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Kapitola 1
Úloha a zodpovednosť auditu

1.1

ÚVOD

V tomto module sa oboznámite s pojmom audit a zodpovednosť ale
predovšetkým s tým, ako sa líši audit v organizáciách verejného sektora od
auditu v súkromných spoločnostiach. Budú tu definované a diskutované úlohy
interného a externého audítora a zamyslíme sa nad tým, ako sa tieto úlohy
môžu vzájomne dopĺňať tak, aby výsledkom bol efektívne fungujúci audit v
organizáciách verejného sektora.
1.2

CIELE

Po absolvovaní tejto kapitoly by ste mali:
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•

chápať ciele a úlohy externého a interného auditu

•

stanoviť ich právomoci a zodpovednosti ako aj ich vzájomný vzťah

•

vysvetliť usporiadanie a organizačnú štruktúru auditu ako externého tak
interného

•

uvedomovať si špecifiká auditu vo verejnej službe

Plánovanie štúdia
Na túto kapitolu by ste si mali vyčleniť približne dve hodiny. Nebudete k tomu
potrebovať žiadne znalosti z oblasti auditu, ale buďte pripravení zamyslieť sa
nad každou skúsenosťou, ktorú ste na svojom pracovisku doteraz s auditom
mali.
1.3

CIELE A ÚLOHY INTERNÉHO A EXTERNÉHO AUDITU

Začnime tým, že si vysvetlíme z čoho vychádza slovo „audit“ a význam slova
audítor.
Slovo audit je odvodené od latinského audire – počuť.
Audítor je podľa slovníka Chambers Dictionary: ten, ktorý počúva; ten, ktorý
kontroluje účty.
V dávnych časoch, vždy keď sa zemepán vydal do tej - ktorej vojny, ktorá práve
prebiehala alebo sa vydal objavovať ďalší neznámy kút zeme na oslavu svojho
kráľa, bolo pravidlom, že jeho majetok v jeho neprítomnosti spravoval jeden
alebo viacerí ľudia. Títo ľudia poverení správou majetku sa nazývali
správcovia. Keď sa pán vrátil, požiadal správcov, aby mu podali správu o
svojom správcovstve, a to tak, že mu predniesli vyúčtovanie/správu. Tí ktorí
zverené statky zveľadili, boli príslušne odmenení. A tí, ktorí nie, bezpochyby tiež
dostali čo si zaslúžili.
Rozvoj obchodu v 19. storočí si postupne vyžiadal zvyšovanie objemu financií
poskytovaných stále sa zvyšujúcim počtom investorov. A tak sa začala éra
spoluvlastníctva a začali vznikať spoločnosti s ručením obmedzeným. Majitelia
si najímali riaditeľov, aby riadili ich spoločnosti a riaditelia, obvykle jedenkrát do
roka, predkladali vyúčtovanie o svojom hospodárení.
Samozrejme je tu jedna dôležitá otázka, na ktorú myslí každý vlastník, keď mu
hospodár predkladá vyúčtovanie:
Môžem tomu vyúčtovaniu veriť?
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•

Môže obsahovať chyby.

•

Môže byť zavádzajúce.

•

Môže ukrývať podvod.

Mnoho ľudí, ktorí investovali peniaze vedeli málo, ak vôbec niečo, o podnikaní,
do ktorého investovali, a preto si nemohli byť istí do akej miery je predložené
vyúčtovanie vierohodné. Tento problém nakoniec vyriešili tak, že stanovili
nezávislú tretiu stranu, ktorá si mala vyúčtovanie „vypočuť“, v prípade potreby
preskúmať a nakoniec sa vysloviť k jeho správnosti.
Vyúčtovanie bolo podávané v ústnej podobe a po jeho vypočutí vážený
poslucháč vyslovil svoj názor. Práve týmto ľuďom sa začalo hovoriť audítori.
Postupne ako sa podniky rozrastali a stávali sa zložitejšími, ústnu správu
nahradila písomná – účtovné výkazy. Ale názov audítor - ten, ktorý počúva,
zostal.
Tí audítori, ktorí preukázali mimoriadne schopnosti a odborné znalosti pri
skúmaní účtov a podávaní správ o výsledkoch zistení sa stali známi a žiadaní.
Mnohí z nich boli na prelome storočí medzi zakladateľmi dnešných
najvýznamnejších audítorských spoločností.
Zložitosť podnikania a rôzna kvalita správcovstva vo Veľkej Británii viedli k
zavedeniu profesijného kódexu pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento
poskytol vlastníkom ochranu formou nezávislej kontroly a oficiálne uznal správu
audítora tým, že stanovil zákonnú povinnosť podrobiť auditu účtovné výkazy
každej spoločnosti.
Audítor teda skúma účtovné výkazy/závierku a vyjadruje svoj názor na ne.
CVIČENIE 1.3
Audítor:
•

potvrdzuje správnosť účtovných výkazov?

•

preberá zodpovednosť za prípravu účtovných výkazov?

•

sa snaží odhaliť podvod a chybu?

•

V prípade, že ste na niektorú z otázok odpovedali „nie“, uveďte, prosím,
dôvody.

Poznámka
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Odpoveď na každú otázku je „nie“, a to z nasledujúci dôvodov:
1 Nie je možné, aby audítor potvrdil, že účtovné výkazy sú „správne“, a
to pre dve hlavné príčiny:
•

Čas a náklady spojené s kontrolou každej položky by boli neúnosné.

•

Účtovné informácie už vo svojej podstate nie sú presné.

Mnohé z údajov v účtovnej závierke sú založené na úsudku. Napríklad výkazy
spoločnosti ukazujú, že zákazník X dlží GBP 1000. Ďalšie skúmanie ukáže, že
zákazník X práve prechádza ťažkým obdobím a možno nebude schopný
zaplatiť spomínaných GBP 1000 v plnej výške. Vedenie podniku ohodnotilo dlh
na GBP 750. Môže audítor povedať, že GBP 750 je správne, alebo GBP 500 či
1000 alebo 0? Tieto sumy nie je možné objektívne definovať ako presné.
Práve kvôli ich subjektívnej podstate bolo potrebné nájsť výraz, ktorý by
naznačoval audítorovu spokojnosť s číslami a tým, ako sú vykázané, ale
súčasne by nedával číslam pečať presnosti, ktorá im neprináleží.
Používa sa výraz: Verný a pravdivý obraz
Tento výraz je vágny, ale spája:
•
•

myšlienku, že čísla môžu byť stanovené presne a správne (pravdivo),
napr. historická hodnota motorového vozidla
Myšlienkou, že v tom čase prijaté rozhodnutia, ktoré boli urobené, sú
rozumné a založené na všetkých vtedy dostupných informáciách (verne)
napr. hodnota auta k 31. decembru 2002 zakúpeného v januári 2000 za
GBP 15.000.

Je to premenlivý výraz, ktorého presný význam sa môže v závislosti od
okolností meniť. Jeden z popredných účtovníkov raz vysvetlil, že tento výraz
znamená, že účty sú rozumovo správne.
1. Zodpovednosť za prípravu účtovných výkazov má vedenie podniku.
2. Audítor sa nesnaží odhaliť každý podvod a chybu.
V prípade, že tak nestanovuje zákon, uvedené nie je úlohou audítora. Na druhej
strane sa však od audítora očakáva, že vykoná previerku dokumentov
doložených k účtovnej závierke tak, aby sa odhalili prípadný závažný podvod či
chyby.
1.4

TYPY AUDITU
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Doteraz sme sa zamýšľali nad cieľmi a úlohami auditu a audítora vo
všeobecnosti.
Pozrime sa teraz na rôzne typy auditu. V podstate poznáme dva typy:
•

externý audit

•

interný audit

Externý audit
Čo to je?
•

Preskúmanie účtovných výkazov/závierky účtovnej jednotky (napríklad aj
podniku) nezávislými audítormi

Aký je jeho účel?
•

Umožniť audítorom, aby sa k tejto účtovnej závierke vyjadrili, a tak

•

mohli poskytnúť náležité uistenie v tom, či táto účtovná závierka ako
celok neobsahuje chybné údaje.

Čo robia externí audítori?
•

Konajú v zhode s audítorskými štandardmi

•

Realizujú postupy, ktoré boli navrhnuté tak, aby umožnili získať
dostatočné dôkazy na určenie toho či táto účtovná závierka
-

Neobsahuje chybné údaje

-

Bola vypracovaná v súlade s príslušnou legislatívou a účtovnými
predpismi.

-

Vypracujú správu, ktorá obsahuje jasné vyjadrenie ich názoru na
účtovnú závierku

Audítor oficiálne prezentuje svoj názor v správe audítora. Táto sa pripravuje
obvykle pre manažment účtovnej jednotky, pre zakladateľa, či zriaďovateľa
účtovnej jednotky, členov (obvykle akcionárov).
Právomoci, zodpovednosti a vyžiadanie či potreba externého auditu v
súkromnom aj verejnom sektore sa vo Veľkej Británii riadia zákonom resp.
internými ustanoveniami. Viac o tomto bode nájdete študijnom materiále v
kapitole „Právo a dane “
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Aj keď zákonné ustanovenia určujú mnohé právomoci a zodpovednosti
externých audítorov, obvykle neurčujú presne
•

Ako má audítor audit vykonávať

•

Akú mieru uistenia potrebuje pri jednotlivých aspektoch účtovnej závierky

Odpovede na tieto otázky musí audítor hľadať v iných zdrojoch, ako sú:
•

Profesionálne

Očakáva sa, že audítori budú konať v zhode s medzinárodnými audítorskými
štandardmi, smernicami a inými vyhláseniami, ktoré vydá Medzinárodný výbor
pre audítorské postupy (International Auditing Practices Committee - IAPC) pri
Medzinárodnej federácii účtovníkov (International Federation of Accountants IFAC).
•

Štandardy, ktoré audítori sami vytvorili a zaužívané postupy

Je samozrejmosťou, že audítor do výkonu svojej práce vkladá náležitú
kvalifikáciu a pozornosť
Audítorské postupy prirodzene vznikajú v priebehu času. Požiadavky kladené
na odbornosť (ako sú audítorské štandardy) by mali byť iba kodifikáciou
zaužívaných postupov.
A navyše audítorské štandardy vyžadujú prehlásenia, že účtovné výkazy
poskytujú pravdivý a verný obraz, a preto musí byť audítor presvedčený, že:
•

manažment konal v súlade so všetkými príslušnými účtovnými
štandardmi, s výnimkou opodstatnených prípadov.

•

všetky účtovné zásady, ktoré nie sú predmetom účtovných štandardov,
zodpovedajú pomerom spoločnosti.

Aby sme to zhrnuli, externí audítori musia vykonať prácu dostatočnú na to, aby
im poskytla:
•

primeraný základ pre ich posudok.

•

náležitú príležitosť nájsť významný chybný údaj v týchto výkazoch.

Dôležité otázky, čo tvorí „primeraný základ“ a „významný“ chybný údaj sú
podrobnejšie rozobrané v ďalších častiach.
Externý audítor nie je zodpovedný za:
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•

vedenie riadnych účtovných záznamov.

•

predkladanie verných a pravdivýchúčtovných výkazov, hoci, ako v rámci
poskytovania služieb, môže pomáhať pri príprave finančných informácií
za predpokladu, že to neovplyvní jeho/jej nezávislosť audítora.

•

zaručenie pravdivosti a vernosti obrazu, ktorý poskytujú účtovné výkazy;
vyžaduje sa primeraný základ pre poskytnutý posudok

Všetko toto je v zodpovednosti vedenia organizácie.

Interný audit
Čo je to?
Na Slovensku platí zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite. Pozri manuál Právo a dane.
ISA 610 – v časti venovanej práci interného auditu definuje interný audit
nasledovne:
„…hodnotiaca činnosť zavedená v rámci subjektu ako služba tomuto subjektu.
Jej funkcie zahŕňajú okrem iného, preverovať, vyhodnocovať a monitorovať
primeranosť a efektivitu účtovníctva a vnútorných kontrolných mechanizmov.“

Čo je jeho účelom?
•

Podávať správu vedeniu o primeranosti vnútornej kontroly ako prínos k
správnemu, hospodárnemu, efektívnemu využívaniu zdrojov.

Čo robia interní audítori?
•

Ako službu organizácii objektívne skúmajú a hodnotia systém vnútornej
kontroly.

Interný audit je neoddeliteľnou súčasťou (či už ako stály zamestnanec alebo
pracovník na dohodu) finančnej štruktúry (obvykle) veľmi veľkých organizácií.
Interní audítori sú zamestnancami organizácie a pracujú výhradne pre ňu.
Zodpovedajú sa vedeniu spoločnosti a tomuto vedeniu sú aj podriadení.
Keď zoberiete do úvahy tieto vzťahy, viete posúdiť aké je dosiahnutie
nezávislosti niekedy ťažké. Podstata úlohy interného audítora zahŕňa skúmanie,
hodnotenie a podávanie správy o tom, či účtovný systém pracuje efektívne
alebo nie. V prípade, že je interný audítor podriadený osobe, ktorá je
zodpovedná za efektívne fungovanie účtovného systému, môže byť jeho
schopnosť zachovať si nezávislosť a objektivitu znížená. Protiargumentom je,
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že finančný riaditeľ má potrebnú spôsobilosť, aby mohol prácu interných
audítorov efektívne sledovať.
Aby interní audítori mohli efektívne vykonávať svoje povinnosti, je nevyhnutné,
aby boli považovaní za nezávislých. Pôsobnosť práce interných audítorov
nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná. To znamená:
•

rovnakú možnosť prístupu k údajom, majetku a zamestnancom ako majú
externí audítori.

•

právo podávať správy na každej úrovni organizácie.

•

možnosť stanovovať si vlastné priority konzultované s vedením.

•

zamestnávať pracovníkov s objektívnym prístupom.

•

zamestnávať pracovníkov bez konfliktu záujmov či iných obmedzení zo
strany vedenia.

•

zamestnávať pracovníkov, ktorí nemajú iné úlohy ako je audit

Základnému princípu – princípu nezávislosti interného auditu sa budeme
podrobnejšie venovať v ďalšej časti.
Interný audit je určený iba pre vedenie a je nevyhnutné, aby to bola najvyššia
úroveň vedenia organizácie. Od interného auditu nie je možné očakávať, že
poskytne 100-percentnú istotu, že kontrola nemá slabé miesta a že neexistujú
nezrovnalosti, ale musí preukázať, že tomu bola venovaná primeraná
starostlivosť. Podobne ako externí audítori aj interní sa budú riadiť:
•

audítorskými štandardmi, smernicami a inými vyhláseniami stavovských
účtovných orgánov.

•

vytvorenými štandardmi a zaužívanými postupmi.

Kompetencie a práva interných audítorov stanovuje spravidla vedenie
organizácie.
CVIČENIE 1.4
Zamyslite sa nad svojím pracoviskom.
Pokúste sa získať správu vypracovanú externými audítormi a jednu správu
vypracovanú internými audítormi.
Obe správy si raz prečítajte. Pokúste sa získať predstavu, o čo ktorá hovorí.
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Potvrdzujú Vaše správy to, čo sme si o podstate, účele a úlohe externého a
interného auditu povedali v predchádzajúcej časti?

Povaha (Čo je to?)
Účel (Čo je účelom?)
Úloha (Čo audítori
robia?)

Externý Audit
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie

Interný Audit
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie

VZŤAH MEDZI INTERNÝM A EXTERNÝM AUDITOM

1.5

Zodpovednosť
Úloha externého audítora je stanovená zákonom tak, aby podával nezávislé
správy o účtovných výkazoch. Má teda zodpovednosť v prvom rade voči tomu,
kto ho menuje (t.j. akcionárom).
Interní audítori sa zodpovedajú iba manažmentu.

Ciele
Primárnou úlohou externého audítora je zistiť, či účtovné výkazy neobsahujú
významné chybné údaje.
Ciele interného audítora sa rôznia v závislosti od požiadaviek, ktoré naňho
kladie manažment a vo všeobecnosti môžeme povedať, že na otázky
významnosti je kladený menší dôraz.

Spoločné záujmy
1.
2.
3.
4.
5.

Efektívne účtovné systémy a systémy vnútornej kontroly.
Priebežné efektívne fungovanie týchto systémov.
Efektívny tok finančných a prevádzkových informácií.
Efektívna nefinančná kontrola na ochranu majetku.
Súlad so zákonnými ustanoveniami, nariadeniami a inými externými
požiadavkami.

Aj keď sa externí a interní audítori môžu líšiť vo svojich cieľoch a orgánoch,
ktorým sa zodpovedajú, v uvedených spoločných záujmoch sa ich práca často
prelína. K takémuto prelínaniu dochádza napríklad pri:
•

skúmaní systému vnútornej kontroly,

•

skúmaní účtovných záznamov, kníh, účtov a účtovných dokladov,
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•

preverovaní záväzkov a pohľadávok.

Využitie práce interných audítorov externými audítormi
V procese príprav by externí audítori mali, ak sa zdá, že určitá práca vykonaná
pri internom audite by mohla byť relevantná pre ich externý audit, predbežne
vyhodnotiť tento interný audit. Priaznivé hodnotenie by potom mohlo externým
audítorom umožniť upraviť povahu, načasovanie a rozsah externého auditu.
Bližšie informácie o kritériách pri rozhodovaní, kedy sa môže externý audit
spoľahnúť na prácu interného auditu sú obsiahnuté v Medzinárodných
audítorských štandardoch 610 – „Akceptovanie práce interného audítora“.
Obvykle externý audítor pri posudzovaní berie do úvahy nasledujúce faktory:
Organizačné zaradenie: špecifické postavenie interného audítora v subjekte
a jeho vplyv na objektivitu. V ideálnom prípade interný audítor podlieha priamo
najvyššiemu vedeniu a je oslobodený od iných pracovných záväzkov. Každé
obmedzenie či zákaz zo strany vedenia musia byť dôkladne zvážené.
Predovšetkým musia mať interní audítori možnosť plne komunikovať s
externými audítormi.
Rozsah jeho funkcie: povaha a rozsah realizovaných úloh, ktorými bol interný
audítor poverený. Externý audítor musí tiež zvážiť, či sa vedenie riadi
odporúčaniami interného auditu a ako sa to prejavuje.
Odborná spôsobilosť: či interný audit vykonávajú osoby s primeraným
odborným vzdelaním a kvalifikáciou interného audítora. Externí audítori môžu
napríklad prezrieť predpisy týkajúce sa prijímania a vzdelávania interných
audítorov a posúdiť ich skúsenosti a odbornú kvalifikáciu.
Primeraná odborná starostlivosť: či je interný audit riadne plánovaný,
kontrolovaný, prehodnocovaný a zdokumentovaný. Do úvahy treba brať
prítomnosť zodpovedajúcich smerníc a predpisov , pracovných plánov a
materiálov.
Ale zapamätajte si:
•

Každá práca vykonaná interným audítorom, nech už bol touto prácou
poverený ktokoľvek (to môže zahŕňať aj externých audítorov), je
súčasťou činnosti spoločnosti.

•

Interný audítor nikdy nemôže dosiahnuť takú úroveň nezávislosti, aká je
požadovaná od externých audítorov, bez ohľadu na úroveň autonómnosti
a objektivity, ktorou, ako by sa mohlo zdať, interný audítor disponuje.
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Externý audítor síce môže využiť výsledky práce interného audítora, ale:
•

externí audítori nesú plnú zodpovednosť za vypracovaný audítorský
posudok.

•

to, že využili výsledky práce interného auditu túto zodpovednosť
neznižuje.

•

každý úsudok týkajúci sa auditu účtovných výkazov je rozhodnutím
externých audítorov,

•

existuje malá pravdepodobnosť, že by externí audítori získali dostatok
vhodných dôkazov, ktoré by podporili ich závery vo významných
otázkach, keby sa spoľahli výlučne na výsledky práce interného auditu.

Externý audítor sa môže spoľahnúť na výsledky interného auditu v niektorých
oblastiach, ktoré boli predmetom efektívneho posúdenia interného auditu.
Napríklad pri inštitúcii s veľkým počtom od seba vzdialených alebo poloautonómnych pobočiek alebo divízií, je pre externého audítora cenovo
výhodnejšie navštíviť len niekoľko týchto miest a ponechať na interných
audítorov, aby ich navštívili všetky, povedzme v priebehu troch rokov.
V organizáciách takéhoto charakteru je možné, že interný audítor je jediným
osobným kontaktom medzi ústredím a pobočkami či strediskami. Pre externého
audítora je potešujúce, keď vidí dôkazy o tom, že interný audítor podniká riadne
naplánované a dobre zrealizované návštevy týchto miest.
Pre externého audítora je v niektorých prípadoch prijateľná aj dohoda s
klientom, že jeho oddelenie interného auditu bude v mene externého audítora
pracovať v určitých oblastiach. Interný audítor teda môže vykonávať prácu
povedzme v oblasti nákupu alebo miezd a podávať správy vedeniu úseku aj
externým audítorom. V prípade podobných dohôd je dobrým zvykom obmieňať
oblasti zastrešené interným auditom. Inými slovami, externý audit sa nemôže
spoľahnúť na prácu vykonanú interným audítorom, napríklad v oblasti veriteľov,
každý rok. Pravidelne by mali prácu v tejto oblasti vykonávať aj zamestnanci
externého audítora.
Osoba zodpovedná za riadenie interného auditu by nemala nikdy zabúdať na
to, že pracovné materiály jej/jeho oddelenia budú predmetom posúdenia
externým audítorom. Pracovné materiály interného audítora by preto mali byť
na takej úrovni, aby uspokojili požiadavky externého auditu a umožnili mu
spoľahnúť sa na prácu interného auditu. Vedúcemu oddelenia interného auditu
určite nevylepší šance na kariérny postup, ak jeho oddelenie strávi povedzme
20 hodín auditom mzdového systému a externí audítori potom oznámia, že sa
na prácu interného auditu v tejto oblasti nemohli spoľahnúť!
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Pracovné materiály interného auditu, podobne ako akékoľvek pracovné
materiály, by mali byť pochopiteľné pre každého skúseného audítora. Vedúci
oddelenia interného auditu a jeho podriadení by preto mali pripraviť dokumenty
tak, aby tieto pri previerke externým audítorom nevyžadovali ďalšie vysvetlenia.
Aj keď externý audítor nevyžaduje inšpekciu podrobných pracovných materiálov
interného auditu, je zaužívaným postupom, že externý audítor si preštuduje
správy interného auditu. V skutočnosti je zaužívaným postupom, že interný
audítor dokončí svoju správu a poskytne jej kópiu externému audítorovi.
Poskytnutie kópie správy interného auditu externým audítorom dodáva
internému audítorovi väčšiu vážnosť. Je tomu tak hlavne v prípade, keď si
externý audítor overí, tak ako by mal, že vedenie úseku podniklo kroky na
základe odporúčaní interného auditu. A posilní to postavenie interného auditu,
keď môžu vedeniu úseku prezentovať, že externí audítori berú ich správy do
úvahy. Z uvedeného vyplýva, že ak externí audítori nie sú spokojní s
vážnosťou, ktorú vedenie úseku prikladá záverom interného auditu, ohlásia to
najvyššiemu vedeniu organizácie.
1.6

VZŤAH MEDZI AUDÍTOROM A MANAŽMENTOM

Táto časť sa venuje vzťahom medzi audítorom a manažmentomv oblasti
verejnoprospešných služieb.
Vzťah medzi audítorom, manažmentom a zamestnancami oddelení, na ktorých
je vykonávaný audit, musí byť založený na vzájomnej dôvere a porozumení. Je
zrejmé, že audítori musia:
•

robiť podrobný prieskum.

