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Na řešení situací vyvolaných
COVID-19 stačí standardní
účetní postupy
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Vyžaduje COVID-19 nové účetní postupy?
 Účetnictví v dnešní moderní podobě má kořeny u Benátských kupců v 15. století
 Jak se dívat na COVID-19:
• je nový rozsahem přijatých opatření a
• svými zejména společensko-ekonomickými a politickými důsledky
• pro účetní jednotku však má analogie v obdobných již známých situacích

 COVID-19 nevyžaduje žádné nové přístupy, které účetnictví před COVIDem neznalo
• Nejde o to vytvořit na novou situaci nový postup, ale použít na ní standardní postup, který je pro ní adekvátní
• Pozor na použití existujícího postupu chybným způsobem nebo na situaci, pro jejíž řešení není určen

 Je dobré se nespoléhat na to, že nám právní předpis nebo jiná autorita sdělí, jak (správně)
postupovat
 k tomu je nutné znát nejen účtování ale také účetnictví a jeho koncepční rámec
 znalost koncepčního rámce umožňuje najít správné řešení i v situaci, která není pokryta účetními předpisy
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Literatura ke koncepčním rámcům účetnictví
 Mejzlík, L.: Obecně ke koncepčním
rámcům účetnictví
(https://www.kacr.cz/file/6016/2020auditor-3.pdf)
 Mejzlík, L.: Koncepční rámec
českého účetnictví
(https://www.kacr.cz/file/6016/2020auditor-3.pdf)
 Mejzlík, L.: Koncepční rámce
účetnictví
(https://www.kdpcr.cz/bulletin/2020?
sp=down-file&did=12739)
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Příklady chybných postupů
Příklady
 Nezohlednění (odkládání) záměru (nutnosti) ukončit činnost
 Slevy z nájmů a jejich časové rozlišování
 Výnosy (a pohledávky) z probíhajících soudních sporů o náhrady
 Vykázání zpětně uplatnitelné ztráty jako odložené daně
 Nadhodnocování rezerv a opravných položek
 Nevykázání rezerv a opravných položek
Řešení má vždy základ v tom, kdy nastala příčina (spouštěcí událost), k jakému období
se vztahuje a v jakém (jakých) obdobích má být vykázána
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Vybrané oblasti dopadů
COVID-19 na účetnictví

ffu.vse.cz

ffu.vse

Předpoklad trvání (going concern) účetní jednotky
 Jedná se o předpoklad (postulát/axiom), na kterém jsou vybudovány ostatní účetní
principy, které bez něj nejsou funkční:
• uživatelé musí mít jistotu, že se na splnění tohoto předpokladu mohou spolehnout
• neuvedení pochybností o splnění předpokladu uvádí uživatele v omyl

 Předpoklad trvání se nedokazuje, ale vyvrací:
• pokud nezjistíme nic, co by jej vyvracelo, tak nic nezveřejňujeme
• pokud zjistíme informace, ze kterých je zřejmé, že předpoklad není splněn:
 Informace musí být zveřejněna
 Musí být použity jiné postupy než na účetnictví v případě platnosti předpokladu

 Účetní jednotky zveřejnění odkládají s odůvodněním, že „to není ještě jisté“ nebo se podaří
situaci ještě zachránit apod.
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Nejistoty (contingencies) v účetnictví
 Moderní účetnictví nevykazuje (neúčtuje) jen o tom, co se již stalo, ale významnou měrou
slouží k předvídání budoucího vývoje
 Z uvedeného důvodu se musí v účetnictví zobrazit nejen to, co se již stalo, ale i to, o čem víme, že se stane
 Roste množství a význam odhadů v účetnictví

 K pozitivním a negativním důsledkům nejistot nepřistupujeme symetricky, ale na základě
opatrnosti (prudence principle)
 Pozitivní dopady jen když jsou pravděpodobné – komentářem v příloze k účetní závěrce
 Negativní dopady:
 které jsou pravděpodobné – formou rezerv v rozvaze
 které jsou nepravděpodobné – komentářem v příloze k účetní závěrce
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Události po rozvahovém dni
 Účetní jednotka účtuje „…podle stavu ke konci rozvahového dne…“
[§19(2) ZoÚ]
 Co je to „stav“?
 Zaúčtovat se musí i o tom, o čem jsme se dozvěděli po rozvahovém dni až do
„okamžiku sestavení účetní závěrky“, pokud příčina (spouštěcí událost – initial event)
nastala ještě do konce rozvahového dne
 Zveřejnit v příloze se musí ty významné skutečnosti, ke které nastaly mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

