fungující vnitřní
kontrolní i účetní systém. Vnitřní vztahy i komunikace ve firmě fungují velmi dobře.
Každý zaměstnanec má přesně vymezenou svoji odpovědnost a funkci ve firmě.
V průběhu auditu byly zjištěny konkrétní nedostatky, které byly podrobeny dalšímu
zkoumání a stanovily se potenciální ochranné kroky. Podle stanovené hladiny
významnosti 1% z celkových aktiv, byly analyzovány položky s vyšší hladinou
významnosti (nesprávností). Položky s nižší hladinou významnosti byly vyhodnoceny
jako nedůležité.
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Tab. 19: Přehled zjištěných nesprávností.
(Vlastní zpracování, 2018)

Nesprávnost
Nedostatečná evidence
staveb v porovnání s výpisy
z katastru nemovitostí
Chybějící opravná položka

Nesprávnost v Kč

Odpisování z většiny
daňovými zrychlenými
odpisy

(Celková výše odpisů
3 419 128 Kč)

Nesprávně vyřazený DHM
majetek

3 310 Kč (1/2 odpis)
6 620 Kč (ZC)

356 112 Kč

Postup auditora
Upozornění na nesprávnost,
doporučení rozčlenění
evidence majetku
Vytvoření opravné položky,
proúčtování
Aktualizace odpisového
plánu, přiklonění se k
účetním odpisům - podpora
skutečného opotřebení
Proúčtování, vystavení
protokolu o likvidaci frézky

V účetnictví nebyly zaznamenány žádné podvodné nebo protiprávní taktiky, jako
jsou: krácení daní, porušení předpisů, krádeže či zpronevěra, zkreslování údajů o stavu
hospodaření účetní jednotky apod. Účetní závěrka za rok 2016 je sestavena na úrovni,
která odpovídá skutečnostem v účetních knihách, vnitřních dokladech a účetních
dokladech firmy. Na základě provedených testů se účetní postupy a metody
vyhodnotily, jako správné v souladu s právními předpisy České republiky.
V průběhu provádění auditu nebyl zaznamenán žádný náznak, který by mohl porušit
zásadu neomezené doby trvání podniku. Společnost DELTA, a. s. se plánuje i nadále
zabývat

dřevovýrobou,

obchodní

činností,

zásobováním

hutními

materiály

a feroslitinami. Cílem společnosti do budoucna je navýšit v dalších letech tržby
dřevovýroby, které se nyní pohybují okolo 21% celkových tržeb. Jelikož společnost
musí mít vysoce kvalifikované zaměstnance, plánuje nové zaškolení a rekvalifikace
zaměstnanců spolu s pořízením nových technologií. V neposlední řadě je klíčovou vizí
firmy i nadále obstát v konkurenčním prostředí, posilovat svoje postavení nejen na
českém trhu a neustále se rozvíjet s cílem zajištění dlouhodobé prosperity podniku.
V účetní závěrce nebyly shledány žádné významné nesprávnosti spojené s podvodem či
jiným problém, jenž by ovlivnil výrok auditora, který byl vyhodnocen jako Výrok bez
výhrad. Tento výrok se týká pouze oblasti dlouhodobého majetku z účetní závěrky za
rok 2016 a vedení je s tímto výrokem obeznámeno. V praxi by byl nejprve vydán výrok
k účetní závěrce 2016 firmy DELTA, a. s. a po zajištění účetních závěrek dceřiných
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společností, udělen druhý samostatný výrok ke konsolidaci. Auditor rovněž předává
společnosti vypracovanou dokumentaci o provedeném auditu, jenž obsahuje
zaznamenané postupy procesu, vyhodnocené závěry a zprávu auditora.
5.2.13 Zpráva nezávislého auditora pro společnost DELTA
Výrok auditora: Provedla jsem audit předložené účetní závěrky se zaměřením na
oblast stálých aktiv účetní jednotky DELTA, a. s. Účetní závěrka byla sestavena
k 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy a skládá se z Rozvahy, Výkazu
zisku a ztráty, Přehledu o změnách vlastního kapitálu, Přehledu o peněžních tocích
a přílohy účetní závěrky. Podle mého odborného úsudku podává účetní závěrka věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů a výnosů auditované společnosti. Audit hodnotím
výrokem bez výhrad.
Základ pro výrok: Audit jsem provedla v souladu se Zákonem o auditorech
a Standardy Komory auditorů ČR. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým
kodexem auditorů, jsem ve vazbě na auditovanou firmu zcela nezávislá. Domnívám se,
že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření mého výroku.
Odpovědnost za účetní závěrku: Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení
účetní závěrky, jenž by měla vyobrazovat věrný a poctivý obraz účetnictví. Mimo jiné
odpovídá za vnitřní kontrolní systém, který je nezbytný pro správné sestavení účetní
závěrky. Při sestavování účetní závěrky je účetní jednotka povinna vyhodnotit, zda je
schopna i nadále pokračovat ve svém konceptu.
Odpovědnost auditora za účetní závěrku: Cílem je získat přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka společnosti neobsahuje významnou nesprávnost, jež by byla způsobena
podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora s přiměřeným výrokem. Při provádění
auditu je mojí povinností uplatňovat odborný úsudek a zachovávat profesionalitu. Mezi
mé další povinnosti patří: identifikace a vyhodnocení rizika nesprávnosti účetní
závěrky, seznámit se s vnitřním kontrolním prostředím, posoudit vhodnost účetních
metod, provést vhodná šetření a auditorské postupy a nakonec vyhodnotit celkový odraz
účetní závěrky. V závěru auditu je moji povinností informovat společnost
o významných zjištěních a nedostatcích v účetnictví.
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Poslední částí diplomové práce je část návrhová, která představuje vlastní návrhy
a vhodná doporučení v oblasti vnitřní organizace, účetnictví a auditu podniku.
Základem pro auditora je skutečnost, že je auditovaná účetní jednotka řádně připravena
k auditorskému procesu.

