
OBSAH

B-10 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Pfiehled úãtÛ
B-30  Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Program auditu
B-50  Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Registr
B-52 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Test - Existence
B-53 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Test - PfiírÛstky
B-54 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Test – Úbytky majetku
B-55 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Test – SníÏení hodnoty majetku
B-56 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Test – Pofiízení majetku
B-57 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – Test – Odpisování majetku

F-10 Krátkodob˘ finanãní majetek – Pfiehled úãtÛ
F-11 Krátkodob˘ finanãní majetek – Pfiehled úãtÛ detail
F-30 Krátkodob˘ finanãní majetek – Program auditu
F-51 Krátkodob˘ finanãní majetek – Test – Bankovní konfirmace
F-51.3  Krátkodob˘ finanãní majetek – Odeslaná konfirmace A
F-51.4 Krátkodob˘ finanãní majetek – Odeslaná konfirmace B
F-51.5 Krátkodob˘ finanãní majetek – Odeslaná konfirmace C
F-51.6 Krátkodob˘ finanãní majetek – ObdrÏená konfirmace A
F-51.7 Krátkodob˘ finanãní majetek – ObdrÏená konfirmace B
F-51.8 Krátkodob˘ finanãní majetek – ObdrÏená konfirmace C
F-52 Krátkodob˘ finanãní majetek – Test – Dodateãné informace

část 3 MODELOVÝ SPIS



184
Část 3 – Modelový spis



185
Část 3 – Modelový spis



186
Část 3 – Modelový spis

Odkaz B-30

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o. Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Období: 31.12.2011 Revidoval: JA Datum: DDMMRR

PROGRAM AUDITU – DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK

V˘tah z formuláfie 185B – Vyhodnocení rizik

Provádûcí v˘znamnost: 683 tis. Kã

PoloÏka

(fiádek v˘kazu 

nebo úãet)

Budovy

a stavby

Stroje, náfiadí

a zafiízení

Dopravní

prostfiedky

Nábytek

Pofiízení

hmotn˘ch

investic

ZÛstatek

(tis.Kã)

32 392

51 741

901

235

8 521

PoloÏka

v˘znamná

(ano/ne)*

ano

ano

ano

ne

ano

V˘‰e rizika v˘znamné nesprávnosti

(Vysoká / Stfiední / Nízká / Îádná)**

C

Ïádné

stfiední

Ïádné

Ïádné

stfiední

E

stfiední

stfiední

stfiední

stfiední

stfiední

A

nízké

stfiední

Ïádné

Ïádné

stfiední

V

nízké

stfiední

Ïádné

Ïádné

stfiední

Popis klíãov˘ch rizik

a dal‰ích rizikov˘ch faktorÛ

Nûkolik poloÏek

Vût‰í poãet poloÏek,

ãastá obmûna, v minulosti chyby

Nûkolik vozidel, postaãuje

uji‰tûní o jejich existenci

Nev˘znamné

Nûkolik poloÏek,

nûkteré star‰í neÏ rok

1

2

Procedura

Úvodní rozpis
Pfiipravit úvodní rozpis relevantních úãtÛ (podle
potfieby dal‰í podpÛrné rozpisy) a
a) odsouhlasit v‰echny poloÏky na obratovou pfied-

vahu,
b) vytvofiit u kaÏdé poloÏky odkazy na auditorskou

dokumentaci, kde jsou zdokumentovány pfiíslu‰-
né testy.

Úãetní metody
Získat úãetní smûrnice a popis postupÛ schvalování
a úãtování pro v‰echny v˘znamné zÛstatky a trans-
akce. Posoudit, zda pouÏívané úãetní metody jsou:
a) pfiimûfiené a v souladu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy,
b) konzistentnû aplikovány.

Tvrzení Pfiipravil

JV

JV

Odkaz

B-10

Získány
a posouzeny.
Postupy jsou
pfiimûfiené

a konzistentní.
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3.1

3.2

3.3

Procedura

ODSOUHLASENÍ REGISTRU MAJETKU
Získat od úãetní jednotky následující rozpisy
a odsouhlasit je na obratovou pfiedvahu:
• PoloÏkov˘ seznam majetku (registr) s informací

o poãáteãní úãetní hodnotû, pofiizovací cenû,
oprávkách, odpisech bûÏného roku, koneãné úãet-
ní hodnotû a datu uvedení do pouÏívání.

• PoloÏkov˘ seznam pfiírÛstkÛ v pofiizovací hodnotû
s informací o datu uvedení do uÏívání a odpisové
skupinû.

• PoloÏkov˘ seznam úbytkÛ s informací o zÛstatko-
vé cenû, zpÛsobu vyfiazení a prodejní cenou v pfií-
padû prodeje majetku.

• PoloÏkov˘ seznam úãtÛ majetku v pofiízení
a poskytnut˘ch záloh na pofiízení majetku.

EXISTENCE MAJETKU
Vybrat poloÏky pro testování z registru majetku
k poãátku úãetního období.
Zkontrolovat fyzicky vybran˘ majetek, aby do‰lo
k uji‰tûní o jeho existenci.
Zkontrolovat také skuteãn˘ stav tohoto majetku,
protoÏe v˘sledek tohoto testu by mûl b˘t pouÏit pfii
posuzování potenciálního poklesu hodnoty tohoto
majetku a pfii odhadu v˘‰e potfiebné úpravy formou
odpisu (v pfiípadû trvalého poklesu hodnoty) nebo
opravné poloÏky (v pfiípadû pfiechodného poklesu
hodnoty).

P¤ÍRÒSTKY MAJETKU 
Vybrat poloÏky pfiírÛstkÛ, získat pfiíslu‰né faktury,
smlouvy o pofiízení nebo jinou podpÛrnou doku-
mentaci, získat pfiimûfienou jistotu o pfiechodu
vlastnictví a odsouhlasit cenu nákupu na fakturu,
smlouvu nebo platbu (kde je to moÏné) na ban-
kovní v˘pisy. 
U vybran˘ch poloÏek zkontrolovat, Ïe v‰echny akti-
vované náklady (napfi. vedlej‰í náklady související
s pofiízením) splÀují podmínky pro vykázání v dlou-
hodobém majetku v souladu s pfiíslu‰n˘m úãetním
rámcem.
Zkontrolovat, zda je pofiízení správnû klasifikováno
jako investiãní v˘daj (oãekává se ekonomick˘ pfií-
nos po dobu del‰í neÏ 12 mûsícÛ) a zda je zafiazen
do správné úãetní kategorie (napfi. Ïe budovy kou-
pené za úãelem prodeje nejsou zaúãtovány jako
dlouhodob˘ hmotn˘ majetek).

Tvrzení

A

EV

EA

Pfiipravil

JV

JV

JV

Odkaz

B-50

B-52

B-53
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3.4

3.5

3.6

3.7

Procedura

ÚBYTKY MAJETKU
Proãíst zápisy z porad vedení úãetní jednotky
a u novû pofiizovaného majetku ovûfiit, zda nahrazo-
val jin˘ majetek, kter˘ mûl b˘t vyfiazen.
Na vybran˘ch poloÏkách úbytkÛ dlouhodobého
hmotného majetku ze soupisu úbytkÛ provést
následující postupy:
• Provûfiit podpÛrné doklady (napfi. likvidaãní pro-

tokoly, vydané faktury, záznamy o pfiijaté hotovos-
ti, zápisy ze zasedání vedení úãetní jednotky),
posoudit dÛvody vyfiazení a získat pfiimûfiené uji‰-
tûní, Ïe vyfiazení bylo schváleno, provedeno
a správnû zaúãtováno.

• Na vybran˘ch poloÏkách otestovat, zda jsou v˘no-
sy z prodeje zaúãtované ve správné v˘‰i (smlouva,
faktura, pfiedávací protokol, bankovní v˘pisy
potvrzující platbu odbûratele).