 Viz interpretace Národní účetní rady:
 I-24 Události po rozvahovém dni – zapracováno do ZoÚ §19(5) a §19(6)
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Znehodnocení (impairment)
 Zásada opatrnosti vyžaduje:
 Volit nižší z možných ocenění aktiv ale vyšší z možných ocenění dluhů
 Nevykazovat možné zisky dokud nenastanou
 Vykazovat možné ztráty i když nejsou jisté

 Pokud máme indikace, že skutečná hodnota aktiv je nižší než částka v jaké jsou vedeny
v účetnictví, musíme vykázat jejich znehodnocení
 Nástrojem jsou jednorázové odpisy aktiv nebo jejich
 opravné položky

 Účetní opravné položky nemají nic společného s daňovými opravnými položkami
 Opravné položky musí být vykázány ve správné výši tehdy, když k tomu nastaly důvody a zrušeny,
pokud tyto důvody pominuly bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost
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Literatura:
 Tematické číslo 4/2020 časopisu
Auditor zabývající se rezervami
 Mejzlík, L.: Podstata rezerv a chyby při
jejich vykazování
(https://www.kacr.cz/file/6069/2020auditor-4.pdf)

 Tematické číslo 5/2020 časopisu
Auditor zabývající se COVID-19
 Mejzlík, L.: K některým dopadům
pandemie koronaviru na účetnictví
(https://www.kacr.cz/file/6104/2020auditor-5.pdf)
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Účetní v době covidové
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COVID-19 vs. účetní
• účetní bez omezení, bez výpadku a na plný plyn
• standardní termíny a spoustu novinek
• schopnost reagovat na nově přijímaná opatření, pomáhat
klientům a zaměstnavatelům, být jim oporou
• výrazný posun v digitalizaci podkladů, automatizaci jejich
zpracování a přirozeně vzdálené komunikaci interní i externí
• kdo byl připraven, byl schopen bez výpadu fungovat
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Jak se ve výkonu Vaší činnosti změnil během
nouzového režimu způsob předávání podkladů
k jejich zpracování?
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Způsoby předávání dokladů během nouzového
režimu
• pokud zůstalo papírové předávání dokladů => přechod na poštu nebo
zanechání krabic u vchodu, prodloužení intervalů pro styk s klienty a leckdy
hygienická opatření, tj. zpracování dokladů až po nějaké době (doklady v
„karanténě“)
• pokus o digitalizaci a elektronickou komunikaci => skenování dokladů na
straně klienta, zasílání přes email, úschovny, využití všeobecných cloudových
uložišť
• digitalizace, automatizace, elektronizace => zavedení elektronického oběhu
faktur, zasílání dokladů a schvalování přes informační systémy, propojování
účetních SW s bankami, využívání vzdálené elektronické komunikace s klienty;
období pomohlo přesvědčit některé klienty z opuštění “papírování“, došlo k
rozšíření automatizovaného procesu i na další klienty
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Byli jste schopni plnohodnotně pracovat ze dne
na den z domu nebo jste dojížděli do kanceláře?
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Co pomohlo / bránilo práci z domu?
Pomohlo ve zkratce:
• již nastavená elektronizace, digitalizace uvnitř kanceláře a s
klienty z dřívější doby
• zkušenost s prací z domova a jiných nekancelářských prostor
Bránilo ve zkratce:
• IT vybavenost na straně kanceláře, klientů, dostatečný internet
• nevhodné pracovní podmínky (nedostatečný prostor na práci,
děti doma, nedisciplinovanost)
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Jak byste ohodnotili práci z domu ve srovnání
s výkonem práce v kanceláři?
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Výhody a nevýhody kancelář vs. home-office
Kancelář:
• lepší pracovní podmínky, vybavenost (např. tiskárna, dva monitory)
• možnost komunikace s kolegy, týmová práce, možnost se poradit,
sociální kontakt
• doklady a podklady jsou v kanceláři
Homeoffice:
• úspora času a nákladů spojená s cestováním do kanceláře
• práce z domova efektivní, ale třeba nastavit pravidla, mít disciplínu
a pracovní prostor
• neomezená pracovní doba, možnost rozložit si úkoly, sladit
pracovní a osobní život
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Využíváte již nyní nějaký nástroj automatizace
účetnictví?
ANO
• workflow pro schvalování faktur, smluv
• nástroje na vytěžování / vyčítání informací z faktur
• nástroje pro načítání bankovních výpisů do účetních programů
• ano - OCR, robotizaci pro vytěžování dokladů, workflow, automatické
generování platebních příkazů, účtování banky na základě elektronických
výpisů, import interních účetních dokladů z různých vstupních dat, nástroj
na schvalování/účtování cestovních výdajů
NE
• nejsou na to finanční prostředky, není to vítáno u klientů;
• ne, ale uvažujeme, zjišťujeme možnosti, chceme měnit procesy,
implementovat
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COVID-19 vs. účetní závěrka 2020
dle českých účetních předpisů
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Účel ÚZ a východiska účetních postupů
Věrný a poctivý obraz, ZoÚ §7

