
ISA 200 

ISA 200 

Vykonanie auditu 
v súlade s ISA 

> 

Dostatočné Profesionálny 
a vhodné audítorské úsudok 
dôkazy a riziko auditu 

� 

Predpoklad 

.. 
môžu existovať okolnosti 
spôsobujúce významnú 
nesprávnosť finančných 

výkazov. 

ISA 200 > Ciel' )> Definície )>Požiadavky) 

Vykonanie auditu 
v súlade s ISA 

t 
Dostatočné 

a vhodné audítorské 
dôkazy a riziko auditu 

Profesionálny 
skepticizmus 

Profesionálny 
úsudok 

Je nevyhnutný najmä vzhl'adom na 
rozhodnutia o: 
• významnosti a riziku auditu, 
• charaktere, časovom rozvrhnutí a 

rozsahu audítorských postupov, 
• vyhodnotení, či sa získali dostatočné 

a vhodné audítorské dôkazy, 
• vyhodnotení úsudkov manažmentu 

pri aplikovaní platného rámca 
finančného vykazovania, 

• vyslovení záverov na základe 
získaných audítorských dôkazov. 

ISA 200 "---> _Ciel' )> Definície )> Požiadavky) 

Na získanie primeraného 
uistenia musí audítor 

.. 

Vykonanie auditu 
v súlade s ISA 

t 

Profesionálny 
skepticizmus 

J 
Dostatočné Profesionálny 

a vhodné audítorské úsudok 
dôkazy a riziko auditu 

'------------� 

získať dostatočné a vhodné 
audítorské dôkazy 

.. 
aby znížil riziko na prijatel'ne 

nízku úroveň 
.. 

a na ktorých založí 
svoje stanovisko. 

11 



12 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ZODPOVEDNOSŤ 

ISA 200 > Ciel' } Definície } Požiadavky) 
Etické požiadavky 

týkajúce sa auditu FV 

r-------�/--� r��------� 
Vykonanie auditu 

v súlade s ISA 
Profesionálny 
skepticizmus 

Dostatočné l [ J Profesionálny 
a vhodné audítorské úsudok 
dôkazy a riziko auditu ---

• Dodržiavanie ISA 
relevantných pre audit. 

• Ciele uvedené 
v jednotlivých ISA. 

• Splnenie relevantných 
požiadaviek. 

• Nedosiahnutie ciel'a. 

Pozná m ky : ............................................................................................................................................................................. . 



28 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ZODPOVEDNOSŤ 

ISA 240 ..._) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

Profesionálny skepticizmus 

Dokumentácia 

Audítor nemôže 
pokračovať v práci 

na zákazke 

ISA 240 

Diskusia v tíme 
pracyjúcom 
na zal<azke 

Postupy na 
posúdenie rizik 

a súvisiace aktivit 

• Celková reakcia. 
• Pridelenie pracovnikov 

a dohl'ad nad pracovníkmi. 
• Nepredvídatel'nosť pri výbere 

audítorských postupov. 
• Reakcie na posúdené riziká vý

znamných nesprávnosti spôsobe
ných podvodom na úrovni tvrdení. 

• Audítorské postupy reagujúce na 
riziká týkajúce sa obchádzania 
kontrol manažmentom. 

• Účtovné odhady. 
• Podnikatel'ské zdôvodnenie 

významných transakcii. 

..._) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

Profesionálny skepticizmus 

Dokumentácia 

Audítor nemôže 
pokračovať v práci 

na zákazke 

ISA 240 

Diskusia v tíme 
pracyjúcom 
na zal<azke 

Postupy na 
posúdenie rizík 

a súvisiace aktivit 

• Analytic ké postupy vykonávané 
ku konc u auditu pri f ormulovaní 
c elkového záveru. 

• Zváž enie identifikovanýc h 
nesprávnosti. 

.....__
) C

-----J
iel' } Definície } Požiadavky) 

Profesionálny skepticizmus 
• Účtovná jednotka neprijala 
vhodné opatrenia v súvislosti 
s podvodom. 

Dokumentácia 

Audítor nemôže 
pokračovať v práci 

na zákazke 

Diskusia v tíme 
pracyiúcom 
na zal<azke 

Postupy na 
posúdenie rizík 

a súvisiace aktivit 
• Výsledky audítorskýc h testov 
naznačujú závažné riziko 
významného a rozsiahleho 
podvodu. 

• Audítor má vel'ké poc hybnosti 
o odbornej spôsobilosti alebo 
bezúhonnosti manažmentu. 



ISA 240 

ISA 240 ..._) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

Profesionálny skepticizmus 

Dokumentácia 

Audítor nemôže 
pokračovať v práci 

na zákazke 

ISA 240 

Diskusia v tíme 
pracyjúcom 
na zal<azke 

Postupy na 
posúdenie rizik 

a súvisiace aktivit 

Audítor musí získať písomné 
vyhlásenie manažmentu potvrdzu
júc e, ž e mu boli poskytnuté: 
• výsledky hodnotenia rizika 
manažmentom, ž e by finančné 
výkazy mohli obsahovať 
významné nesprávnosti 
spôsobené podvodom, 

• poznatky o skutočnom alebo 
údajnom podvode alebo obvine
ní z podvodu ovplyvňujúc om 
účtovnú jednotku. 