•

vykonávať dôkladné testy a previerky.

•

predložiť správu, ktorá vyjadruje ich názor na prácu manažmentu.

Toto samozrejme so sebou prináša možnosť, že sa vzťahy medzi audítorom a
manažmentom občas zmenia na napäté. Manažment na každej úrovni však
musí úplne veriť v bezúhonnosť a nezávislosť audítorov. Malo by sa to tiež
odzrkadľovať a aj zachovávať v rámci dobrých pracovných vzťahov medzi
interným audítorom, externým audítorom a manažmentom.
Uvedené sa dá najlepšie dosiahnuť, ak audítori:
•

chápu reakcie manažmentu na prácu, ktorú audítori vykonávajú.

•

pri príprave auditu prejavia porozumenie pre rôzne štýly riadenia.
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•

dôkladne vysvetlia úlohy a dôvody auditu, ktorý vykonávajú.

•

rešpektujú miestny protokol v otázkach dochvíľnosti a obliekania.

•

udržujú kontakt s manažmentom v priebehu auditu.

Manažment a audítori by mali využiť každú príležitosť na zlepšenie vzájomnej
komunikácie a rozvíjanie dobrých vzťahov.
Audítori by nemali zabúdať, že medzi nimi a manažmentom existuje
privilegovaný vzťah. Diskrétnosť musí byť vždy zachovaná.
Riadenie vzťahov medzi dvoma vetvami auditu a manažmentom je vždy
trojstranným procesom. Vo Veľkej Británii The Audit Commission for England
and Wales sformulovala stratégiu nazvanú „Managed Audit – Riadený audit“.
Nasledujúci diagram ilustruje základné charakteristiky a výhody vyplývajúce z
tejto metódy.

Trojuholník riadeného auditu
Nasledujúci diagram ukazuje, ako je metóda riadeného auditu výhodná pre
každú zúčastnenú stranu.
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„Riadený audit“ je služba, ktorá je založená na uplatňovaní princípov
audítorských a príslušných odborných štandardov v podmienkach, v ktorých má
audítorom kontrolovaná organizácia:
•

zdravú finančnú sústavu,

•

účinnú kontrolu,

•

spoľahlivé účtovné pracovné postupy.

Ak organizácia, v ktorej prebieha audit, vylepší svoje predpisy týkajúce sa
kontroly finančných systémov a stane sa efektívnejšou, je možné, že aj externí
audítori dosiahnu úspory v oblasti hospodárnosti.
Dochádza k tomu prostredníctvom konštruktívnej spolupráce externých
audítorov s, aj keď nezávisle od, manažmentom a interným audítorom s cieľom
zjednodušiť vlastný proces auditu a eliminovať duplicitu alebo zbytočne
vynaložené úsilie audítorov.
1.7. POVINNOSTI PRI PREDKLADANÍ SPRÁVY AUDÍTORA

Externý audit
Štatút alebo interná smernica obvykle stanovuje, komu externí audítori, okrem
vrcholového manažmentu, predkladajú výsledky auditu. V prípade obchodných
spoločností (napr. spoločností s ručením obmedzeným) sú to zvyčajne majitelia
spoločnosti.
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Môžu však nastať aj prípady, kedy môžu či dokonca musia predložiť svoju
správu iným osobám ako sú orgány spoločnosti. Je to predovšetkým
v prípadoch, keď:
•

oznamujú podvod, iné nezrovnalosti a chyby;

•

oznamujú záležitosti zásadného významu riadiacim orgánom, ktoré sú
zákonom poverené riadiť činnosť finančného sektora.

Interný audit
Interní audítori predkladajú svoje správy manažmentu. Oficiálne v písomnej
forme však často nie je stanovené a ani jasné na všetkých úrovniach
manažmentu, komu majú audítori správy predkladať, čo môže viesť k zmätku
a rozporom.
Je samozrejme rozumné formálne stanoviť, komu podlieha interný audit a aj to,
že by to mal byť výkonný alebo finančný riaditeľ.
Kľúčom k efektívnemu internému auditu je jeho nezávislosť. Je potrebné
neustále tento fakt zdôrazňovať. Preto je nevyhnutné, aby organizačná
štruktúra nezasahovala túto nezávislosť či slobodu pri predkladaní správ.
Nie každá správa vypracovaná interným audítorom musí byť predložená
výkonnému riaditeľovi alebo finančnému riaditeľovi. Správy z rutinných
previerok vykonaných na jednotlivých odboroch organizácie sú obvykle
predkladané riaditeľovi toho-ktorého odboru. Je na odbornom úsudku interného
audítora, či sa rozhodne poslať správu aj najvyšším úrovniam manažmentu.
Podobne ako pri externom audite, aj tu je potrebné venovať zvláštnu pozornosť
predkladaniu správ o podvodoch a nezrovnalostiach. Tomu sa budeme venovať
v ďalšej časti.
1.8. ZVLÁŠTNOSTI EXTERNÉHO AUDITU VO VEREJNOPROSPEŠNÝCH
SLUŽBÁCH
V súkromnom sektore predkladá audítor svoje správy majiteľom, akcionárom.
Ale v štátnom sektore – kto je majiteľom? Komu sa audítori zodpovedajú za
svoje správy?
Komu majú správy predkladať je spravidla presne stanovené v legislatíve, ale
napriek tomu musia mať externí audítori stále na zreteli záujmy širokej
verejnosti. Tá koniec koncov poskytuje peniaze na platby za verejnoprospešné
služby.
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Predstavte si samých seba ako „akcionárov“ vlády. Nemali by ste mať právo na
ročnú účtovnú závierku, ktorá prešla auditom? Čo by ste chceli, aby správa
audítora obsahovala?
V prípade štátneho sektora by preto externý audit nemal poskytovať iba:
•

Uistenie, že zverejnené údaje o účtoch organizácie, ktorá bola
predmetom auditu sú spoľahlivé;

Ale aj
•

Potvrdenie zákonnosti základných transakcií;

•

Hodnotenie ako hospodárne, efektívne a užitočne si organizácia plní
svoje úlohy.

1.9. OTESTUJTE SA
Odpovedajte na nasledujúce otázky, svoje odpovede si potom skontrolujte
s textom.

1. Vymenujte päť spoločných záujmov externého a interného auditu.
2. Vymenujte tri oblasti, v ktorých sa práca interného a externého auditu
prelínajú.
3. Externí audítori síce môžu využívať výsledky práce interných audítorov,
ale na ktoré štyri body nesmú zabúdať?
4. Vymenujte dva hlavné prípady, kedy externý audit môže/musí predložiť
svoju správu iným osobám ako sú riadiace orgány spoločnosti.
5. Pri audite v organizácii verejného sektora, aké dve špeciálne funkcie
musí audit plniť?
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Kapitola 2
Nezávislosť, etika a kvalita v rámci funkcií auditu

2.1

ÚVOD

Táto časť sa venuje významu etiky a nezávislosti v rámci funkcií audítora. Sú to
základné vlastnosti každého, kto pracuje ako audítor. Ako ste sa už dozvedeli
v časti 1.1, od audítorov sa očakáva, že predložia manažmentu resp.
zakladateľovi či zriaďovateľovi účtovnej jednotky (akcionárom) nezávislú
správu. Čokoľvek, čo podkopáva nezávislosť audítora pri výkone jeho funkcie,
znižuje kvalitu správy audítora ako aj mieru uistenia, ktorú audítori poskytujú
akcionárom (vrátane manažmentu).
2.2

CIELE

Po absolvovaní tejto časti budete:
•

rozumieť potrebám a podmienkam nezávislosti;

•

vedieť uviesť tri konkrétne prípady konfliktu záujmov, aké môžu nastať;

•

budete mať prehľad o hlavných funkciách kvality a auditu.

Plánovanie Vášho štúdia
Absolvovanie tejto časti nevyžaduje žiadne predchádzajúce vedomosti, ale
pomôže Vám, ak ste prečítali a pochopili časť 1 o úlohe audítora skôr, ako sa
začnete venovať tejto časti. Na túto časť budete potrebovať asi 1 hodinu
a nebudete potrebovať žiadne pomôcky okrem pera alebo ceruzky na písanie.
2.3

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY AUDÍTORA

CVIČENIE 2.31
Vymenujte tri najdôležitejšie charakteristické vlastnosti efektívneho audítora.
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Tri najdôležitejšie charakteristické vlastnosti efektívneho audítora sú:
•

Nezávislosť

•

Bezúhonnosť

•

Profesionálna práca zodpovedajúca najvyšším štandardom

Všetky sú absolútne nevyhnutné. Čokoľvek menej by mohlo viesť diskreditácii:
•

Audítora samotného;

•

Jeho zamestnávateľa;

•

Jeho profesie ako takej.

2.3.1 NEZÁVISLOSŤ
Profesijný kódex sa, či ho už stanovuje štatút alebo je dobrovoľný, platí, čo sa
týka ochrany nezávislosti audítora, všeobecne. Môže zahŕňať oblasti ako sú:
•

Poplatky
Priveľká časť hrubých opakovaných príjmov audítorskej spoločnosti by
nemala pochádzať od žiadneho jedného klienta alebo skupiny
prepojených klientov.

•

Osobné vzťahy
Snažte sa vyvarovať profesionálnym vzťahom tam, kde existuje osobný
vzťah. Pri práci pre rodinu a priateľov môžu vznikať problémy.

•

Podielnictvo v organizácii klienta
Nikto z personálu audítorskej spoločnosti by nemal vlastniť akcie klienta.

•

Pôžičky a garancie udelené klientom a klientovi
Audítorská spoločnosť by nemala prijať od klienta a ani poskytnúť
klientovi úver alebo garanciu.

•

Tovary a služby od klienta
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Tieto je možné prijímať len ak sú poskytnuté za takých istých podmienok
ako zamestnancom klienta.
•

Provízia
Niektoré spoločnosti dostávajú provízie napr. od poisťovní za to, že
sa klient riadi ich radami. Táto rada však musí byť v najlepšom záujme
klienta, ktorý však musí byť o detailoch každej takejto transakcie písomne
informovaný.

•

Pohostinnosť klienta
Toto je problematická oblasť. Audítor musí mať so svojim klientom
primeraný vzťah, aby napríklad mohol získať odpovede na svoje otázky
bez vážnejších problémov. Pohostinnosť zo strany klienta je
akceptovateľná. Otázkou ostáva, do akej miery. Občasné pozvanie na
obed alebo fľaša vína na Vianoce sú prijateľné. Pozvanie stráviť týždeň
na jachte klienta, pričom niet pochybností o tom, že je to odmena za
dobre odvedenú prácu, treba odmietnuť.

2.3.2 KONFLIKT ZÁUJMOV
Konflikt záujmov obvykle nastáva medzi:
•

Audítormi a ich klientom.

•

Dvoma klientmi audítorov.

Príkladom možného konfliktu záujmov je:
•

O radu Vás požiadajú dvaja klienti, ktorí sa uchádzajú o tú istú
zákazku.
Audítor by nemal prijať prácu, ktorá zahŕňa poskytovanie rád
konkurujúcim si spoločnostiam.

•

Príprava účtovných výkazov

V prípade spoločností, kde všetky podiely vlastnia manželia (spoločnosť
kontrolovaná majiteľom), je pomerne bežnou praxou, že audítor funguje aj
ako účtovník a pripravuje účtovné výkazy. Je mimoriadne dôležité aby:
−

Za účtovné výkazy bol zodpovedný klient;
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−

A audit, ktorý bude následne vykonaný, bol považovaný za nezávislú
správu o týchto účtovných výkazoch.

Bez toho, aby boli jasne definované funkcie účtovníka a audítora ako aj ich
rozlíšenie, môže byť pre audítora ťažké vydať nezávislú správu. Pozrite sa
na svoju vlastnú prácu. Je oveľa ťažšie nájsť si vlastnú chybu v svojej práci
ako chybu v práci iného.
•

Poskytovanie iných služieb klientovi

Je pomerne bežné, že audítori poskytujú aj iné služby, nie len vykonanie
auditu.
Sem patrí:
−

Poradenstvo v oblasti daní, riadenia a (podnikových) financií.

−

Poradenstvo v oblasti nákupu počítačového hardwaru a software.

−

Poradenstvo v personálnych záležitostiach ako aj príprava výkazov
ako bolo spomínané vyššie.
Tento zoznam by mohol byť dlhý a otázka konfliktu záujmov je aktuálnym
problémom. V dnešnej dobe ponúkajú účtovnícke spoločnosti na trhu
oveľa širšie služby ako len audítorské. A mnohé z týchto služieb sú, čo
sa inkasovaných poplatkov týka, mimoriadne lukratívne.

2.4

HLAVNÉ ZNAKY KVALITNÉHO AUDITU

Hlavné znaky kvality pri audite je možné rozdeliť do dvoch skupín:
•

Ľudia.

•

Postupy.

Ľudia
Personál zainteresovaný vo výkone auditu by mal disponovať osobnými
kvalitami a odbornými schopnosťami najvyššej úrovne.
Najdôležitejšie osobné kvality sú:
•

Bezúhonnosť.

•

Predstavivosť.
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•

Objektivita.

•

Schopnosť efektívne komunikovať s ľuďmi.

•

Schopnosť rešpektovať dôvernosť informácií.

•

Angažovanosť.

Podstatné odborné schopnosti sú:
•

Komunikačné schopnosti
Audítori musia vedieť dobre komunikovať a to tak v písomnom ako
ústnom prejave. Na koniec úlohou audítora je vyjadriť svoj názor na
skupinu účtovných výkazov, ktoré sami o sebe sú finančným vyjadrením
transakcií spoločnosti za určité obdobie.

•

Znalosť účtovníctva a príslušnej legislatívy
Nemôžete vykonávať audit efektívne, pokiaľ neviete účtovať

•

Vyšetrovacie schopnosti
Audítori musia mať dostatočne skúmavú myseľ, aby mohli pátrať po
takých veciach ako sú podvod (sprenevera) a korupcia

•

Riadiace a organizačné schopnosti
Medzi ne patria:
− Plánovanie a kontrola auditu;
− Vedenie tímu audítorov;
− Organizovanie toho, ako sa bude audit vykonávať;
− Previerka vykonanej práce v rôznych štádiách auditu.

•

Znalosť audítorských techník
Podobne ako aj základné audítorské znalosti:
− Popis a previerka účtovných systémov a kontrol;
− Aplikácia testov súladu a testov vecnej správnosti;
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− Analytické postupy.
tieto môžu zahŕňať audítorské techniky s využitím počítačovej techniky
a audítorský výber.
Metodické postupy
Audítorské postupy by mali byť stanovené a mali by byť o nich informovaní
všetci pracovníci audítorskej spoločnosti. Mali by byť zachytené v oficiálnej
písomnej podobe a obsahovať:
•

Prijatie zákazky auditu a menovanie audítorov

Metodika by mala zahŕňať:

•

−

Hodnotenie perspektívnych klientov

−

Zhodnotenie schopnosti vyhovieť klientovým potrebám

−

Čo treba uvážiť pred rozhodnutím o prijatí poverenia

−

Bezúhonnosť manažmentu klienta

Profesionálna etika

Metodika by mala vyjadrovať odovzdanosť audítorskej spoločnosti zásadám:

•

−

Nezávislosti

−

Objektivity

−

Bezúhonnosti

−

Mlčanlivosti audítora o veciach zistených pri výkone činnosti

Audítorské metódy, praktiky a techniky

Audítorské techniky a praktiky aplikované pri výkone audítorskej činnosti by
mali byť jasne vysvetlené tak, aby im rozumeli všetci pracovníci audítorskej
spoločnosti.
•

Priebežný odborný rast

Tieto postupy by sa mali venovať predpisom spoločnosti upravujúcim
náborovú politiku spoločnosti, pracovné skúsenosti, hodnotenie, ďalšie
vzdelávanie a aktualizáciu.
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•

Konzultácie v prípade problému

Problém môže nastať v oblasti etickej, technickej, personálnej či pri otázkach
rizika. Tieto sú potom riešené formou konzultácie s odborníkmi v rámci
spoločnosti a s odbornými poradenskými službami. Metodika mi mala
popisovať kroky, ktoré je potrebné podniknúť.

2.5

OTESTUJTE SA

Zodpovedajte nasledujúce otázky a svoje odpovede si potom skontrolujte
s textom.
1. Vymenujte tri najdôležitejšie základné vlastnosti efektívneho audítora.
2. Uveďte štyri oblasti, ktoré my mohli spadať pod Profesijný kódex pre
nezávislosť a pre každú jednu uveďte aj spôsob konania, ktorým je
možné nezávislosť demonštrovať.
3. Uveďte tri konkrétne príklady konfliktu záujmov, ktoré môžu nastať medzi
audítormi a ich klientmi.
4. Spomeňte štyri osobné kvality, ktoré by mal mať audítor, ak chce pri
výkone svojej práce spĺňať aj tie najprísnejšie požiadavky.
5. Spomeňte štyri odborné schopnosti, ktoré by mal audítor preukázať pri
výkone svojej práce.
VYHLÁSENIA, KTORÉ NA TÉMU PROFESIONÁLNEJ ETIKY VYDALI
PROFESIONÁLNE ÚČTOVNÍCKE ORGANIZÁCIE A INÍ
V dnešnom obchodnom svete, tí, ktorých úlohou je podávať správy o
finančných transakciách, ktoré manažment vykonal v mene majiteľov musia nie
len vykonávať svoju povinnosť na tej najvyššej odbornej a osobnostnej úrovni,
ale musí to byť aj viditeľné.
V decembri 2000 CIPFA vydala „Standard of Profesional Pratice on Ethics Etické štandardy v odbornej praxi“, ktoré členom Inštitútu odporúčajú, aby
považovali etické hľadisko za jeden zo základných princípov, ktorým by sa mali
pri výkone svojej práce riadiť. Tento štandard stanovuje zásady profesionálneho
správania pre členov inštitútu a vymedzuje základné princípy, ktoré by mali
dodržiavať, aby tak bolo možné docieliť splnenie spoločných cieľov.
Štandard platí rovnako pre všetkých členov bez ohľadu na to, či sa venujú
podnikateľskej sfére, /priemyslu/, verejnému sektoru alebo oblasti vzdelávania.
Pokrýva nasledujúce oblasti:
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Celkové ciele:
Stanovuje, že hlavným cieľom účtovníctva, je splniť tri základné potreby:
Spoľahlivosť – informácií a informačných systémov.
Kvalita poskytovaných služieb – potreby uistenia, že všetky služby
poskytnuté členmi CIPFA spĺňajú tie najvyššie štandardy.
Dôvera – užívatelia služieb poskytovaných členmi by mali mať pocit istoty,
že existuje rámec profesionálnej etiky a technických štandardov, ktorými
sa poskytovatelia týchto služieb riadia a ktoré musia byť dodržiavané.
Metodický pokyn uvádza šesť základných princípov:
•

BEZÚHONNOSŤ

Člen by sa mal pri poskytovaní odborných služieb správať čestne a
dôveryhodne
•

OBJEKTIVITA

Člen by mal pristupovať k veciam objektívne.
•

SPÔSOBILOSŤ A PRIMERANÁ STAROSTLIVOSŤ

Člen, ktorý sa podujme poskytovať odborné služby by na to mal byť spôsobilý.
•

ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

Člen by mal zachovávať zásady mlčanlivosti
•

ZODPOVEDAJÚCI PRÍSTUP

Správanie člena by malo zodpovedať dobrému menu Inštitútu a mal by sa
vyvarovať spôsobom správania, ktoré by mohli zdiskreditovať Inštitút alebo jeho
samého .
•

TECHNICKÉ A ODBORNÉ ŠTANDARDY

Člen by mal vykonávať prácu na úrovni zodpovedajúcej príslušným technickým
a odborným štandardom.
Tento metodický pokyn obsahuje podrobné pokyny pre všetkých členov v už
spomínaných oblastiach ako aj v oblastiach:
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•

Kódexu správy a riadenia spoločností

•

Konfliktu záujmov

•

Pohostinnosti a darov
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Kapitola 3
Regulačný rámec
3.1

ÚVOD

V tejto časti sa budeme venovať legislatívnym podmienkam, v ktorých ako
interný tak externý audit pracuje. Dozviete sa o zákonom stanovených
povinnostiach súvisiacich s výkonom funkcie interných a externých audítorov a
akým spôsobom Výbor pre medzinárodné audítorské štandardy (IAASB)
vytvára regulačný rámec, v ktorom potom externí a interní audítori vykonávajú
svoju činnosť.
3.2

CIELE

Po absolvovaní tejto časti by ste mali:
•

Poznať príslušnú legislatívu, ktorá stanovuje požiadavku výkonu
interného a externého auditu

•

Poznať zákonné požiadavky, týkajúce sa výkonu funkcie a riadenia
interného a externého auditu v súkromnom aj verejnom sektore.

