
Samozřejmě. Nechal jsem si předložit zápisy z porad vedení a z jednání valné hromady  
a dozorčí rady. Ze zápisu jsem se dozvěděl, že v lednu valná hromada rozhodla o výplatě  
z kapitálového fondu ve výši 15 milionů Kč. 

Hugo a Sally se baví o následných událostech

Ahoj Sally, dokončuji právě jeden audit za rok 2018. Účetní závěrku sestavenou 
klientem mám již zkontrolovanou a na zítra ti připravím návrh zprávy auditora. 

Hugo, diskutoval jsi s klientem významné události 
po rozvahovém dni?

1. Zápisy z porad vedení  

-Lib-

Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou neupravující událost, tak jsem klientovi doporučil, 
aby skutečnost doplnil do přílohy v účetní závěrce. 

Výborně, Hugo. Nezapomeň si také promluvit s finančním ředitelem společnosti.  

Jak jsi s danou skutečností naložil? 



Ano, mluvil. Ptal jsem se ho, zdali společnost nepřijala nové významné závazky a zápůjčky, 
zdali nedošlo k prodeji majetku nebo společnost neplánuje prodej majetku a zdali nepřišly 
po konci období faktury vztahující se k roku 2018, na které by k rozvahovému dni nebyly 
vytvořeny dohadné položky atd. Na vše mi odpověděl, že o žádných takových skutečnos-
tech neví. Požádal jsem rovněž právního zástupce společnosti o aktualizaci právní konfirma-
ce z auditu. To bys, Sally, nevěřila, co jsem se dozvěděl. 

Hugo a Sally se baví o následných událostech

Tak již mám hotové testy zaměřené na úplnost dohadů a závazků. Myslíš si, že bych 
měl ještě něco do spisu doplnit s ohledem na následné události?

2. Diskuze a protichůdné informace  

-Lib-

Ano. Dva významní odběratelé společnosti vstoupili do insolvence. K rozvahovému dni celko-
vá výše pohledávek z obchodních vztahů za danými partnery činila 25 milionů Kč. Dále krajský 
soud rozhodl o soudním sporu, který vedl proti společnosti bývalý zaměstnanec o náhradě ško-
dy ve výši 3 miliony Kč.  

A co na to říkal finanční ředitel?   

Potvrdil ti právní zástupce nové soudní spory?

Nejdříve nechtěl do uzavřených čísel již zasahovat, protože si myslel, že transakce patří až do nového 
období 2019. Ale vysvětlil jsem mu, že z pohledu zákona o účetnictví se jedná o významné upravující 
události, které je potřeba ještě promítnout do roku 2018. Proto poté doúčtoval 100% opravnou po-
ložku k pohledávkám v částce 25 milionů Kč, rezervu na soudní spory v částce 3 miliony Kč.

A mluvil jsi i s finančním ředitelem? Ještě bych to s ním probra-
la nad rámec tvého testování. 

Dobrá práce.



To je důležité zjištění. Na základě nově zjištěných skutečností je třeba posoudit, zda účetní závěrka 
byla sestavena za použití správného předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. 
Spoj se prosím s vedením a požádej o předložení obchodního plánu a případných opatření k zajiš-
tění činnosti v dohledné budoucnosti.  

Hugo a Sally se baví o následných událostech

Tak to jsem udělal. Vyžádal jsem si obratovou předvahu za období od rozvaho-
vého dne do současnosti a porovnal se srovnatelným obdobím za rok 2018.

Ráda bych se připravila na schůzku s osobami pověřenými řízením společ-
nosti a projednala mimo jiné zprávu auditora. Potřebovala bych dotáhnout 
ověření následných událostí a seznámit se s posledními aktuálními finanč-
ními informacemi.

3. Seznámení se s posledními finančními informacemi

-Lib-

Všiml jsem si, že společnosti poklesl obrat o jednu třetinu v důsledku ztráty významných odběrate-
lů. Podle slov obchodního ředitele se situace hned nezlepší v důsledku tvrdého konkurenčního boje. 

Co jsi zjistil? 