6.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
V kapitole 3.2 byl uveden fiktivní příklad pořízení nehmotného majetku, ačkoli
auditovaná firma nehmotným majetkem nedisponuje. Pokud se zaměříme na některé
malé nebo střední účetní jednotky, můžeme vidět, že opravdu nehmotný majetek z větší
části neevidují. Jelikož se v našem případě jedná dle kategorizace účetních jednotek
o střední účetní jednotku, bylo by vhodné vzhledem k její velikosti a předmětu
podnikání mít zavedený nehmotný majetek. V současné době podnik disponuje pouze
účetním systémem Pohoda. Doporučila bych firmě DELTA, a. s. zakoupit podnikový
informační a ekonomický systém, který by do společnosti přinesl efektivní přehled
a řád.
Výběr dodavatele bych zaměřila na firmy s pozitivními a prověřenými referencemi.
Také by se mohl zúžit výběr na ty dodavatele, od kterých mají pořízeny softwary firmy
se stejnou oblastí podnikání. Mimo jiné by byl vhodný kvalitní poskytovaný servis
k tomuto systému a odborné zaškolení.
Vybraný informační a ekonomický systém by mohl firmě poskytovat klíčové
konkurenční výhody a efektivní provoz. Jelikož se jedná o střední účetní jednotku,
mohla by se klidně i zaměřit na tzv. podnikový informační systém (ERP). Tento
systém disponuje kromě účetnictví i organizací skladu, oblastí dopravy a kontakty se
zákazníky. Vzhledem k předmětu dřevovýroby podniku by obsahoval i program pro
řízení výroby.
Zmíněné doporučení bych viděla například v komplexně řešeném podnikovém
informačním systému RIS, respektive Racionalizovaný informační systém. Dodavatel
je sice až z Prahy, ale umožňuje si vyzkoušet systém na měsíc online zdarma. Tento
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software umožňuje organizaci na všech úrovních řízení, které si účetní jednotka vymezí
za potřebné. Do oblasti řízení by bylo zahrnuto manažerské řízení, majetek, obchod,
výroba, sklad a zakázky. Manažerské řízení poskytuje podniku cenné informace
zahrnující finanční zdraví podniku a ekonomiku. Mimo jiné zahrnuje Controlling,
obchodní statistiky a grafická vyjádření potřebných subsystémů. Dalším modulem by se
stala evidence majetku, jenž by zahrnovala kompletní evidenci majetku společnosti
DELTA podle středisek DŘEVO a KOVY, odpisy, inventury majetku s čárovými kódy
a automatizované zaúčtování operací do hlavních knih. Významným modulem
především pro středisko KOVY by byl modul obchod, který by zahrnovat hromadné
fakturace, expediční plány, evidenci objednávek, prodejní a dodavatelské ceníky nebo
doplňování a objednávání zásob. Nepostradatelným modulem je výroba, jelikož
společnost DELTA se zabývá mimo jiné výrobou a opracováním dřeva. Tento modul by
obsahoval kalkulace výroby s dalšími funkcemi jako například výrobní plány nebo
generování skladových pohybů. Jedním z posledních modulů by se stal modul sklady,
který by evidoval neomezený počet skladových zásob, disponoval by sledováním
pohybu zásob, oceňováním, umístěním dle středisek, inventarizací a automatickým
zúčtováním pohybu zásob. Konkrétní charakteristiky všech modulů jsou přehledně
dostupné na webových stránkách dodavatele - www.saul.cz.
Software RIS využívají střední i velké účetní jednotky. Mezi známé obchodní
společnosti využívající tento systém patří například Baťa nebo BONTONland.
Z finančních institucí a pojišťoven jej využívá Vojenská zdravotní pojišťovna, Allianz
nebo Generali. V zakoupení tohoto softwaru vidím především automatizaci díky
jednotlivým modulům a celkové zjednodušení organizace a koordinace ve firmě,
především ve výrobě, kde by se přehledně sledovaly firemní náklady. Celkově by
systém zlepšoval ekonomické výsledky firmy a rozvíjel její konkurenceschopnost.
Pořízení softwaru by bylo realizováno koupí u nejvhodnějšího dodavatele, kterým je
SAUL - informační systémy Praha. Podmínky pořízení budou splněny dle Zákona
o účetnictví, kdy cena pořízení bude vyšší jak 60 000 Kč a doba použitelnosti delší jak
1 rok. Účetní jednotka si může vybrat formu odpisu. Pořizovací cena nehmotného
majetku se následně promítne v nákladech tak, aby byla zachována zásada časové
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a věcné souvztažnosti. V případě účetních odpisů se majetek odepisuje po dobu, jenž
odpovídá jeho použitelnosti, kterou si může podnik stanovit odborným odhadem.
-

Uvažuji tedy, že by společnost DELTA, a. s. pořídila koupí software
s neomezenou licencí, dne 1. 5. 2018 v hodnotě 98 000 Kč. Dne 4. 5. 2018 by
proběhla instalace softwaru poskytnutá zdarma dodavatelem a v tento den by
rovněž účetní jednotka software zprovoznila a byl by zařazen do užívání.
-

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku:
Společnost předpokládá s 60-ti měsíční životností softwaru. Rovněž by byla ve
vnitropodnikové směrnici upravena skutečnost, že nehmotný majetek by začala
odepisovat od následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání.
Měsíční účetní odpis: 98 000 / 60 = 1 633,3333 tj. 1 634 Kč.
Roční odpis: 1 634 x 12 = 19 608 Kč
Odpis bude zaúčtován: do nákladů na 551 / 073 jako oprávky k DNM
Účtováno v obdobích: 06/2018 – 05/2023 (5 let)