•

Vedieť načrtnúť vývoj IAASB.

•

Vedieť načrtnúť funkciu IAASB.

•

Vedieť popísať vývoj, ktorým prešli medzinárodné audítorské štandardy a
ich uplatňovanie vo verejnom a súkromnom sektore.

Plánovanie Vášho štúdia
Na absolvovanie tejto časti budete potrebovať asi hodinu. Táto časť nevyžaduje
žiadne špecifické znalosti. Štúdium tejto časti sa vám bude javiť jednoduchšie,
ak ste pred tým preštudovali časti 1.1 a 1.2.
3.3

ZÁKONNÉ POŽIADAVKY KLADENÉ NA EXTERNÝ A INTERNÝ
AUDIT

Obvykle tie isté zákonné naradenia, ktoré ustanovujú pre organizácie povinnosť
vykonávať ročnú účtovnú závierku, stanovujú aj požiadavku, aby bola táto
preskúmaná nezávislým externým audítorom. Audítori potom svoj výrok o
pravdivosti a vernosti obrazu, ktorý závierka poskytuje, predložia príslušnej
strane napr. akcionárom spoločnosti.
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Miestna legislatíva môže od externého audítora vyžadovať aj ďalšie správy
týkajúce sa iných aspektov hospodárenia spoločnosti ako sú napríklad
efektívnosť hospodárenia, ukazovatele hospodárenia alebo systémov vnútornej
kontroly či správy a riadenia vo vnútri spoločnosti.
Stáva sa aj, že existuje zákonná úprava, ktorá udeľuje manažmentu povinnosť
zriadiť a využívať inštitút efektívneho interného auditu.
Takáto zákonná norma obvykle stanovuje:
•

Povinnosť pre organizácie vykonať ročnú účtovnú závierku a predložiť
výročnú správu

•

Termín ukončenia a zverejnenia výročnej správy

•

Požiadavky týkajúce sa formy a obsahu jednotlivých výkazov

•

Právomoci ministerstiev a riadiacich orgánov pri špecifikácii štruktúry
výkazov

Podrobnosti týkajúce sa zvláštností právnej úpravy platnej v krajine študenta sú
rozobrané v module „Zákon a dane“.
3.4

POŽIADAVKY KLADENÉ NA VÝKON FUNKCIE AUDÍTORA A
RIADENIA AUDÍTORSKEJ ČINNOSTI V SÚKROMNOM A VEREJNOM
SEKTORE

Tak ako existujú právne normy ukladajúce povinnosť pripravovať výkazy a
podrobiť ich auditu, existujú aj také, ktoré upravujú podmienky výkonu funkcie
audítora a riadenia audítorskej činnosti. Tieto sa môžu líšiť pre audítorov, ktorí
vykonávajú svoju činnosť v organizáciách súkromného a verejného sektora.
Ôsma Smernica Zákona o spoločnostiach EHS (Európske hospodárske
spoločenstvo) ukladá členským štátom povinnosť prijať zákonné opatrenia,
ktoré budú upravovať podmienky riadenia a odbornej spôsobilosti audítorov
súkromných spoločností. Audítormi vo verejnom sektore sa môže zaoberať iná
právna norma.
Obvykle tieto zákonné normy zahŕňajú oblasti ako:
•

Proces, ktorým je ustanovený audítor, ktorý má vykonať zákonom
stanovený audit ročnej účtovnej závierky spoločnosti (účtovnej jednotky);

•

Právomoci audítora v rámci výkonu auditu preverovať finančné a iné
záznamy a vyžadovať od manažmentu vysvetlenia;

36

AUDIT

•

Odborná spôsobilosť a registrácia audítorov;

•

Záväzky spojené s podávaním správy o výsledkoch auditu a iné;

•

Zodpovednosť spojená s otázkami ako sú realizácia auditu a
vypracovanie správy audítora o audite efektívnosti využívania zdrojov,
vyšetrovanie podvodov, nefinančné plnenie, podozrenie na kriminálne
aktivity.

Podrobnosťami týkajúcimi sa konkrétnych zákonných požiadaviek v krajine
študenta sa zaoberá časť Zákon a dane.
3.5

RADA PRE MEDZINÁRODNÉ AUDÍTORSKÉ ŠTANDARDY (IAASB)

Pri plnení svojho poslania vytvárať a vylepšovať účtovnícku profesiu v
celosvetovom meradle prostredníctvom harmonizovaných štandardov založila
Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC) Radu pre medzinárodné audítorské
štandardy (IAASB), aby táto v jej mene vytvárala a vydávala normy a
vyhlásenia týkajúce sa výkonu auditu, uistenia a s tým spojených služieb a
normy pre kontrolu kvality, ktoré sa budú používať v celosvetovom meradle.
V návrhu plánu pôsobenia si IAAS stanovuje za cieľ:
„zdokonaľovať audítorských štandardov a štandardov uistenia a kvality a
jednotnosti postupov v celosvetovom meradle a tým posilňovať dôveru
verejnosti k audítorom ako celku a slúžiť záujmom verejnosti“
tento vytýčený cieľ sa snažia dosiahnuť:
•

vytváraním audítorských štandardov a metodických pokynov pre výkon
auditu účtovných výkazov takej vysokej kvality, že sú tieto prijateľné pre
investorov, audítorov, orgány riadiace oblasť bankovníctva a bezpečnosti
ako aj ostatných kľúčových akcionárov na celom svete;

•

vytváraním vysokých štandardov a metodických pokynov pre iné služby
poskytujúce uistenie a to ako vo finančných tak nefinančných oblastiach;

•

vytváraním noriem a metodických pokynov pre pridružené aktivity;

•

vytváraním noriem pre kontrolu kvality, ktoré by pokrývali oblasti služieb,
ktorými sa zaoberá výbor;
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•

vydávaním iných dokumentov týkajúcich sa auditu a uistenia, ktorých
prostredníctvom zvyšuje informovanosť verejnosti o úlohách auditu a
zodpovednosti spoločností poskytujúcich audítorské služby.

V súvislosti s auditom vydáva IAASB dva typy vyhlásení:
•

Medzinárodné audítorské štandardy (ISA). Tieto sa uplatňujú pri
podávaní správy o spoľahlivosti historických finančných informácií.

•

Praktické stanoviská. Ich hlavným cieľom je poskytnúť praktické rady pri
zavádzaní štandardov vyhlásených Radou do praxe.

3.6

POUŽITEĽNOSŤ MEDZINÁRODNÝCH AUDÍTORSKÝCH
ŠTANDARDOV (ISA) PRE VÝKON AUDITU V SÚKROMNOM A
VEREJNOM SEKTORE

Štandardy IAASB obsahujú základné princípy a postupy (zvýraznené hrubým
čiernym písmom) spolu s metodickými pokynmi vo forme výkladových alebo
iných materiálov. Tieto potom majú byť použité pri výkone auditu či previerke
historických finančných informácií. Každé obmedzenie, ktoré sa vzťahuje na
použiteľnosť toho ktorého štandardu/normy je jasne vymedzené v úvode
štandardu.
V prípade, že konkrétny štandard alebo metodický pokyn nie je možné
aplikovať na verejný sektor, prípadne je potrebné riadiť sa ešte ďalšími
pokynmi, uvádza to Komisia IFAC pre verejný sektor v dokumente Perspektívy
verejného sektora (Public Sector Perspective - PSP – príloha obsahujúca
návody pre oblasť verejného sektora). Ak nie sú k štandardu pripojené žiadne
PSP môže byť aplikovaný pri výkone auditu vo verejnom sektore.
International Auditing Practice Statements – Medzinárodné audítorské praktické
stanoviská (IAPS) majú za úlohu poskytovať profesionálnym účtovníkom
praktickú pomoc pri správnom zavádzaní ISA do praxe. Profesionálni účtovníci
by ich mali poznať a tými, ktoré sa vzťahujú na vykonávaný audit, sa riadiť.
Napríklad IAPS 1006 Audit účtovných závierok bánk bude relevantným len pre
externého audítora, ktorý vykonáva audit účtovnej závierky v banke. Audítor,
ktorý sa neriadi pokynmi/postupmi uvedenými v príslušnom praktickom
stanovisku, musí byť schopný vysvetliť, akým spôsobom dodržal požiadavky
stanovené štandardom, ktoré sú rozpracované v praktickom stanovisku.
Čas od času vydáva IAAS aj Diskusné materiály. Ich cieľom je rozprúdiť
diskusiu na témy týkajúce sa auditu, ktoré majú vplyv na účtovnícku profesiu a
aktuálnych záverov alebo opísať zaujímavosti týkajúce sa auditu, ktoré majú
vplyv na účtovnícku profesiu. Nestanovujú žiadne predpisy, ktorými by sa bolo
treba riadiť pri výkone auditu alebo súvisiacich služieb.
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3.7

PROCES ÚPRAV A AKTUALIZÁCIE ISA A PRAKTICKÝCH
STANOVÍSK

Pri príprave a vydávaní vlastných štandardov IAASB spolupracuje s
organizáciami, ktoré vydávajú národné štandardy, aby mohla ich prácu včleniť
do svojej. Rada sa tiež usiluje o to, aby zákonodarcovia v jednotlivých krajinách
schválili ISA a tiež o diskusiu s užívateľmi, regulátormi a odborníkmi na celom
svete v snahe identifikovať požiadavky užívateľov ohľadne nových štandardov a
pokynov.
Projektové návrhy štandardov a stanovísk sú vypracovávané a schvaľované
IAASB. Pri tomto procese, všade, kde to je možné, hľadá IAASB podnety u
Consultative Advisory Group – Konzultačná poradná skupina, národných
zákonodarcov a iných. Schválené projekty sú potom podrobené podrobnému
skúmaniu pracovnou skupinou, ktorá bola vytvorená na tento účel, a ktorá je
zodpovedná za prípravu a vypravovanie návrhu štandardov a stanovísk.
Pracovná skupina vypracuje návrh určený na zverejnenie, ktorý je potom
postúpený IAASB na prerokovanie. Takto vzniká prvý koncept stanoviska.
Tento je potom zverejnený na internetovej stránke IAASB a distribuovaný
členom orgánov IFAC, organizáciám, ktoré majú záujem o audítorské štandardy
a širokej verejnosti na pripomienkovanie.
Pripomienky a návrhy, ktoré sú výsledkom tohto širokého procesu sú potom
prehodnotené a následne je návrh primerane upravený. Každý člen IAASB má
právo jedného hlasu. Na schválenie štandardov je potrebná aspoň
dvojtretinová väčšina, ale nie menej ako dvanásť hlasov. Po schválení je
upravený návrh publikovaný ako platný štandard alebo praktické stanovisko.
IAASB stanovuje, kedy ňou vydané štandardy vstupujú do platnosti; Praktické
stanoviská vstupujú do platnosti dňom zverejnenia.
Zasadania IAASB, na ktorých sa prerokúva vývoj štandardov, metodických
pokynov a iných dokumentov sú verejné. Program jednotlivých zasadaní je
zverejnený na stránke IAASB. (http://www.iaasb.org)
IAASB vydáva aj výročnú správu, v ktorej podáva prehľad svojich pracovných
programov a aktivít v príslušnom roku.
3.8
VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI ISA, MIESTNYMI ZÁKONMI A
NARIADENIAMI
Vyhlásenia IAASB riadia audítorské činnosti a súvisiace služby, ktoré sú
vykonávané v súlade s medzinárodnými štandardami. Nenahrádzajú miestne
zákony a nariadenia riadiace výkon auditu účtovnej závierky v jednotlivých
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krajinách, ktoré musia byť dodržiavané v súlade s národnými štandardami
platnými v týchto krajinách.
To znamená, že ak sa miestne zákony líšia, alebo si protirečia so štandardami
IAASB v niektorých oblastiach, audit, ktorý bol vykonaný v súlade s miestnymi
zákonmi a nariadeniami, nemusí byť bezpodmienečne v súlade s vyhláseniami
IAASB, ale môže. Za týchto okolností musia členské orgány konať v súlade s
povinnosťami člena vo vzťahu k vyhláseniam IAASB stanovenými Stanovami
IFAC. .
3.9

MEDZINÁRODNÉ AUDÍTORSKÉ ŠTANDARDY

Nižšie je uvedený zoznam ISA, platných začiatkom roku 2003. Úplné znenie
štandardov ako aj ďalšie informácie týkajúce sa práce IAASB môžete nájsť na
internetovej stránke http://www.iaasb.org.

Úvodné ustanovenia
Zákazky
Rámec medzinárodných audítorských štandardov
200-299 Zodpovednosti
Účel a všeobecné princípy vykonávania auditu účtovnej závierky
Podmienky prijatia zákazky auditu
Kontrola kvality audítorskej práce
Dokumentácia
Zodpovednosť audítora pri skúmaní podvodu a chyby v rámci výkonu auditu
účtovnej závierky
Zvažovanie právnych úprav v rámci výkonu auditu účtovnej závierky
Oznamovanie otázok týkajúcich sa auditu riadiacim orgánom
300-399 Plánovanie
Plánovanie
Poznanie účtovnej jednotky
320

Audítorská významnosť
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400-499 Vnútorná kontrola
Zhodnotenie rizika a vnútorná kontrola
Audit v prostredí počítačových informačných systémov
Vplyv využívania služieb inej organizácie na audit
500-599 Dôkaz pre účely auditu (Audítorské dôkazy)
Audítorské dôkazy
501

Audítorské dôkazy – dodatočné návrhy pre špecifické položky

Externé potvrdenia
Zákazka prvého auditu – začiatočná súvaha
Analytické postupy
Audítorská vzorka a iné selektívne testovania
Audit účtovných odhadov
Audit zverejnenia a ocenenia objektívnej hodnoty
Spriaznené osoby
Nasledujúce udalosti
Nepretržité trvanie jednotky
580

Vyhlásenia vedenia jednotky

Využívanie práce iných osôb
Využívanie práce iného audítora
610

Akceptovanie práce iného audítora

Využitie práce experta
700-799 Audítorské závery a správy
Správa audítora o audite účtovnej jednotky
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Porovnania
Ostatné informácie v dokumentoch obsahujúcich auditovanú účtovnú závierku
800-899 Špeciálne oblasti
Správa audítora k auditu vykonaného za zvláštnym účelom
Skúmanie budúcich účtovných informácií
1000-1100 Medzinárodné audítorské praktické stanoviská
Medzinárodné postupy potvrdzovania
Počítačové prostredia (PIS) – samostatné počítače
Počítačové prostredia (PIS) –sieťovo usporiadané počítače
Počítačové prostredia (PIS) – databázové systémy
Vzťahy medzi bankovými dohľadmi a externými audítormi bánk
Zvláštne hľadiská pri audite malých spoločností
Audit účtovných závierok bánk
1008 Zhodnotenie rizika a vnútorná kontrola – PIS charakteristiky a vysvetlenia
Audítorské techniky s použitím počítača
Zohľadnenie environmentálnych hľadísk pri audite účtovnej závierky
Audit odvodených finančných nástrojov
Elektronický styk – jeho vplyv na audit účtovnej závierky

Diskusné materiály
Zoznam Diskusných materiálov týkajúcich sa audítorskej profesie a
prostredia

Štúdie
Stanovenie a oznámenie iných úrovní uistenia, ako je vysoká
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Kapitola 4
Zodpovednosť manažmentu a auditu v súvislosti s vnútornou
kontrolou
4.1

ÚVOD

Doteraz ste uvažovali nad úlohou audítora, ktorú zohráva pri zabezpečení istoty
manažmentu organizácie, zakladateľa, zriaďovateľa, či volených predstaviteľov.
. Takouto istotou môže byť názor vyjadrený Externým auditom na účtovnú
závierku organizácie alebo to môže byť názor vyjadrený Interným auditom o
efektivite vnútornej kontroly. Táto časť kurzu predstaví a zadefinuje jednotlivé
zodpovednosti manažmentu a interného auditu v súvislosti s vnútornou
kontrolou.
4.2

CIELE

Po skončení tejto kapitoly by ste mali byť schopní:
Chápať úlohu manažmentu pri zabezpečení finančnej a internej kontroly.
Chápať vzťah medzi auditom a generálnym manažmentom.
Byť si vedomí vzťahu interného auditu k iným osobám v rámci vašej
organizácie.
Chápať vzťah medzi auditom a manažmentom organizácie a cieľmi.
Stanoviť úlohu a zloženie Audítorského výboru.

Plánovanie štúdia
Na zvládnutie tejto kapitoly nie sú potrebné žiadne predošlé vedomosti, avšak
môže byť pre Vás užitočné si zopakovať, prečo audítori musia byť nezávislí od
manažmentu. Na naštudovanie tejto kapitoly budete potrebovať 1-2 hodiny, a
k štúdiu tejto kapitoly nie sú potrebné žiadne iné materiály.
4.3
ÚLOHA MANAŽMENTU A AUDITU PRI ZABEZPEČENÍ FINANČNEJ A
VNÚTORNEJ KONTROLY
Manažér je zadefinovaný ako „kontrolór“ (podľa slovníka Chambers
dictionary). Manažment podnikateľského subjektu ho kontroluje, a aby
podnikateľská jednotka bola úspešná, kontrola musí byť efektívna. Manažment
vyžaduje úplné a presné účtovníctvo a iné záznamy, ktoré mu umožnia:
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•

Kontrolovať podnikanie
Každodenné záznamy operácií s dlžníkmi a veriteľmi sú absolútne
nevyhnutné.
•

Zabezpečiť aktíva
Čo sú, kde sú, akú majú hodnotu.

•

Pripraviť účtovné výkazy
Účtovné výkazy pre majiteľov, manažérov, vládu a pre všetky ostatné
strany, ktoré ich môžu potrebovať, môžu byť pripravené len v prípade, že
existujú adekvátne záznamy.

•

Dodržiavať súlad s legislatívou
Mnoho záznamov je vyžadovaných zo zákona a musia byť dodržané
určité požiadavky týkajúce sa formy a obsahu.

Čo predstavuje primeraný účtovný systém bude závisieť od okolností. Môže to
byť jednoduchá pokladničná kniha malého obchodníka alebo aj zložka
zaplatených faktúr a obálka nezaplatených, alebo aj komplikovaný počítačový
systém nadnárodnej spoločnosti.

Manažment bude požadovať istotu, že systémy za ktoré je zodpovedný, riadne
pracujú tak, aby dosiahli ciele a plány organizácie cenovo efektívnym
spôsobom. Aby manažment získal túto istotu, zavedie systém vnútornej
kontroly.
Systém vnútornej kontroly je definovaný v ISA Slovníku pojmov ako:
„ … všetky zásady a postupy (interné kontroly) prijaté manažmentom
subjektu, ktoré mu majú napomáhať pri splnení cieľov manažmentu zabezpečiť,
pokiaľ je to realizovateľné, systematickú a efektívnu prevádzku, pri zachovávaní
zásad manažmentu, zabezpečení aktív, predchádzaní a odhaľovaní podvodov
a chýb, presnosti a úplnosti účtovných záznamov, a včasnej príprave
spoľahlivých finančných informácií. Vnútorný kontrolný systém presahuje tieto
záležitosti, ktoré priamo súvisia s funkciami účtovného systému.“
Preto je zodpovednosťou manažmentu rozhodnúť sa, aká miera vnútornej
kontroly je primeraná pre podnikateľskú jednotku. Nie je zodpovednosťou
audítorov (interných alebo externých) zabezpečiť primerané kontroly, aj keď,
ako uvidíme neskôr, obaja zohrávajú určitú rolu pri revízii systémov internej
kontroly a pri odporúčaniach manažmentu na jeho zdokonalenie.
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4.4

CHARAKTER VNÚTORNÝCH KONTROL

V každom systéme je mnoho činností a postupov. Niektoré sa priamo týkajú
základného fungovania systému (účtovné postupy). Iné súvisia s kontrolou
fungovania systému (kontrolné postupy).
Toto sú základné kontroly nad:
Úplnosťou
Presnosťou
Platnosťou
účtovníctva a manažérskymi informáciami.
Úlohou interných kontrol je zabezpečiť istotu, že:
Všetky operácie a ostatné účtovné informácie, ktoré majú byť
zaznamenané, skutočne boli zaznamenané.
Chyby a nepresnosti v spracovaní účtovných informácií budú zrejmé.
Aktíva a pasíva zachytené v účtovnom systéme existujú a sú
zaznamenané v správnych sumách.
Takže, tak ako je manažment zodpovedný za dodržiavanie riadnych účtovných
záznamov, je zodpovedný aj za efektívnosť vnútorného kontrolného systému.
Charakter a rozsah kontrol sa budú odlišovať:
Medzi podnikateľskými jednotkami.
Medzi jednotlivými časťami podnikateľského subjektu.
Použité kontroly budú závisieť okrem iných faktorov aj na:
Charaktere, veľkosti a objeme operácií.
Stupni kontroly, ktorú je manažment schopný uskutočniť osobne.
Geografickom rozložení subjektu.
Prevádzkových nákladoch na kontroly v porovnaní s výhodami, ktoré by
mali priniesť.
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Dôležitým hľadiskom bude veľkosť podnikateľskej jednotky. Malá spoločnosť s
veľkou angažovanosťou vlastníkov/manažérov pri každodennej prevádzke
pravdepodobne nebude vyžadovať formálne vnútorné kontroly tak, ako veľká
spoločnosť, kde sa vlastníci nezúčastňujú na prevádzke.
Vnútorné kontroly môžu byť zaradené do jednej z ôsmich typov kontrol, ktoré sa
v organizácii môžu uskutočňovať.
Organizačná
Podnikateľské subjekty by mali mať schému organizácie, ktorá:
•

Definuje a rozdeľuje zodpovednosti.

•

Identifikuje úrovne nadriadenosti a podriadenosti, zodpovednosti na
základe organizačnej schémy.

•

Jasne definuje pridelenie právomocí a zodpovedností.

