Aplikaþní doložka KA ýR
OvČĜování výroþní zprávy
ke standardu ISA 720 „ODPOVċDNOST AUDITORA
VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH
OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚýETNÍ ZÁVċRKU“

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
Požadavek na ovČĜování výroþní zprávy vychází z § 21 zákona þ. 563/1991 Sb., o
úþetnictví, který rovnČž obsahuje podrobnou úpravu jejího obsahu. Podrobnosti
k obsahu zprávy o jejím ovČĜení upravuje § 20 zákona þ. 93/2009 Sb., o auditorech.
Tato aplikaþní doložka Ĝeší ve vazbČ na výše citované právní pĜedpisy ovČĜování
výroþní zprávy, jejíž souþástí je úþetní závČrka.

A.

Aplikace standardu

Nové odstavce

Odstavce 5 (d) a 5 (e)
(viz § 20 zákona þ. 93/2009 Sb.)
Do odstavce 5 standardu ISA 720 se doplĖují následující nová písmena:
(d) zpráva auditora – zpráva auditora k auditované úþetní závČrce,
(e) zpráva auditora o výroþní zprávČ – zpráva auditora (vydávaná samostatnČ þi
jako souþást souhrnné zprávy) obsahující výrok o souladu údajĤ uvedených
ve výroþní zprávČ s úþetní závČrkou.

Odstavce 16. 1. – 16. 8.
(viz § 20 zákona þ. 93/2009 Sb.)
Do standardu se doplĖují odstavce 16. 1. – 16. 8. vþetnČ nadpisu a poznámek pod
þarou

Významné (materiální) nesoulady v pĜípadech, kdy je vydávána zpráva o
výroþní zprávČ

16.1

Vydává-li auditor zprávu o ovČĜení výroþní zprávy nebo konsolidované výroþní
zprávy, je povinen se vyjádĜit k souladu výroþní zprávy s úþetní závČrkou nebo
konsolidované výroþní zprávy s konsolidovanou úþetní závČrkou.

16.2

Pokud pĜi seznámení se s ostatními informacemi uvedenými ve výroþní zprávČ
auditor identifikuje významné (materiální) nesoulady, je povinen urþit, zda
auditovaná úþetní závČrka nebo ostatní informace uvedené ve výroþní zprávČ
vyžadují úpravu.
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16.3

Pokud je nezbytná úprava auditované úþetní závČrky, k níž zpráva auditora
dosud nebyla vydána, a vedení odmítá tuto úpravu provést, auditor je povinen
modifikovat výrok ve zprávČ auditora v souladu s ISA 7056.

16.4

Pokud je nezbytná oprava auditované úþetní závČrky, k níž zpráva auditora již
byla vydána, auditor je povinen postupovat podle odpovídajících požadavkĤ
uvedených v ISA 5607.

16.5

Pokud je nezbytná úprava ostatních informací ve výroþní zprávČ, a vedení
odmítá tuto úpravu provést, auditor je povinen tuto záležitost projednat
s osobami povČĜenými správou a Ĝízením úþetní jednotky, pokud všechny tyto
osoby nejsou þleny vedení8, a je-li nesoulad významný (materiální),
modifikovat výrok ve zprávČ auditora o výroþní zprávČ.

16.6

Není-li k výroþní zprávČ pĜipojena zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami, pĜestože auditor má k dispozici informace, že k ní být pĜipojena má,
je auditor povinen na tuto skuteþnost reagovat ve zprávČ o výroþní zprávČ tak,
že za odstavec obsahující názor auditora pĜipojí další odstavec informující o
této skuteþnosti. PĜíklad textu takového odstavce mĤže být:
„K této výroþní zprávČ není pĜipojena zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami, pĜestože k ní dle požadavkĤ platných právních pĜedpisĤ být pĜipojena
má.“

16.7

Není-li ve výroþní zprávČ obsažena urþitá informace vyžadovaná právními
pĜedpisy, a dle názoru auditora se jedná o informaci významnou (materiální), je
auditor povinen na tuto skuteþnost reagovat ve zprávČ o výroþní zprávČ tak, že
za odstavec obsahující názor auditora pĜipojí další odstavec informující o této
skuteþnosti. PĜíklad textu takového odstavce mĤže být:
„V této výroþní zprávČ není uvedena informace o ................, jak vyplývá
z požadavkĤ platných právních pĜedpisĤ.“

16.8

V pĜípadČ, kdy je vydávána zpráva auditora o výroþní zprávČ, se ustanovení
odstavcĤ
8 - 13 a odstavcĤ A1 a A6 - A9 neaplikují.

Na konec standardu se vkládá pĜíloha následujícího znČní:

6

ISA 705 „ Modifikace výroku ve zprávČ nezávislého auditora“.

7

ISA 560 „Události po datu úþetní závČrky“, odstavce 10–17.