-

Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku:
Uvažuji se stejným zadáním a jelikož je software určen na dobu neurčitou, dobu
odepisování musíme určit dle konkrétního druhu majetku. V našem případě se
jedná o software, který se dle legislativy odepisuje minimálně 36 měsíců.
I nadále se bude odepisovat od měsíce následujícího po zařazení majetku do
užívání.
Výše ročních odpisů:
Rok 2018: (98 000 / 36 x 7) = 19 055,5555 tj. 19 056 Kč
Rok 2019: (98 000 / 36 x 12) = 32 666,6666 tj. 32 667 Kč
Rok 2020: (98 000 / 36 x 12) = 32 667 Kč
Rok 2021: (98 000 / 36 x 5) = 13 609, 1111 tj. 13 610 Kč
Celkem by se odepisovalo 3 roky do výše 98 000 Kč.
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6.2 Odpisování dlouhodobého majetku
Při každém pořízení dlouhodobého majetku si společnost zvolí způsob jeho
odepisování. Také sestavení účetního odpisového plánu je v kompetenci účetní jednotky
spolu s odhadováním doby použitelnosti majetku při pořízení do podniku. Tyto
skutečnosti mohou ovlivňovat hodnoty aktiv, jež jsou vykazovány v rozvaze a tím
i celý věrný a poctivý obraz podniku. Většina podniků považuje daňový způsob
odepisování za úsporu času před účetním odepisováním a v tom je značný problém,
jelikož daňový způsob nevyjádří přesné opotřebení majetku. Především účetní odpisy
vyjadřují nejpřesněji opotřebení majetku.
Ve společnosti DELTA, a. s. z většiny převažuje zrychlené odepisování majetku
a jelikož tento způsob odepisování po celou dobu užívání tohoto majetku nelze měnit,
doporučuji společnosti do dalších let v případě pořízení majetku (především strojů do
výroby) upřednostnit účetní způsob odepisování tohoto majetku. Právě u technologií
ve výrobě se snižuje hodnota majetku kvůli fyzickému opotřebení, výhledově časové
náročnosti a zaostávání. Tento proces snižování hodnoty majetku je nutné vyjadřovat
účetními odpisy, které zajistí reálnost opotřebení a hodnoty majetku.
Můžeme argumentovat, že společnost DELTA je prosperující firma na trhu a v blízké
budoucnosti bude opět inovovat své strojní technologie ve výrobě, tudíž pořídí
dlouhodobý majetek. Doposud tento majetek odepisovala daňovým způsobem,
zrychleně (předpokládejme, že doba odepisování majetku je 5 let). Pokud by použila
společnost způsob odepisování účetní, odhadne si dobu použitelnosti pořízeného
majetku na 8 let. Tento rozdíl 3 let se následně projeví ve Výkazu zisku a ztráty
a položce odložené daně.
Vzorové příklady účetního odpisování a odpisového plánu:
 Společnost DELTA, a. s. pořídí v červnu 2018 osobní automobil s pořizovací
cenou 620.000 Kč. Doba životnosti je stanovena na 48 měsíců.
 Společnost DELTA, a. s. pořídí v červenci 2018 nový počítač s příslušenstvím,
kde pořizovací cena činí 75.000 Kč. Doba životnosti je stanovena na 35 měsíců.
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Tab. 20: Odpisový plán příkladů.
(Vlastní zpracování, 2018)

Inventární
označení

Druh
majetku

Vstupní
cena

Metoda
odpisování

Počet
měsíců

Měsíční
odpis

HM043

Os. automobil

620 000,-

Časová

48

12 917,-

HM053

Počítač plus

75 000,-

Časová

35

2 143,-

V případě pořízení výrobní linky na kusové dřevo - brikety by musela účetní jednotka
použít místo časové metodiky účetních odpisů metodiku výkonovou. Předpokládejme,
že společnost DELTA pořídí v srpnu 2018 výrobní linku na kusové brikety. Její
pořizovací cena je 490 000Kč a předpokládaná doba životnosti v kusech 350 000 ks.
 V

případě

výkonové

metody

by

se

účetní

odpis

vypočítal

jako

490 000 / 350 000 = 1,4 Kč na 1 kus
Závěrem je nutné podotknout, že každá doba životnosti konkrétního majetku stanovená
podle Zákona o daních z příjmů nemůže reálně odpovídat době životnosti zakoupeného
majetku firmou. Ačkoli metodika zrychlených odpisů nevystihuje reálně průběh
skutečného opotřebení majetku ve firmě, i účetní odpisy nevystihují 100% reálnost
v účetnictví. Avšak jak již bylo zmíněno, účetními odpisy dokážeme nejpřesněji vyjádřit
fyzické opotřebení majetku v podniku.
Společnost DELTA, a. s. musí mít ve své vnitropodnikové směrnici zapracovány
podkladové informace o účetních odpisech a účetním odpisovém plánu, který by měl
odpovídat skutečnému opotřebení majetku. V případě účetních časových odpisů se
budou odpisy počítat s přesností na měsíce, u výkonových odpisů se stanoví podle
předpokládaného výkonu za existenci určitého majetku podle odborného úsudku.
Účtovat o účetních odpisech se bude na výsledkovém nákladovém účtu 551 – Odpisy
DHM a DNM.
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6.3 Vykazování dotačního majetku v účetní závěrce
Jak bylo popsáno v kapitole 4.3.1, společnost DELTA, a. s. čerpala od roku 2012 dotace
na pořízení dlouhodobého majetku. Zapojila se do tří programů Rozvoje – dotace.
Klíčovou skutečností je, že pořizovací ceny dlouhodobých hmotných majetků na
pořízení těchto majetků se sníží o poskytnutou dotaci. V tomto případě se ve
společnosti dotace neúčtuje do výnosů, ale odečítá se od pořizovací ceny konkrétního
majetku. Dotace následně snižuje částku odpisů. Firmy DELTA má od roku 2012 ve své
vnitropodnikové směrnici řádně zapracovaný dodatek právě k dotacím, jejich účtování
a sestavený účtový rozvrh analytických účtů pro jednotlivé programy Rozvojů –
dotací.
Konkrétně 3 dlouhodobé hmotné majetky pořízené z roku 2012 na dotace jsou v roce
2016 plně odepsány. Jedná se o linky do dřevovýroby. Další 2 dlouhodobé hmotné
majetky, které byly pořízeny prostřednictvím dotací v roce 2014 se budou i nadále
v roce 2016 řádně odepisovat dle odpisového plánu až do roku 2018. Zde se jedná
o uzli taktéž do dřevovýroby.
Tab. 21: Odpisy HM pořízeného prostřednictvím dotací.
(Vlastní zpracování, 2018)