Rozdelenie povinností
Zodpovednosť za zaznamenanie a uskutočnenie celej transakcie nesmie
byť zodpovednosťou jednej osoby. Zainteresovanosť viacerých ľudí
znižuje riziko úmyselnej manipulácie alebo neúmyselnej chyby a zvyšuje
kontrolu jednotlivých častí práce. Funkcie, ktoré by mali byť rozdelené,
zahrňujú overenie, spracovanie, správu, zaznamenanie a v prípade
automatizovaného účtovného systému aj vývoj systému a každodenné
spracovanie.
Fyzická
Týka sa fyzickej úschovy aktív a záznamov a zahŕňa vytvorené postupy,
ktoré umožňujú prístup len povolaným osobám.
•

Autorizácia a schválenie
Všetky operácie by mali vyžadovať overenie alebo schválenie na to
oprávnenou zodpovednou osobou. Akékoľvek obmedzenia pre tieto
overenia by mali byť špecifikované.

•

Matematická správnosť a účtovanie
Sú kontroly v rámci procesu záznamu, ktoré skontrolujú, či údaje, ktoré
majú byť zaznamenané a spracované:
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•

Boli overené.

•

Sú všetky obsiahnuté.

•

Sú správne zaznamenané.

•

Sú presne spracované.

Takéto kontroly zahrňujú:
•

Kontrolu aritmetickej matematickej presnosti záznamov.

•

Dodržiavanie a kontrolu súčtov, rekonsiliácií, kontrolných účtov a
skúškových stavov.

•

Zaúčtovanie dokladov.

Osobná
Mali by existovať postupy zahrňujúce kompetencie ľudí pre uskutočnenie
úloh im pridelených. Opatrenia na ich dosiahnutie sú zahrnuté v riadnych
náborových postupoch, smerniciach upravujúcich patričných profesijné
vyhliadky, školenia a odmeňovanie.
Dozorná
Všetky činnosti na všetkých úrovniach musia byť pod dohľadom.
Zodpovednosť za takýto dohľad by mala byť jasne spísaná a oznámená
osobe pod dohľadom.
Manažment
Kontroly uskutočnené manažmentom mimo
systému zahŕňajú:
•

Celkové dozorné kontroly.

•

Prezeranie výkazov manažmentu.

•

Porovnanie s rozpočtami.

•

Akékoľvek iné špeciálne kontrolné postupy.

každodennej prevádzky
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4.5

PODVODY A NEZÁKONNOSTI

Je mimoriadne dôležité, aby sme chápali zodpovednosti manažmentu a auditu
v súvislosti s predchádzaním a odhalením podvodu.
Manažment má primárnu zodpovednosť za zostavenie a realizáciu účtovných a
kontrolných postupov v rámci podnikateľského subjektu, ktoré:
Zabránia páchaniu trestného činu podvodu alebo nezákonnosti, alebo
Ak bol spáchaný trestný čin podvodu, bude odhalený v krátkom čase.
Rozumie sa, že podvod alebo nezákonnosť sa obvykle vyskytnú, keď sú
účtovné a kontrolné postupy zanedbané alebo nedostatočné.
Interní audítori sa zodpovedajú len manažmentu a ich úlohy sú rôzne v
závislosti od požiadaviek manažmentu. Vo všeobecnosti by interný audit mal
posudzovať možnosti zneužitia úradnej moci a mal by hľadať vážne nedostatky
vo vnútornej kontrole, ktoré by mohli umožniť vznik takýchto udalostí.
Interný audítor, ktorý nájde dôkazy, alebo má podozrenie, že úradná moc môže
byť zneužitá, by mal oznámiť jasné dôkazy alebo odôvodnené podozrenie
príslušnému manažmentu. Uskutočnenie ďalších krokov je zodpovednosťou
manažmentu.
Zodpovednosťou interného auditu je identifikovať úlohy kontroly v rámci
každého systému, vyskúšať tieto kontroly a prostredníctvom testov sa uistiť, že
fungujú a sú dostatočné. V rámci takýchto skúšok by mal byť interný audit
ostražitý voči zneužitiu úradnej moci, ale nie je jeho zodpovednosťou rozpoznať
všetky podvody alebo nesprávnosti v rámci systému a neočakáva sa od neho,
že bude takéto ubezpečenia dávať manažmentu.
V každom prípade tieto testy by mali byť zostavené tak, aby odhalili akékoľvek
zrejmé a pokračujúce nezrovnalosti do takej miery, ako je to možné.
Externí audítori sú zodpovední za predchádzanie a odhalenie podvodov, iných
nezrovnalostí a chýb, ktoré sú vymenované v Medzinárodných audítorských
štandardoch 240- Zodpovednosť audítorov za odhalenie podvodov a chýb pri
audite finančných výkazov.
Zodpovednosťou externých audítorov je zhodnotiť riziko, že účtovné výkazy
môžu byť podstatne ovplyvnené podvodom už vo fáze prípravy a potom
plánovať, realizovať a ohodnotiť audítorskú prácu tak, aby mohli odôvodnene
predpokladať, že vo výkazoch odhalia chybné údaje , či už boli spôsobené
podvodom, inými nezrovnalosťami alebo chybami.

Z tohto prehľadu môžeme vyvodzovať, že:
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Manažment má primárnu zodpovednosť za zabezpečenie primeraných
kontrol pri predchádzaní alebo odhalení podvodov a nezákonností;
Interní audítori zodpovedajú manažmentu a majú teda určitú
zodpovednosť za podporu manažmentu pri prechádzaní a odhaľovaní
podvodov a nezákonností;
Externí audítori nie sú zodpovední za prechádzanie a odhaľovanie
podvodov, ale mali by vykonávať audítorskú prácu do tej miery, aby
mohli odôvodnene predpokladať, že odhalia významné podvody, ak také
existujú.

4.5

OTESTUJTE SA

Odpovedzte na nasledujúce otázky a skontrolujte si odpovede v texte.
Prečo manažment vyžaduje úplné a presné účtovné záznamy?
Čo je cieľom vnútorných kontrol?
Vysvetlite „účtovné postupy”.
Čo sú „kontrolné postupy”?
Vymenujte tri istoty, ktoré by mali vnútorné kontroly zabezpečiť.
Vymenujte dva faktory, ktoré ovplyvňujú, aké typy interných kontrol sú
použité.
Uveďte tri príklady kontrol, ktoré uskutočňuje manažment mimo svojej
každodennej prevádzky.
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VZŤAHY MEDZI INTERNÝM AUDITOM, MANAŽMENTOM A INÝMI
OSOBAMI

Iné osoby
Vzťah s inými osobami, ako napr. externým audítorom:
Musí byť založený na vzájomnej dôvere a porozumení.
Nesmie robiť kompromisy medzi internými audítormi a klientskými
oddeleniami.
Práca uskutočnená týmito osobami často doplňuje prácu interných audítorov.
Výmena informácií tak môže zabrániť duplicitnej snahe a maximalizuje využitie
zdrojov.
Medzi internými audítormi a inými osobami uskutočňujúcimi kontrolu by sa mali
konať mali pravidelné stretnutia, kde sa prediskutujú súčasné a budúce úlohy a
akékoľvek iné otázky vyplývajúce zo vzájomných správ.
Vo vašej inštitúcii môžu existovať nasledujúce osoby uskutočňujúce kontrolu:
Interný audit alebo audit manažmentu
Interní audítori sú zamestnancami organizácie a ich úlohou je preverovať
vnútorné kontrolné systémy ako služba systému manažmentu organizácie.

Externý audit
Externí audítori sú nezávislí od manažmentu organizácie a uskutočňujú
nezávislé previerky.
Audit životného prostredia
Je nástrojom manažmentu, ktorý meria, ako manažment plní úlohy spojené s
ochranou životného prostredia a či organizácia koná v súlade s regulačnými
štandardmi alebo politikou organizácie v súvislosti s ochranou životného
prostredia, ako napríklad emisie palív. Audit životného prostredia je
systematické hodnotenie toho, ako si manažment vedie v súvislosti s ochranou
životného prostredia. Ako všetky audity, aj audit životného prostredia je
zdokumentovaný a mal by sa uskutočňovať pravidelne.
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V rámci auditu životného prostredia sa môžu hodnotiť otázky vrátane
recyklovania, odpadového hospodárstva, kontroly hluku, využívania skladov a
prepravy nebezpečných materiálov.
Audity životného prostredia nie sú vo všeobecnosti v kompetencii účtovníkov a
tím auditu životného prostredia je zvyčajne zložený z vhodných technicky
kvalifikovaných ľudí. Odborník ako napríklad právnik alebo účtovník by mal byť
dobrým vodcom takéhoto tímu.

Audit kvality
Súčasťou Medzinárodného štandardu systémov kvality ISO 9000 je
požiadavka, aby takéto systémy boli auditované. Tento audit by mal pokryť
zásady, obvyklé postupy, produkty a služby a nie je obmedzený len na audit
pracovných postupov. Audity kvality navrhované tak, aby informovali
manažment o tom, či je systém efektívny. Štandardy hovoria, že audit by mal
byť uskutočnený osobou, ktorá nie je zodpovedná za to, čo je preverované.

4.6

OTESTUJTE SA

Odpovedzte na nasledujúce otázky a odpovede si skontrolujte v texte.
Na čom by mali byť založené vzťahy s klientskými oddeleniami, ktoré sú
predmetom auditu?
Vymenujte päť vecí, ktoré by mali interní audítori zachovať, aby si udržali
dobré vzťahy s manažmentom.
Aké sú výhody výmeny informácií medzi internými audítormi a inými
osobami vykonávajúcimi kontrolu?
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4.7
VZŤAHY MEDZI AUDÍTOROM A PODNIKOVÝM MANAŽMENTOM A
CIELE
Je nevyhnutné, aby existoval plán a profesionálny vzťah medzi manažmentmi
organizácie a audítormi, hlavne externými audítormi. To umožní eliminovať
tlaky na audítorov z minulosti prispôsobovať si pravidlá v sporných otázkach
tak, aby sa uspokojili požiadavky napr. dominantného výkonného predsedu.
Ďalšie dve veci, ktoré môžu napomôcť vzťahu sú:
Jasný a jednoznačný zoznam zodpovedností tak manažmentu ako aj
audítorov v súvislosti s finančnými výkazmi; a
Založenie Audítorskej Komisie, ktorá by mala byť prínosom pre
audítorov pri zlepšovaní komunikácie medzi riaditeľmi, audítormi a
manažmentom.

4.8

ZOZNAMY ZODPOVEDNOSTÍ

Roky audítori na verejnosti podceňovali zodpovednosti riaditeľov pri:
2 Vedení primeraných účtovných záznamov.
3 Pripravovaní účtovných výkazov.
Riaditelia a audítori majú oddelené zodpovednosti v súvislosti s finančnými
výkazmi a zoznamami internej kontroly. Patričné úlohy oboch strán sú opísané
nižšie.
ISA 700 – Správa audítora o audite účtovnej závierky vyžaduje, aby názor
externých audítorov na účtovné výkazy obsahoval zoznam zodpovedností
manažmentu spoločnosti a zodpovedností audítora;
Bližšie pozri: ustanovenia zákona č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách, kde
sa určujú úlohy externého auditu voči samospráve.
Toto by malo jasne vysvetľovať, že účtovné výkazy sú zodpovednosťou
manažmentu spoločnosti a zodpovednosťou audítora je vyjadriť názor na
účtovné výkazy založený na uskutočnenom audite.
Účtovné výkazy reprezentujú manažment. Je možné, že manažment pri ich
príprave musí urobiť značné odhady a úsudky, ale aj stanoviť vhodný účtovný
režim.
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Úroveň zodpovednosti manažmentu za účtovné výkazy môže byť rôzny v
závislosti od právneho prostredia v každej krajine.
ISA 700 dáva návod, čo by takýto zápis mohol obsahovať:
„Uskutočnili sme audit priloženej súvahy Spoločnosti ABC k 31. decembru 200X
a aj súvisiacich výkazov ziskov a peňažných tokov ku koncu roka. Tieto účtovné
výkazy sú zodpovednosťou manažmentu Spoločnosti. Našou zodpovednosťou
je vyjadriť názor na tieto účtovné výkazy založený na nami uskutočnenom
audite.“
4.9

ÚLOHA A ZLOŽENIE AUDÍTORSKEJ KOMISIE

Sčasti ako reakcia na podnikové škandály začiatkom 90-tych rokov mnoho
krajín vyžaduje audítorskú komisiu ako požiadavku vyplývajúcu z legislatívy
alebo regulátorom. Od verejných organizácií môže byť takisto vyžadované
založiť komisiu príslušným vládnym rezortom alebo iným úradom.
Povinnosti uskutočňované audítorskou komisiou zvyčajne zahŕňajú:
Prezretie finančných výkazov. O finančných výkazoch bežne nie je veľa
diskusií. Predstavenstvo zvyčajne dôveruje finančnému riaditeľovi a
audítorom. Audítorská komisia vrátane riaditeľov bez výkonnej právomoci
s finančnou expertízou môže kriticky prezrieť účtovné výkazy predtým,
ako boli dané predstavenstvu na schválenie.
Prezeranie účtovných postupov z pohľadu dodržania štatútu a najlepších
bežných postupov a potreba pravdivého a primeraného pohľadu.
Pravidelná previerka efektivity účtovných systémov a vnútornej kontroly.
Prezeranie efektivity interného auditu a jeho zápisov a diskutovanie
oblasti a načasovania interného auditu.
Prezretie výsledkov externých audítorov a predovšetkým nedostatku
spolupráce, s ktorou sa stretli počas auditu a pomoci ho uľahčiť.
Pôsobiť ako poradná skupina v súvislosti s otázkami súvisiacimi s
vnútornou kontrolou vedeniu organizácie.
Prezeranie akýchkoľvek sporných otázok vznesených externými
audítormi a odporúčanie náležitých zdokonalení.
Výhody audítorskej komisie sú:
Zvyšovanie si vzdelania a schopností vedenia organizácie zvyšovaním
profilu úlohy riaditeľov bez výkonnej právomoci.
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Zlepšovanie kvality systémov účtovania a vnútornej kontroly pravidelnými
previerkami.
Zlepšovanie kvality externého auditu požiadavkami na externých
audítorov vysvetľovať a dosvedčovať ich prácu komisii.
Zlepšovanie kvality a zvyšovanie profilu interného auditu pravidelnými
previerkami ich práce.
Iné prvky dobrých zvykov v súvislosti s audítorskými komisiami zahŕňajú:
Formálne by mala byť založená ako sub-komisia hlavného
predstavenstva, ktorému sa zodpovedá a komu pravidelne podáva
hlásenia.
Malo by mať písomne dané pole pôsobnosti, ktoré primerane súvisí s ich
členstvom, právomocami a povinnosťami.
Mala by sa stretávať aspoň dvakrát ročne.
Mala by byť vyžadovaná značná prítomnosť (ak nie majorita) riaditeľov
spoločnosti bez výkonnej moci, ktorí by mali byť nezávislí od
manažmentu a nezávislí od podnikania alebo iného vzťahu, ktorý môže
materiálne zasiahnuť do nezávislosti úsudku.
CVIČENIE 4.9.1
Vymenuj päť povinností, ktoré si myslíte, že by audítorská komisia mohla
uskutočňovať:
1.
2.
3.
4.
5.
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CVIČENIE 4.9.2
Hlavnou výhodou audítorskej komisie je, že by mala pomôcť zlepšeniu
komunikácie medzi riaditeľmi, audítormi a manažmentom. Napíšte ďalšie dve
výhody, na ktoré si spomeniete.
1.
2.
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Kapitola 5
Základné koncepty auditu
5.1

ÚVOD

Vaše audítorské štúdium sa doteraz zameriavalo na to, čo audítori robia a aké
sú ich zodpovednosti. Táto kapitola sa bude venovať detailnému popisu typov
práce, ktorú vykonávajú audítori a predstaví metódy, ktoré sa používajú na
skompletizovanie ich práce.
5.2

CIELE

Po absolvovaní tejto kapitoly by ste mali byť schopní:
Rozumieť cieľom kontroly.
Stanoviť metódy kontroly.
Identifikovať bežné prvky vnútornej kontroly.
Definovať riziko auditu a jeho dôležitosť.
Rozumieť konceptu akceptovateľného a neakceptovateľného rizika
auditu.
Mať prehľad o tom, ako sa ohodnocuje riziko auditu.

Plánovanie Vášho štúdia
Na preštudovanie tejto kapitoly budete potrebovať približne dve hodiny. Aj keď
štúdium tejto kapitoly nevyžaduje predošlé znalosti, mohlo by byť pre Vás
užitočné porozmýšľať nad úlohami a zodpovednosťami audítorov vrátane
rozdielov v úlohách a zodpovednostiach audítorov a manažmentu.

5.3

CIELE A METÓDY KONTROLY

Ciele vnútorných kontrol boli stanovené v predošlých kapitolách. Dávajú
manažmentu istotu, že im systém zabezpečí:
Každodennú kontrolu podnikania.
Zabezpečenie aktív organizácie.
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Prípravu účtovných výkazov.
Dodržiavanie príslušnej legislatívy.
a to, že tieto kontroly zaistia do tej miery, ako je to možné, úplnosť a
správnosť účtovných záznamov a splnenie hodnoty peňazí.
Metódy kontrol boli určené aj takto:
Organizačná.
Rozdelenie zodpovedností.
Fyzická.
Overenie a schválenie.
Aritmetika a účtovanie.
Osobná.
Dozorná úloha.
Manažment.
Keď sa pozrieme na oblasť kontroly z pohľadu externých audítorov je
nevyhnutné si predovšetkým pamätať ich základnú audítorskú úlohu a to
vyjadriť názor audítora. Názor audítora je založený na dôkazoch pre účely
auditu, ktoré získa uskutočnením audítorských testov.
Interný audit bude hľadieť na vnútorné kontroly z pohľadu preskúšania týchto
kontrol s cieľom ohodnotiť ich efektivitu a hlásiť manažmentu, kde sa podľa ich
názoru dajú urobiť zlepšenia. Takisto budú musieť odskúšať tak kontroly ako aj
výstupy zo systému, aby získali dôkazy, na základe ktorých urobia odporúčania.
Audítori robia nevyhnutne dva typy testov. Tieto testy možno klasifikovať ako:
Testy súladu.
Tieto testy sa uskutočnia s cieľom získať audítorský dôkaz o tom, že postupy
vnútornej kontroly sa uplatňujú v súlade s predpismi.
Vecné testy.
Vecné testy (napr. transakcií a zostatkov) a iné testy, ako napr. analytické
postupy, ktoré majú za cieľ poskytnúť auditu dôkazy o úplnosti, správnosti a
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platnosti informácií obsiahnutých v záznamoch manažmentu a účtovných
záznamoch alebo účtovných výkazoch organizácie.
Preto:
Testy súhlasu kladú otázku, či ‘bola kontrola funkčná’.
Vecné testy kladú otázku, či ‘je vstup správny’
Tento prístup auditu sa nazýva prístup systémový. Podrobné vysvetlenie
odôvodnenia a metodológie systémového prístupu je popísaný v ďalších
častiach.
Zapamätajte si, že akokoľvek sú vnútorné systémy prepracované, nemôžu
samé osebe garantovať efektívnu správu a úplnosť a správnosť záznamov.
Rovnako nemôžu byť zábezpekou pred podvodnými dohodami , hlavne tam,
kde majú osoby právomoci a dôveru.
V konečnom dôsledku sú vnútorné kontroly tak dobré, ako ľudia, ktorí ich
vykonávajú. Napríklad:
Rozdelenie úloh.
Je neefektívne, ak dvaja alebo viac ľudí majú medzi sebou nekalé
dohody.
Overenie a schválenie.
Sú neefektívne, ak ich človek s právomocou zneužije.
Kontroly manažmentu.
Sú neúčinné, ak manažment, ktorý ich zostavil, o ne nedbá.
Osobné právomoci.
Aj ten najschopnejší pracovník môže robiť chyby, keď je pod silným
tlakom.
Zároveň môže systém vnútorných kontrol, ktorý je silne závislý od ľudských
zásahov, zlyhať v dôsledku ľudskej chyby. Chybný úsudok alebo interpretácia,
nedorozumenie alebo rozptýlenie môžu narušiť efektívne fungovanie
vnútorných kontrol.
Kvôli vnútorným obmedzeniam aj toho najefektívnejšieho systému vnútornej
kontroly nie je pre možné, aby sa audítori na ich fungovanie spoliehali ako na
základ svojho názoru na účtovné výkazy alebo primeranosť systémov
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vnútornej kontroly. Inými slovami, audítori nemôžu vyjadriť názor len na základe
testov súladu .
Externým audítorom pri vyjadrovaní názorov (výrokov audítora) odborné
štandardy umožňujú spoliehať sa len na primerané a spoľahlivé dôkazy
získané vecnými testmi, za podmienky, že získali dostatočné dôkazy. Prípadne
môžu získať ubezpečenie zo spoľahlivého systému vnútornej kontroly a tým
znížiť rozsah vecných testov.
Ciele kontrol vykonávaných audítormi sú:
Zabezpečiť úplnosť, správnosť a platnosť informácií obsiahnutých v
účtovných záznamoch, účtovných výkazoch a iných manažérskych
informáciách.
Zabezpečiť efektívnu a systematickú prevádzku podniku a postupov; a
(vo verejnom sektore).
Zabezpečiť, aby prevádzka organizácie bola zabezpečená realizovaná v
súlade so zákonnou spôsobilosťou a právomocami (požiadavka
Regulárnosti).
Kým oba typy auditu sa venujú celej škále kontrolných úloh, externý audit sa
zameriava hlavne na účtovné záznamy a účtovné výkazy, interný audit
zaujímajú skôr širšie úlohy kontroly.
Pri posudzovaní systému vnútornej kontroly organizácie s cieľom stanoviť mieru
jeho mieru spoľahlivosti , audítori stanovia ciele kontroly. Sú to ciele, ktoré
musia byť dosiahnuté, aby systém splnil svoj všeobecný účel. Cieľmi kontroly
sa podrobnejšie zaoberáme v ďalších kapitolách.
Cieľmi kontroly sa zaoberá aj manažment. Bude sa snažiť zabezpečiť, aby sa
tieto realizovali v súlade s predpismi, a tak zaistili efektívnu kontrolu aktív a
činností organizácie.
Keď sú dodržané ciele kontroly, porada o postupoch kontroly sa nazýva kľúčová
kontrola. Kľúčová kontrola je kontrola, na ktorú sa audítori môžu spoľahnúť a
preto môžu obmedziť rozsah vecných testov, ale treba ju podrobiť testom
súladu.
Spoločným prvkom dobrých vnútorných kontrol je, aby bolo možné:
•

Predchádzať alebo odhaľovať chyby.