+
předpoklad
trvání podniku

Oceňování aktiv a závazků; ZoÚ §25, odst. (3)
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COVID-19 jako indikátor znehodnocení aktiv
• Účetní jednotky musí zvážit dopady COVID-19
na všechny položky účetních výkazů
• Účetní závěrky za rok 2020 musí obsahovat rozšířené a detailní
zveřejnění týkající se posouzení a zaúčtování dopadu COVID-19
na jednotlivé položky účetních výkazů
• Týká se již mezitímních účetních závěrek, vnitroskupinových
reportů zpracovávaných v průběhu roku 2020, nikoliv až roční
účetní závěrky
za rok končící 31. 12. 2020 (ta ale bude vrcholem).
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Podstata posouzení hodnoty aktiv

Důsledky COVID-19:
• uzavřený provoz x výroba x omezené poskytování služeb
• útlum poptávky ze strany zákazníků – nemožnost x obava x ztráta zaměstnání
• změny úrokových sazeb x vývoj CZK vůči EUR x USD
• predikce ČNB x MF ČR indikuje zhoršení a zpomalení ekonomického růstu
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Test dlouhodobých aktiv na znehodnocení
Příklad výpočtu hodnoty z užívání aktiva
Rok

1

2

3

4

5

Příjmy z jízdného

200

210

220

230

230

Příjmy z reklamy

20

20

20

20

20

Příjmy z prodeje vozidla

80

Výdaje na PHM

-100

-110

-115

-120

-120

Výdaje na mzdy

-40

-40

-40

-40

-40

Výdaje na pojištění

-30

-30

-30

-30

-30

Výdaje na údržbu

-10

-10

-10

-10

-10

Čistý peněžní tok

40

40

45

50

130

Současná hodnota
(při 6 %)

248
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Test dlouhodobých aktiv na znehodnocení
Příklad výpočtu hodnoty z užívání aktiva
Zůstatková hodnota

400

Reálná hodnota

320

Hodnota z užívání

248

Vyšší z:

Znehodnocení

320

80
(ztráta ve VH)
ČÚS č. 005, odst. 4.1.2

Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku, jehož užitná hodnota
se běžně snižuje opotřebením, se tvoří v případech, kdy je jeho užitná hodnota
zjištěná při inventarizaci výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po
odečtení oprávek, a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní
(za snížení trvalého charakteru).
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Znehodnocení trvalé nebo dočasné (?)