SNÍÎENÍ HODNOTY MAJETKU
Posoudit vnûj‰í a vnitfiní indikátory sníÏení hodnoty
majetku.
V pfiípadû existence indikátorÛ sníÏení hodnoty zís-
kat kalkulaci sníÏení hodnoty. 

PO¤ÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO
MAJETKU
Získat poloÏkov˘ soupis majetku v pofiízení.
Odsouhlasit soupis na obratovou pfiedvahu. 
Vybrat vzorek majetku v pofiízení a odsouhlasit je
na dokumentaci, která dokládá existenci a ocenûní
tohoto majetku (napfiíklad smlouva, faktura).
Posoudit, zda testovan˘ majetek není jiÏ fyzicky
pouÏíván, a tedy nemûl b˘t jiÏ zafiazen do uÏívání
a odepisován.

ODPISOVÁNÍ MAJETKU
Provést detailní test odpisÛ dlouhodobého hmotné-
ho majetku za období.
Test provést u poloÏek vybran˘ch v procedufie
“EXISTENCE MAJETKU”, “P¤ÍRÒSTKY MAJETKU”
a “ÚBYTKY MAJETKU”.
Ovûfiit, Ïe u vybran˘ch poloÏek byly stanoveny odpi-
sy dle odpisového plánu a Ïe odpisov˘ plán je pfii-
mûfien˘.
Poznámka: souhrnn˘ analytick˘ test odpisÛ nelze

provést, protoÏe pfiírÛstky a úbytky jsou na zákla-

dû na‰í zku‰enosti v˘znamné a neprobíhají rov-

nomûrnû bûhem úãetního období.

Tvrzení

CA

V

CEAV

AV

Pfiipravil

JV

JV

JV

JV

Odkaz

B-54

B-55

B-56

B-57



189
Část 3 – Modelový spis

4

5

Prezentace v úãetní závûrce
a) Posoudit správnost prezentace (klasifikace) tes-

tovan˘ch poloÏek v úãetních v˘kazech.
b) Získat dÛkazní informace ke v‰em dal‰ím infor-

macím (za pfiíslu‰nou oblast) uvádûn˘m v pfiíloze
k úãetní závûrce.

Nesprávnosti
Vyãíslit a pfienést v‰echny nesprávnosti do souhrn-
ného pfiehledu nesprávností.

JV

JV

DoplÀující údaje
o majetku
v pfiíloze

odsouhlaseny na
v˘sledky na‰ich

postupÛ

B-53, B-54
230
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TEST EXISTENCE MAJETKU

Provedená práce:

Vybrali jsme vzorek 25 poloÏek z Registru majetku k 31.12.2010 (poãáteãní stav majetku pro rok 2011) a provedli

jsme následující postupy:

• provedli jsme fyzickou inventuru existence majetku a skuteãného fyzického stavu majetku,
• zkontrolovali jsme správné zafiazení v Registru dlouhodobého hmotného majetku pro daÀové a úãetní

úãely.

Velikost vzorku vypoãtena v <B52.1>. V˘bûr poloÏek proveden pomocí metody v˘bûru penûÏní jednotkou v

<B52.2>.

V˘sledky:

Testované poloÏky oznaãeny v Registru dlouhodobého majetku <B-50> (poloÏky oznaãené PE).

Byla provedena fyzická inventura v‰ech vybran˘ch poloÏek kromû tfií následujících: 

• PoloÏka 7018 je právû v opravû. Pro tuto poloÏku jsme zkontrolovali zprávu pro opravárensk˘ podnik dato-
vanou 29. listopadu 2011, která obsahuje její popis. 

• PoloÏky „vysokozdviÏn˘ vozík - ãelní 5t“ (identifikaãní ãíslo 7023) a „nakladaã kulatiny VOLVO“ (id. ãíslo
7024) vybrané z evidence k 1.1.2011 nebyly pfii na‰í fyzické inventufie nalezeny. Zkontrolovali jsme, Ïe tyto
poloÏky jsou zahrnuty v seznamu vyfiazeného majetku (majetek prodán v prÛbûhu roku 2011).

Bûhem ovûfiení fyzické existence jsme zjistili, Ïe majetek se jeví b˘t v dobrém fyzickém (technickém) stavu.

Závûr:

Ujistili jsme se, Ïe dlouhodob˘ hmotn˘ majetek opravdu existuje a je v dobrém technickém stavu.

Odkaz B-52

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR



195
Část 3 – Modelový spis

Odkaz B-52.1

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR

V˘poãet velikosti vzorku

Velikost vzorku pro test poãáteãních zÛstatkÛ <B.52> byla poãítána dle následujícího vzorce:

Velikost vzorku = Základní soubor, kter˘ bude testován ÷ Selekãní interval

Selekãní interval = Provádûcí v˘znamnost (materialita) ÷ Faktor spolehlivosti

Provádûcí v˘znamnost (materialita) = Celková v˘znamnost – Oãekávané nesprávnosti

Riziko v˘znamné nesprávnosti = stfiední.



TEST P¤ÍRÒSTKÒ

Provedená práce:

Z pfiehledu dlouhodobého hmotného majetku byl vybrán vzorek pfiírÛstkÛ v roce 2011 a byly provedeny násle-

dující postupy:

• zkontrolovali jsme cenu a klasifikaci (úãetní a daÀové úãely) v Registru dlouhodobého hmotného majetku
a v pomocné evidenci a ovûfiili jsme rozdíly,

• zjistili jsme, kdy zaãalo odepisování dlouhodobého hmotného majetku a provûfiili jsme jeho správnost,
• pro‰li jsme pomocnou dokumentaci (faktury a smlouvy), abychom se ujistili, Ïe novû nakoupen˘ majetek

je vlastnictvím podniku a Ïe aktivované náklady splÀují podmínky pro vykázání v dlouhodobém majetku,
• provedli jsme fyzickou inspekci,
• zkontrolovali jsme, Ïe úãetní jednotka hodlá pouÏívat majetek po dobu del‰í neÏ 12 mûsícÛ, jednalo se

o standardní poloÏky, které potfiebuje ve své ãinnosti a nekupuje je za úãelem dal‰ího prodeje.

Velikost vzorku vypoãtena v <B52.1>. V˘bûr poloÏek proveden pomocí metody v˘bûru penûÏní jednotkou

v <B52.2>.

Velikost vzorku:

8 testovan˘ch poloÏek – 

• velikost vzorku strojÛ, náfiadí a zafiízení (022.100) - 7 poloÏek - vypoãtena níÏe
• velikost vzorku ostatních úãtÛ – 1 poloÏka - vybrána profesním úsudkem (022.120)

V˘sledky:

Testovan˘ vzorek 8 poloÏek zafiazeného majetku oznaãen v Registru dlouhodobého hmotného majetku (poloÏky

oznaãené AD). 

V‰echny vybrané pfiírÛstky byly zkontrolovány proti fakturám a byla kontrolována cena a klasifikace.

Bylo ovûfieno, Ïe období zaãátku odpisování zafiazeného majetku poãíná následujícím mûsícem po jeho zafiazení

do uÏívání a odpisové sazby jsou adekvátní (v souladu s odpisov˘m plánem úãetní jednotka, kter˘ je pravidelnû

revidován).

Samostatnû (pfied provedením testu pfiírÛstkÛ) jsme byli informováni úãetní jednotkou o chybû spoãívající v zafia-

zení dvou nov˘ch automobilÛ (pofiizovací cena 2x246 tis.Kã) do registru. Chyba vznikla administrativním nedo-

patfiením (automobily byly pfievzaty aÏ v lednu 2012). Úãetní jednotka chybu sám následnû opravila. Provûfiili jsme

pfiíslu‰né podklady k provedené opravû.

Závûr:

Ujistili jsme se, Ïe pofiizovan˘ majetek existuje a byl aktivován ve správném ocenûní a odpisové sazby byly nasta-

veny pfiimûfienû oãekáváné dobû Ïivotnosti poloÏek a Ïe byl zafiazen do správné úãetní kategorie.