•

Zabezpečiť postupy, aby sa takéto nájdené chyby napravili.

•

Pôsobiť v dostatočne krátkom čase.
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Hodnotenie účtovných systémov a vnútorných kontrol je rozpracované do
detailov v časti “Hodnotenie Systému”.

5.3

OTESTUJTE SA

Odpovedzte na nasledujúce otázky a skontrolujte si odpovede v texte.
3. Vymenujte osem metód vnútornej kontroly.
4. Definujte ‘test súladu’ a sformulujte otázku, ktorú kladie.
5. Definujte ‘vecný’ test a sformulujte otázku, ktorú kladie.
6. Definujte ‘ciele kontroly’ tak, ako sú definované audítormi.
7. Ktoré sú spoločné prvky vnútornej kontroly?
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5.4

DEFINÍCIA AUDÍTORSKÉHO RIZIKA VÝZNAMNOSTI

Dva dôležité koncepty v audite, ktoré udávajú o väčšinu práce audítorov sú
Riziko a Významnosť. Teraz sa zameriame na tieto dva dôležité pojmy. Sú aj
širšie organizačné hľadiská rizika – táto kapitola sa zameriava čisto na riziká v
súvislosti s auditom.
Medzinárodné štandardy auditu (International Standard on Auditing) IAS
400 – Zhodnotenie rizika a vnútorná kontrola definuje audítorské riziko ako
riziko, že audítori vyjadria nesprávny audítorský názor, ktorý buď hovorí, že:
Účtovné výkazy poskytujú verný a pravdivý obraz, keď ho poskytujú,
alebo že
Účtovné výkazy poskytujú verný a pravdivý , keď ho neposkytujú, pretože
obsahujú významnú chybu.
Vyjadriť nesprávny názor môže znamenať finančnú stratu pre klienta a
následnú žalobu na audítorov za odbornú nedbanlivosť. Mohlo by to znamenať
stratu dobrého mena (a pravdepodobne auditu) u klienta alebo odbornej
komunity.
Významnosť je zadefinovaná v Medzinárodných štandardoch auditu
(International Standard on Auditing) IAS 320 –Audítorská významnosť .
Uvádza, že:
“Informácia je významná, ak jej zanedbanie alebo nesprávne vysvetlenie môže
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia jej užívateľov na základe účtovných
výkazov.”
Je to vysoko subjektívna otázka, ktorá musí byť posudzovaná z veľkej časti
berúc do úvahy okolnosti, ktoré existujú u klienta v čase vyskytnutia sa
akejkoľvek konkrétnej významnej otázky.
5.5

VÝZNAMNOSŤ

Pri definovaní významnosti medzinárodné štandardy hovoria o užívateľoch
účtovných výkazov. Kto títo užívatelia sú?
CVIČENIE 5.1
Vymenujte fyzické alebo právnické osoby, ktoré podľa vášho názoru môžu byť
užívateľmi účtovných výkazov vo Vašej organizácii.
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Vaša odpoveď by mala obsahovať niektoré alebo všetky z nasledujúcich
odpovedí:
Široká verejnosť.
Daňoví poplatníci.
Užívatelia služieb.
Zvolení členovia vlády
Riaditelia alebo členovia predstavenstva.
Zastupiteľstvá – volení predstavitelia
Ministerstvá (rezorty)
Manažment.
Dodávatelia/veritelia.
Potenciálni zmluvní partneri.
Pracujúci / Odbory.
Bankové inštitúcie
Audítori by práve preto mali brať do úvahy aj uhol pohľadu tejto širokej škály
potenciálnych užívateľov účtovných výkazov. Zároveň je potrebné povedať, že
vo verejnom sektore môže byť potrebné zvážiť viac ako len následky na
ekonomické rozhodnutia užívateľov.
Významnosť môže mať tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne stránky.

Významnosť podľa hodnoty
Peňažná hodnota stanovená audítormi na začiatku auditu. Obvykle súvisí s
objemom výkazu, napr. 1% celkových aktív; 2% obratu. Používa sa vo fáze
plánovania, aby pomohla audítorom odhadnúť množstvo práce, ktorú je
potrebné vykonať. Vo fáze podávania správy sa využíva pri určovaní, či boli
výkazy vykázané správne.
Významnosť podľa Charakteru
Určité položky vo výkazoch môžu byť významné kvôli ich vysokému významu
alebo vzhľadom na konkrétnu potrebu podávania hlásení, ktoré sú s nimi
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spojené. Podvod a neobvyklé výdavky sú vo verejnom sektore veľmi citlivými
otázkami a chyby v rámci týchto kategórií môžu byť významnejšie než iné
chyby s väčšou peňažnou hodnotou. Zvláštne požiadavky týkajúce sa
podávania správ môžu takisto spadať do tejto kategórie, napr. poplatok za
audit, odmeny riaditeľov.
Významnosť podľa obsahu
Niektoré chyby sú významné vzhľadom na dopad, aký majú z pohľadu
vyjadreného účtovnými výkazmi, napr. akákoľvek čiastka vyčerpaná rezortom
vlády, ktorá prekročí zákonom stanovenú hranicu; mimoriadny výdavok, ktorý
pri pripočítaní k účtu zmení prebytok na deficit.
Vzhľadom na ich subjektívny charakter, rozhodnutia o významnosti urobené vo
fáze plánovania musia byť prehodnotené počas auditu kvôli uisteniu, či sú stále
platné. Hlavne vo fáze prípravy správy musia audítori prehodnotiť vplyv, aký
majú VŠETKY odhalené chyby na obraz prezentovaný výkazmi .
STANOVENIE PRIJATEĽNEJ ÚROVNE AUDÍTORSKÉHO RIZIKA

5.6

Audítorské riziko nie je možné eliminovať. Akokoľvek silné sú audítorské
dôkazy a bez ohľadu na to, ako opatrní audítori sú, vždy je tu šanca, že sa
chyba alebo zanedbanie neodhalí . Cieľom audítorov je preto stanoviť prijateľnú
úroveň celkového rizika auditu a hľadať uistenia z rôznych zdrojov, aby takéto
riziko nenastalo. Napokon, je to aj otázka rozhodnutia auditu o tom, čo je
prijateľná úroveň audítorského rizika .
Prístup audítorov k auditu preto bude mať určite na pamäti tento princíp –
udržať riziko v rámci prijateľných hraníc. Hlavnými zdrojmi istoty, na ktoré sa
audítori spoliehajú sú:

5.7

•

Znalosť klienta a prostredia, v ktorom pôsobia.

•

Analytické postupy vo fáze plánovania.

•

Systémy vnútornej kontroly; a

•

Podrobné kontroly účtovných kníh a záznamov klienta.
OHODNOTENIE AUDÍTORSKÉHO RIZIKA

Aby sa minimalizovalo audítorské riziko, audítori sa usilujú ohodnocovať jeho
rôzne časti. Celkové audítorské riziko možno rozdeliť do troch častí:
Inherentné (prirodzené) riziko
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Riziko, že sa vyskytnú chyby kvôli prostrediu, v ktorom sa podnikateľská
činnosť vykonáva.
Obsahuje faktory ako:
•

Zložité prevádzkové procesy.

•

Celkové legislatívne požiadavky.

•

Technologicky náročné/ rizikovo náročné odvetvie.

Audítori nemajú možnosť toto ovplyvniť, ale je dôležité, aby to ohodnotili pre
účely zamerania ich snáh uskutočniť audit v oblastiach potenciálnych
problémov a určenia primeraných testov auditu.
Kontrolné riziko
Toto je riziko, kde:
•

Chybám nebude predídené predtým, ako sa stanú; alebo

•

Chyby nebudú nájdené po tom, ako sa stali; alebo

•

Chyby nebudú odstránené načas

z dôvodu slabín v účtovných a vnútorných kontrolných systémoch. Audítori
majú veľmi malé možnosti toto z krátkodobého hľadiska ovplyvniť , ale musia to
odhadnúť, aby si naplánovali svoju audítorskú prácu.

Riziko odhalenia
Ide o riziko, že významné chyby nebudú audítormi odhalené. Po zhodnotení
prirodzeného a kontrolného rizika sa audítori rozhodnú, aký rozsah testovania
potrebujú, aby mohli odôvodnene očakávať, že všetky významné chyby budú
odhalené. Inými slovami musia stanoviť úroveň rizika odhalenia, ktoré spolu s
ohodnotením prirodzeného a kontrolného rizika zníži celkové riziko auditu na
prijateľnú úroveň.
Ak sú prirodzené a kontrolné riziko v určitých častiach vysoké, tak audítori
môžu tolerovať len nízku úroveň rizika odhalenia, čo znamená, že musia
uskutočniť rozsiahle podrobné audítorské testy. Na druhej strane, ak sú
prirodzené a kontrolné riziká nízke, tak si audítori môžu dovoliť vyššiu úroveň
rizika odhalenia a tak znížiť úroveň podrobného testovania.
Z praktického hľadiska to znamená, že audítori:
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•

Zameriavajú svoje snahy na oblasti, ktoré pre nich predstavujú najvyššie
riziko.

•

Majú snahu sa zameriavať viac na kontroly odhalenia (kontroly, ktoré
zistia chyby po tom, ako sa stanú, keďže audítori potom môžu
skontrolovať väčšie množstvo prvkov jedným testom), ako na
preventívne kontroly (kontroly, ktoré zabraňujú , aby sa chyby stali).

Audit je preto viac reaktívny ako proaktívny.
Rozsah prijateľného audítorského rizika je otázkou úsudku. Akonáhle sa
stanovilo audítorské riziko , výsledok jednotlivých prijatých rizík v každom type
dôkazu sa dá celkovo stanoviť ako:
Celkové audítorské riziko = Prirodzené riziko x Kontrolné riziko x Riziko
odhalenia
Model rizika a jeho vplyv na rozsah vecného testovania budú podrobnejšie
rozpracované v kapitole o Výbere vzoriek.
Využitie zhodnotenia rizika vo fáze plánovania, hlavne pri internom audite sú
popísané v kapitole Manažment v sekcii Plánovanie.
CVIČENIE 5.7
Vymenuj tri faktory, ktoré naznačujú značné riziká, že účtovné výkazy
organizácie nemusia byť správne.
1.
2.
3.
Náznaky, že riziko je vysoké, môžu byť:
•

Nový klient v rozvíjajúcom sa podnikateľskom odvetví ako je napríklad
technologicky náročný sektor.

•

Slabé účtovné systémy, s malými alebo žiadnymi vnútornými kontrolami.

•

Dominancia jednej osoby v manažmente.

•

Výrazná možnosť zanedbávania kontrol manažmentom napríklad kvôli
komerčným tlakom.
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•

5.7

Problémy sprevádzajúce charakter podnikania – spočítavanie zásob
alebo ohodnocovanie v odevnom priemysle; kontroly zamestnancov a
odmeňovanie v stavebnom priemysle.
OTESTUJTE SA

Odpovedzte na nasledovné otázky a skontrolujte si odpovede v texte.
•

Definujte celkové riziko auditu.

•

Definujte významnosť.

•

Na aké zdroje istoty sa môže audítor spoliehať pri formovaní svojho výroku?

•

Vysvetlite inherentné (prirodzené), kontrolné riziko, riziko odhalenia.

•

Uveďte rovnicu audítorského rizika .
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Kapitola 6
Riadenie, plánovanie a ukončenie auditu
6.1

ÚVOD

Táto časť je venovaná tomu ako plánovať a riadiť prácu auditu, aby
poskytované audítorské služby boli efektívne, teda také, ktoré poskytujú
auditovanej organizácii prácu vysokej kvality správne zameranú na
najdôležitejšie rizikové oblasti organizácie. Oboznámite sa so všeobecnými
princípmi riadenia, ktoré výkon auditu vyžaduje.
6.2

CIELE

Po absolvovaní tejto časti by ste mali vedieť:
Plánovať audit (externý aj interný)
Kontrolovať audit (externý aj interný)
Realizovať audit (externý aj interný)
Opísať hlavné znaky kontroly kvality v rámci auditu
Identifikovať ukazovatele správnej funkcie interného auditu

Plánovanie Vášho štúdia
Na túto časť budete potrebovať približne 4 hodiny. Informáciám v tejto časti
budete lepšie rozumieť ak dostatočne chápete rozdiel medzi interným a
externým auditom. Ak si myslíte, že by Vám pomohlo ujasniť otázky ohľadne
rôznych funkcií interného a externého auditu, preštudujte si ešte raz časť 1.1
skôr ako prejdete k tejto kapitole.
Po absolvovaní sekcie 6.4 o plánovaní auditu si môžete urobiť prestávku. Ciele
sekcií 6.5 a 6.6 sú pre uľahčenie orientácie zhrnuté.
Poznámka: V niekoľkých úlohách, ktoré sú súčasťou tejto kapitoly si budete
môcť otestovať, či ste správne porozumeli jednotlivým oblastiam. Pri plnení
niektorých úloh budete musieť použiť iné učebnice manažmentu, ak ich máte,
alebo stránky novín venované podnikaniu. Nebudete potrebovať aktuálne
učebnice ani noviny. Aj staršie vydania Vám poskytnú informácie, ktoré budete
potrebovať.
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6.3 VŠEOBECNÉ OTÁZKY RIADENIA
6.3.1 EFEKTÍVNY MANAŽMENT
Môžeme začať definíciou slova „manažment“ (riadenie). Slovník tento pojem
vysvetľuje ako „riadenie alebo používanie niečoho“. Mnohé princípy, ktoré platia
pre riadenie vo všeobecnosti, sa uplatňujú aj pri riadení auditu, a to či už
interného alebo externého.
Kľúčovou zložkou efektívneho riadenia je čo najlepšie využitie dostupných
zdrojov. Aké zdroje majú manažéri k dispozícii?
CVIČENIE 6.3.1a)
Predstavte si, že ste zodpovedný za úsek v rámci veľkej organizácie, napr. úsek
kontroly úverov, miezd alebo interného auditu. Aké zdroje (kapacity) sú Vám,
ako vedúcemu úseku, k dispozícii? Svoje odpovede napíšte do stĺpca 1. Medzi
jednotlivými bodmi vynechajte medzeru.

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Dostupné zdroje

Maximalizácia týchto zdrojov
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V prvom stĺpci ste pravdepodobne vymenovali zdroje ako napr. pracovníci (
ktorých ste mohli rozanalyzovať na základe času, schopností a skúseností).
Mohli ste rozlišovať medzi Vašim pracovným časom a časom Vašich
podriadených. Mohli ste tiež uviesť využitie výpočtovej techniky – tak hardwaru
ako softwaru. A na Vašom zozname sa mohli objaviť aj prevádzkové priestory.
Mohli ste uvažovať aj o nehmotných zdrojoch ako je pomoc vyššieho
manažmentu. Nebojte sa svoj zoznam v stĺpci 1 upraviť.
Do stĺpca 2 uveďte, aké kroky v rámci svojich právomocí vedúceho úseku
môžete podniknúť, aby ste zmaximalizovali zdroje, ktoré máte k dispozícii.
Začnite výpočtovou technikou: je možné, že malé školenie by mohlo prispieť k
tomu, aby ste Vy aj Vaši podriadení vedeli lepšie využívať počítačovú techniku,
ktorú máte k dispozícii, a tak zvýšili svoju výkonnosť?
Existuje dostatok materiálov, ktoré sa venujú efektívnemu manažmentu a
väčšina rád, ktoré poskytujú sa vzťahuje na riadenie auditu tak isto ako na
ostatné oblasti riadenia. Jedna známa veta hovorí: „Manažment je o vyhýbaní
sa prekvapeniam.“ Keď túto vetu aplikujeme na riadenie auditu, môžeme si ju
vysvetliť dvoma spôsobmi.
Po prvé, ako vedúci oddelenia interného auditu sa nechcete dostať do situácie,
kedy zistíte, že dvaja Vaši podriadení práve strávili 20 dní auditom oddelenia,
ktoré sa má za dva týždne zrušiť. Podobne, ako manažér externého auditu
nechcete, aby Vás deň pred jeho ukončením prekvapilo niečo neočakávané.
Po druhé, ak auditovaná organizácia práve otvorila novú obchodnú spoločnosť
v zahraničí alebo servisnú organizáciu, chcete o tom vedieť vopred, aby ste
mohli na túto prácu vyčleniť dostatočné zdroje. Klient, a nezávisle od toho či to
je predstavenstvo, ktoré dostane správu externého audítora alebo vedúci
oddelenia, ktorému správu predloží interný audítor, nechce proste dostať strohú
písomnú správu. Audítor by mal manažmentu klienta vopred podať ústnu
správu o významných alebo podstatných otázkach, ktoré sa objavia v písomnej
správe. Tento postup je nie len otázkou slušnosti, ale dáva klientovi príležitosť
upozorniť audítora na okolnosti, ktoré by inak vo svojej správe nezohľadnil.
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CVIČENIE 6.3.1b)
Predtým ako ukončíte prácu s touto témou audítorstva, nájdite v učebnici
manažmentu alebo novinách dva výroky, ktoré považujete za prospešné pre
všeobecnú riadiacu prax a zapíšte ich do stĺpca 1. Do stĺpca 2 uveďte, ako sa
rady vo Vami vypísaných výrokoch dajú využiť pri riadení auditu (či už interného
alebo externého).
Stĺpec 1

Stĺpec 2

Výrok

Využitie

1.

2.
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Väčšina manažérov vykonáva všetky nižšie uvedené aktivity, aj keď relatívny
význam jednotlivých činností sa v závislosti od okolností môže meniť:
Plánovanie
Určenie toho, čo sa má vykonať a vyčlenenie dostupných zdrojov tak, aby bol
dosiahnutý želaný výsledok.
Delegovanie/inštruktáž/motivácia
To znamená zabezpečiť, aby podriadení rozumeli celkovému plánu a poznali
svoju úlohu.
Kontrola/koordinácia
Táto činnosť zahŕňa sledovanie či projekt postupuje podľa plánu a iniciovanie
aktivít, ktoré zohľadnia prípadné zmeny okolností.
Podávanie správ
Čo znamená zabezpečiť, aby bola vykonávaná práca dotiahnutá do konca a
zainteresovaným stranám o nej podaná náležitým spôsobom správa.
6.3.2 EFEKTÍVNE RIADENIE AUDITU
Pomerne široké skupiny riadiacich činností, ktoré boli uvedené vyššie sa v
plnej miere vzťahujú aj na riadenie auditu. Zamyslime sa nad tým, ako by
sme ich mohli aplikovať na prípad interného auditu vo veľkej organizácii.
CVIČENIE 6.3.2
Zamyslite sa nad otázkami a využite pri tom každú skúsenosť akú máte či už
ako audítor alebo pracovník oddelenia, na ktorom je vykonávaný interný audit.
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Otázka
Kto, okrem hlavného interného audítora by sa mal zúčastniť plánovania
programu práce interného auditu?
Aký druh kontaktu, a v ktorých častiach výkonu auditu, by mal audítor udržiavať
manažmentom?
Predpokladajme, že vlastnú prácu „v teréne“ vykonávajú zamestnanci interného
auditu, čo by malo byť úlohou hlavného interného audítora, keď audit dospeje
ku koncu?
Aký prínos očakáva líniový manažment od návštevy interného auditu?
5.

Aký prínos očakáva vysoký manažment od návštevy interného auditu?