Odp.
Rok Způsob odp. skupina
VC
Odp. % Roční odpis
ZC
Linka zkracování řeziva; pořízeno 23. 1. 2012; zařazeno 23. 1. 2012
2012 HM zrychl.
2+10%
1 075 000 Kč
30%
322 500 Kč
752 500 Kč
2013 HM zrychl.
2+10%
1 075 000 Kč
28%
301 000 Kč
451 500 Kč
2014 HM zrychl.
2+10%
1 075 000 Kč
21%
225 750 Kč
225 750 Kč
2015 HM zrychl.
2+10%
1 075 000 Kč
14%
150 500 Kč
75 250 Kč
2016 HM zrychl.
2+10%
1 075 000 Kč
7%
75 250 Kč
0 Kč
Linka dopravy a zpracování odpad; pořízeno 26. 1. 2012; zařazeno 26. 1. 2012
2012 HM zrychl.
2+10%
4 850 000 Kč
30%
1 455 000 Kč 3 395 000 Kč
2013 HM zrychl.
2+10%
4 850 000 Kč
28%
1 358 000 Kč 2 037 000 Kč
2014 HM zrychl.
2+10%
4 850 000 Kč
21%
1 018 500 Kč 1 018 500 Kč
2015 HM zrychl.
2+10%
4 850 000 Kč
14%
679 000 Kč
339 500 Kč
2016 HM zrychl.
2+10%
4 850 000 Kč
7%
339 500 Kč
0 Kč
Linka optimalizace lamel; pořízeno 31. 1. 2012; zařazeno 31. 1. 2012
2012 HM zrychl.
2+10%
2 300 000 Kč
30%
690 000 Kč 1 610 000 Kč
2013 HM zrychl.
2+10%
2 300 000 Kč
28%
644 000 Kč
966 000 Kč
2014 HM zrychl.
2+10%
2 300 000 Kč
21%
483 000 Kč
483 000 Kč
2015 HM zrychl.
2+10%
2 300 000 Kč
14%
322 000 Kč
161 000 Kč
2016 HM zrychl.
2+10%
2 300 000 Kč
7%
161 000 Kč
0 Kč
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2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018

Uzel briketování; pořízeno 20. 8. 2014; zařazeno 20. 8. 2014
HM zrychl.
2+10%
2 742 000 Kč
30%
822 600 Kč
HM zrychl.
2+10%
2 742 000 Kč
28%
767 760 Kč
HM zrychl.
2+10%
2 742 000 Kč
21%
575 820 Kč
HM zrychl.
2+10%
2 742 000 Kč
14%
383 880 Kč
HM zrychl.
2+10%
2 742 000 Kč
7%
191 940 Kč
Uzel lepení desek; pořízeno 20. 8. 2014; zařazeno 20. 8. 2014
HM zrychl.
2+10%
688 500 Kč
30%
206 550 Kč
HM zrychl.
2+10%
688 500 Kč
28%
192 780 Kč
HM zrychl.
2+10%
688 500 Kč
21%
144 585 Kč
HM zrychl.
2+10%
688 500 Kč
14%
96 390 Kč
HM zrychl.
2+10%
688 500 Kč
7%
48 195 Kč

1 919 400 Kč
1 151 640 Kč
575 820 Kč
191 940 Kč
0 Kč
481 950 Kč
289 170 Kč
144 585 Kč
48 195 Kč
0 Kč

Problémem ovšem je zkreslené vykazování rozvahových položek dlouhodobého
hmotného majetku a odpisů. S dotacemi souvisí především dodržování zásady
akruálního principu, kdy má účetní jednotka za úkol účtovat o případech do účetního
období, se kterým věcně a časově souvisí. Důležité je však věrné a poctivé vykazování
účetních výkazů a v tomto případě nám dotace zkreslují určité položky ve výkazech.
Společnost DELTA, a. s. čerpala investiční dotace, tzn. dotace na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku, kdy použití dotace následně snižuje ocenění majetku.
Veškerý majetek snížený o konkrétní dotační částku je účtován účetní jednotkou na
obvyklých účtech analyticky. Tyto významné skutečnosti nejsme schopni z Rozvahy
vyčíst a měly by se samostatně vykazovat.
Doporučovala bych podniku vytvořit vnitropodnikovou Rozvahu, která by byla
součástí účetní závěrky, a do ní k aktivním položkám dlouhodobého hmotného majetku
přiřadit položku – Dlouhodobý hmotný majetek – dotace. Na tomto řádku by se
vykazoval veškerý majetek pořízený prostřednictvím dotací a rozlišovaly by se jeho
skutečné pořizované ceny a ceny majetku ponížené o dotaci. Nebo případně veškerý
dotační majetek, jeho pořizovací ceny a ceny kupní bez dotace přehledně vykazovat
v příloze účetní závěrky (Viz. tabulka 10 níže).
Například:
Číslo inventární karty 40: frézovací linka - pořizovací cena 597 000 Kč
- kupní cena bez dotace 1 194 000 Kč
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Viz. Tab. 10: Účetní stav movitého majetku podniku, str. 60.
Popis