Nový roční odpis:
(400 – 80) = 320 / 5 = 64

•

Výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek se
posuzuje při inventarizaci
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Riziko zahrnutí ztrát do ocenění zásob
• Prodej: Omezení prodeje v důsledku přijatých opatření může
vést ke zhoršení prodejnosti držených zásob => likvidace
nebo prodej se slevou => analýza ocenění a vytvoření
případných opravných položek k zásobám (v IFRS na bázi
čisté realizovatelné ceny)
• Výrobky a nedokončená výroba: požadavek ocenění ve
výrobních nákladech se zahrnutím výrobní režie na bázi běžné
produkční kapacity (I-35 v CZ / IAS 2 v IFRS)
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Riziko zahrnutí ztrát do ocenění zásob
Podnik je výrobcem kávovarů a plánuje roční výrobu 1 000 ks kávovarů (vnímáno jako
běžná výrobní kapacita). Fixní výrobní náklady připadající na rok 2020 činí 5 000 Kč,
které musí být alokovány dle běžné výrobní kapacity, tj. 5 Kč/ks.
V roce 2020 podnik ve skutečnosti vyrobil:
• 1 010 ks kávovarů, tj. o 100 ks více než je běžná výrobní kapacita. Fixní výrobní režie
alokovaná na skutečný objem výrobků je tak nižší a činí 4,95 Kč/ks. Podnik díky lepšímu
využití výrobních kapacit vyrobil každý jeden výrobek levněji, což se oprávněně projeví
na konečném ocenění.
• 600 ks kávovarů, tj. o 400 ks méně než je běžná výrobní kapacita. Fixní výrobní režie
alokovaná na skutečný objem výrobků by byla vyšší (8,33 Kč/ks), což by vedlo k
zahrnutí ztráty z nevyužité kapacity do ocenění zásob => předpisy zakazují a naopak
požadují, aby část nevyužité fixní výrobní režie byla uznána jako ztráta období. Proto
částka ve výši 2 000 Kč (400 ks × 5 Kč/ks) musí být zaúčtována jako náklad a
nesmí být aktivována do ocenění zásob.
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Období zvýšeného úvěrového rizika
• Současné období vnímáno jako indikace zvýšení úvěrového rizika, které je
případně tlumeno přijatými opatřeními, ale může eskalovat
• Úvěrové riziko do účetnictví promítáno přístupem k tvorbě opravných položek
• V CZ ÚZ aplikován přístup vzniklé ztráty, tj. pohledávka „bezproblémová“,
dokud není doložen důkaz ohledně splacení => dlužník v problémech, nesplácí,
pohledávka stárne, vyjednávání
• V IFRS aplikován přístup očekávané úvěrové ztráty, tj. nutí podniky
odhadovat úvěrovou korekci již při vzniku pohledávky
• Očekávání pro roční ÚZ: větší analýza kredibility odběratelů a zpřísnění
podmínek pro výpočet opravných položek
• Matice stáří pohledávek: revize % sazeb vyjadřujících úvěrové riziko vedoucí k
vyšší a dřívější tvorbě opravných položek
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Rezervy aneb nejistoty jako důvod jejich tvorby (?)
• Je taková rezerva oprávněná?

Zákon o účetnictví §26, odst. (3)
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Rezervy aneb nejistoty jako důvod jejich tvorby (?)
• zřejmý účel a pravděpodobnost plnění (> 50 %)
• nejistota v čase a částce plnění
• rezerva je současný závazek vyjadřující očekávané
(pravděpodobné) plnění
• někdy chybná manipulace, protože nedaňová položka, která
ale může ovlivnit věrné zobrazení a informace poskytované v
ÚZ
• možné rezervy: rezerva na propouštění zaměstnanců, rezerva
na ztrátové kontrakty (např. nevyužitá kapacita najímaných
prostor), rezervy na restrukturalizaci
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Další..
• Dotační programy (antivirus) => jedná se o dotace a dle I-14 se o dotaci
účtuje ve fázi, kdy je poskytnutí nepochybné
• Odložená daňová pohledávka => důsledkem může být ztráta minulých
let uplatněná v budoucnu, ale…přehodnocení realizovatelnosti
• Garance, zajištění a záruky => situace může vést k problémům na
straně dlužníka, za něhož se podnik zaručil a v důsledku tak k uznání
závazku / rezervy v rozvaze, protože se zvýší pravděpodobnost realizace
• Prodejní vouchery => podniky se snaží prodávat s přislíbením dodávek
v budoucnu a tím řeší nedostatečné cash flow => nejedná se o výnos, ale
o závazek (výnos příštích období), který bude zúčtován až při dodání /
poskytnutí plnění
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Zdroje:
• Příspěvek shrnující „Dopady COVID-19
na účetnictví podle českých účetních
předpisů“ (Bulletin KCÚ č. II/2020)

36

Děkuji za pozornost…

Libor Vašek
Komora certifikovaných účetních / katedra finančního účetnictví a auditingu
vasek@komora-ucetnich.cz