8

ISA 260 „PĜedávání informací osobám povČĜeným správou a Ĝízením úþetní jednotky“ odstavec
13.
-3-

PĜíloha

PĜíklad souhrnné zprávy o auditu úþetní závČrky, ovČĜení zprávy o vztazích a
ovČĜení souladu výroþní zprávy s úþetní závČrkou

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

[PĜíslušný pĜíjemce]

Zpráva o úþetní závČrce
Na základČ provedeného auditu jsme dne (datum vydání pĤvodní zprávy) vydali
k úþetní závČrce, která je souþástí této výroþní zprávy na stranách XX až YY, zprávu
následujícího znČní:
„Provedli jsme audit pĜiložené úþetní závČrky spoleþnosti ABC, která se skládá z
rozvahy k 31. 12. 20X1, výkazu zisku a ztráty za rok konþící 31. 12. 20X1, [pĜehledu o
zmČnách vlastního kapitálu za rok konþící 31. 12. 20X1 a pĜehledu o penČžních tocích
za rok konþící 31. 12. 20X1] a pĜílohy této úþetní závČrky, která obsahuje popis
použitých podstatných úþetních metod a další vysvČtlující informace. Údaje o
spoleþnosti ABC jsou uvedeny v bodČ X pĜílohy této úþetní závČrky.“

OdpovČdnost statutárního orgánu úþetní jednotky za úþetní závČrku
Statutární orgán spoleþnosti ABC je odpovČdný za sestavení úþetní závČrky, která
podává vČrný a poctivý obraz v souladu s þeskými úþetními pĜedpisy a za takový vnitĜní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úþetní závČrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpĤsobené podvodem nebo chybou.

OdpovČdnost auditora
Naší odpovČdností je vyjádĜit na základČ našeho auditu výrok k této úþetní závČrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikaþními doložkami Komory auditorĤ ýeské republiky.
V souladu s tČmito pĜedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a
provést audit tak, abychom získali pĜimČĜenou jistotu, že úþetní závČrka neobsahuje
významné (materiální) nesprávnosti.
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Audit zahrnuje provedení auditorských postupĤ k získání dĤkazních informací o
þástkách a údajích zveĜejnČných v úþetní závČrce. VýbČr postupĤ závisí na úsudku
auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajĤ
uvedených v úþetní závČrce zpĤsobené podvodem nebo chybou. PĜi vyhodnocování
tČchto rizik auditor posoudí vnitĜní kontrolní systém relevantní pro sestavení úþetní
závČrky podávající vČrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádĜit se k úþinnosti vnitĜního kontrolního systému úþetní
jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úþetních metod,
pĜimČĜenosti úþetních odhadĤ provedených vedením i posouzení celkové prezentace
úþetní závČrky.
Jsme pĜesvČdþeni, že dĤkazní informace, které jsme získali, poskytují dostateþný a
vhodný základ pro vyjádĜení našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru úþetní závČrka podává vČrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
spoleþnosti ABC k 31. 12. 20X1 a nákladĤ a výnosĤ a výsledku jejího hospodaĜení [a
penČžních tokĤ] za rok konþící 31. 12. 20X1 v souladu s þeskými úþetními pĜedpisy.“

Zpráva o zprávČ o vztazích mezi propojenými osobami
OvČĜili jsme vČcnou správnost údajĤ uvedených ve zprávČ o vztazích mezi
propojenými osobami spoleþnosti ABC za rok konþící 31. 12. 20X1. Za sestavení této
zprávy o vztazích je odpovČdný statutární orgán spoleþnosti ABC. Naším úkolem je
vydat na základČ provedeného ovČĜení stanovisko k této zprávČ o vztazích.
OvČĜení jsme provedli v souladu s AS þ. 56 Komory auditorĤ ýeské republiky. Tento
standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ovČĜení s cílem získat omezenou
jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) vČcné nesprávnosti.
OvČĜení je omezeno pĜedevším na dotazování pracovníkĤ spoleþnosti a na analytické
postupy a výbČrovým zpĤsobem provedené provČĜení vČcné správnosti údajĤ. Proto
toto ovČĜení poskytuje nižší stupeĖ jistoty než audit. Audit jsme neprovádČli, a proto
nevyjadĜujeme výrok auditora.
Na základČ našeho ovČĜení jsme nezjistili žádné skuteþnosti, které by nás vedly
k domnČnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami spoleþnosti ABC za rok
konþící 31. 12. 20X1 obsahuje významné (materiální) vČcné nesprávnosti.
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Zpráva o výroþní zprávČ
OvČĜili jsme též soulad výroþní zprávy spoleþnosti ABC k 31. 12. 20X1 s úþetní
závČrkou, která je obsažena v této výroþní zprávČ na stranách XX až YY. Za správnost
výroþní zprávy je zodpovČdný statutární orgán spoleþnosti ABC. Naším úkolem je
vydat na základČ provedeného ovČĜení výrok o souladu výroþní zprávy s úþetní
závČrkou.

OvČĜení jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikaþními doložkami Komory auditorĤ ýeské republiky. Tyto standardy
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ovČĜení tak, aby získal pĜimČĜenou jistotu,
že informace obsažené ve výroþní zprávČ, které popisují skuteþnosti, jež jsou též
pĜedmČtem zobrazení v úþetní závČrce, jsou ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s pĜíslušnou úþetní závČrkou. Jsme pĜesvČdþeni, že provedené
ovČĜení poskytuje pĜimČĜený podklad pro vyjádĜení výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroþní zprávČ spoleþnosti ABC k 31.
12. 20X1 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou
úþetní závČrkou.