Pořizovací cena

Oprávky

15 708 880,80Kč

-12 741 801,12Kč

2 967 079,68Kč

Dotace 1

8 260 146,00Kč

-8 260 146,00Kč

0Kč

16 520 000,00Kč

Dotace 2

12 725 000,00Kč

-12 725 000,00Kč

0Kč

25 450 000,00Kč

Dotace 3

3 430 500,00Kč

-2 710 095,00Kč

720 405,00Kč

5 717 500,00Kč

Zálohy na IM

2 490 417,38Kč

0Kč

2 490 417,38Kč

42 614 944,18Kč

-36 437 042,12Kč

6 177 902,06Kč

11 491 888,57Kč

-9 291 946,12Kč

2 199 942,45Kč

Dotace 1

8 260 146,00Kč

-8 260 146,00Kč

0Kč

16 520 000,00Kč

Dotace 2

12 725 000,00Kč

-12 725 000,00Kč

0Kč

25 450 000,00Kč

Dotace 3

3 430 500,00Kč

-2 710 095,00Kč

720 405,00Kč

5 717 500,00Kč

Zálohy na IM

2 077 194,24Kč

0Kč

2 077 194,24Kč

37 984 728,81Kč

-32 987 187,12Kč

4 997 541,69Kč

4 216 992,23Kč

-3 449 855,00Kč

767 137,23Kč

413 223,14Kč

0Kč

413 223,14Kč

4 630 215,37Kč

-3 449 855,00Kč

1 180 360,37Kč

Stroje DELTA

Celkem

Zůstatková cena

Cena bez dotací

47 687 500,00Kč

z toho:
Stroje DŘEVO

Celkem
Stroje KOV
Zálohy na IM
Celkem

47 687 500,00Kč

0Kč

6.4 Zavedení interního auditu
Při zpracování SWOT analýzy byla za jednu z příležitostí uvedena možnost zavedení
interního auditu, kterou společnost doposud nemá. Vybraná společnost DELTA, a. s.
má ve své organizaci pověřené převážně vedoucí pracovníky provozu, kteří kontrolují
provoz a výrobu. Ačkoliv by zavedení interního auditu žádalo určité výdaje s ním
spojené, do budoucna by mohla firma uvažovat o jeho zavedení, které by snížilo
potenciální auditorské riziko a zvýšila by se důvěryhodnost vnitřního kontrolního
prostředí. Navíc interní audit by sloužil jako užitečný nástroj k dosažení efektivnosti
komplexního řízení firmy. Mimo jiné by se nesnížily rizika jen pro auditory, ale také
pro společnost samotnou – např. provozní rizika. Za značnou výhodu zavedeného
interního auditu ve společnosti DELTA bych viděla značný rozsah kontroly nad
dřevovýrobou a střediskem KOVY a zefektivnění řízení a provozu firmy. Nic méně je
třeba zmínit i nevýhodné skutečnosti, kterými jsou vyšší náklady na zavedení interního
auditu a také vyšší personální požadavky, které by byly kladené na kvalifikování
konkrétního personálu pro provádění interního auditu. Následně výsledky interního
auditu by sloužily jako doporučení pro vedení společnosti a příležitost pro zlepšení.
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6.5 Vytvoření rezerv na opravy majetku
U každého podnikání vzniká potenciální míra rizika a nejistoty, se kterými musí
podnikatel počítat a následně i do budoucna na ně myslet. V případě společnosti
DELTA, které se v současné situaci daří, by bylo vhodné proto vytvořit finanční či jiné
rezervy, jež by následně posloužily v horších časech podniku.
Jelikož firma žádné rezervy nevytváří, doporučila bych ji se zaměřit na tvorbu rezerv
na opravy hmotného majetku z důvodů velkého počtu strojů a technologií ve
výrobě, které se postupem času opotřebovávají a může tak dojít k nečekaným závadám
či nákladnějším opravám. Navíc by rezervy mohly přispět k vyšší reálnosti účetnictví
a daňové optimalizaci - snížení daňové povinnosti. Tyto rezervy spadají do kategorie
zákonných rezerv, které upravuje Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zajištění
základu daně z příjmů. Podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. se za rezervy považují budoucí
výdaje, se kterými se pojí známý účel, ale nejistá výše částky nebo datum vzniku.
Tvorba rezerv na opravy hmotného majetku představuje zvýšení daňových nákladů
a čerpání nebo zrušení těchto rezerv značí snížení daňových nákladů. Obecně platí, že
tyto rezervy společnosti pomohou při odkladu daňové povinnosti. V době, kdy bude
společnost čerpat zákonné rezervy, bude docházet ke zvyšování základu daně
prostřednictvím snižování nákladů rezerv. Účtování rezerv by probíhalo následovně:
•

Tvorba rezerv - na stranu MÁ DÁTI účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle
zvláštních předpisů a na stranu DAL účet 451 - Rezervy podle zvláštních
předpisů.

•

Uložení prostředků na samostatný účet – Vytvoření pomocného analytického
účtu například 221.9 souvztažně s účtem 221.1.

•

Konkrétní oprava DM – Účetní předpis samotné opravy je 511/321.

•

Úhrada opravy ze samostatného účtu – Vyrušíme účet 221.9 na straně DAL
s účtem 321 na straně MÁ DÁTI.

•

Použití, snížení nebo zrušení rezerv - probíhá naopak, na stranu MÁ DÁTI účet
451 a na straně DAL účet 552.
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Podstatou tvorby rezerv na opravu dlouhodobého majetku je si vytvořit v průběhu
plánovaných obdobích zdroje na konkrétní plánované opravy. Výše rezervy se následně
ve zdaňovacím období rovná podílu rozpočtu nákladů na opravy a počtu zdaňovacích
období. Rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku se můžou tvořit dle
Zákona o rezervách u majetku zařazeného od 2. odpisové skupiny. Maximální
zdaňovací období u vytvořených rezerv je ve 2. odpisové skupině: 3 zdaňovací období,
ve 3. odpisové skupině: 6 zdaňovacích období, ve 4. odpisové skupině: 8 zdaňovacích
období a v 5.-6. odpisové skupině: 10 zdaňovacích období.
Dle Zákona o rezervách se rezervy smí tvořit pouze na opravu, jenž nastala opotřebením
hmotného majetku a tuto rezervu může vytvářet vlastník majetku, osoba s právem
hospodařit s majetkem nebo osoba, která je nájemcem majetku. V případě firmy
DELTA, a. s. je veškerý hmotný majetek ve vlastnictví a kompetenci vlastníka.
Pro vytvoření rezervy na opravu DM by bylo vhodné, aby si společnost DELTA, a. s.
vytvořila plán oprav a plánovaný rozpočet nákladů na opravy. Následně by měla do
vnitropodnikové směrnice zapracovat skutečnosti o tvorbě a použití rezervy.
Rozlišujeme rezervy s využitím časové nebo výkonové metodiky. Doporučovala bych
se přiklonit k metodice časové, která je v praxi nejvíce využívána a tvoří se rovnoměrně
v čase podle stanovené doby. Obecně můžeme říct, že vytvoření rezervy (nejen) na
opravu hmotného majetku, představuje zásadu opatrnosti do budoucna.
Vzorový plán tvorby rezervy:
− Předmět opravy: údržba linky, výměna nožů a separace odpadu
− Plánovaný rozpočet opravy: 330 000 Kč
− Plánovaný datum zahájení a ukončení opravy: 12. 1. 2020, 18. 6. 2022
V průběhu tvorby a čerpání rezerv doporučuji pravidelně kontrolu, zda je výše rezervy
v odpovídající skutečnosti a oprávněnosti. Důležitá je také inventarizace rozvahových
účtů a souvisejících nákladových účtů.
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Tvorba rezervy:
Společnost DELTA, a. s. si naplánuje v roce 2020 opravu svého dlouhodobého
hmotného majetku. Jedná se konkrétně o linku na zkracování řeziva. Tato linka je
evidována na kartě majetku číslo 54 a je zařazena do 2. odpisové skupiny. Její
pořizovací cena byla 1 450 000 Kč. Tvorba rezervy bude na probíhat ve
3 zdaňovacích obdobích. Plánované kalkulované náklady jsou vyčísleny na
330 000 Kč.
 Tvorba rezervy na opravu linky bude v letech 2020, 2021 a 2022.
 Výše rezervy = 330.000 / 3 = 110.000 Kč
Tab. 22: Rezerva na opravu DM.
(Vlastní zpracování, 2018)