Vaša odpoveď
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Neposkytneme Vám žiadne modelové odpovede. Ale keď preštudujete aj ďalšie
časti tejto kapitoly, možno budete chcieť svoje odpovede prehodnotiť.
6.4

Úloha a povinnosti manažérov auditu

Pozícia manažéra auditu zo sebou nesie veľkú riadiacu zodpovednosť a
vyžaduje schopnosť prijímania rozhodnutí bez toho, aby sa prevádzkové
problémy riešili v spolupráci s vyššími orgánmi. Zahŕňa kontakt a rozhovory s
vysoko postavenými predstaviteľmi oddelení a, niekedy, aj členmi
predstavenstva. Uvádzame príklad typickej náplne práce manažéra auditu
alebo hlavného interného audítora:
NÁPLŇ PRÁCE
Hlavný interný audítor vo verejnom sektore
1

Riadiace povinnosti

Hlavný interný audítor bude zodpovedať za riadenie vysoko kvalifikovaných
pracovníkov sekcie interného auditu. Bude zodpovedný za prijímanie
zamestnancov a zabezpečenie ich náležitého ďalšieho vzdelávania.
2

Ciele

Ciele interného auditu sú uvedené v odborných pokynoch. Hlavný interný
audítor bude zodpovedný za dosahovanie stanovených cieľov.
3

Plánovanie a dohľad

Hlavný interný audítor bude pripravovať dlhodobé plány auditu ako aj ročné
podrobné plány. Zabezpečí náležitý dohľad a previerky audítorskej práce a tiež
zabezpečí dodržiavanie schváleného plánu auditu.
4

Podávanie správ

Hlavný interný audítor sa bude zodpovedať finančnému riaditeľovi (alebo
výkonnému riaditeľovi alebo členovi predstavenstva), ale bude oprávnený
podávať vo vlastnom mene a o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa organizácie
správu každému v rámci organizácie.
5

Vzťahy
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Hlavný interný audítor bude zodpovedný za vytvorenie a udržiavanie dobrých
pracovných vzťahov s výkonnými aj pomocnými oddeleniami. Bude tiež
zodpovedný za dodržiavanie náležitých postupov pri komunikácii s ostatnými
kontrolnými orgánmi ako je napr. externý audit, aby sa zabránilo duplicite a
dostupné zdroje boli využívané v najvyššej možnej miere. Hlavný interný
audítor bude udržiavať úzke kontakty s políciou a bude zodpovedný za hlásenie
podvodov a nezrovnalostí po konzultácii s príslušnými osobami.
6

Odborné povinnosti

Od hlavného interného audítora sa očakáva, že bude informovaný o najnovších
zmenách legislatívy a nových trendoch v oblasti audítorstva. Zabezpečí, aby
všetci pracovníci boli o zmenách informovaní.
Zaradenie v rámci organizačnej štruktúry
Nezávislosť audítora mu dáva právo podávať vo vlastnom mene a bez
akejkoľvek cenzúry správy o každom aspekte organizácie. K tomu však musí
byť audítor schopný vypracovať odbornú správu vysokej kvality a mať pevne
stanovené miesto v organizačnej štruktúre. Nesmú mu byť kladené žiadne
obmedzenia čo sa týka toho, komu svoju správu predloží a audítor musí pri
príprave správy zohľadniť, komu bude táto predložená.
Musí byť stanovené komu je manažér auditu, po administratívnej stránke,
podriadený. Obvykle je to vedúci finančný riaditeľ. Je nevyhnutné, aby táto
podriadenosť neznižovala audítorovu nezávislosť a v žiadnom prípade mu
nebránila v podaní správy. Dobrým príkladom, kedy administratívna
podriadenosť môže manažérovi auditu prekážať je, keď je tento podriadený
námestníkovi finančného riaditeľa, ktorý je súčasne zodpovedný aj určitú oblasť
stredného manažmentu.
Treba tiež jasne stanoviť, komu je manažér auditu podriadený z profesijného
hľadiska čo sa týka:
Plánovania a postupu prác
Všeobecných otázok finančnej kontroly
Výsledkov špecifických auditov
Podvodu, korupcie a iných odhalených nezrovnalostí
Otázok týkajúcich sa efektívnosti využívania finančných zdrojov
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Správy týkajúce sa plánovania a postupu prác a všeobecných otázok finančnej
kontroly audítor obvykle predkladá pracovníkovi, ktorému je po administratívnej
stránke podriadený. Správa o výsledku špecifického auditu je obvykle
predkladaná pracovníkovi, ktorý bude zodpovedný za nápravu problémov a
nedostatkov. Toto môže byť niekto od stredného až po najvyšší manažment, v
závislosti od významnosti nedostatku.
Pre prípad hlásenia podvodu alebo nezrovnalostí by mali existovať zvláštne
postupy, ktoré by mali oficiálnu písomnú podobu a byť každému známe.
Stredný manažment by mal byť povinný hlásiť internému audítorovi každé
podozrenie z výskytu nezrovnalosti. Osoba, ktorej potom audítor podá správu o
výsledkoch skúmania sa potom bude iná ako pri obvyklom postupe.
Manažér auditu predkladá správu o vážnych nezrovnalostiach obvykle:
6. Pracovníkovi, ktorý mu je organizačne nadriadený
7. Generálnemu riaditeľovi
8. Vedúcemu pracovníkovi, ktorého sa správa týka
Niektorí manažéri auditu podajú správu priamo polícii bez predchádzajúcich
konzultácií (napríklad pri podozrení na podvod alebo jeho preukázaní), iným
v tom budú brániť komplikované postupy podávania správ a konzultácií.
Správy týkajúce sa efektívnosti vyžívania finančných zdrojov sú smerované na
vedúceho pracovníka zodpovedného sa oblasť, ktorej sa týkajú, nakoľko
primárnu zodpovednosť za efektívne využívanie zdrojov nesie líniový
manažment.
Osobné kvality pracovníkov auditu
Od pracovníkov auditu sa očakávajú vyššie osobné kvality ako od väčšiny
pracovníkov pracujúcich v iných oblastiach. Uvádzame najdôležitejšie z týchto
vlastností:
6. Inteligencia
Jednotlivec musí bezpochyby disponovať správnou mierou intelektu
vyváženou veľkou dávkou zdravého rozumu
•

Húževnatosť
Toto je síce pre audítora dôležitá vlastnosť, musí však byť zmierňovaná
zdravým úsudkom, aby sa audítor húževnato nedržal skúmania už
vyčerpanej témy.
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4

Skúmavá myseľ
Zvedavá povaha je pre audítora nevyhnutnosťou

•

Predstavivosť
Audítori musia byť schopní pri práci využívať svoju predstavivosť, a to
hlavne tí, ktorí sa zúčastňujú previerky hospodárnosti a efektívnosti (t.j.
efektívnosť využívania finančných zdrojov)

5

Dobré vystupovanie
Audítor musí byť schopný vychádzať dobre s kolegami a s tými, s ktorými
sa dostáva do styku pri výkone auditu

6

Angažovanosť
Už vlastná podstata auditu vyžaduje, aby tí čo ho vykonávajú mali aktívny
prístup k práci. Hoci nie je možné zakaždým prijať len pracovníkov, ktorí
berú audítorskú prácu ako svoje poslanie, mali by preukazovať zrejmý
záujem o ciele auditu.

7

Komunikácia
Úspešný audítor potrebuje dobré komunikačné schopnosti ako
v písomnom tak ústnom prejave.

8

Dobrý charakter
Dobrý audítor by mal mať bezchybný charakter

Jednoduchým spôsobom ako sa pozrieť na problematiku riadenia auditu je
rozobrať jednotlivé jeho časti v chronologickom poradí:
•

Plánovanie

•

Práca v teréne

•

Ukončenie auditu
•

Previerky

•

Príprava správy

•

Záverečná porada (debriefing)
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•

Kontrola kvality

V ďalších častiach tohto modulu sa budeme jednotlivým bodom venovať
podrobnejšie, a to ako pri internom tak externom audite.
6.4.1 ÚČEL PLÁNOVANIA AUDITU
Plánovanie auditu pri externom aj internom audite plní nasledujúce účely:
6. Stanoviť priority a spôsoby ako sa tieto dajú čo najefektívnejšie
dosiahnuť.
7. Napomôcť smerovaniu a kontrole výkonu auditu.
8. Zabezpečiť, aby sa pozornosť sústredila na kritické aspekty audítorskej
práce.
9. Zabezpečiť, aby práca zodpovedala vopred stanoveným cieľom.
10. Zabezpečiť, aby audit poskytol dostatok dôkazov, ktoré by potvrdili
požadovaný výrok audítora.
Skôr ako pristúpime k podrobnejšiemu skúmaniu plánovania práce interného
a externého auditu, je potrebné si uvedomiť, že v oboch prípadoch je potrebné,
aby boli stanovené podmienky ich pôsobenia, ktorými sa ich práca bude riadiť.
6.4.2 PODMIENKY PÔSOBENIA – INTERNÝ AUDIT
Pri internom audite je stanovenie podmienok pôsobenia vecou dohody medzi
manažmentom organizácie (najlepšie audítorského výboru) a vedúcim
oddelenia interného auditu. Je dobrým zvykom, že sú tieto podmienky
pôsobenia interného auditu zachytené oficiálne v písomnej podobe. Podmienky
pôsobenia by mali:
4

Stanovovať úlohy a ciele interného auditu.

5

Stanovovať pozíciu interného auditu vo vzťahu k organizácii.

6

Definovať rozsah činností interného auditu.

7

Dávať oddeleniu interného auditu právo prístupu ku všetkým záznamom,
majetkom, zamestnancom a prevádzkovým priestorom, ako aj právomoci
k získavaniu takýchto informácií a vysvetlení, ak ich toto oddelenie
považuje za nevyhnutné k výkonu svoje práce.

8

Zahŕňať postupy pre prípravu strategických a podrobných plánov auditu.
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9

Zahŕňať základné právomoci na schvaľovanie týchto plánov.

10 Zahŕňať zdroje interného auditu.
11 Zahŕňať organizačnú štruktúru – štábne línie.
12 Zahŕňať metódy, ktoré by sa mali využívať (ukazovatele výkonnosti) pri
hodnotení fungovania interného auditu.
13 Zahŕňať postupy následnej kontroly implementácie odporúčaní auditu.
14 Zahŕňať zodpovednosť interného auditu voči tretím stranám ako sú
externý audit alebo kontrolné orgány.
15 Zahŕňať východiskový princíp účtovania poplatkov za služby
poskytované interným auditom

Čo sa týka posledného bodu (východiskový princíp účtovania poplatkov za
využívanie služieb interného auditu), je viac ako pravdepodobné, že medzi
organizáciou a vedúcim oddelenia interného auditu bude uzatvorená Zmluva
o poskytovaní služieb (Service Level Agreement - SLA).
SLA je vlastne písomná dohoda medzi užívateľom služby (klientom)
a poskytovateľom služby (dodávateľom). Interný audit je teda dodávateľom
a finančný riaditeľ bude pravdepodobne stanovený ako klient. V SLA sú obvykle
špecifikované:
•

Služby, ktoré budú poskytované (povaha služby, kvalitatívna
a kvantitatívne aspekty služby, zvláštne služby poskytované na
požiadanie, postupy pri zmenách a odpovedná lehota).

•

Načasovanie a frekvencia poskytovania služieb

•

Poplatky a spôsob platby

•

Čas trvania zmluvného vzťahu

•

Postup pri riešení sporov

•

Pokuty za nedodržanie podmienok

•

Pomoc/informácie, ktoré by klient mal poskytnúť
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CVIČENIE 6.4.2
Ak pracujete ako interný audítor, zistite, ktoré podmienky pôsobenia sa
vzťahujú na Vášho klienta. Ak nepracujete ako interný audítor, zistite, akými
podmienkami pôsobenia sa riadi interný audit vo Vašej organizácii. Napíšte
základné body týchto podmienok, pričom rozlíšte povinné podmienky
a dodatočné služby poskytované audítorom.
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6.4.3 PODMIENKY PÔSOBENIA - EXTERNÝ AUDIT
Pri externom audite stanovuje podmienky jeho pôsobenia často tretia strana
napr. legislatíva vypracovaná riadiacim orgánom. Podmienky pôsobenia
externého auditu vymedzené zákonom, odbornými vyhláškami alebo
kontrolným orgánom predstavujú len to minimum. Je na klientovi, aby
požadoval, alebo na audítorovi, aby ponúkol, ďalšie služby.
Považuje sa za vhodné tieto doplnkové služby zahrnúť do ceny základného
auditu, ale môže byť za ne požadovaný aj extra poplatok. Podmienky
pôsobenia auditu teda musia byť rozšírené o:
Správy pre predstavenstvo
Podrobné správy pre finančného riaditeľa
Úlohy súvisiace s efektivitou využívania finančných zdrojov
Doplnkové kontrolné testy
Dobrým príkladom doplnkových kontrolných testov môže byť spoločnosť
zaoberajúca sa maloobchodným predajom a s veľkým počtom pobočiek.
Audítorovi môže k tomu, aby zozbieral dostatok dôkazov, ktoré podporia jeho
audítorský výrok o účtovnej závierke, stačiť navštíviť povedzme päť pobočiek.
Manažment klienta sa však môže rozhodnúť nevyužívať služby interného
auditu, ale namiesto toho poveriť externý audit, aby navštívil povedzme ročne
20 pobočiek.
Pointou je, že manažér auditu musí sledovať, či podmienky pôsobenia od
začiatku jasne stanovujú aké dodatočné požiadavky by sa mohli vyskytnúť. Len
tak môže manažér auditu efektívne naplánovať: ak má audítor vypracovať
posudok týkajúci sa napríklad vládou schválených kapitálových výdavkov, plán
auditu musí byť postavený tak, aby pracovník, ktorý má na starosti prácu v
oblasti kapitálových výdavkov, vykonal aj všetky dodatočné činnosti, ktoré sú
potrebné k tomuto overeniu.
CVIČENIE 6.4.3a)
Ak pracujete ako externý audítor, zistite podmienky pôsobenia platné pri vašom
najväčšom klientovi. Aj nepracujete ako externý audítor zistite akými
podmienkami pôsobenia sa riadi externý audit pri práci pre Vašu organizáciu.
Uveďte základné body pričom rozlišujte povinné podmienky a dodatočné služby
poskytované auditom.

Podmienky pôsobenia
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•
•

Povinné
Dodatočné

CVIČENIE 6.4.3b)
Boli ste požiadaný, aby ste pripravili zoznam úloh pre interný audit v knižnici.
Môže ísť o knižnicu spravovanú miestnym úradom alebo o univerzitnú knižnicu.
Ktoré oblasti si budete overovať?
Príklad: Každá platba za nadčas je správne overená.
1.
2.
3.
Teraz, keď už vieme ako sa stanovujú podmienky pôsobenia pre interný
a externý audit, môžeme sa začať venovať podrobnému plánovaniu interného
a externého auditu.
6.4.4 PLÁNOVANIE INTERNÉHO AUDITU
Keď sú podmienky pôsobenia pre výkon funkcie interného auditu stanovené,
môže manažment interného auditu začať plánovať svoju prácu. Východiskovým
bodom pre plánovanie je posúdenie potrieb auditu. Cieľom tohto posúdenia je
zabezpečiť, aby následne vypracované plány vychádzali z dôkladnej znalosti
organizácie a práce jednotlivých oddelení. Hodnotenie potrieb auditu má
pomôcť odhaliť aktivity, s ktorými je spojené vysoké riziko a oblastí, o ktorých je
známe, že sú v nich problémy a podľa toho potom audit efektívne naplánovať.
Hodnotenie potreby auditu sa obvykle vykonáva každých 3-5 rokov.
Skôr ako pristúpime k podrobnému rozboru stanovenia potrieb auditu, je
dôležité poznamenať, že potreby auditu v organizácii je potrebné stanovovať a
schvaľovať bez ohľadu na zdroje, ktoré sú pre audit k dispozícii alebo by v
budúcnosti mohli byť. Najskôr je potrebné stanoviť potreby a až potom by sa
manažment mal začať zaoberať otázkou aké zdroje má k dispozícii, aby boli
tieto potreby kryté.
Proces stanovenia potrieb by mal zahŕňať nasledujúce oblasti:
Identifikácia všetkých oblastí a ich rozanalyzovanie podľa systémov,
podsystémov, organizačných zložiek a sídel.
Stanovenie úrovne rizika a náchylnosti jednotlivých oblastí na vznik rizík.
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Rozhodnutie o období, za ktoré sa vykonáva audit všetkých systémov a
organizačných zložiek a stanovenie toho, ako často sa budú individuálne
audity konať.
Odhadnutie zdrojov, ktoré budú potrebné na krytie potrieb auditu
(požiadaviek kladených na audit)
Každému z vyššie spomínaných aspektov je potrebné venovať podrobnú
pozornosť.
•

Identifikácia všetkých pracovných oblastí
Toto je prvý krok pri stanovení potrieb pre vykonanie auditu. Riadenie
auditu potrebuje identifikovať každý systém a podsystém, ktorý v rámci
celej organizácie funguje a musí ich byť schopné presne lokalizovať.
Existuje široká škála metód, ktoré riadenie interného auditu využíva na
rozpoznanie týchto pracovných oblastí ako sú:
• Znalosť miestnych pomerov
• Výkazy pre manažment
• Organizačná štruktúra
• Informácie poskytnuté manažmentom auditovanej organizácie
• Výročné správy
•

Podnikové manuály

• Plány interného auditu z predchádzajúcich období
• Externý audit z predchádzajúcich období
• Správy pre manažment
Treba poznamenať, že v tomto štádiu procesu stanovenia potrieb pre vykonanie
auditu bude pravdepodobne dôležitú úlohu pri identifikácii všetkých systémov a
podsystémov zohrávať úzky styk a konzultácie medzi interným auditom a
vysokým manažmentom v rámci organizácie.
•

Zhodnotenie rizika

V rámci každej organizácie sú niektoré systémy dôležitejšie ako iné. Preto musí
interný audit stráviť viac času kontrolou tých, ktoré sú považované za dôležité,
teda také, kde keď sa niečo pokazí (v rámci systému), bude to mať negatívne
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následky na organizáciu ako celok. Z pohľadu stanovenia potrieb pre vykonanie
auditu to znamená, že vedenie interného auditu bude musieť každému systému
a podsystému identifikovanému v predchádzajúcom kroku prideliť prioritu z
hľadiska výkonu auditu.
V minulosti bola jednotlivým systémom priraďovaná priorita na základe
posúdenia vedením interného auditu. V poslednej dobe však prevládajú
tendencie vniesť do tohto procesu systém a istú objektivitu, a preto sa stále
častejšie využívajú vzorce na výpočet indexu rizika jednotlivých systémov a
podsystémov. Tieto indexy slúžia na to, aby poskytovali audítorovi informácie a
podporovali jeho vlastný úsudok, čo sa týka stanovenia priorít a frekvencie
opakovania auditu.
Aj keď existuje škála vzorcov na výpočet indexov rizika, väčšina z nich
identifikuje len jednotlivé zložky rizika a zohľadňuje váhu jednotlivých rôznych
elementov.
Nižšie uvádzame jednoduchý príklad vzorca na výpočet indexu rizika.
INDEX RIZIKA SYSTÉMU
Inherentné riziko + kontrolné riziko = Celkové riziko
Inherentné riziko

Výsledok

Kontrolné riziko

Výsledok

Charakter bilancie (riziko
krádeže, straty)

1-4

Kontrola v rámci
organizácie, napr.
rozdelenie kompetencií,
manuály

1-4

Hodnota t.j. suma a
jednotlivé transakcie

1-4

Podmienky kontroly, napr.
angažovanosť v rámci
kontroly, kompetentnosť
manažérov

1-4

Zložitosť t.j. riziko chyby

1-4

Kontrola vykonávaná
dohľadom, napr.
autorizácia, dohľad

1-4

Iné faktory, napr. nový
systém, záujmy klienta

1-4

Časový úsek od
posledného auditu v
rokoch

1-4

SUMA A

4 – 16

SUMA B

4 – 16
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CELKOVÝ UKAZOVATEĽ RIZIKA (A+B) = __________
Faktory vymenované v tabuľke sú len ukážkou toho, aké najrôznejšie prvky
môžu byť pri vzorci na výpočet indexu rizika využité. Je výlučne na rozhodnutí
oddelenia interného auditu, ktoré prvky bude považovať za podstatné pre tú ktorú organizáciu a zahrnie ich do vzorca. Pri vytváraní vzorca pre výpočet
rizika je považované za bežný postup zohľadniť aj názor auditovanej
organizácie na otázky potreby vykonania auditu.
Pri výpočte indexu by malo vedenie auditu prisúdiť jednotlivým prvkom rôznu
váhu, a tak do výpočtu zahrnúť vlastný úsudok týkajúci sa relatívneho významu
jednotlivých prvkov. Navyše by mal audítor pri hodnotení požiadať o názor aj
vysoký manažment auditovanej spoločnosti.
Pri zhromažďovaní informácií o jednotlivých rizikových prvkoch každého
systému a podsystému a pri priradení váhy ku každému z týchto prvkov je
možné vypočítať výsledný index rizika každého jednotlivého systému a
podsystému. Je samozrejmé, že čím je vyšší výsledok, tým je vyššia priorita
systému pri posudzovaní potrieb pre vykonanie auditu. Každý z individuálnych
systémov a podsystémov môže byť zaradený podľa výsledného indexu rizika.
Na využitie indexu rizika sa samozrejme treba pozerať realisticky. Nie je to 100percentný systém na klasifikáciu rizika jednotlivých systémov pre účely
posúdenia potrieb auditu. Je to len snaha o zredukovanie miery subjektivity v
tomto štádiu posúdenia potrieb auditu. Využitie vzorcov na výpočet indexu rizika
má svoje výhody aj nevýhody (viď nižšie), ale v praxi pre väčšinu interných
auditov výhody prevyšujú nevýhody.
Výhody
•

Vhodné pre finančné systémy.

•

Menej subjektívne ako metódy založené výhradne na posúdení vedenia
auditu.

•

Detailnejší prístup (berie do úvahy celú škálu prvkov, z ktorých sa riziko
skladá).

•

Môžu audítorom slúžiť ako podklad na odôvodnenie toho, prečo je
niektorému systému potreba venovať viac času ako inému.

•

Je nápomocný hlavne v prípadoch, že vedenie auditu nemá dostatok
skúseností, t.j. nemôžu sa spoliehať len na svoj úsudok.
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Nevýhody
•

Využitie vzorca na výpočet indexu rizika je časovo viac náročné ako iba
vytvorenie úsudku.

•

Často vznikajú problémy pri získavaní potrebných údajov t.j. údaje o
jednotlivých prvkoch rizika.

•

Ešte stále tu zostáva istá miera subjektivity.