..._) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

Profesionálny skepticizmus 

Dokumentácia 

Audítor nemôže 
pokračovať v práci 

na zákazke 

ISA 240 

Diskusia v tíme 
pracyjúcom 
na zal<azke 

Postupy na 
posúdenie rizík 

a súvisiace aktivit 

• Oznámenie manažmentu. 
• Komunikác ia s osobami 
poverenými spravovaním 
a riadením. 

• Iné skutočnosti týkajúc e sa 
podvodu. 

.....__) C
-----J
iel' } Definície } Požiadavky) 

Profesionálny skepticizmus 

Dokumentácia 

Audítor nemôže 
pokračovať v práci 

na zákazke 

Diskusia v tíme 
pracyiúcom 
na zal<azke 

Postupy na 
posúdenie rizík 

a súvisiace aktivit 

• Právna zodpovednosť audítora 
je v každej krajine iná. 

• Povinnosti, ktoré audítorovi 
vyplývajú zo zákona, môžu mať 
za určitýc h okolností vyššiu 
prioritu než povinnosť 
zac hovávania mlčanlivosti. 
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52 2 POSÚDENIE RIZÍK A REAKCIA NA POSÚDENÉ RIZIKÁ 

ISA 320 > Ciel' } Definície } Požiadavky) 
• Významnosť 

o jej určenie je vecou odborného úsudku audítora 
a vplýva naň spôsob, akým audítor vníma požiadavky 
používateľov finančných výkazov na finančné informácie. 

ISA 320 

Určenie významnosti 
a vplyv významnosti 

na vykonávanie 
pri plánovaní auditu 

l \ 

Dokumentácia Revízia počas 
auditu 

ISA 320 

Určenie významnosti 
a vplyv významnosti 

na vykonávanie 
pri plánovaní auditu 

l 

Dokumentácia 

\ 
Revízia počas 

auditu 

• Používanie kritérií pri 
stanovovaní významnosti 
pre finančné výkazy ako 
celok. 

• úroveň alebo úrovne 
významnosti pre konkrétne 
druhy transakcií, zostatky 
účtov alebo zverejnenia. 

• Významnosť 
na vykonávanie. 



ISA 320 

ISA 320 
..... 
> ___ c i
-
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

Určenie významnosti 
a vplyv významnosti 

na vykonávanie 
pri plánovaní auditu 

l 

Dokumentácia l \ 
Revízia počas 

auditu 

Audítor reviduje významnosť 
pre finančné výkazy 

ako celok 

keď v priebehu auditu získa 
informácie, na základe ktorých 
by bol býval pôvodne stanovil 

inú hodnotu. 

ISA 320 L) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

Určenie významnosti 
a vplyv významnosti 

na vykonávanie 
pri plánovaní auditu 

l 

Dokumentácia 

\ 
Revízia počas 1 

auditu 

a) Významnosť pre finančné 
výkazy ako celok. 

b) Keď je to vhodné, úroveň 
alebo úrovne významnosti 
pre konkrétne druhy 
transakcií, zostatky účtov 
alebo zverejnenia. 

c) Významnosť 
na vykonávanie. 

d) Všetky revízie a) až c) 
urobené počas auditu. 

53 

Poznámky: ............................................................................................................................................................................ .. 



ISA 510 

Prvotná zákazka na audit- začiatočné stavy 

ISA 510 
Účinný pre audity finančných výkazov za obdobia začínajúce sa 
15. decembra 2009 alebo neskôr. 

Zaoberá sa zodpovednosťou audítora vzhl'adom na začiatočné stavy 
pri prvotnej zákazke na audit. Okrem súm uvedených vo finančných 
výkazoch začiatočné stavy zahŕňajú aj záležitosti, ktoré už existovali 
na začiatku obdobia a treba ich zverejniť, napríklad podmienené 
záväzky a povinnosti. 

> Ciel' ) Definície ) Požiadavky ) 

ISA 510 > Ciel' � Definície �Požiadavky) 

Pri vykonávaní prvotnej zákazky na audit je ciel'om 
audítora vzhl'adom na začiatočné stavy získať 
dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o tom: 

a) či začiatočné stavy obsahujú nesprávnosti 
s významným vplyvom na finančné výkazy za bežné obdobie, a 

b) či sa vhodné účtovné pravidlá zohl'adnené 
v začiatočných stavoch konzistentne uplatňovali 
vo finančných výkazoch za bežné obdobie, prípadne 
či sa zmeny účtovných pravidiel náležite zaúčtovali 
a adekvátne prezentovali a zverejnili v súlade 
s platným rámcom finančného vykazovania. 



78 3 AUDÍTORSKÉ DÔKAZY 

ISA 510 ..._) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

• Prvotná zákazka na audit 

o finančné výkazy za predchádzajúce obdobie neboli auditované, 
alebo 

o audit finančných výkazov za predchádzajúce obdobie uskutočnil 
predchádzajúci audítor. 