Rezerva na HM

2020

2021

2022

2023

Tvorba rezervy

110 000 Kč

110 000 Kč

110 000 Kč

-

Čerpání rezervy

-

-

-

- 330 000 Kč

Vliv na ZD

- 110 000 Kč

- 220 000 Kč

- 330 000 Kč

Oprava HM

− Účtování bude ve všech 3 letech (2020 – 2022) probíhat stejně:
s předkontací: 552 / 451 a s částkou: 110 000 Kč
− Rozpuštění rezervy na opravu linky v posledním roce (2023):
s předkontací: 451 / 552 a s částkou: 330 000 Kč
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6.6 Rozdělení společnosti DELTA, a. s.
Z organizačního hlediska bych korporaci doporučila proces přeměny společnosti. Na
základě znaleckého posudku a projektu návrhu, které by byly vypracovány, by mohlo
dojít k rozdělení společnosti na 3 samostatné části, a to podle oborů podnikání. První
částí by byla oblast DŘEVA, druhá část je oblast KOVU a třetí část by zahrnovala
oblast FINANCÍ. Vznikly by tak 3 samostatné akciové společnosti. Došlo by
k zefektivnění oborových oblastí a vůbec celého provozu a organizace společnosti.
Vlastnické poměry by zůstaly zachovány a nebylo by proto nutné dělat žádné vyrovnání
akcionářů. Podle zákonných podmínek by se následně vyhodnotilo, které společnosti by
dále podléhaly auditu.
Společnost "DŘEVO" by zahrnovalo veškerou dřevařskou výrobu, která se koná
v současné společnosti. Nově by do něj mohly přibýt i podíly ve společnosti ALFA,
s. r. o. na Slovensku, protože má totožný předmět podnikání. Tato společnost by
disponovala největším objemem aktiv, který je nutný pro tento obor podnikání.
Druhou společností by se stala společnost "KOVY". Tato společnost by se soustředila
na obchod s kovovým materiálem. Jednalo by se tudíž o společnost obchodní nikoli
výrobní. Z toho vyplývá, že tato společnost by nepotřebovala ke své činnosti takový
rozsah dlouhodobého majetku jako první společnost, ale bude disponovat poměrně
vysokým objemem zásob. Také bych do této společnosti soustředila větší objem
finančních prostředků.
Poslední nově vzniklou společností by se stala společnost "FINANCE". Majetkově by
tato společnost nebyla nijak složitá a vstoupily by do ní především všechny majetkové
účasti, mimo těch, které jsou zaměřeny na dřevařskou výrobu. Dále by sem spadala
finanční aktiva reprezentovaná půjčkami. A v neposlední řadě by bylo možné zvážit
fúzi se společností SIGMA, s. r. o., jenž se zabývá finanční činností (pronájmem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor).
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ZÁVĚR
Předložená diplomová práce byla zpracována na téma externího auditu, při kterém se
ověřovala účetní závěrka společnosti DELTA, a. s. za rok 2016. Zaměření auditu
směřovalo primárně na oblast stálých aktiv firmy. Cílem bylo aplikovat vybrané
auditorské postupy na dlouhodobý majetek a následně vymezit klíčové návrhy
a doporučení v oblasti auditu a účetnictví auditované společnosti, aby byly v souladu
s legislativou a přínosné pro korporaci.
Aby bylo dosaženo hlavního cíle práce, stanovila jsem si konkrétní dílčí cíle, přes které
jsem postupovala v práci. Jednotlivé auditorské postupy vychází z teoretické části práce
a základních poznatků o samotném procesu auditu. Byly zde vysvětleny klíčové pojmy
a jednotlivé postupy auditu, ze kterých jsem dále vycházela v praktické části. V další
fázi práce byl definován předmět auditu, to znamená dlouhodobý majetek. Jelikož
vybraná společnost nedisponuje nehmotným majetkem, v analytické a praktické části
jsem se zaměřila na dlouhodobý hmotný a dlouhodobý finanční majetek. V analytické
části práce byla představena auditovaná společnost DELTA, a. s., se sídle v Olomouci.
Společnost je charakteristická dvojím předmětem podnikání, kdy prvním je
dřevovýroba, která zahrnuje zpracování dřeva a výrobu dřevěných produktů. Druhou
aktivitou společnosti je divize kovů, jenž je zaměřena na obchodní a distribuční činnost
s hutními materiály (především feroslitinami). Mimo jiné také následovala finanční
analýza společnost a celková analýza dlouhodobého majetku.
Klíčovou částí práce byl samotný audit dlouhodobého majetku v podniku, kde byly
aplikovány konkrétní auditorské postupy a testy. Dříve, než nastaly tyto úkony, bylo
nutné se seznámit s účetním systémem společnosti, předloženými konsolidovanými
účetními výkazy, vnitřní směrnicí a s jinými účetními a daňovými dokumenty.
Následovalo porozumění kontrolnímu prostředí firmy, posouzení rizika zakázky,
stanovení plánovací hladiny významnosti a sestavení plánu a strategie auditu. Po těchto
krocích byl podroben auditu dlouhodobý majetek společnosti v souladu se Zákonem
o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky.
Výsledkem auditu bylo vydání výroku auditorem ve zprávě auditora, který byl vysloven
jako výrok bez výhrad a spojuje se s oblastí stálých aktiv účetní závěrky k 31. 12.
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2016. V průběhu auditu se sice objevily nedostatky, ale nebyly natolik významné, aby
ovlivnili konečný výsledek auditu. Na základě provedeného auditu a zjištěných
nesprávností byla navržena a zároveň zkonzultována doporučení pro společnost, která
věřím, že jí budou přínosem. Současně mohu potvrdit, že podnik vykonává svojí
podnikatelskou činnost v souladu s konsolidačními pravidly mateřské společnosti
a vykazuje věrný a poctivý obraz účetnictví.
Jedním z návrhů bylo pořízení podnikového informačního softwaru, konkrétně systému
RIS - Racionalizovaný informační systém, který by přispěl k celkovému zjednodušení
organizaci a koordinaci v podniku, především ve výrobě. Současně by systém zlepšil
ekonomické výsledky firmy a její konkurenceschopnost na trhu. Současně mohu
potvrdit, že podnik vykonává svojí podnikatelskou činnost v souladu s konsolidačními
pravidly mateřské společnosti a vykazuje věrný a poctivý obraz účetnictví. Doporučení
se týkalo také způsobu odpisování majetku, kdy účetní jednotka preferuje daňové
zrychlené odpisy a nevyobrazuje tak skutečné opotřebení majetku, které by bylo vhodné
vyjádřit účetními odpisy.
Dalším z návrhů bylo vytvoření buď vnitropodnikové Rozvahy, která by byla součástí
účetní závěrky a nebo samostatný přehled vykazování dotačních položek majetku.
Vzhledem k rozsáhlému čerpání dotací se jeví problém zkresleného vykazování
rozvahových položek dlouhodobého hmotného majetku. Potenciál vidím i společně s
firmou v zavedení interního auditu, který by snížil potenciální auditorské riziko a
zvýšila by se důvěryhodnost vnitřního kontrolního systému podniku. Celkově by bylo
zefektivněno řízení a provoz firmy.
V neposlední řadě jsem doporučila firmě zaměřit se na tvorbu rezerv na opravy
hmotného majetku, jelikož podnik disponuje velkým objemem strojů a technologií ve
střediscích KOVY a DŘEVO. Kdykoli může dojít k nepředvídatelným událostem, jako
jsou nečekané závady či nákladné opravy strojů. Tvoření rezerv by také přispělo k vyšší
reálnosti účetnictví. Posledním návrhem bylo rozdělení korporace na 3 samostatné
podniky podle oboru podnikání, kdy by došlo ke zefektivnění oborových oblastí
a provozu firmy. Všechny návrhy byly zhodnoceny a některé z nich je možné v nejbližší
době uplatnit.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Seznam použitých vzorců finanční analýzy.
(Vlastní zpracování, 2018)