Odkaz B-53

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR
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Odkaz B-53

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR

Velikost vzorku pro test pfiírÛstkÛ <B 53> byla poãítána dle následujícího vzorce:

Velikost vzorku = Základní soubor, kter˘ bude testován ÷ Selekãní interval

Selekãní interval = Provádûcí v˘znamnost (materialita) ÷ Faktor spolehlivosti

Provádûcí v˘znamnost (materialita) = Celková v˘znamnost – Oãekávané nesprávnosti

Riziko v˘znamné nesprávnosti = stfiední.
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ÚBYTKY MAJETKU

Provedená práce:

Proãetli jsme zápisy ze schÛzí spoleãníkÛ a hovofiili jsme s finanãním fieditelem a vedoucím provozního oddûlení,

abychom identifikovali v˘znamné úbytky. Z poloÏek nakoupen˘ch v prÛbûhu roku byl vypracován pfiehled majet-

ku, kter˘ by mohl b˘t nahrazen tûmito pfiírÛstky, aby se zajistilo, Ïe v‰echny úbytky a vyfiazení majetku budou zaú-

ãtovány.

Ze soupisu úbytkÛ byly náhodnû vybrány tfii poloÏky (pokr˘vající hlavní ãást celkov˘ch zaúãtovan˘ch úbytkÛ)

a byly provedeny následující postupy:

• zkontrolovali jsme ve vydan˘ch fakturách odÛvodnûnost cen a údaje na vyfiazovacích protokolech vãetnû
schválení vyfiazení,

• zjistili jsme, zda pofiizovací cena a oprávky byly vyfiazeny z Registru dlouhodobého hmotného majetku
a z hlavní knihy,

• vyhledali jsme prodejní cenu na v˘nosovém úãtu, ovûfiili jsme na bankovní v˘pis platbu za prodané poloÏ-
ky a úãetní hodnotu na nákladovém úãtu.

V˘sledky:

Testovan˘ vzorek vyfiazeného majetku je oznaãen v Registru dlouhodobého majetku <B-50> (poloÏky oznaãené

DIS).

Prodejní cena a zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku byly odÛvodnûné.

Tfii vybrané úbytky byly správnû zaúãtovány (pofiizovací cena a oprávky byly vyfiazeny z Registru dlouhodobého

majetku a z hlavní knihy, v˘nosy a náklady správnû zaúãtovány) (viz B-54.1).

Po prohlédnutí seznamu poloÏek nakoupen˘ch v prÛbûhu roku jako náhradu za souãasn˘ dlouhodob˘ majetek

jsme zjistili, Ïe zakoupená nová pila (evidenãní ãíslo 7031) nahradila starou (ev. ãíslo 7006), která byla pfiedána

dodavateli pfii nákupu nové (starou pilu neplatil, pouze pfievzal náklady na odvoz stroje ze závodu). Tato stará pila

byla stále vedena v Registru dlouhodobého hmotného majetku, protoÏe úãetní si nebyla vûdoma tohoto prodeje

a ani neobdrÏela doklad o prodeji.

Pofiizovací cena staré pily: <B-50> Kã 3,221 tis. 

Oprávky pily: <B-50> Kã 3,219 tis. 

NavrÏená úprava byla projednána s úãetní jednotkou a byla pfiijata. Pfieneseno do soupisu nesprávností <230>

Riziko existence dal‰ích moÏn˘ch nesprávností v této oblasti úãetnictví jsme neshledali. Tento rozdíl je ojedinûlou

událostí v úãetní jednotce, zavinûnou nemocí úãetní podniku v okamÏiku vyfiazení dané poloÏky. 

Závûr:

Kromû poloÏek uveden˘ch v˘‰e (a zafiazen˘ch v hodnocení v sumáfii chyb) jsme nezjistili Ïádné nesprávnosti. 

Odkaz B-54

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR
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SNÍÎENÍ HODNOTY MAJETKU

Provedená práce:

Politika úãetní jednotky byla prodiskutována s panem Novotn˘m, finanãním fieditelem.

Îádn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek nebyl bûhem roku mimofiádnû odepsán.

V rámci testování existence majetku jsme neidentifikovali Ïádn˘ po‰kozen˘ ãi nevyuÏívan˘ majetek.

Provûfiili jsme v˘robní hlá‰ení a identifikovali, Ïe v˘robní kapacita úãetní jednotky je vyuÏita na 95 %.

Úãetní jednotka negeneruje provozní ztráty v Ïádné ze sv˘ch ãinností.

Na základû na‰í znalosti odvûtví nedochází na trhu k v˘znamnému poklesu trÏní hodnoty majetku, stejnû tak

nejsou v odvûtví vyuÏívány nové technologie.

V˘sledek:

Úãetní jednotka nemá Ïádnou politiku urãování poloÏek, jejichÏ hodnota je niÏ‰í neÏ úãetní, kromû procedur usku-

teãnûn˘ch pfii inventarizaci majetku (uvést v dopisu vedení úãetní jednotky).

Nezjistili jsme v‰ak Ïádn˘ indikátor trvalého ãi pfiechodného sníÏení hodnoty na základû v˘‰e uvedené práce.

Závûr:

Ocenûní dlouhodobého majetku se jeví jako správné.

Odkaz B-55

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR
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PO¤ÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Provedená práce:

ObdrÏeli jsme od úãetní jednotky rozpis ve‰kerého nedokonãeného hmotného majetku (dle projektÛ):

Odkaz B-56

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR

Projekt zpevnûn˘ch ploch v areálu závodu

První fáze realizace projektu zpevnûn˘ch ploch v areálu závodu

Pofiízení nového stroje

První ãást instalace nového stroje  

Projektová dokumentace k pfiístavbû haly

Celkem

Rok pofiízení

2009

2010

2010

2011

2010

<B-10>

ZC v tis.Kã

2 000

5 573

450

266

232

8 521

Soupis jsme odsouhlasili na celkov˘ pfiehled rozvaÏn˘ch úãtÛ dlouhodobého hmotného majetku v listu B-10.
Vzhledem ke konceptu jsem provûfiil projekt budování zpevnûn˘ch ploch v areálu závodu. Shlédli jsme projekto-
vou dokumentaci, odsouhlasili dodavatelské faktury pfiijaté na základû smlouvy a prodiskutovali rozpracovanost s
panem Novotn˘m. Pfiedpokládá se, Ïe projekt bude dokonãen v polovinû roku 2012 a plochy budou zafiazeny do
uÏívání.

U v‰ech v˘‰e uveden˘ch poloÏek jsme ovûfiili dokumentaci, resp. fyzick˘ stav, a neidentifikovali jsme Ïádn˘ pfiípad,
kdy by byl majetek jiÏ instalován, resp. pfiipraven ke generování v˘nosÛ úãetní jednotky. Jedná se o nedokonãené
investice.

V˘sledky:

V dokumentaci zkoumaného projektu jsem nenalezl Ïádn˘ nedostatek. Ostatní projekty nejsou v˘znamné.

Závûr:

ZÛstatek úãtu pofiízení dlouhodobého hmotného majetku se jeví jako správn˘.
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ODPISOVÁNÍ MAJETKU

Provedená práce:

Diskuse s panem Novotn˘m o odpisové politice úãetní jednotky.

Proveden detailní test na vzorku poloÏek (vzorek pouÏit˘ pro testování poloÏek z poãáteãního stavu, pfiírÛstkÛ a

úbytkÛ, neboÈ tím jsou pokryty v˘znamné oblasti dlouhodobého hmotného majetku a také bude otestována moÏ-

nost v˘skytu chyb pfii zafiazení do uÏívání novû zakoupeného majetku bûhem roku).

Na tomto vzorku poloÏek byly provedeny následující postupy:

• ovûfiení, zda úãetní jednotka uÏívá odpisové sazby dle jeho odpisové politiky,
• ovûfiení odÛvodnûnosti pouÏit˘ch sazeb (na základû na‰eho zhodnocení pfiimûfienosti sazeb v souladu s

druhem dlouhodobého hmotného majetku, na‰í kontroly ziskÛ a ztrát zpÛsoben˘ch úbytky, na‰í kontroly
zcela odepsaného dlouhodobého hmotného majetku),

• pfiepoãet hodnoty odpisÛ.