[V pĜípadČ auditorské spoleþnosti:]

[V pĜípadČ auditora OSVý:]

[Obchodní firma]

[Jméno auditora]

[Sídlo]
[ýíslo auditorského oprávnČní
auditorské spoleþnosti]

[ýíslo auditorského oprávnČní
auditora]

[Jména a pĜíjmení auditorĤ, kteĜí jménem
spoleþnosti vypracovali zprávu]
[ýísla auditorských oprávnČní auditorĤ]

[Datum zprávy auditora]

[Datum zprávy auditora]

[Podpisy auditorĤ]

[Podpis auditora]
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B.

KomentáĜ k aplikaci

Mezinárodní standard ISA 720 se aplikuje na situace, kdy je úþetní závČrka a související
auditorská zpráva souþástí jiného dokumentu.
V pĜípadČ, že tímto jiným dokumentem není výroþní zpráva dle þeských pĜedpisĤ,
aplikuje se ISA 720 beze zmČny.
V pĜípadČ, že tímto jiným dokumentem je výroþní zpráva (pĜípadnČ vþetnČ zprávy o
vztazích mezi propojenými osobami), stanoví þeské pĜedpisy doplĖující požadavky.
KromČ povinnosti ovČĜení vlastní úþetní závČrky se jedná o povinnost ovČĜit zprávu o
vztazích a výroþní zprávu. Charakter obou tČchto doplĖujících ovČĜení je odlišný od
auditu úþetní závČrky.
V pĜípadČ zprávy o vztazích se jedná o ovČĜení poskytující omezenou jistotu, pro které
se použijí ustanovení AS þ. 56. Bližší informace o charakteru, þinnostech a výroku
auditora pĜi provČrce zprávy o vztazích jsou popsány v AS þ. 56.
V pĜípadČ výroþní zprávy se jedná o ovČĜení souladu výroþní zprávy s úþetní závČrkou.
Z dané dikce vyplývá, že se nejedná o posouzení vČcné správnosti údajĤ ve výroþní
zprávČ (tudíž auditor nezískává nezávislé dĤkazní informace k tČmto údajĤm), nýbrž
auditor posuzuje soulad tČchto údajĤ s (auditovanou) úþetní závČrkou. Z daného
požadavku zároveĖ pĜirozenČ vyplývá, že pĜedmČtem ovČĜení souladu mohou být
pouze ty údaje výroþní zprávy, které lze odsouhlasit na údaje zobrazené v úþetní
závČrce (pĜímo nebo nepĜímo, napĜíklad souþtové hodnoty, pomČrové ukazatele
apod.). V tomto smyslu budou pĜedmČtem ovČĜení obvykle historické údaje finanþního
charakteru, zatímco pĜedmČtem ovČĜení obvykle nebudou další nefinanþní historické
údaje nebo informace o budoucích oþekávaných skuteþnostech popsané ve výroþní
zprávČ. Na tyto údaje, které nejsou pĜedmČtem ovČĜení souladu s úþetní závČrkou (a
tudíž nejsou pĜedmČtem explicitního výroku) dle þeských pĜedpisĤ, se nicménČ i
nadále vztahují obecné požadavky standardu ISA 720.
Protože obČ doplĖující ovČĜení (tj. ovČĜení zprávy o vztazích a ovČĜení výroþní zprávy)
se svým charakterem odlišují od auditu úþetní závČrky, je nutné, aby zpráva auditora
zĜetelnČ a oddČlenČ popisovala jednotlivé komponenty þinnosti auditora.
Auditor mĤže vydat tĜi samostatné zprávy:


zprávu o auditu úþetní závČrky,



zprávu o ovČĜení zprávy o vztazích,



zprávu o ovČĜení souladu výroþní zprávy s úþetní závČrkou.

Auditor mĤže pĜípadnČ zahrnout výše uvedené zprávy do jedné souhrnné zprávy.
V takovém pĜípadČ auditor musí zajistit, že z jednotlivých komponent souhrnné zprávy
je jednoznaþnČ zĜejmé, k jakým þástem výroþní zprávy (úþetní závČrka, zpráva o
vztazích nebo ostatní informace uvedené ve výroþní zprávČ) se vztahují. Souhrnná
zpráva by mČla obsahovat všechny náležitosti a rozsah textu, který by auditor použil,
pokud by sestavoval samostatné zprávy. V pĜípadech, kdy nČkteré komponenty
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þinnosti auditora byly provedeny a relevantní zprávy vydány dĜíve, než je datum
souhrnné zprávy auditora (napĜ. zpráva o ovČĜování úþetní závČrky byla datována a
vydána dĜíve, než probČhlo ovČĜení výroþní zprávy a zprávy o vztazích) je nutno
zajistit, že souhrnná zprávy auditora, resp. její þásti, jsou správným zpĤsobem
datovány.
PĜíklad takové souhrnné zprávy obsahující dílþí datování je uveden v pĜíloze k této
aplikaþní doložce.

C. Platnost a úþinnost

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