• Začiatočné stavy 

• Predchádzajúci audítor 

ISA 510 

ISA 510 

Audítorské postupy 

( l 
Audítorské závery 
a správa audítora 

.....__) C
-----J
iel' } Definície } Požiadavky) 

l Audítorské postupy 

Začiatočné stavy: 

audítor si prečíta posledné finančné 
výkazy, keď existujú, 
a audítorské postupy 
predchádzajúceho audítora 

t l 
Audítorské závery J a správa audítora 

k týmto výkazom, 

zistí, či boli KZ za predchádzajúce 
obdobie správne prenesené, 

zistí, či začiatočné stavy odzrkadľujú 
uplatňovanie vhodných účtovných 
pravidiel. 

Konzistentnosť účtovných pravidiel. 

Relevantné informácie 
v správe predchádzajúceho audítora. 



ISA 550 

ISA 550 ..._) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

• Nezávislá transakcia 

• Spriaznená osoba 

o spriaznená osoba podl'a definície v platnom rámci finančného 
vykazovania alebo 

o keď platný rámec finančného vykazovania stanovuje minimálne 
alebo žiadne požiadavky na spriaznené osoby 

ISA 550 

ISA 550 

Identifikácia a posúdenie rizík významnej 
nesprávnosti súvisiacej so vzťahmi a 

s transakciami so spriaznenými osobami 

Reakcie na riziká významnej nesprávnosti 
súvisiacej so vzťahmi a s transakciami 

so spriaznenými osobami 

Vyhodnotenie zaúčtovania 
a zverejnenia identifikovaných vzťahov 
a transakcií so spriaznenými osobami 

Postupy na posúdenie rizík 
a súvisiace aktivity 

Oboznámenie sa so vzťahmi 
a s transakciami účtovnej 
jednotky so spriaznenými 
osobami. 

,---------��, � 
Identifikácia a posúdenie 

rizík významnej nesprávnosti 
(súvisiacej so SO) 

Reakcie na riziká 
významnej nesprávnosti 

(súvisiacej so SO) 

Vyhodnotenie zaúčtovania a 
zverejnenia identifikovaných 
vzťahov a transakcií so SO 

-

Zachovávanie ostražitosti 
v súvislosti s informáciami 
o spriaznených osobách pri 
preverovaní záznamov alebo 
dokumentov. 

Poskytovanie informácií 
o spriaznených osobách 
v rámci tímu pracujúceho 
na zákazke. 
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94 3 AUDÍTORSKÉ DÔKAZY 

ISA 550 ..._) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

Postupy na posúdenie rizik 
a súvisiace aktivity 

,-------�7� � 
Identifikácia a posúdenie 

rizik významnej nesprávnosti 
(súvisiacej so SO) 

Reakcie na riziká 
významnej nesprávnosti 

(súvisiacej so SO) 

Vyhodnotenie zaúčtovania a 
zverejnenia identifikovaných 
vzťahov a transakcii so SO 

-

Audítor identifikuje a posúdi riziká 
významnej nesprávnosti súvisiacej 
so vzťahmi a s transakciami so 
spriaznenými osobami a rozhodne, 
či niektoré z týchto rizík predstavujú 
závažné riziká. 

ISA 550 ..._) __ c
_
i
_
el
_
' ---J} Definície } Požiadavky) 

Identifikácia a posúdenie 
rizik významnej nesprávnosti 

(súvisiacej so SO) 

Reakcie na riziká 
významnej nesprávnosti 

(súvisiacej so SO) 

Vyhodnotenie zaúčtovania a 
zverejnenia identifikovaných 
vzťahov a transakcii so SO 

Identifikácia spriaznených osôb 
alebo dôležitých transakcií so 
spriaznenými osobami, ktoré ostali 
v minulosti neidentifikované alebo 
nezverejnené. 

Identifikované dôležité transakcie 
so spriaznenými osobami mimo 
bežnej podnikatel'skej činnosti 
účtovnej jednotky. 

Tvrdenia, že transakcie 
so spriaznenými osobami 
sa uskutočnili za rovnocenných 
podmienok, ako sú podmienky 
v prípade nezávislých transakcií. 

ISA 550 .....__
) C

____,
iel' } Definície } Požiadavky) 

Postupy na posúdenie rizik 
a súvisiace aktivity 

,---------�7, � 
Identifikácia a posúdenie 

rizik významnej nesprávnosti 
(súvisiacej so SO) 

Reakcie na riziká 
významnej nesprávnosti 

(súvisiacej so SO) 

Vyhodnotenie zaúčtovania a 
zverejnenia identifikovaných 
vzťahov a transakcii so SO 

-

Audítor vyhodnotí: 

a) či sú identifikované vzťahy 
a transakcie so spriaznenými 
osobami riadne zaúčtované 
a zverejnené v súlade s platným 
rámcom finančného vykazovania, a 

b) či vplyv vzťahov a transakcií so 
spriaznenými osobami: 

nepredstavuje prekážku, pre 
ktorú FV nemôžu dosiahnuť 
vernú prezentáciu alebo 
spôsobuje, že sú FV 
zavádzajúce. 
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