Byla porovnána celková ãástka odpisÛ s ãástkou uvedenou v hlavní knize na úãtu ã. 551.

Detail v˘poãtu odpisÛ, viz <B-57.1>

V˘sledky:

Úãetní jednotka pouÏívá lineární zpÛsob odepisování. 

Odepisování pofiízeného majetku zaãíná v mûsíci následujícím po jeho zafiazení do uÏívání (dÛvodem je zafiazo-

vání pfieváÏnû v druhé polovinû kalendáfiního mûsíce). Úbytky jsou odepisovány do mûsíce, v nûmÏ je majetek pro-

dán (vãetnû tohoto mûsíce).

Viz Registr dlouhodobého hmotného majetku pro v˘bûr (poloÏky s DE).

PouÏívané sazby se jeví jako pfiimûfiené odhadované dobû pouÏívání majetku.

Odpisy jsou vypoãítány správnû (vãetnû pfiírÛstkÛ a úbytkÛ).

Nikde se nevyskytuje odepisování dlouhodobého hmotného majetku jiÏ zcela odepsaného.

Zaúãtování odpisovan˘ch ãástek do hlavní knihy bylo provedeno správnû.

Celková ãástka odpisÛ v evidenci dl. hmotného majetku: 6,145 tis. <B50>

Celková ãástka odpisÛ na úãtu ã. 551: 6,145 tis. T/B

Závûr:

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku se jeví jako správné.

Odkaz B-57

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR
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Odkaz F-30

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o. Pfiipravil: JVN Datum: DDMMRR

Období: 31.12.2011 Revidoval: JAS Datum: DDMMRR

PROGRAM AUDITU – PENÍZE

V˘tah z formuláfie 185B – Vyhodnocení rizik

Provádûcí v˘znamnost: (materialita) 683 tis. Kã

PoloÏka

(fiádek v˘kazu 

nebo úãet)

Pokladna

a ceniny

Bankovní úãty

V˘nosové

úroky

ZÛstatek

(tis.Kã)

19

4 751

1 178

PoloÏka

v˘znamná

(ano/ne)*

ne

ano

ano

V˘‰e rizika v˘znamné nesprávnosti

(Vysoká / Stfiední / Nízká / Îádná)**

C

Ïádné

nízké

nízké

E

Ïádné

nízké

nízké

A

Ïádné

nízké

stfiední

V

Ïádné

Ïádné

Ïádné

Popis klíãov˘ch rizik

a dal‰ích rizikov˘ch faktorÛ

Úãetní jednotka nepouÏívá Ïádné

v˘znamné hotovostní toky

Tfii tuzemské bankovní ústavy,

úãty vedené v korunách

V minulosti identifikována chyba

v ãasovém rozli‰ení úrokÛ z vkladu

âíslo

1

2

Procedura

Úvodní rozpis
Pfiipravit úvodní rozpis relevantních úãtÛ (podle
potfieby dal‰í podpÛrné rozpisy) a:
a) odsouhlasit v‰echny poloÏky na obratovou pfied-

vahu,
b) vytvofiit u kaÏdé poloÏky odkazy na auditorskou

dokumentaci, kde jsou zdokumentovány pfiíslu‰-
né testy.

Úãetní metody
Získat úãetní smûrnice a popis postupÛ schvalování
a úãtování pro v‰echny v˘znamné zÛstatky a trans-
akce. Posoudit, zda pouÏívané úãetní metody jsou:
a) pfiimûfiené a v souladu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy,
b) konzistentnû aplikovány.

Tvrzení Pfiipravil

JV

JV

Odkaz

F-10
F-11

Postupy jsou
pfiimûfiené
a konzistentní
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3.1

3.2

4

5

Bankovní konfirmace
Získat rozpis bankovních úãtÛ s odsouhlasením na
zÛstatky v hlavní knize.
Pfiipravit a odeslat konfirmaci kaÏdé bance, u které
má úãetní jednotka otevfien˘ úãet ke konci roku
a také bankám, u kter˘ch mûla úãetní jednotka otev-
fien˘ úãet bûhem roku (vãetnû úãtÛ, na kter˘ch
nebyly provedeny Ïádné operace).
Bankou potvrzené zÛstatky odsouhlasit na hlavní
knihu. Vyfie‰it pfiípadné rozdíly.

V˘nosové úroky a dal‰í informace
Pokud banka potvrdila dal‰í poloÏky nebo informa-
ce, jako napfi. úroky za bûÏné období, záruky atd.,
odsouhlasit dané zÛstatky s pfiíslu‰nou ãástí auditní
dokumentace a finanãními v˘kazy úãetní jednotky,
resp. údaji v pfiíloze k úãetní závûrce úãetní jednot-
ky.

Prezentace v úãetní závûrce
a) Posoudit správnost prezentace (klasifikace) tes-

tovan˘ch poloÏek v úãetních v˘kazech.
b) Získat dÛkazní informace ke v‰em dal‰ím infor-

macím (za pfiíslu‰nou oblast) uvádûn˘m v pfiíloze
k úãetní závûrce.

Nesprávnosti
Vyãíslit a pfienést v‰echny nesprávnosti do souhrn-
ného pfiehledu nesprávností.

CEA

CEA

JV

JV

JV

JV

F-51

F-52

Klasifikace
správná.

Îádné
doplÀující

údaje v pfiíloze

Îádné nezji‰tûny
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BANKOVNÍ KONFIRMACE

Provedená práce:

Pfiipraveny konfirmace do kaÏdé banky <F-51.3 - 5> dle úvodního rozpisu úãetních zÛstatkÛ < F-11 >. 

Konfirmace podepsány úãetní jednotkou a odeslány pod na‰í kontrolou <F-51.1>.

ObdrÏené odpovûdi na odeslané Konfirmace z Banky A <F-51.6> a z Banky C <F-51.8>

NeÏ pfii‰la odpovûì z Banky B <F-51.7>, musela b˘t odeslána druhá "Îádost".

Vyhotovena tabulka shrnující informace z odeslan˘ch Konfirmací a obdrÏen˘ch odpovûdí a porovnání se zaúãto-

van˘mi ãástkami <F-51.2>.

V˘sledky:

V‰echny zÛstatky na úãtu 221 byly potvrzeny pfiíslu‰n˘mi bankami. 

Závûry:

ZÛstatek na úãtu 221 je ve v‰ech v˘znamn˘ch (materiálních) ohledech správn˘.

Odkaz F-51

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Krátkodob˘ finanãní majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR
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Odkaz F-51.1

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Krátkodob˘ finanãní majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR

Odkaz F-51.2

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Vyhotovil: JV Datum: DDMMRR

Krátkodob˘ finanãní majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR

.
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F-51.3

ABC, s.r.o   

Ve Stfie‰oviãkách 85/1120           

150 00 Praha 5                            

42(2)5648945

A-Bank

Odûsská 119

103 00 Praha 3

Telephone:+42(2)785256

Facsimile: +42(2)785256

V Praze,1. bfiezna 2012

VáÏení,

ve smyslu zákona ã. 93/2009 Sb, o auditorech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s mezinárodními

auditorsk˘mi standardy provádí auditor ing. Jifií Svoboda ovûfiení úãetní závûrky spoleãnosti ABC s.r.o.,

Ve Stfie‰oviãkách 85/1120, 150 00 Praha 5 (dále jen "na‰e spoleãnost") k 31.12.2011.

Souãástí auditu je téÏ ovûfiení zÛstatkÛ finanãních prostfiedkÛ, úvûrÛ, jakoÏ i nûkter˘ch dal‰ích skuteãností. V sou-

vislosti s tímto auditem si Vás proto dovolujeme poÏádat o zaslání níÏe uveden˘ch informací pfiímo na‰im audito-

rÛm na níÏe uvedenou adresu.