Využité vzorce finančních ukazatelů:
Výše pracovního kapitálu = oběžná aktiva – krátkodobé závazky; tento vzorec
představuje tu část aktiv, která je financována dlouhodobými finančními zdroji.
Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky; vyjadřuje kolikrát pokrývají
oběžná aktiva závazky společnosti DELTA, a. s..
Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky;
Obrat fixních aktiv = tržby / fixní aktiva; za fixní aktiva se považuje dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek.
Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva; ukazatel ekonomické aktivity
společnosti, který svědčí o míře využití aktiv.
Ukazatel zadluženosti = (pasiva – vlastní kapitál) / celková aktiva; měří procentuální
poměr fondů, které věřitelé poskytli společnosti DELTA, a. s.. Čím je ukazatel vyšší,
tím je vyšší financování cizími zdroji.
Dluh na vlastní jmění = (cizí zdroje + ostatní pasiva) / vlastní kapitál; ukazatel
zadluženosti vlastního kapitálu.
Zisková marže = čistý zisk / čisté tržby; vyjadřuje zisk na 1 Kč obratu.
ROA = čistý zisk / celková aktiva; udává v % výnosnost použitého kapitálu.
ROE = čistý zisk / vlastní jmění; udává míru zisku na jednotku investice akcionářů
společnosti.
Doba obrátky zásob = (zásoby / (tržby / 360)); vyjadřuje ve dnech, za jak dlouhou
dobu může prodej společnosti profinancovat výši zásob.
Doba obrátky pohledávek = (kr. pohledávky / (tržby / 360)); vyjadřuje opět ve dnech,
jak rychle při stávajícím obratu může být splacena celá výše pohledávek.
Dobra obratu závazků = (kr. závazky / (tržby / 360)); vyjadřuje ve dnech, jak rychle
při stávajícím obratu může být splacena celá výše krátkodobých závazků (bez
bankovních úvěrů). Za výkony uvažujeme součet tržeb zboží a tržeb za prodej výrobků
a služeb.

I

Příloha 2: VZZ společnosti DELTA, a.s. za roky 2013-2016, v tis. Kč.
(Vlastní zpracování, 2018)

Položka
Tržby za prodej zboží
Náklad na prodej zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby z prodeje vl. výrobků a sl.
Změna stavu zásob vl. činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba mat. a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů spol.
Náklady na SZ a ZP
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje dd majetku a mat.
Tržby z prodeje dd majetku
Tržby z prodeje materiálu
ZC prodaného dd majetku a mat.
ZC prodaného dd majetku
Změna stavu rezerv a OP v PO
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní HV
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
HV z finančních operací
Daň z příjmu za běžnou činnost
Splatná
HV za běžnou činnost
HV za účetní období
HV před zdaněním

2013
447482
428700
18782
73890
75293
-1043

2014
367566
358024
9542
87168
87168

2015
349757
335361
14396
85353
85353

2016
282827
271082
11745
76804
76804

39835
26272
13563
52837
16331
12119

58656
44976
13680
38054
19589
14501

61076
46794
14282
38673
19404
14338

64283
47449
16834
24266
20288
14999

4058
124
175
4170

4967
121
187
4845

4957
109
193
4745
100
100

5179
110
188
3419
78
35
43

59350
59660
13125
2874

23782
40454
-2241
2438

344
1062
-269
2610

9857
3847
8884
4371
4371
17638
17638
22009

7966
3799
6605
3928
3928
436
436
4364

3263
2304
3569
668
668
2632
2632
3300

-51
13212
12725
32699
3544
1066
17501
4783
15196
9062
9062
38833
38833
47895

II

Příloha 3: Majetková analýza - aktiva společnosti za roky 2013-2016, v tis. Kč.
(Vlastní zpracování, 2018)

Položka
2013
2014
2015
2016
Aktiva celkem
413135 377514 343764 349540
Pohledávky za upsaný ZK
Dlouhodobý majetek
67768
64070
57799
93918
Dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek
9411
10819
9820
9636
Pozemky
1202
1202
1202
1202
Stavby
2396
2676
2461
2256
SMV a soubory
5813
6941
6157
3688
Nedokončený DHM
Poskytnuté zálohy na DHM
2490
Dlouhodobý finanční majetek
58357
53251
47979
84282
Podíly v ovlád. a říz. osobách
220
220
220
220
Podíly s podstatným vlivem
41000
Ostatní dlouhodobé CP a podíly
20000
20000
20000
20000
Půjčky, úvěry ovlád. a říz. osob
38137
33031
27759
23062
Oběžná aktiva
345287 313341 285935 255551
Zásoby
32807
48553
31349
47665
Materiál
12822
10637
9110
17302
Výrobky
Zboží
19985
37916
22239
30363
Dlouhodobé pohledávky
0
0
0
89
Jiné pohledávky
89
Krátkodobé pohledávky
184053 159200 94132 148265
Pohledávky z obch. vztahů
122804 101740 58518
59398
Stát-daňové pohledávky
2641
2789
3482
Krátkodobě poskytnuté zálohy
9822
9437
9445
12932
Jiné pohledávky
51427
45382
23380
72453
Krátkodobý finanční majetek
128427 105588 160454 59532
Peníze
212
288
200
238
Účty v bankách
128215 105300 160254 59294
Časové rozlišení
80
103
30
71
Náklady příštích období
80
103
30
71