•

Rozhodnutie týkajúce sa dĺžky trvania a frekvencie opakovania
auditu
Obdobie auditu alebo cyklus auditu je obdobie, za ktoré bude vykonaný
audit všetkých systémov a manažment získa celkové uistenie.
Frekvencia opakovania auditu je počet opakovaní auditu v rámci jedného
cyklu. Odhadom môžeme povedať, že pre interný audit trvá jeden cyklus
asi 5 rokov. Potom ako vedenie interného auditu urobí rozhodnutie o
dĺžke trvania cyklu, môže pristúpiť k rozhodovaniu o frekvencii
vykonávania auditu jednotlivých systémov a podsystémov, ktoré boli
identifikované v predchádzajúcom kroku (v rámci cyklu). Toto rozhodnutie
obvykle vychádza z kombinácie odborných skúseností vedenia interného
auditu a výsledkov, získaných využitím vzorca na výpočet indexu rizika. Z
toho vyplýva, že systémy s vyššou mierou rizika musia byť kontrolované
častejšie ako tie, ktorých index rizika vyšiel nižší.
Odhadnutie zdrojov potrebných na krytie potrieb auditu
Po stanovení dĺžky trvania cyklu auditu ako aj frekvencie vykonávania
auditu, môže vedenie interného auditu pristúpiť k určeniu zdrojov, ktoré
budú potrebné k tomu, aby bolo možné splniť požiadavky kladené na
audit. Tieto požadované zdroje sa obvykle vyjadrujú v audito-hodinách.
Stanovenie času, ktorý bude potrebný na vykonanie auditu jednotlivých
systémov a podsystémov bude opäť závisieť od kombinácie úsudku
audítora a hodnôt indexu rizika vypočítaných v predchádzajúcom kroku.
Výpočet pracovného zaťaženia obvykle vyzerá podobne ako príklad
uvedený nižšie.
Systém

Stupeň rizika

a
b
c
d
e
f

Vysoký
Vysoký
Stredne vysoký
Nízky
Priemerný
Vysoký

Požadovaný
počet
človekohodín
20
60
10
50
10
25

Frekvencia
opakovania

Ročne

Polročne
Raz za 3 roky
Ročne
Raz za 5 rokov
Mesačne
Ročne

40
20
10
10
120
25
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atď.

atď.

atď.
atď.
Požadovaný počet
človekohodín celkom

atď.
XXX

V tomto štádiu stanovovania požiadaviek kladených na výkon auditu je
tiež možné zistiť, koľko človekohodín bude potrebných pre rôzne typy
auditu, napríklad.
300 dní na audit jednotlivých systémov
100 dní na audit vecnej správnosti
120 dní efektívnosť využívania fin. zdrojov
50 dní na vyšetrovanie podvodu
110 dní na audit zmlúv
Môžu nastať prípady, hlavne pri audite technických oblastí, že k jeho
realizácii budú potrebné znalosti, ktorými oddelenie interného auditu
nedisponuje. Napríklad ak audit zahŕňa aj, povedzme, kontrolu zmlúv,
manažér auditu môže požiadať o pomoc pracovníka právneho oddelenia
klienta, ktorý by takto bol krátkodobo, v podstate, preložený. Takýto
systém môže dobre fungovať len za predpokladu, že bol dôkladne
vopred naplánovaný, aby nakoniec niekto nekontroloval svoju vlastnú
prácu, a zverejnený už v tomto štádiu zhodnotenia požiadaviek
kladených na výkon auditu.
Teraz už je vlastne proces zhodnotenia požiadaviek kladených na výkon
auditu ukončený. Interný audit však teraz ešte musí porovnať skutočné
zdroje, ktoré má k dispozícii s požiadavkami, ku ktorým dospel pri
stanovovaní požiadaviek kladených na audit. Toto je pomerne jasná
úloha, pri ktorej je treba pre každého pracovníka interného auditu urobiť
nasledujúcu kalkuláciu:
Celkový počet človekohodín
Mínus:
Ročná dovolenka
Iné voľno/študijné voľno
Odhadovaný čas PN
Nepredvídané situácie

xxx
(xx)
(xx)
(xx)
(xx)

Čistý čas (dni)

xxx

Tento výpočet umožní vedeniu interného auditu porovnať zdroje, ktoré má
k dispozícii s požiadavkami. Možnosť, že by zdroje, ktoré má audit k dispozícii
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prekračovali odhadovaný rozsah práce je tak nepravdepodobná, že nestojí za
to sa jej tu bližšie venovať. Oveľa pravdepodobnejším scenárom je, že zdroje,
ktoré má audit k dispozícii nie sú primerané kladeným požiadavkám. Ak táto
situácia nastane, je úlohou interného auditu oboznámiť s týmto nedostatkom
manažment organizácie. To potom rozhodne, či:
(a)

Poskytne auditu ďalšie zdroje, a tak mu umožní splniť požiadavky
naň kladené;

(b)

Budú niektoré úlohy z programu auditu vynechané, obvykle tie čo
boli označené ako málo rizikové;

(c)

Znížiť počet človekohodín venovaných jednotlivým úlohám auditu
a teda nevykonať audit do pôvodne plánovanej hĺbky;

(d)

Zvýšiť frekvenciu vykonávania auditu.

Keď zoberieme do úvahy okolnosti, v akých väčšina verejných organizácii
pracuje, je zvolenie alternatívy (a) málo pravdepodobné. Ak by sa tak predsa
len stalo, môže analýza potrieb auditu podľa jednotlivých typov auditu (podľa
systémov, testy vecnej správnosti, efektívnosti využívania zdrojov atď.) pomôcť
odhaliť oblasti, kde sú ďalšie zdroje potrebné najviac.
Vychádzajme z predpokladu, že možnosť (a) nebola zvolená. Manažment
organizácie sa v spolupráci s vedúcim oddelenia interného auditu musí
rozhodnúť, ktorú z alternatív (b), (c) a (d) zvoliť. Pri tomto rozhodovaní môže
potrebné informácie poskytnúť prehliadka plánov externých audítorov, iných
orgánov ako sú sekretariáty manažmentu a iné kontrolné orgány v rámci
podniku alebo oddelení. Principiálne je dobré konfrontovať svoje názory so
štvrtou stranou. Aj nízko rizikové systémy, pokiaľ sú z auditu vynechané, budú
nakoniec predstavovať vysoké riziko, a keď sa zníži počet človekohodín a budú
sa vykonávať len povrchné kontroly, znehodnotí to celý audit.
Najlepším spôsobom zníženia rozsahu prác je znížiť frekvenciu opakovania
auditu pri úlohách s „nízkym rizikom“ až kým ich nie je možné hodnotiť ako
„stredne rizikové“ a potom, ak je to potrebné“ znížiť frekvenciu kontroly
vybraných „stredne rizikových“ oblastí až kým sa tieto nestanú „vysoko
rizikovými“.
Po ukončení procesu stanovenia požiadaviek kladených na výkon auditu, a po
tom ako boli tieto porovnané s dostupnými zdrojmi, môže vedenie interného
auditu pristúpiť k príprave vykonávacích plánov.
Poznáme tri typy vykonávacích plánov:
Dlhodobý plán
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Krátkodobý plán
Pracovný plán auditu
Dlhodobý plán
Tento zachytáva obdobie 3 – 5 rokov, v závislosti od dĺžky trvania cyklu auditu.
Tento plán by mal stanovovať oblasti, ktoré budú predmetom auditu ako aj
frekvenciu vykonávania auditu v súlade s očakávanými dostupnými zdrojmi.
Dlhodobý plán vychádza zo stanovenia potrieb auditu a mal by byť kontrolovaný
a upravovaný aspoň raz ročne a mal by ho schvaľovať manažment. Príklad
klasického dlhodobého plánu je uvedený nižšie.
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DLHODOBÝ PLÁN NA OBDOBIE …….
Referenci
a

Auditovan
ý systém

Potreba
auditu
ref

Rok:
Človekodni podľa typu audítora (*)
Celkom A
B
C
D
E

Rok:
Človekodni podľa typu audítora (*)
Celkom A
B
C
D
E

Riešenie
nepredvídaných
situácií
Čas celkom (mal by
súhlasiť s posúdením
potrieb)

(*) A = Praktikant; B = Audítor; C = Špecialista; D = Starší audítor; E = Manažér
auditu
Krátkodobý plán
Tieto plány sú programom auditov, ktoré majú byť vykonané v nasledujúcom
roku alebo kratšom období. Mali by definovať rozsah jednotlivých auditov
a vyčleniť pre ne pracovníkov. Pri preklápaní obsahu dlhodobého plánu do
krátkodobého plánu je potrebné venovať pozornosť tomu, aby boli zohľadnené
všetky zmeny, ku ktorým medzičasom prišlo, napr.:
•

Nastali v činnosti oddelenia zmeny, ktoré nie sú podchytené
v stanovení potrieb auditu alebo v dlhodobom pláne?

•

Je pôvodné hodnotenie rizika ešte stále aktuálne?

•

Sú pracovníci ešte stále k dispozícii a disponujú potrebnými
znalosťami a schopnosťami?

•

Nastal pri plnení predchádzajúcich krátkodobých plánov nejaký sklz,
ktorý by mal byť zapracovaný do tohto krátkodobého plánu alebo
dlhodobého plánu?

Toto prehodnotenie by malo byť zohľadnené aj pri ročnom prehodnocovaní
dlhodobých plánov.
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Pri príprave krátkodobých plánov sa postupuje v nasledujúcich krokoch:
•

Vyčleniť personálne alebo iné zdroje dostupné v čase plánovania. Do
úvahy treba brať už vopred známu neprítomnosť, personálne zmeny
a iné záväzky.

•

Na základe prehodnocovania, ktoré bolo spomínané vyššie, vybrať
z dlhodobého plánu vhodný audit tak, aby tento zodpovedal
dostupným zdrojom.

•

Identifikovať človekodni, časovo potrebné na každý audit

•

Navrhnúť audit po týždňoch v rámci plánu tak, aby nenastali rozpory.
Je dôležité sa zamyslieť, či sa niektorý audit musí alebo nemusí
konať v nejakom konkrétnom čase.

•

Priebežne kontrolovať postup podľa plánu a v prípade, že nie je
možné sa vyhnúť časovým sklzom, príslušne plán upraviť.

•

Vedúci oddelenia Interného auditu by mal vziať do úvahy silné
a slabé stránky pracovníkov, ktorých má k dispozícii a poňať prácu
tak, aby táto pomohla rozvoju a vzdelávaniu pracovníkov.

•

V prípade veľkých oddelení interného auditu sa môže stať, že
manažéri auditu a vedúci tímov budú mať na starosti špecifické časti
auditu – či už podľa typu auditu alebo miesta pôsobenia klienta alebo
služby, kde sa vykonáva audit. V takomto prípade, môžu krátkodobé
plány pripravovať oni, ale vedúci oddelenia interného auditu aj
naďalej nesie zodpovednosť za primeranosť a konzistentnosť týchto
plánov. Uvádzame príklad typického krátkodobého plánu:

KRÁTKODOBÝ PLÁN NA OBDOBIE
Referencia
Auditu

Auditu

Dátumy trvania
auditu

Odhadovaný
počet človekodní

Vyčlenení
audítori

Nepredvídané
okolnosti:
Človekodni
celkom:
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Pracovný plán auditu
Toto je podrobný plán zamerania a kontroly auditu. Jeho účelom je stanoviť
ciele, rozsah a techniky auditu tak, aby nedošlo k nedorozumeniu medzi
vedúcim oddelenia interného auditu, vedúcim tímu a audítorom. Tento
podrobný plán obvykle vypracúva audítor, ktorý bude audit vykonávať
a schvaľuje ho manažér auditu/vedúci tímu a často aj vedúci oddelenia
interného auditu.
Je nevyhnutné, aby bolo oddelenie, na ktorom bude audit vykonávaný
informované o návrhoch, ktoré plán obsahuje, aby napríklad v čase auditu
boli potrební pracovníci alebo dokumentácia k dispozícii.
Načasovanie ako aj zdroje vychádzajú z krátkodobého plánu. Ale aj tak je
dobré, ak má výsledkom byť zmysluplný pracovný plán, aby si audítor urobil
aspoň predbežný prieskum v oblasti, kde má byť audit vykonaný. Účelom
tohto prieskumu je overiť, že audítor pozná skúmanú oblasť. Obvykle si
audítor prezrie:
Predchádzajúce správy audítora (interné aj externé)
Predchádzajúce kontroly iných odborníkov
Príslušné predpisy a postupy/stále príkazy
Schémy organizačnej štruktúry
Prevádzkové účty
Obchodné plány
Špecifické záležitosti auditovaného subjektu
Po ukončení predbežného prieskumu môže audítor pristúpiť k príprave
pracovného plánu, ktorý by mal obsahovať:
Ciele auditu.
Rozsah pokrytia ako aj oblasti, ktorým treba venovať zvýšenú
pozornosť vrátane odôvodnenia napr. nedostatočná vnútorná kontrola,
vysoká miera rizika, podstatná miera významnosti.
Dátumy plánovaného ukončenia jednotlivých fáz práce.
Osoby určené a zodpovedné za výkon auditu. Každá odchýlka v oblasti
zdrojov zahrnutých v krátkodobom pláne by tu mala byť spomenutá.
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Vyhlásenia týkajúce sa podávania správ.
Vysvetlenie zvoleného prístupu.
Rozpis nákladov.
6.4.5 PLÁNOVANIE EXTERNÉHO AUDITU
Tejto oblasti sa budeme venovať v dvoch častiach: Dlhodobé plánovanie
a Podrobné plánovanie.
Dlhodobé plánovanie
Pre dlhodobé plánovanie interného auditu (3-5 rokov) existuje väčší priestor
(ako sme si povedali) ako je to v prípade externého auditu. Ale aj pri externom
audite existuje priestor pre dlhodobé plánovanie.
Každá spoločnosť zaoberajúca sa externým auditom má svoj pohľad na to, do
akej miery je plánovanie v cykloch prijateľné ako základ pre získanie dôkazov
pre účely externého auditu. Jedným extrémom je, že audítor musí posúdiť
ročné výkazy kontrolou finančných systémov, ktoré existovali v tom ktorom
roku, a preto si prácu nemôže uľahčiť tým, že bude zohľadňovať uspokojivé
výsledky kontrol a testov vykonaných v predchádzajúcom roku a už vôbec
nemôže uzavrieť kontrolu v, povedzme, roku 2, keď vie, že audit jedného alebo
viacerých dôležitých systémov bude realizovaný až v roku 3 cyklu. Na druhej
strane, prečo by mal audítor vykonávať hĺbkovú kontrolu napríklad mzdového
systému každý rok, keď je dôvodne presvedčený, že manažment má
zabezpečenú prísnu kontrolu nad dobre fungujúcim systémom?
Hoci externí audítori vykonávajúci audit vo verejnom sektore asi nebudú mať vo
všeobecnosti takéto problémy s garanciou menovania, všeobecná otázka
aplikovania cyklického prístupu ostáva aj tu otvorená.
Bežná prax sa pohybuje niekde medzi týmito extrémami – každoročným
podrobným auditom všetkých systémov a kontrolou systémov v nepravidelných
intervaloch v priebehu celého cyklu. Môže byť napríklad vhodné kontrolovať
ústredný systém nákupu na ročnej báze, ale nákupné postupy na jednotlivých
oddeleniach môžu byť kontrolované v cykloch. Dlhodobý plán externého auditu
by preto mal obsiahnuť nasledujúce oblasti:
Identifikovať najdôležitejšie finančné systémy, ktoré musia byť podrobené
auditu každý rok
Vychádzajúc z audítorovej znalosti správnej funkcie týchto systémov
a efektívnosti kontroly zo strany manažmentu zvážiť prípadné alternatívy
k podrobnej kontrole.
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Naplánovať, kde je možné sa spoľahnúť na výsledky práce interného
auditu. Ak sa napríklad externý audítor rozhodne, že tou správnou
oblasťou je oblasť miezd, aj tak by v niektorých rokoch mal potrebné
dôkazy zozbierať priamo sám. (Okolnostiam, za akých sa externý audit
môže spoľahnúť na výsledky práce interného auditu sa venuje časť
o vzťahu IÁ a EDA).
Ak má organizácia, ktorá je predmetom auditu, veľa pobočiek alebo
oddelení, je rozumné naplánovať cyklus návštev týchto jednotlivých
miest. Toto neplatí v prípade, že pobočky majú formu samostatných
účtovných jednotiek, lebo v takom prípade, je pre každú z nich potrebné
pripraviť separátny výrok audítora (a teda aj separátny audit).
Identifikovať každú príslušnú zmenu v predpisoch.
Rozhodnúť sa či kontrola jednotlivých systémov má byť realizovaná
formou auditu systémov alebo kontrolou vecnej správnosti.
Podrobné plánovanie
Keď začínate plánovanie auditu, máte už isté vedomosti čo sa týka klienta ako
aj prostredia, v ktorom pracuje. Ale neviete všetko. Ak by ste vedeli, nemuseli
by ste vykonávať audit! Jedným z aspektov plánovania je preto predvídanie
oblastí, kde potrebujete získať viac:
Vedomostí
Informácií
Dôkazov

Potom musíte naplánovať ako doplníte medzery vo svojich poznatkoch. Aby
sme citovali bývalého britského premiéra, „To, že si uvedomíte, že niektoré veci
neviete, je samo o sebe veľkým krokom k poznaniu“ (Disraeli).
Ak máte jasne definované podmienky pôsobenia a dobre postavený dlhodobý
plán, je podrobné plánovanie už jednoduché. Podrobný plán dopĺňa strategický
plán. V prípade externého auditu začína príprava podrobného plánu podaním
záverečných správ po audite predchádzajúci rok (debriefingom). Čo bolo dobré
a čo je možné vylepšiť? Ďalším krokom je kontaktovať klienta a informovať sa
o prípadných zmenách týkajúcich sa systémov či okolností. Ďalšie kroky potom
sú:
Rozhodnúť, kedy bude audit realizovaný a kým.
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Identifikovať otázky ktoré sú pre audit kritické a presne definovať ako
plánujete získať potrebné dôkazy.
Aký je najefektívnejší spôsob získania toho čo potrebujete?
Musí byť pripravený program auditu a pracovníci zabezpečení
a informovaní.
Zabezpečiť, aby klient vedel, kedy majú byť pre audit pripravené
pracovné materiály.
Zaistiť, aby boli kľúčoví pracovníci klienta k dispozícii.
Stanoviť (predbežne) dátum ukončenia previerky a záverečného
stretnutia.
Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré musí externý audit urobiť je, v plnej miere
zdokumentovať myšlienkové pochody, ktoré sa skrývajú za každou fázou
plánovacieho procesu napr.:
Rozsah a realizácia auditu.
Charakter, načasovanie a rozsah audítorských postupov.
Predpoklady zavedené počas plánovania a hodnotenia rizika.
Miera významnosti, ktorá bola stanovená.
Je to nevyhnutné, ak má byť manažment auditu schopný tieto oblasti
prehodnotiť v svetle dôkazov získaných počas auditu. Samozrejme všetky
zmeny v pláne, ktoré súviseli napríklad z predbežnými zisteniami, musia byť
taktiež zdokumentované.
6.5

AUDÍTORSKÁ PRÁCA V TERÉNE

Doteraz sme sa venovali úlohe manažmentu auditu ako pri internom tak pri
externom audite vo fáze plánovania auditu. Po ukončení plánovania prichádza
ďalšia fáza, a to realizácia auditu priamo na mieste, ktorú vykonávajú audítori.
Táto fáza sa nazýva audítorskou prácou v teréne. V tejto časti sa budeme
venovať úlohe, ktorú manažment auditu zohráva v tejto fáze realizácie zákazky.
Ciele
Po absolvovaní tejto časti budete vedieť:
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•

Identifikovať povinnosti manažéra interného aj externého auditu pri práci
v teréne.

•

Popísať rozdiel medzi povinnosťami manažéra interného aj externého
auditu pri práci v teréne.

Najskôr Vám predstavíme tie úlohy, ktoré sú spoločné pre manažéra interného
aj externého auditu. Na rozdiely medzi interným a externým auditom
poukážeme neskôr.
6.5.1 POVINNOSTI MANAŽMENTU – INTERNÝ A EXTERNÝ AUDIT
Úlohou manažéra auditu v tejto fáze auditu bude:
Poskytnúť podriadeným na začiatku auditu správne informácie.
Zaistiť, aby práca v teréne spĺňala odborné normy.
Zabezpečiť, aby boli plány auditu splnené a ak nastanú odchýlky od
plánu, aby tieto boli odôvodnené a náležite schválené.
Zabezpečiť, aby boli aplikované vhodné audítorské techniky.
Zabezpečiť, aby pracovné materiály v dostatočnej miere dokladali
zistenia, závery a správy auditu.
Zabezpečiť, aby návrh správy audítora bol presný, objektívny, jasný,
stručný, konštruktívny a pripravený na čas (správe audítora sa budeme
venovať podrobnejšie neskôr v tejto časti).
Zabezpečiť, aby boli ciele auditu splnené v plánovanom časovom
horizonte, ak sa len nevyskytnú pádne dôvody na zmenu.
Riešiť problémy, identifikované podriadenými.
Informovať vysoký manažment o postupe audítorských prác.
Pripravovať stratégiu využitia informačných technológií. Aké vybavenie
bude tím vykonávajúci audit potrebovať – osobné počítače, terminály s
prístupom do centrálneho počítača alebo siete organizácie? Bolo by
vhodné využiť audítorské techniky s využitím počítačovej techniky
(CAAT).
Udržiavať kontakt so zástupcami klienta na mieste/hovoriť so
zamestnancami klienta a takýmto spôsobom si zdokonaľovať „chápanie“
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organizácie klienta. (manažér by sa nemal osobne zúčastňovať
testovania transakcií alebo dokumentovania systémov).
Pri rozhodovaní, do akej miery sa má práce v teréne zúčastniť, musí manažér
auditu vziať do úvahy niekoľko praktických hľadísk. Ak je napríklad sídlo klienta
neďaleko sídla audítorskej spoločnosti, je možné, aby navštevoval tímy
pracujúce u klienta každý druhý deň na pol dňa. Naopak v prípade, že sa audit
vykonáva u klienta, ktorý je vzdialený, môže by praktickejším riešením, ak bude
manažér po väčšinu času udržiavať kontakt telefonicky a priamo na mieste
strávi niekoľko dní na začiatku a na konci auditu. Jednou z ďalších praktických
otázok, na ktoré manažér nemôže zabúdať, sú presuny audítorského týmu. Ak
povedzme pri audite, ktorý má trvať 4 týždne si jeden člen tímu na konci
druhého týždňa berie študijné voľno, manažér sa musí postarať o to, aby bola
práca tohto pracovníka preverená v čase, ktorý mu umožní objasniť všetky
poznámky, ktoré kontrola prinesie ešte skôr, ako sa začne venovať inej práci.
Pre manažéra bude iste užitočné prísť priamo na miesto výkonu auditu, aj keby
to bolo len kvôli vylepšeniu vzťahov s klientom a získaniu informácii o tom, ako
to u klienta vyzerá, z prvej ruky.
CVIČENIE 6.5.1
Predstavte si, že ste skúsený interný audítor. Máte na starosti mzdový systém
organizácie (jeden z najvýznamnejších v organizácii). Napíšte, akého
charakteru si predstavujete, že by mal byť váš kontakt s manažérom auditu a
ako si to predstavujete časovo.
ROZDIELY MEDZI INTERNÝM A EXTERNÝM AUDITOM
Hoci principiálnych rozdielov medzi úlohou manažéra interného a externého
auditu je málo, ako sme už spomínali, niektoré predsa len stoja za zmienku. Pri
plánovaní a realizácii auditu venuje manažér externého auditu pozornosť
hlavne externým požiadavkám či už legislatívnym alebo profesijným.
Aj interní audítori musia tieto požiadavky brať do úvahy, ale sú v postavení, kde
sa od nich očakáva, že si skôr uvedomia a vycítia zmeny pomerov v rámci
organizácie. Očakáva sa od nich, že budú bdelo sledovať vznikajúce problémy
a preskupia dostupné zdroje tak, aby zodpovedali meniacim sa podmienkam.
Manažér interného auditu však musí nájsť istú rovnováhu medzi udržiavaním
blízkych vzťahov, spoločenských a iných, so svojimi kolegami a zachovaním
dostatočnej miery nezávislosti.
Manažér interného auditu má k dispozícii širší priestor pre iniciatívu pri
rozhodovaní aká práca bude vykonaná a ako. Ak má napríklad manažér
interného auditu preskúmať nejaké technické otázky, napríklad v spojitosti so
stavebnými projektmi, môže si na to požičať zamestnancov, ktorí sú
odborníkmi na príslušnú oblasť. V tomto prípade, by teda bolo možné zariadiť,
aby odborník, ktorý sa na príprave toho konkrétneho projektu nepodieľal, bol
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dočasne, na krátku dobu, preložený k auditu a preskúmal prácu svojich
kolegov, ktorí sa na pridelení a riadení projektu priamo podieľali.
Manažér interného auditu sa môže aj priamo zúčastniť rokovaní s vedením
organizácie na tému zdrojov. Hoci si interný audítor môže požičať odborníkov z
iných oddelení, môžu byť títo finančným riaditeľom požiadaní, aby plnili iné
úlohy. Či už to bude záskok pri PN alebo v prípade odchodu zamestnanca a
pred menovaním jeho nástupcu. Takáto forma zainteresovanosti v účtovníctve
je z pohľadu nezávislosti auditu neželateľná a mala by byť striktne zamietnutá.
Môže sa tiež stať, že interný audit bude požiadaný o radu pri niektorých
problémoch ako napr. podozrenie z podvodu, a to narýchlo. Je dôležité, aby
interný audítor s takouto eventualitou pri vyčlenení zdrojov počítal. Ak je vopred
známe, že ekvivalent jedného pracovníka auditu sa bude venovať takejto
poradenskej činnosti, mal by to audit ozrejmiť aj audítorskému výboru a podľa
toho aj hľadať ďalšie zdroje. V praxi je dobré, ak je na oddelení interného
auditu vyčlenený „pracovník pre riešenie problémov“, ale len v prípade, že sú k
dispozícii dostatočné personálne zdroje.
Pri každej práci a skoro pri každej práci vo verejnom sektore sa bude
vyskytovať manažér interného aj manažér externého auditu. A teda budú sa
samozrejme vyskytovať aj oblasti, kde sa práca oboch typov auditu bude
prekrývať. Je preto nevyhnutné, aby obaja manažéri spolu komunikovali, a tak
sa vyhli duplicite a, čo je ešte dôležitejšie, vynechaniu niečoho. Oba plány
auditu by mali byť jednotné. Ak je to možné, ročný harmonogram plánovania
auditu by mal byť taký, aby mohli interný audítori vypracovať svoj krátkodobý
plán na základe záverov externého auditu. Takýmto spôsobom potom môže
interný audítor zvážiť otázky, ku ktorým dospel externý audit. V tomto štádiu
môže tiež externý audítor naznačiť, v ktorých oblastiach dúfa, že sa na budúci
rok bude môcť spoľahnúť na interný audit.
CVIČENIE 6.5.2
Externí audítori práve ukončili svoju koncoročnú prácu. Interný audítor sa práve
chystá vypracovať podrobný krátkodobý plán na nasledujúcich 12 mesiacov.
Načrtnite program stretnutia medzi interným a externým auditom.
6.6