Uveìte, prosím, informace t˘kající se zÛstatkÛ na v‰ech úãtech na‰í spoleãnosti veden˘ch u Va‰í banky,

informace o stavu v‰ech úvûrÛ poskytnut˘ch Va‰í bankou na‰í spoleãnosti, jakoÏ i nûkteré dal‰í skuteãnos-

ti k 31.12.2011, a to minimálnû v rozsahu dle pfiílohy k tomuto dopisu.

Jakékoli rozdíly zji‰tûné mezi Va‰ím potvrzením a údaji v úãetní evidenci na‰í spoleãnosti budou pfiedmû-

tem okamÏitého provûfiení.

Prosíme Vás o zaslání této vyplnûné, resp. potvrzené pfiílohy auditorovi panu Ing. Jifiímu Svobodovi na níÏe uve-

denou adresu:

Ing. Jifií Svoboda 

auditor

Masarykova 819

280 00 Kolín 2

Telephone:+42(321)21322

Pfiedem dûkujeme za vãasné podání poÏadovan˘ch informací.

za spoleãnost                        

Ing. Jan Novotn˘

finanãní manaÏer
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OVù¤OVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ

Spoleãnost: ABC s.r.o.  

Banka: A - BANK a.s.

1. ÚâTY

Prosíme o potvrzení a doplnûní údajÛ t˘kajících se úãtÛ, které byly Va‰í bankou bûhem roku 2011 vedeny na‰í spo-

leãnosti. V pfiípadû existence dal‰ích úãtÛ neuveden˘ch v tabulce, prosíme, doplÀte také údaje o tûchto úãtech.

âíslo úãtu Typ úãtu (napfi. Mûna ZÛstatek v mûnû Úrok pfiipsan˘ 

bûÏn˘ / depozitní) k 31.12.2011 za rok 2011

1 343200223233 bûÏn˘ CZK 765,211

2

K v˘‰e uveden˘m úãtÛm prosím specifikujte v‰echna omezení disponovat s úãtem, zda se jedná o úãelovû váza-

né vklady, osoby oprávnûné nakládat s úãty, popfiípadû dal‰í podmínky.

2. ÚVùRY

Prosíme, doplÀte do níÏe uvedené tabulky základní údaje o v‰ech úvûrech poskytnut˘ch bankou na‰í spoleã-

nosti ke dni 31.12.2011. 

1

2

âíslo smlouvy,

popis úvûru

Popis

zaji‰tûní úvûru

Mûna ZÛstatek v mûnû

k 31.12.2011
Úrok vyúãtovan˘

za rok 2011
Úrok *

nezaplacen˘

k 31.12.2011

* v pfiípadû, Ïe se jedná o úrok po splatnosti, prosíme o uvedení této skuteãnosti



210
Část 3 – Modelový spis

3. DAL·Í INFORMACE (t˘kající se spoleãnosti)

Prosíme, odpovûzte „Ano/Ne“ na níÏe uvedené otázky:

V pfiípadû, Ïe jste na nûkterou z v˘‰e uveden˘ch otázek odpovûdûli “Ano”, prosíme o struãn˘ popis tûchto trans-
akcí (napfi. pfiiloÏte seznam vydan˘ch záruk, ke kaÏdé záruce uveìte minimálnû datum, jméno pfiíjemce, ãástku
a struãn˘ popis).

(V pfiípadû potfieby pfiiloÏte dal‰í listy)

Razítko:
Jméno a podpis:
Funkce:
Telefon: 
E-mail:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otázka

Akceptovala banka v prÛbûhu roku 2011 smûnky vystave-
né spoleãností?

Existují eskontované smûnky proplacené bance smûneã-
n˘m dluÏníkem, které dosud banka neodúãtovala? 

Existují nûjaké záruky vydané bankou za spoleãnost ve
prospûch tfietích stran?

Existují nûjaké záruky obdrÏené bankou od tfietích stran ve
prospûch spoleãnosti?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce na akciovém trhu (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce s finanãními deriváty (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Existuje nûjak˘ v˘‰e neuveden˘ majetek spoleãnosti, ke
kterému má banka zástavní právo (napfi. z titulu úvûrov˘ch
pfiíslibÛ apod.)? 

Je ve správû banky nûjak˘ dal‰í majetek spoleãnosti vãetnû
akcií, podílov˘ch listÛ, vlastnick˘ch dokumentÛ atd.?

Existují nûjaká dal‰í aktiva spoleãnosti vedená u banky, na
která byl uplatnûn v˘kon rozhodnutí (exekuce) na základû
rozhodnutí soudu nebo finanãního úfiadu? 

Existují nûjaké dosud neuvedené bankovní instrumenty
a sluÏby, které banka poskytuje spoleãnosti?

Ano Ne
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F-51.4

ABC, s.r.o   

Ve Stfie‰oviãkách 85/1120           

150 00 Praha 5                            

42(2)5648945

B-Bank

Kyjevská 89

105 00 Praha 5

Telephone:+42(2)232655

Fascimile: +42(2)232656

V Praze,1. bfiezna 2012

VáÏení,

ve smyslu zákona ã. 93/2009 Sb, o auditorech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s mezinárodními audi-

torsk˘mi standardy provádí auditor ing. Jifií Svoboda ovûfiení úãetní závûrky spoleãnosti ABC s.r.o., Ve

Stfie‰oviãkách 85/1120, 150 00 Praha 5 (dále jen "na‰e spoleãnost") k 31.12.2011.

Souãástí auditu je téÏ ovûfiení zÛstatkÛ finanãních prostfiedkÛ, úvûrÛ, jakoÏ i nûkter˘ch dal‰ích skuteãností. V sou-

vislosti s tímto auditem si Vás proto dovolujeme poÏádat o zaslání níÏe uveden˘ch informací pfiímo na‰im audito-

rÛm na níÏe uvedenou adresu.

Uveìte, prosím, informace t˘kající se zÛstatkÛ na v‰ech úãtech na‰í spoleãnosti veden˘ch u Va‰í banky,

informace o stavu v‰ech úvûrÛ poskytnut˘ch Va‰í bankou na‰í spoleãnosti, jakoÏ i nûkteré dal‰í skuteãnos-

ti k 31.12.2011, a to minimálnû v rozsahu dle pfiílohy k tomuto dopisu.

Jakékoli rozdíly zji‰tûné mezi Va‰ím potvrzením a údaji v úãetní evidenci na‰í spoleãnosti budou pfiedmû-

tem okamÏitého provûfiení.

Prosíme Vás o zaslání této vyplnûné, resp. potvrzené pfiílohy auditorovi panu Ing. Jifiímu Svobodovi na níÏe uve-

denou adresu:

Ing. Jifií Svoboda 

auditor

Masarykova 819

280 00 Kolín 2

Telephone:+42(321)21322

Pfiedem dûkujeme za vãasné podání poÏadovan˘ch informací.

za spoleãnost                        

Ing. Jan Novotn˘

finanãní manaÏer
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Pfiíloha:

OVù¤OVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ

Spoleãnost: ABC s.r.o.  

Banka: B - BANK a.s.

1. ÚâTY

Prosíme o potvrzení a doplnûní údajÛ t˘kajících se úãtÛ, které byly Va‰í bankou bûhem roku 2011 vedeny na‰í spo-

leãnosti. V pfiípadû existence dal‰ích úãtÛ neuveden˘ch v tabulce, prosíme, doplÀte také údaje o tûchto úãtech.

âíslo úãtu Typ úãtu (napfi. Mûna ZÛstatek v mûnû Úrok pfiipsan˘ 

bûÏn˘ / depozitní) k 31.12.2011 za rok 2011

1 89834440512 bûÏn˘ CZK 1,092,587

2

3

4

K v˘‰e uveden˘m úãtÛm prosím specifikujte v‰echna omezení disponovat s úãtem, zda se jedná o úãelovû váza-

né vklady, osoby oprávnûné nakládat s úãty, popfiípadû dal‰í podmínky.