III

Příloha 4: Majetková analýza - pasiva společnosti za roky 2013-2016, v tis. Kč.
(Vlastní zpracování, 2018)

Položka
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Změny základního kapitálu
Fondy ze zisku
Ostatní rezervní fondy
VH minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
HV běžného účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky ke spol. a účastníkům
Vydané dluhopisy
Krátkodobé závazky
Závazky z obch. vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze SZ a ZP
Stát-daňové závazky a dotace
Krátkodobě přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobé bank. úvěry
Časové rozlišení

2013
413135
322180
73000

2014
377514
339818
73000

2015
343764
340253
73000

2016
349540
342886
73000

2270
2270
208077
208077
38833
90955
0
75595
75595

4212
4212
244968
244968
17638
37696
0
17294
17294

4211
4211
262606
262606
436
3511
0
0

4211
4211
263043
263043
2632
6654
0
0

15360
6436
848
458
7618

20402
11488
960
563
6055
1315
21

3511
1375
983
547
591
15

6654
4881
942
593
227

0

0

0

11
0

0

0

0

0

IV

Příloha 5: Přehled o peněžních tocích 2016 v tis. Kč.
(Vlastní zpracování, 2018)

Položka
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku ú.o.
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti:
účetní zisk nebo ztráta před zdaněním
úpravy o nepeněžní operace
odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny
prodaných stálých aktiv
změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv
výnosy z podílů na zisku
vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků
zahrnutých do ocenění DM
případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a
změnami pracovního kapitálu
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového
rozlišení A
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a
časového rozlišení P
Změna stavu zásob
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
nespadajícího do ř. 1
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnutých do
ocenění DM
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá
období
Přijaté podíly na zisku
Čistý peněžní tok z provozní činnosti

V

Skutečnost ve
sledovaném období
106 825
13 640
15 772
14 870
292

610

29 412
-15 536
-3 145
-13 756
1 365

13 876
-1 304
694
-2 490
10 776

Příloha 6: Soupis majetku střediska DŘEVO.
(Vlastní zpracování, 2018)
Položka

PC

oprávky

ZC

vysokozdvižný vozík

81 500 Kč

81 500 Kč

0 Kč

formátovací pila

63 000 Kč

63 000 Kč

0 Kč

180 000 Kč

180 000 Kč

0 Kč

širokopásová bruska
vozík elektrický

56 522 Kč

56 522 Kč

0 Kč

Kompresor

134 500 Kč

134 500 Kč

0 Kč

ostřička kotoučů

124 000 Kč

124 000 Kč

0 Kč

147 459,67 Kč

147 459,67 Kč

0 Kč

Transformátor
Rozvaděč

308 500 Kč

308 500 Kč

0 Kč

PC s kamerami

113 396,20 Kč

113 396,20 Kč

0 Kč

frézka SK

762 718,67 Kč

762 718,67 Kč

0 Kč

43 584,96 Kč

43 584,96 Kč

0 Kč

spodní frézka
odvlhčovač vzduchu
bruska nástrojová
auto Peugeot
Odsávání

60 700 Kč

60 700 Kč

0 Kč

56 560,55 Kč

56 560,55 Kč

0 Kč

157 000 Kč

157 000 Kč

0 Kč

1 207 336,20 Kč

1 183 191 Kč

24 145,20 Kč

bruska hoblovací

46 788,68 Kč

46 788,68 Kč

0 Kč

formátovací pila M

93 305,91 Kč

93 305,91 Kč

0 Kč

formátovací pila J

44 730,98 Kč

44 730,98 Kč

0 Kč

313 456,50 Kč

313 456,50 Kč

0 Kč

550 900 Kč

492 139 Kč

58 761 Kč

98 925 Kč

98 925 Kč

0 Kč

čelní Heli S

363 700 Kč

338 241 Kč

25 459 Kč

vícelistá pila

404 000 Kč

375 720 Kč

28 280 Kč

čelní Heli F

455 900 Kč

360 161 Kč

95 739 Kč

1 877 458,50 Kč

1 483 193 Kč

394 265,50 Kč

podstolní pila

443 222,25 Kč

257 070 Kč

186 152,25 Kč

kapovací pila

440 412,25 Kč

255 440 Kč

184 972,25 Kč

2 244 165,91 Kč

1 301 617 Kč

942 548,91 Kč

618 144,34 Kč

358 525 Kč

259 619,34 Kč

hydraulický lis
Kotel
bezpečnostní zařízení

vykracovací linka

briketovací lis
pila s válem
Celkem
Leasing

11 491 888,57 Kč
PC

sušárna na dřevo

7 144 021,80 Kč

výrobní linka

8 363 053,20 Kč

automatická pila

1 195 000,00Kč

briketovací lis

5 001 874,80 Kč

profilová frézka

1 286 715,00 Kč

výrobní linka S

2 661 912,50 Kč

formátovací pila
frézka s příslušenstvím
zkracovací pila
sekačka na odpad
Celkem

129 843,80 Kč
1 475 578,80 Kč
982 193,30 Kč
1 253 580,20 Kč
29 493 773,40 Kč

VI

9 291 946,12 Kč 2 199 942,45 Kč

Příloha 7: Soupis majetku střediska KOV.
(Vlastní zpracování, 2018)

Položka
osobní auto Audi
zabezpečovací systém
stanice pro bigbagy
pracovní stroj Bobcat
Celkem
Leasing
návěs PANAV
nákladní auto MAN
Celkem

PC
oprávky
ZC
2 675 270,00 Kč 2 675 270,00 Kč
0 Kč
47 290 Kč
37 360,00 Kč
9 930,00 Kč
86 000,00 Kč
17 200,00 Kč 68 800,00 Kč
658 432,23 Kč
131 687,00 Kč 526 745,23 Kč
4 216 992,23 Kč 3 449 855,00 Kč 767 137,23 Kč
PC
557 144,40 Kč
1 944 397,30 Kč
2 501 541,70 Kč

VII

Příloha 8: Konsolidované účetní výkazy roku 2016.
(Účetní závěrka společnosti DELTA, 2016)

Konsolidovaný VZZ k 31. 12. 2016

VIII

Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2016

IX

