Aplikaþní doložka KA ýR
ke standardu ISA 710 „SROVNÁVACÍ INFORMACE – SROVNÁVACÍ
ÚDAJE A SROVNÁVACÍ ÚýETNÍ ZÁVċRKA“

Aplikaþní doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora
auditorĤ ýeské republiky za úþelem upĜesnČní aplikace mezinárodních
auditorských standardĤ v podmínkách legislativy ýeské republiky.
Národní aplikaþní doložka Ĝeší :
x v pĜípadČ, že není možné aplikovat všechny požadavky konkrétního
standardu, výjimku ze závazné aplikace konkrétních odstavcĤ
standardu,
x v pĜípadČ, že legislativa ýeské republiky stanovuje požadavky nad rámec
standardu, doplnČní standardu tak, aby auditorská praxe vyhovovala
požadavkĤm þeské legislativy.
Aplikaþní doložku je vždy tĜeba chápat v kontextu mezinárodního standardu, ke
kterému je zpracována.

Úvod
Podle pĜevažujícího výkladu þeská legislativa (s výjimkou legislativy pro banky a jiné
finanþní instituce a s výjimkou legislativy pro úþetní jednotky, které sestavují úþetní
závČrku v souladu s IFRS ve znČní pĜijatém EU) neumožĖuje opravy nákladĤ a výnosĤ
pĜedchozích úþetních období pomocí úpravy srovnatelných údajĤ, nýbrž vyžaduje
provedení oprav v rámci bČžného úþetního období. NČkterá ustanovení ISA 710 nejsou
sluþitelná s tímto výkladem, proto je zpracována aplikaþní doložka, která na tuto
situaci reaguje.

A.

Aplikace standardu

Upravené odstavce

Odstavec 12
Získá-li auditor dĤkazní informace o tom, že existuje významná (materiální)
nesprávnost v úþetní závČrce za pĜedchozí období, ke které byl dĜíve vydán
nemodifikovaný výrok, a srovnávací údaje nebyly ĜádnČ pĜepracovány, þi nebylo
provedeno jiné Ĝádné zohlednČní v úþetní závČrce a/nebo pĜíslušné zveĜejĖované údaje
nebyly uvedeny, je auditor povinen vyjádĜit ve zprávČ auditora k úþetní závČrce za
bČžné období výrok s výhradou nebo záporný výrok, který je modifikován vzhledem
ke srovnávacím údajĤm obsaženým v této úþetní závČrce.

Odstavec A6
Jestliže úþetní závČrka za pĜedchozí období, která byla zkreslená, nebyla opravena
a zpráva auditora nebyla opČtovnČ vydána, ale srovnávací údaje byly ĜádnČ
pĜepracovány, þi bylo provedeno jiné Ĝádné zohlednČní v úþetní závČrce a/nebo byly
v úþetní závČrce za bČžné období zveĜejnČny pĜíslušné údaje, pak mĤže auditor pĜipojit
do zprávy auditora odstavec obsahující zdĤraznČní skuteþnosti popisující okolnosti a
odkazující, kde je to relevantní, na zveĜejĖované údaje, jež plnČ popisují skuteþnost,
kterou lze nalézt v úþetní závČrce. (viz ISA 706)

B.

KomentáĜ k aplikaci

Podle pĜevažujícího výkladu je oprava nákladĤ a výnosĤ pĜedchozích úþetních období
v souladu s aktuálnČ platnými þeskými úþetními pĜedpisy úþtována jako souþást
bČžného období. Pokud tato oprava ovlivĖuje hospodáĜský výsledek bČžného období a
jedná se o významnou þástku, mČla by být vykázána jako souþást mimoĜádných
výnosĤ a nákladĤ. ZároveĖ je tĜeba, aby pĜíloha obsahovala potĜebné informace o
provedené opravČ, a to jak informaci o chybných þástkách srovnatelných údajĤ, tak i o
dopadech této opravy na údaje bČžného období zveĜejnČné v úþetní závČrce. Pokud
jsou všechny požadavky platných úþetních pĜedpisĤ splnČny, potom úþetní závČrka,
vþetnČ srovnatelných údajĤ minulého období, byla pĜipravena v souladu s pĜíslušným
úþetním rámcem.
NČkteré formulace ISA 710 primárnČ pĜedpokládají, že opravy chyb minulých období
jsou Ĝešeny opravou srovnatelných údajĤ. Z tohoto dĤvodu bylo nutno upravit textaci
ustanovení v pasáži „Srovnávací informace – srovnávací údaje a srovnávací úþetní
závČrka“ zpĤsobem, který zohlední skuteþnost, že dle pĜevažujícího výkladu þeská
legislativa tento postup neumožĖuje a vyžaduje jiný (výše uvedený) zpĤsob odstranČní
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a zohlednČní chyby. Bez této úpravy by aplikace originální verze ISA mohla vést k
situaci, že auditor bude nucen vydat výrok s výhradou, aþkoliv úþetní jednotka
postupovala pĜi zohlednČní zjištČné chyby v souladu s platnými úþetními pĜedpisy.

C. Platnost a úþinnost

Tato aplikaþní doložku nabývá úþinnosti dnem schválení snČmem Komory auditorĤ
ýeské republiky dne 22. listopadu 2010.
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