2. ÚVùRY

Prosíme, doplÀte do níÏe uvedené tabulky základní údaje o v‰ech úvûrech poskytnut˘ch bankou na‰í spoleãnosti

ke dni 31.12.2011. 

1

2

3

4

âíslo smlouvy,

popis úvûru

Popis

zaji‰tûní úvûru

Mûna ZÛstatek v mûnû

k 31.12.2011
Úrok vyúãtovan˘

za rok 2011
Úrok *

nezaplacen˘

k 31.12.2011

* v pfiípadû, Ïe se jedná o úrok po splatnosti, prosíme o uvedení této skuteãnosti
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3. DAL·Í INFORMACE (t˘kající se spoleãnosti)

Prosíme, odpovûzte „Ano/Ne“ na níÏe uvedené otázky:

V pfiípadû, Ïe jste na nûkterou z v˘‰e uveden˘ch otázek odpovûdûli “Ano”, prosíme o struãn˘ popis tûchto trans-
akcí (napfi. pfiiloÏte seznam vydan˘ch záruk, ke kaÏdé záruce uveìte minimálnû datum, jméno pfiíjemce, ãástku
a struãn˘ popis)

(V pfiípadû potfieby pfiiloÏte dal‰í listy)

Razítko:
Jméno a podpis:
Funkce:
Telefon: 
E-mail:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otázka

Akceptovala banka v prÛbûhu roku 2011 smûnky vystave-
né spoleãností?

Existují eskontované smûnky proplacené bance smûneã-
n˘m dluÏníkem, které dosud banka neodúãtovala? 

Existují nûjaké záruky vydané bankou za spoleãnost ve
prospûch tfietích stran?

Existují nûjaké záruky obdrÏené bankou od tfietích stran ve
prospûch spoleãnosti?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce na akciovém trhu (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce s finanãními deriváty (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Existuje nûjak˘ v˘‰e neuveden˘ majetek spoleãnosti, ke
kterému má banka zástavní právo (napfi. z titulu úvûrov˘ch
pfiíslibÛ apod.)? 

Je ve správû banky nûjak˘ dal‰í majetek spoleãnosti vãetnû
akcií, podílov˘ch listÛ, vlastnick˘ch dokumentÛ atd.?

Existují nûjaká dal‰í aktiva spoleãnosti vedená u banky, na
která byl uplatnûn v˘kon rozhodnutí (exekuce) na základû
rozhodnutí soudu nebo finanãního úfiadu? 

Existují nûjaké dosud neuvedené bankovní instrumenty
a sluÏby, které banka poskytuje spoleãnosti?

Ano Ne

Pfiíloha:
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F-51.5

ABC, s.r.o   

Ve Stfie‰oviãkách 85/1120           

150 00 Praha 5                            

42(2)5648945

C-Bank

Moskevská 556

10400Praha 4

Telephone:+42(2)896577

Fascimile: +42(2)894478

V Praze,1. bfiezna 2012

VáÏení,

ve smyslu zákona ã. 93/2009 Sb, o auditorech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s mezinárodními

auditorsk˘mi standardy provádí auditor ing. Jifií Svoboda ovûfiení úãetní závûrky spoleãnosti ABC s.r.o.,

Ve Stfie‰oviãkách 85/1120, 150 00 Praha 5 (dále jen "na‰e spoleãnost") k 31.12.2011.

Souãástí auditu je téÏ ovûfiení zÛstatkÛ finanãních prostfiedkÛ, úvûrÛ, jakoÏ i nûkter˘ch dal‰ích skuteãností. V sou-

vislosti s tímto auditem si Vás proto dovolujeme poÏádat o zaslání níÏe uveden˘ch informací pfiímo na‰im audito-

rÛm na níÏe uvedenou adresu.

Uveìte, prosím, informace t˘kající se zÛstatkÛ na v‰ech úãtech na‰í spoleãnosti veden˘ch u Va‰í banky,

informace o stavu v‰ech úvûrÛ poskytnut˘ch Va‰í bankou na‰í spoleãnosti, jakoÏ i nûkteré dal‰í skuteãnos-

ti k 31.12.2011, a to minimálnû v rozsahu dle pfiílohy k tomuto dopisu.

Jakékoli rozdíly zji‰tûné mezi Va‰ím potvrzením a údaji v úãetní evidenci na‰í spoleãnosti budou pfiedmû-

tem okamÏitého provûfiení.

Prosíme Vás o zaslání této vyplnûné, resp. potvrzené pfiílohy auditorovi panu Ing. Jifiímu Svobodovi na níÏe uve-

denou adresu:

Ing. Jifií Svoboda 

auditor

Masarykova 819

280 00 Kolín 2

Telephone:+42(321)21322

Pfiedem dûkujeme za vãasné podání poÏadovan˘ch informací.

za spoleãnost                        

Ing. Jan Novotn˘

finanãní manaÏer
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OVù¤OVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ

Spoleãnost: ABC s.r.o.  

Banka: C - BANK a.s.

1. ÚâTY

Prosíme o potvrzení a doplnûní údajÛ t˘kajících se úãtÛ, které byly Va‰í bankou bûhem roku 2011 vedeny na‰í spo-

leãnosti. V pfiípadû existence dal‰ích úãtÛ neuveden˘ch v tabulce, prosíme, doplÀte  také údaje o tûchto úãtech.

âíslo úãtu Typ úãtu (napfi. Mûna ZÛstatek v mûnû Úrok pfiipsan˘ 

bûÏn˘ / depozitní) k 31.12.2011 za rok 2011

1 4423786011 bûÏn˘ CZK 2,893,025

2

3

4

K v˘‰e uveden˘m úãtÛm prosím specifikujte v‰echna omezení disponovat s úãtem, zda se jedná o úãelovû váza-

né vklady, osoby oprávnûné nakládat s úãty, popfiípadû dal‰í podmínky.

2. ÚVùRY

Prosíme, doplÀte do níÏe uvedené tabulky základní údaje o v‰ech úvûrech poskytnut˘ch bankou na‰í spoleãnosti

ke dni 31.12.2011. 

1

2

3

4

âíslo smlouvy,

popis úvûru

Popis

zaji‰tûní úvûru

Mûna ZÛstatek v mûnû

k 31.12.2011
Úrok vyúãtovan˘

za rok 2011
Úrok *

nezaplacen˘

k 31.12.2011

* v pfiípadû, Ïe se jedná o úrok po splatnosti, prosíme o uvedení této skuteãnosti
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3. DAL·Í INFORMACE (t˘kající se spoleãnosti)

Prosíme, odpovûzte „Ano/Ne“ na níÏe uvedené otázky:

V pfiípadû, Ïe jste na nûkterou z v˘‰e uveden˘ch otázek odpovûdûli “Ano”, prosíme o struãn˘ popis tûchto trans-
akcí (napfi. pfiiloÏte seznam vydan˘ch záruk, ke kaÏdé záruce uveìte minimálnû datum, jméno pfiíjemce, ãástku
a struãn˘ popis)

(V pfiípadû potfieby pfiiloÏte dal‰í listy).

Razítko:
Jméno a podpis:
Funkce:
Telefon: 
E-mail:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otázka

Akceptovala banka v prÛbûhu roku 2011 smûnky vystave-
né spoleãností?

Existují eskontované smûnky proplacené bance smûneã-
n˘m dluÏníkem, které dosud banka neodúãtovala? 

Existují nûjaké záruky vydané bankou za spoleãnost ve
prospûch tfietích stran?

Existují nûjaké záruky obdrÏené bankou od tfietích stran ve
prospûch spoleãnosti?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce na akciovém trhu (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce s finanãními deriváty (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Existuje nûjak˘ v˘‰e neuveden˘ majetek spoleãnosti, ke
kterému má banka zástavní právo (napfi. z titulu úvûrov˘ch
pfiíslibÛ apod.)? 

Je ve správû banky nûjak˘ dal‰í majetek spoleãnosti vãetnû
akcií, podílov˘ch listÛ, vlastnick˘ch dokumentÛ atd.?