O D B O R N Á

P Ř E D N Á Š K A

Dopady COVID-19 na účetnictví a audit:
Účetní závěrka podle IFRS
David Procházka
vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu
člen EFRAG Technical Expert Group

Absolventská středa FFÚ
středa 2. prosince 2020

European Securities and
Markets Authority (ESMA)

ffu.vse.cz

ffu.vse

ESMA: Enforcement priorities 2020
 Zajistit transparentnost dopadu COVID-19 na ÚZ:
• IAS 1: going concern; významné úsudky a zdroje nejistot; prezentace položek
vyvolaných/spojených s COVID-19
• IAS 36: náležitá aplikace testů na znehodnocení
• IFRS 7 & 9: ocenění finančních nástrojů a zveřejnění v komentáři
• IFRS 16: dopad na leasingové smlouvy, včetně náležitého zveřejnění u nájemce při aplikaci úlevy
dle Dodatku IFRS 16

 Nefinanční informace:
• dopad COVID-19 na nefinanční ukazatele
• sociální a zaměstnanecké dopady (home office; bezpečnost; ochrana zdraví)
• podnikatelský model a tvorba hodnoty
• climate change reporting

 Alternative Performance Measures (APM)
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ESMA: Zdroje
 Priority 2020:
• COVID-19: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/europeanaccounting-enforcers-enhance-transparency-covid-19-impact
• APM: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qaalternative-performance-measures-in-context-covid-19
• IFRS 9: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid-19_related_support_measures.pdf

 Ostatní:
• European Single Electronic Format (ESEF):
https://www.esma.europa.eu/sections/european-single-electronic-format
• Wirecard: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-identifiesdeficiencies-in-german-supervision-wirecard%E2%80%99s-financial
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IASB: reakce na pandemii
 Úprava plánu prací:
• důraz na časově citlivé projekty, aby se stihly (dodatky IFRS 17, IBOR
reforma fáze 2)
• neurgentní projekty: posun v čase/prodloužení lhůt pro veřejné
připomínkování

 COVID-19 vyvolané změny ve standardech:
• IFRS 16
• posun data účinnosti (např. IAS 1 current vs non-current liabilities; IFRS 17)

 Educational materials
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IFRS 9: Impairment
 První dokument ve vazbě na COVID-19
 Problém:
• všeobecná moratoria či dvoustranná ujednání o odkladu plateb vs klasifikace rizika
• vyhodnocení, zda nedošlo u finančních aktiv k významnému zhoršení kreditního rizika dlužníka (SICR)
• při SICR požaduje IFRS 9 přesun ze Skupiny 1 do Skupiny 2 (resp. z 2 do 3) s odlišným postupem pro určení
míry znehodnocení finančního aktiva

 Reakce IASB:
• neaplikovat dosavadní postupy mechanicky  nutnost posuzovat individuální podmínky protistrany a uzpůsobit
modely ekonomické situaci (včetně předpokládaných vládním či jiných opatření) v souladu s obecnými
ustanoveními IFRS 9
• zdůraznění obecného požadavku používat rozumné a ověřitelné předpoklady

 Pro detailnější postup lze odkázat i na dokument ESMA
44

ffu.vse.cz

ffu.vse

IFRS 16: COVID-19 slevy na nájemném
 IFRS 16 účinný od 1. ledna 2019 přinesl zásadní změnu u nájemců
 Problém:
• zmírnění dopadů COVID-19 mj. přes úlevy na nájemném

 Obecný postup dle IFRS 16:

• u slevy/odpuštění nájemného posoudit, zda představuje úpravu smlouvy
• přepočítat hodnotu leasingového závazku (nový splátkový kalendář & nově určit diskontní míru) a
změnu promítnout do úpravy Práva užití (R-o-U) a následné úpravy odpisování

 Dodatek k IFRS 16:

• sleva na nájemném: odúčtování leasingového závazku do zisku (IFRS16.38 & IFRS9.3.3.1)
• odložení platby: navyšování LZ o naběhlý úrok (IFRS16.36)
• jakékoliv snížení leasingových splátek se týká pouze plateb s původní splatností nejpozději do 30.
června 2021  rules-based místo principle-based!