Existují nûjaká dal‰í aktiva spoleãnosti vedená u banky, na
která byl uplatnûn v˘kon rozhodnutí (exekuce) na základû
rozhodnutí soudu nebo finanãního úfiadu? 

Existují nûjaké dosud neuvedené bankovní instrumenty
a sluÏby, které banka poskytuje spoleãnosti?

Ano Ne



217
Část 3 – Modelový spis

F-51.6

A - BANK a.s.  Odûsská 119

103 00 Praha 3

Telephone:+42(2)785256

Facsimile: +42(2)785256

k rukám Ing.Jifií Svoboda

auditor

Masarykova 819

280 00 Kolín 2

10. bfiezen 2012

V pfiíloze Vám zasíláme poÏadované informace.

S pozdravem 

A-Bank
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Pfiíloha:

OVù¤OVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ

Spoleãnost: ABC s.r.o.  

Banka: A - BANK a.s.

1. ÚâTY

Prosíme o potvrzení a doplnûní údajÛ t˘kajících se úãtÛ, které byly Va‰í bankou bûhem roku 2011 vedeny na‰í spo-

leãnosti. V pfiípadû existence dal‰ích úãtÛ neuveden˘ch v tabulce, prosíme, doplÀte  také údaje o tûchto úãtech.

âíslo úãtu Typ úãtu (napfi. Mûna ZÛstatek v mûnû Úrok pfiipsan˘ 

bûÏn˘ / depozitní) k 31.12.2011 za rok 2011

1 343200223233 bûÏn˘ CZK 765,211 301,241

2

3

4

K v˘‰e uveden˘m úãtÛm prosím specifikujte v‰echna omezení disponovat s úãtem, zda se jedná o úãelovû váza-

né vklady, osoby oprávnûné nakládat s úãty, popfiípadû dal‰í podmínky.

2. ÚVùRY

Prosíme, doplÀte do níÏe uvedené tabulky základní údaje o v‰ech úvûrech poskytnut˘ch bankou na‰í spoleãnosti

ke dni 31.12.2011. 

1

2

3

4

âíslo smlouvy,

popis úvûru

Popis

zaji‰tûní úvûru

Mûna ZÛstatek v mûnû

k 31.12.2011
Úrok vyúãtovan˘

za rok 2011
Úrok *

nezaplacen˘

k 31.12.2011

* v pfiípadû, Ïe se jedná o úrok po splatnosti, prosíme o uvedení této skuteãnosti
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3. DAL·Í INFORMACE (t˘kající se spoleãnosti)

Prosíme, odpovûzte „Ano/Ne“ na níÏe uvedené otázky:

(V pfiípadû potfieby pfiiloÏte dal‰í listy)

Razítko:  

Jméno a podpis:  Ing. Jan Blateck˘ Jan Blateck˘
Funkce: finanãní manaÏer
Telefon:+42(2)782555
E-mail: blatecky@A-Bank.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otázka

Akceptovala banka v prÛbûhu roku 2011 smûnky vystave-
né spoleãností?

Existují eskontované smûnky proplacené bance smûneã-
n˘m dluÏníkem, které dosud banka neodúãtovala? 

Existují nûjaké záruky vydané bankou za spoleãnost ve
prospûch tfietích stran?

Existují nûjaké záruky obdrÏené bankou od tfietích stran ve
prospûch spoleãnosti?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce na akciovém trhu (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce s finanãními deriváty (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Existuje nûjak˘ v˘‰e neuveden˘ majetek spoleãnosti, ke
kterému má banka zástavní právo (napfi. z titulu úvûrov˘ch
pfiíslibÛ apod.)? 

Je ve správû banky nûjak˘ dal‰í majetek spoleãnosti vãetnû
akcií, podílov˘ch listÛ, vlastnick˘ch dokumentÛ atd.?

Existují nûjaká dal‰í aktiva spoleãnosti vedená u banky, na
která byl uplatnûn v˘kon rozhodnutí (exekuce) na základû
rozhodnutí soudu nebo finanãního úfiadu? 

Existují nûjaké dosud neuvedené bankovní instrumenty
a sluÏby, které banka poskytuje spoleãnosti?

Ano

Spoleãnost má v bance uloÏeno
100 kusÛ akcií spoleãnosti HOME 
(se sídlem: Konûvova 516, Praha 3;

IâO: 45870852)
v celkové hodnotû 120 tis. Kã).

Ne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A-Bank
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F-51.7

B - BANK a.s.  Kyjevská 89

105 00 Praha 5

Telephone:+42(2)232655

Facsimile: +42(2)232656

k rukám Ing. Jifií Svoboda

auditor

Masarykova 819

280 00 Kolín 2

14.bfiezna 2012

V pfiíloze tohoto dopisu Vám zasíláme Vámi poÏadované informace o úãtech a úvûrech spoleãnosti ABC s.r.o.

vedené u B-Banky.

S pozdravem   

B-Bank
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Pfiíloha:

OVù¤OVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ

Spoleãnost: ABC s.r.o.  

Banka: B - BANK a.s.

1. ÚâTY

Prosíme o potvrzení a doplnûní údajÛ t˘kajících se úãtÛ, které byly Va‰í bankou bûhem roku 2011 vedeny na‰í spo-

leãnosti. V pfiípadû existence dal‰ích úãtÛ neuveden˘ch v tabulce, prosíme, doplÀte  také údaje o tûchto úãtech.

âíslo úãtu Typ úãtu (napfi. Mûna ZÛstatek v mûnû Úrok pfiipsan˘ 

bûÏn˘ / depozitní) k 31.12.2011 za rok 2011

1 89834440512 bûÏn˘ CZK 1,092,587 324,391

2

3

4

K v˘‰e uveden˘m úãtÛm prosím specifikujte v‰echna omezení disponovat s úãtem, zda se jedná o úãelovû váza-

né vklady, osoby oprávnûné nakládat s úãty, popfiípadû dal‰í podmínky.

2. ÚVùRY

Prosíme, doplÀte do níÏe uvedené tabulky základní údaje o v‰ech úvûrech poskytnut˘ch bankou na‰í spoleãnosti

ke dni 31.12.2011. 

1

2

3

4

âíslo smlouvy,

popis úvûru

Klient neãerpal
v na‰í poboãce

Ïadné úvûry.

Popis

zaji‰tûní úvûru

Mûna ZÛstatek v mûnû

k 31.12.2011
Úrok vyúãtovan˘

za rok 2011
Úrok *

nezaplacen˘

k 31.12.2011

* v pfiípadû, Ïe se jedná úrok po splatnosti, prosíme o uvedení této skuteãnosti
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3. DAL·Í INFORMACE (t˘kající se spoleãnosti)

Prosíme, odpovûzte „Ano/Ne“ na níÏe uvedené otázky:

(V pfiípadû potfieby pfiiloÏte dal‰í listy)

Razítko:  

Jméno a podpis: Ing. Karel MojÏí‰ek      Karel MojÏí‰ek
Funkce: finanãní manaÏer
Telefon:+42(2)232657
E-mail: mojzisek@B-Bank.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otázka

Akceptovala banka v prÛbûhu roku 2011 smûnky vystave-
né spoleãností?

Existují eskontované smûnky proplacené bance smûneã-
n˘m dluÏníkem, které dosud banka neodúãtovala? 

Existují nûjaké záruky vydané bankou za spoleãnost ve
prospûch tfietích stran?

Existují nûjaké záruky obdrÏené bankou od tfietích stran ve
prospûch spoleãnosti?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce na akciovém trhu (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce s finanãními deriváty (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Existuje nûjak˘ v˘‰e neuveden˘ majetek spoleãnosti, ke
kterému má banka zástavní právo (napfi. z titulu úvûrov˘ch
pfiíslibÛ apod.)? 

Je ve správû banky nûjak˘ dal‰í majetek spoleãnosti vãetnû
akcií, podílov˘ch listÛ, vlastnick˘ch dokumentÛ atd.?