 Detailnější popis: můj příspěvek na LinkedIn
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Dopad na aplikace některých dalších standardů
• IAS 2 Zásoby: ověřit normální využití kapacity
• IAS 16 & IAS 38: aktualizace odpisových plánů; FV ocenění
• IAS 20: dotace rozlišit dle povahy; zvýhodněné půjčky
• IAS 23: přerušení aktivace výpůjčních nákladů při významně dlouhém přerušení
pořizování způsobilého aktiva
• IAS 37: nevýhodné smlouvy; restrukturalizace; náhrady škod
• IFRS 5: test plnění podmínek (např. prodejní cena není vyšší než FV)
• IFRS 8: změna segmentů; významné položky (např. impairment) až na úroveň
segmentů
• IFRS 9: zajišťovací účetnictví; finanční závazky ve FV (vlastní kreditní riziko do OCI)
• IFRS 15: změny smluv; vratky; variabilní část protihodnoty; noví zákazníci / delší
splatnosti (riziko neplacení / finanční komponenta)
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IFRS: přehled aktuálních změn standardů
Standard/úprava standardu

Účinné IASB

Účinné EU

Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)

01.01.2020

01.01.2020

Definition of a Business (Amendments to IFRS 3)

01.01.2020

01.01.2020

Covid-19-Related Rent Concessions (Amendment to IFRS 16)

01.06.2020

01.06.2020

IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting—Phase 1

01.01.2020

01.01.2020

IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting—Phase 2

01.01.2021

???

Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16)

01.01.2022

?

Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37)

01.01.2022

?

Subsidiary as a First-time Adopter (Amendment to IFRS 1)

01.01.2022

?

Fees in the ‘10 per cent’ Test for Derecognition of Financial Liabilities (Amendments to IFRS 9)

01.01.2022

?

Taxation in Fair Value Measurements (Amendment to IAS 41)

01.01.2022

?

Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendment to IAS 1)

01.01.2023

?

IFRS 17 Insurance Contracts (2017), včetně Amendments (2020)

01.01.2023

?

Deferral of IFRS 9 (Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts)

01.01.2021

???
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IFRS: zdroje
 IASB:
• IFRS 16: https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/05/iasb-issuesamendment-to-ifrs-standard-on-leases/
• IFRS 9: https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/application-of-ifrs-9in-the-light-of-the-coronavirus-uncertainty/
• Climate Reporting: https://www.ifrs.org/news-andevents/2020/11/educational-material-on-the-effects-of-climate-relatedmatters/

 Obecný přehled dopadů COVID-19 podle jednotlivých IFRS:
můj článek v Auditor č. 5/2020 (tématické číslo na COVID-19)
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Jiří Pelák
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KAČR
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Další zdroje
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Auditorské postupy I.
• Smlouva

• Datumy

• Komunikace s předchozím auditorem

• Povinnost poskytnout přístup ke všem shromážděným významným informacím trvá

• Nezávislost

• Poradenství/analýza potenciální vládní pomoci

• Plánování a vyhodnocení rizik
•
•
•
•
•

Imunita klienta proti COVID 19
Změny v kontrolách, změny v účetních procesech, tone at the top
Rizika podvodů
Vyhodnocení dosavadního “obvyklého” přístupu (vč. významnosti)
Datumy, deadliny
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Auditorské postupy II.
• Získávání důkazních informací na dálku
• Obvyklost
• Ujištění se o autenticitě
• Kombinace s minimálním kontaktem

• Účast na inventurách
• Klient nechce provést fyzickou inventuru
• Elektronické prostředky, video
• Klient zakáže auditorovi účast
• Karanténa
• Konfirmace v konsignačních skladech (vs. inventurní protokoly)
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Auditorské postupy III.
• Události po rozvahovém dni
• zejména v roce 2019
• bude aktuální i na přelomu 2020/21

• Posouzení trvání podniku v dohledné budoucnosti
• Nejistoty generické povahy
• Ne tak vzácné
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Zpráva auditora
• Zdůraznění skutečnosti,
• Neplýtvat. Pouze, je-li to potřebné fundamentální porozumění ÚZ
• Nelze použít v souvislosti s nejistotou ohledně going concern
• Například významné nejistoty ohledně ocenění aktiv, nejistota ohledně prominutí
porušení úvěrových podmínek, nejistoty ohledně nároků/soudních sporů, následné
události

• Významná (materiální) nejistota týkající se nepřetržitého trvání podniku
• Elektronická zpráva
• Kontrola kvality DK
• Možnost “na dálku”
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