Existují nûjaká dal‰í aktiva spoleãnosti vedená u banky, na
která byl uplatnûn v˘kon rozhodnutí (exekuce) na základû
rozhodnutí soudu nebo finanãního úfiadu? 

Existují nûjaké dosud neuvedené bankovní instrumenty
a sluÏby, které banka poskytuje spoleãnosti?

Ano Ne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pfiíloha:

B-Bank
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F-51.8

C - BANK a.s.  Moskevská 556

104 00 Praha 4

Telephone:+42(2)896577

Facsimile: +42(2)894478

k rukám Ing.Jifií Svoboda

auditor

Masarykova 819

280 00 Kolín 2

V Praze dne 18. bfiezna 2012

Vûc:

Bankovní informace pro potfieby auditorské zprávy k 31.12.2011 na firmu ABC s.r.o.

S pozdravem   

C-Bank
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Pfiíloha:

OVù¤OVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ

Spoleãnost: ABC s.r.o.  

Banka: C - BANK a.s.

1. ÚâTY

Prosíme o potvrzení a doplnûní údajÛ t˘kajících se úãtÛ, které byly Va‰í bankou bûhem roku 2011 vedeny na‰í spo-

leãnosti. V pfiípadû existence dal‰ích úãtÛ neuveden˘ch v tabulce, prosíme, doplÀte  také údaje o tûchto úãtech.

âíslo úãtu Typ úãtu (napfi. Mûna ZÛstatek v mûnû Úrok pfiipsan˘ 

bûÏn˘ / depozitní) k 31.12.2011 za rok 2011

1 4423786011 bûÏn˘ CZK 2,893,025 552,391

2

3

4

K v˘‰e uveden˘m úãtÛm prosím specifikujte v‰echna omezení disponovat s úãtem, zda se jedná o úãelovû váza-

né vklady, osoby oprávnûné nakládat s úãty, popfiípadû dal‰í podmínky.

2. ÚVùRY

Prosíme, doplÀte do níÏe uvedené tabulky základní údaje o v‰ech úvûrech poskytnut˘ch bankou na‰í spoleãnosti

ke dni 31.12.2011. 

1

2

3

4

âíslo smlouvy,

popis úvûru

4544439091

Popis

zaji‰tûní úvûru

Ïádné

Mûna

CZK

ZÛstatek v mûnû

k 31.12.2011

5,000,000

Úrok vyúãtovan˘

za rok 2011

0

Úrok *

nezaplacen˘

k 31.12.2011

0

Likvidita spoleãnosti nesmí b˘t niÏ‰í neÏ hodnota ukazatele 1,5. Tento ukazatel je vypoãítán na základû vzorce:

(ObûÏná aktiva - zásoby)/krátkodobá cizí pasiva.

* v pfiípadû, Ïe se jedná o úrok po splatnosti, prosíme o uvedení této skuteãnosti



225
Část 3 – Modelový spis

3. DAL·Í INFORMACE (t˘kající se spoleãnosti)

Prosíme, odpovûzte „Ano/Ne“ na níÏe uvedené otázky:

(V pfiípadû potfieby pfiiloÏte dal‰í listy)

Razítko:  

Jméno a podpis: Ing. Jaroslav Smolík    Jaroslav Smolík
Funkce: ekonomick˘ fieditel
Telefon:+42(2)894456
E-mail: smolik@C-Bank.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otázka

Akceptovala banka v prÛbûhu roku 2011 smûnky vystave-
né spoleãností?

Existují eskontované smûnky proplacené bance smûneã-
n˘m dluÏníkem, které dosud banka neodúãtovala? 

Existují nûjaké záruky vydané bankou za spoleãnost ve
prospûch tfietích stran?

Existují nûjaké záruky obdrÏené bankou od tfietích stran ve
prospûch spoleãnosti?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce na akciovém trhu (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 2011
v˘znamné transakce s finanãními deriváty (obrat pfies
1 mil. Kã)?

Existuje nûjak˘ v˘‰e neuveden˘ majetek spoleãnosti, ke
kterému má banka zástavní právo (napfi. z titulu úvûrov˘ch
pfiíslibÛ apod.)? 

Je ve správû banky nûjak˘ dal‰í majetek spoleãnosti vãetnû
akcií, podílov˘ch listÛ, vlastnick˘ch dokumentÛ atd.?

Existují nûjaká dal‰í aktiva spoleãnosti vedená u banky, na
která byl uplatnûn v˘kon rozhodnutí (exekuce) na základû
rozhodnutí soudu nebo finanãního úfiadu? 

Existují nûjaké dosud neuvedené bankovní instrumenty
a sluÏby, které banka poskytuje spoleãnosti?

Ano Ne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C-Bank
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V¯NOSOVÉ ÚROKY A DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE

V¯NOSOVÉ ÚROKY

Provedená práce:

Banky potvrdily také na Konfirmacích <F-51.6-8> úroky, které pfiipsaly na úãty v období 1-12/2011. 

Na základû informací v Konfirmacích obdrÏen˘ch z bank jsme sumarizovali v˘nosové úroky a porovnali s ãástkou

zaúãtovanou v roce 2011.

V˘sledky:

V˘nosové úroky dle Konfirmací souhlasí s úãetnictvím. Îádné dal‰í nezaúãtované v˘nosové úroky nebyly identifi-

kovány. Úãetní jednotka (na rozdíl od pfiedchozího roku) nemá Ïádn˘ termínovan˘ úãet, tudíÏ nehrozí riziko

nesprávnosti v ãasovém rozli‰ení v˘nosov˘ch úrokÛ.

Závûr:

V˘nosové úroky na úãtu 662 jsou ve v‰ech v˘znamn˘ch (materiálních) ohledech vykázány správnû.

DAL·Í INFORMACE

Banka C potvrdila bankovní úvûr ve v˘‰i 5.000.000 Kã  <F-51.8> a dosud Ïádné nesplacené úroky. Úvûr je testo-

ván v ãásti ÚvûrÛ.

Banka A potvrdila v konfirmaci <F-51.6> také úschovu obchodovateln˘ch cenn˘ch papírÛ, testováno v sekci

finanãní investice <I-57>.

Dále jsme na základû Konfirmace z banky A  <F-51.6> identifikovali akcie k obchodování, kde nebyly vyplaceny

dividendy. Dle charakteru tohoto krátkodobého finanãního majetku a na základû diskuze s finanãním specialistou

úãetní jednotky, kter˘ nás informoval, Ïe Ïádn˘ dal‰í majetek nesoucí finanãní úrok úãetní jednotka v prÛbûhu

úãetního období nevlastnila, pfiedpokládáme, Ïe neexistují Ïádné dal‰í v˘nosové úroky, které by nebyly na úãtu

662 zaúãtované.

Odkaz F-52

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Krátkodob˘ finanãní majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR
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OMEZENÍ DISPOZICE S ÚâTY

Provedená práce:

Bylo provûfieno, zda existují nûkterá omezení, která jsou kladena na úãty úãetní jednotky u bank.

Na základû informací obdrÏen˘ch od bank (Konfirmace) bylo zji‰tûno, Ïe pouze Banka C uvalila omezení vztahu-

jící se k úvûru ve v˘‰i 5 mil. Kã: ke dni vyhotovení rozvahy musí b˘t pohotová likvidita na hodnotû minimálnû 1,5

viz Konfirmace <F-51.8>.

pohotová likvidita (PL) = bûÏná aktiva bez zásob / bûÏná pasiva 

ke dni vypracování rozvahy: PL = (48.544 - 13.027) / 18.803 = 1,89

V˘sledky:

Pohotová likvidita úãetní jednotky ke dni vyhotovení rozvahy je 1,89 > 1,5

Závûr:

Úcetní jednotka dodrÏuje smluvnû dohodnutá omezení.

Odkaz F-52

Úãetní jednotka: ABC, s.r.o.       Období: 31/12/2011 Pfiipravil: JV Datum: DDMMRR

Krátkodob˘ finanãní majetek Kontroloval: JA Datum: DDMMRR
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