UKONČENIE AUDITU

Už sme sa zamysleli nad úlohou manažéra auditu pri plánovaní a venovali sme
sa aj jeho úlohe pri práci v teréne. A teraz prejdeme k úlohe manažéra auditu
pri ukončení auditu. Ukončenie auditu obvykle zahŕňa previerku, prípravu správ
a podanie správy o priebehu auditu. Týmto trom oblastiam sa budeme venovať
v nasledujúcich častiach. Zamyslíme sa aj nad krokmi, ktoré musia audítori
podniknúť, aby práca, ktorú vykonali, vyhovovala aj najvyšším štandardom.
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Ciele
Po absolvovaní tejto časti budete vedieť:
Identifikovať a popísať fázy a úrovne, kedy je najlepšie prácu interného a
externého auditu kontrolovať.
Identifikovať a popísať, aký spôsob je najvhodnejší na kontrolu práce
interného auditu.
V základných bodoch načrtnúť účel správy interného auditu a
identifikovať tri hlavné typy správy interného auditu.
Popísať hlavné schémy hlásení interného auditu.
Identifikovať a popísať úrovne podávania správ pri externom audite.
Popísať typický obsah memoranda o ukončení.
Opísať hlavné znaky kontroly kvality pri audítorskej práci.
6.6.1 PREVIERKA
Existuje viacero fáz a úrovní, na ktorých bude práca audítora preverovaná. Sú
to tieto:
•

Kontrola po sebe samom

Po ukončení auditu a pred odovzdaním dokumentácie manažmentu, by malo
byť pracovníkom prízvukované, aby si po sebe skontrolovali všetky pracovné
materiály. Otázky, ktoré by si mal audítor klásť sú medzi iným:
Boli ciele auditu splnené?
Boli vykonané všetky príslušné kontrolné testy a použité správne
techniky?
Bola miera testovania dostatočná na to, aby podporila závery, ku ktorým
som dospel?
Boli výsledky kontrolných testov primerane zhrnuté (neuzavretý kontrolný
zoznam, nezodpovedané otázky a pod.)?
Sú odkazy v dokumentoch úplné, presné a ľahko sledovateľné?
Obsahuje správa všetky dôležité zistenia, závery a odporúčania?
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Sú v správe pravopisné chyby?
•

Previerka manažmentom auditu

Previerka vykonaná manažérom auditu by sa tiež mala riadiť bodmi (i) – (vii)
spomínaných v časti o kontrole po sebe samom. V mnohých ohľadoch je
kontrola týchto bodov jasnou súčasťou previerky, ktorú vykonáva manažér.
Ťažšie je už v rámci previerky získať odstup a pozrieť sa na audit zo širšej
perspektívy. Ten, kto previerku vykonáva, musí odolať pokušeniu nechať sa
vtiahnuť do detailov a musí namiesto toho uvažovať o globálnejších otázkach:
Veľa času a premýšľania bolo venovaného plánovaniu auditu. Pri
preverovaní pracovných materiálov je teda potrebné posúdiť, či bol audit
naozaj vykonaný podľa plánu. Ak nastali odchýlky, boli tieto naozaj
nutné? Na druhej strane je tu otázka, či sa vo svetle zmenených okolnosti
nemal tím vykonávajúci audit od plánu odkloniť, aby sa napríklad
prispôsobil zmeneným podmienkam?
Plán auditu mal identifikovať akékoľvek kritické oblasti. Ten, kto vykonáva
previerku auditu sa musí uistiť, že pracovné materiály venujú dostatočnú
pozornosť týmto oblastiam a poskytujú pevný základ pre závery.
Musí sa tiež uistiť, že dokumentácia auditu tvorí dostatočný dôkaz, na
ktorom môže byť založený výrok audítora. Ako pomôcku pri sústredení
sa na túto úlohu, by si kontrolór mal skúsiť prestaviť, či by bol ochotný
predstúpiť ako svedok pred súd, kde by ako dôkaz slúžila dokumentácia
auditu.
Manažér, ktorý vykonáva kontrolu auditu by mal hľadať významné
vynechané časti. Existuje niečo, o čom na základe vlastnej znalosti
prostredia vedie, že by to mohlo mať vplyv na závery obsiahnuté v
správe audítora?
Manažér by mal dokumentáciu ošifrovať a uzavrieť, aby bolo jasné, že už
prešla previerkou. Vedúci oddelenia interného auditu, prípadne partneri v
audítorskej firme môžu mať tiež záujem prejsť si podstatné zistenia
auditu.
Hlavnou snahou manažéra by malo byť pripravenie úplnej a dobre
zdokladovanej dokumentácie (spisu), ktorá bude zahŕňať všetky oblasti
stanovené plánom ako aj vysvetľovať ako audit dospel k svojim záverom.
Vhodným časom na prípravu spisu o vami vykonanom audite do jeho
konečnej a správnej podoby je hneď keď audit končíte.
Manažéri by si mali počas previerky robiť poznámky k pripomienkam a
otázkam, ktoré k materiálu majú. Čo sa deje s týmito poznámkami ?
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Proces previerky je vlastne spätným pohľadom na to, čo sa stalo počas auditu v
teréne. Po ukončení previerky tu budú kontrolné otázky, ktoré treba
zodpovedať. V praxi väčšinou patria do jednej z dvoch kategórií:
Otázky týkajúce sa audítorského tímu. Sú to problémy alebo nedokončená
práca, ktorá vyžaduje ďalšie testy, skúmanie a kladenie otázok zo strany členov
audítorského tímu alebo priamo zo strany manažéra auditu osobne.
Otázky, ktoré nevyžadujú ďalšie skúmanie zo strany audítorov, ktoré ale treba
preniesť do diskusií medzi manažérom auditu a klientom.

CVIČENIE 6.6.1
Pokúste sa získať možnosť prezrieť si poznámky, ktoré si pri previerke robil
manažér auditu. Ak nepracujete priamo pre audit, obráťte sa na vedúceho
oddelenia interného auditu vo Vašej organizácii alebo požiadajte o pomoc člena
tímu externého auditu. Prečítajte si niekoľko strán týchto poznámok. Nájdite
príklady toho, keď mal manažér auditu otázky k:
forme spisu;
vzťahu dvoch dôkazov, kde jeden druhému odporuje;
k spôsobu vykazovania v účtovných výkazoch (v prípade
externého auditu) alebo k materiálu, ktorý má byť súčasťou správy
(pri internom audite);
k vzťahu toho, čo sa deje vo vnútri organizácie k nejakému
externému faktoru (napr. zmena legislatívy).
V prípade veľkého audítorského tímu je vhodné, ak manažér svoje poznámky
alebo ich jednotlivé časti označí iniciálami toho, kto je zodpovedný za ich
objasnenie.
Ak je niektorá otázka mimoriadne citlivá, môže k nej manažér uviesť svoje
iniciály, a tak zabrániť tomu, aby niekto z jeho služobne mladších kolegov
nepoložil túto otázku nesprávnemu pracovníkovi klienta. V prípade, že sa
niektorá jeho poznámka týka vzťahu medzi zásobami a predajom, môže uviesť
či si praje, aby sa riešeniu venoval pracovník, ktorý sa zaoberal auditom v
oblasti zásob alebo ten, ktorý sa zaoberal predajom. Nie je to v nikoho záujme,
aby sa riešeniu venovali obaja.
Osoba, ktorá previerku vykonáva, by mala tiež jasne označiť, ktorým bodom sa
netreba ďalej venovať, ale budú len priamo doplnené do zoznamu otázok, ktoré
budú diskutované priamo s klientom. V rámci firmy alebo oddelenia auditu by
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mali existovať jasné dohody, ako asistenti audítora uzavrú poznámky z kontroly
ako vyriešené.
Vyššie uvedené poznámky sú všeobecné a mali naznačiť úlohu a prax pri
previerke interného aj externého auditu. V praxi to vyzerá tak, že pri internom
audite existuje väčšinou len jeden stupeň previerky, a to kontrola práce
asistenta hlavným audítorom. Pri externom audite je to obvykle tak, že starší
(služobne) audítori kontrolujú prácu mladších. A ich prácu a aspoň časť
pracovných materiálov asistentov kontroluje manažér auditu. Závery, poznámky
manažéra a tie časti spisu, ktoré sa týkajú kritických oblastí (minimálne)
kontroluje audítor na pozícii spoločníka audítorskej firmy. V prípade, že výkazy
sa týkajú širokého spektra alebo existujú výrazné nezhody a neistoty, bude o
vyjadrenie požiadaný aj ďalší spoločník firmy.
6.6.2 PODÁVANIE SPRÁV (REPORTING)

Po ukončení prác vykonaných v rámci audítorskej zákazky nasleduje ďalší krok
v procese auditu, a to je predloženie správy. Podobne, ako to bolo v
predchádzajúcich častiach, budeme sa venovať otázkam, ktoré sa týkajú aj
interného aj externého auditu.
Interný audit
Primárnym účelom správ predkladaných interným auditom, je poskytnúť
manažmentu spoločnosti posúdenie primeranosti systému vnútornej kontroly a
informovať ho o dôležitých zisteniach auditu, jeho záveroch a odporúčaniach.
Snahou každej správy interného auditu by malo byť:
Urýchliť aktivitu manažmentu pri zavádzaní odporúčaných zmien, ktoré
majú viesť k zlepšeniu výkonnosti a kontroly.
Poskytnúť oficiálny záznam pripomienok, ktoré vyvstali v rámci realizácie
zákazky interného auditu a, tam kde je to vhodné, aj dohôd uzatvorených
s manažmentom organizácie.
Je dôležité poznamenať, že je dobré vopred dohodnúť s manažmentom
organizácie podmienky predkladania správy vrátane formátu, v akom tieto majú
byť a aj podmienok ich distribúcie. Podmienky pôsobenia interného auditu by
mali zahŕňať plánovaný harmonogram prípravy jednotlivých správ ako aj
návody na ich distribúciu. Správy sú obvykle predkladané manažérovi, ktorý je
priamo zodpovedný za oddelenie, na ktorom bol audit vykonaný, a v koho
právomoci je odporúčania realizovať.
Ďalej sú správy predkladané aj finančnému riaditeľovi, generálnemu riaditeľovi
(v plnom znení alebo len zhrnutie), externému auditu a, v niektorých prípadoch,
audítorskému výboru.
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Záležitosti menšieho významu, ktoré nenaznačujú, že by išlo o pretrvávajúcu
alebo systematickú chybu, môže audítor riešiť priamo so zamestnancami,
ktorých sa to týka. O dôležitých otázkach musí podať písomnú správu
manažmentu organizácie.
Interný audítor by mal predkladať jasné, konštruktívne a stručné správy, ktoré
sú založené na dostatočných, relevantných a spoľahlivých dôkazoch, a ktoré:
stanovujú oblasť, účel, rozsah a závery vykonaného interného auditu;
obsahujú odporúčania, ktoré sú vhodné a relevantné, a ktoré vyplývajú
zo záverov; a
oceňujú kroky, ktoré podniklo alebo navrhol manažment organizácie.
Štýl, obsah, ako aj dohody týkajúce sa jednotlivých správ sa môžu líšiť v
závislosti od povahy problému. Kľúčovými znakmi troch hlavných typov správ
interného auditu sú:
Hodnotenie postupov vnútornej kontroly (najbežnejší typ správ) sa bude
zaoberať zisteniami auditu, ich vplyvom na kontrolu systémov a
odporúčaniami (po schválení) ako napraviť nedostatky v kontrole.
Pri previerke efektívnosti využívania finančných zdrojov by mali skúmať
alternatívne možnosti zlepšenia efektívnosti prevádzky.
Správy, ktoré sú výsledkom zvláštnych skúmaní podozrenia z podvodu,
nezrovnalostí a korupcie sú mimoriadne dôverné a v porovnaní s
ostatnými viac formálne a ich príprava a predloženie vyžadujú
mimoriadnu pozornosť a citlivý prístup.
Vedúci oddelenia interného auditu by mal vypracovať určité normy, čo sa týka
formy správy, čím dosiahne, že sa do určitej miery zjednotí kvalita písaných
správ a vytvorí sa rámec pre efektívnu tvorbu písomných správ. Hoci sa štýl v
jednotlivých organizáciách môže líšiť, základné prvky efektívnej formy by mali
byť zahrnuté v audítorskom manuáli. Sú to medzi iným tieto:
Zhrnutie pre manažment.
Kľúčové zistenia a závery.
Odporúčania.
Podrobný rozbor zistení.
Plán uvedenia odporúčaní do praxe.
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Efektívna interná správa má byť stručná, logická, presná, jasná a pozitívna.
Pri podávaní správy o previerke systémov by interný audítor mal tak jasne ako
je to len možné vyjadriť svoj záver do akej miery sú systémy vnútornej kontroly,
ktoré kontroloval, spoľahlivé a mal by:
Poukázať na silné stránky a uspokojivú funkciu, ale aj na nedostatky.
Zvážiť alternatívne riešenia v oblastiach, kde sa vyskytli nedostatky; a
Zvážiť náklady spojené s uvedením jeho odporúčaní do praxe v
porovnaní s relatívnym rizikom a možnou stratou.
Veľkú pozornosť treba venovať podávaniu správ o zisteniach pri skúmaní
.podvodu, nezrovnalostí a korupcie, nakoľko sa tieto správy môžu stať
podkladom (a byť použité ako dôkaz pri) internom disciplinárnom konaní či
trestnom alebo občianskom konaní.

Audítori musia hlásiť všetky významné fakty, ktoré, ak poznajú a neodhalia,
môžu prekrútiť informácie v ich správe alebo zakryť nezákonné alebo nečestné
konanie.
Aj keď nie je možné dokonale predpísať všetko, čo sa týka správy interného
audítora (je to v každej organizácii inak), to čo nasleduje, je pokusom o
popísanie niečoho, čo je možné považovať za „typický“ vzor správy interného
auditu.
Ukončenie práce v teréne
Po ukončení práce v teréne na konkrétnej zákazke by sa mal interný audítor
stretnúť s manažmentom auditovanej účtovnej jednotky a prediskutovať s ním
svoje zistenia. Nie je to len otázkou slušnosti, ale toto stretnutie poskytuje aj
priestor na potvrdenie faktov a objasnenie oblastí, kde mohlo dôjsť k
nedorozumeniu. Je zaužívaným postupom, že sa tohto stretnutia zúčastní aj
manažér auditu.
Koncept správy
Koncept správy sa obvykle predkladá príslušnému manažérovi auditovanej
účtovnej jednotky a obsahuje zistenia, závery a odporúčania. Je dôležité
predložiť túto správu čo najskôr po ukončení práce v teréne, a preto by mal
vedúci oddelenia interného auditu stanoviť časový limit, do ktorého je potrebné
správy predložiť. Auditovanú účtovnú jednotku treba požiadať, aby sa písomne
vyjadrila k tejto správe a súčasne naznačila, v akom časovom horizonte budú
odporúčania, ktoré boli akceptované, uvedené do praxe.
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Záverečná správa
V tejto fáze sú reakcie auditovanej účtovnej jednotky (poskytnuté na základe
konceptu správy) zahrnuté do záverečnej správy. V niektorých prípadoch bude
potrebné doplniť ďalšie poznámky zo strany auditu napríklad, ak auditovaná
jednotka neprijala odporúčania auditu. Zdôrazniť treba aj všetky nedoriešené
otázky (neprijaté odporúčania). Je zaužívaným postupom, že skôr ako bude
audítorská správa zverejnená, ešte ju starší audítor alebo vedúci oddelenia
interného auditu schváli. Potom je správa predložená príslušným stranám.
Následná návšteva
Účelom tejto návštevy na mieste vykonaného auditu je zistiť, či odporúčania,
ktoré boli prijaté, boli aj naozaj uvedené do praxe. A tiež to klientovi dokazuje,
že audit venuje pozornosť realizácii svojich odporúčaní.
Súhrnná správa pre generálneho riaditeľa a/alebo audítorský
výbor
Na konci každého obdobia (štvrťrok, polrok, rok) interný audit predkladá
súhrnnú správu o svojej činnosti generálnemu riaditeľovi alebo/a audítorskému
výboru. V tejto by mali byť zdôraznené nedoriešené otázky. Je to práve táto
správa, ktorou interný audit plní svoju úlohu uisťovať manažment.
CVIČENIE 6.6.2a)
Požiadajte manažéra, pre ktorého pracujete, aby Vám umožnil nahliadnuť do
správy interného audítora. Preštudujte si správu z pohľadu klienta. Poznačte si
šesť otázok spadajúcich pod hlavičku:
Otázky, ktoré v prvom rade zaujímajú ústredný manažment Vašej
spoločnosti (dve otázky).
Otázky, ktoré v prvom rade zaujímajú stredný manažment vašej
spoločnosti (dve otázky).
Otázky, ktoré by mali byť oznámené skôr ústne ako v oficiálnej písomnej
správe (dve otázky).
CVIČENIE 6.6.2b)
Keď ste tak urobili, požiadajte o rozhovor tú osobu vo Vašej organizácii, ktorá
má za úlohu vyjadriť sa k správe audítora. Opýtajte sa jej/jeho ako hodnotí túto
správu zo stránky obsahovej a formálnej. Na základe tohto rozhovoru napíšte,
čo považujete za (a) silné a čo za (b) slabé stránky tejto správy. Berte do úvahy
oboje, obsah aj formu.

104

AUDIT

(a) Silné stránky listu/správy audítora
(b) Slabé stránky listu/správy audítora
Externý audit
V prípade externého auditu sú správy podávané v nasledujúcich úrovniach:
Výrok audítora k účtovnej závierke často označovaný ako správa
audítora
Ten sa obvykle skladá z presne stanovených slovných spojení. Len v
prípade vážnych problémov sa audítor odkloní od stanovenej formulácie,
obvykle aby poskytol ďalšie informácie týkajúce sa problémových oblastí.
(„výrok s výhradou“). Takáto správa je verejná nezávisle od toho, či
organizácia, ktorej sa týka je vo verejnom alebo súkromnom sektore.
Požiadavky kladené na správu externého audítora a jej formu sa riadia či
už celkovo alebo čiastočne legislatívou a profesijnými štandardami.
Požiadavkám vyplývajúcim z legislatívy sa venujeme v module Právo a
dane. Profesijným štandardom sa venujeme v časti o audite účtovnej
závierky.
List audítora pre vedenie účtovnej jednotky
Je to najvhodnejší spôsob predkladania poznámok týkajúcich sa
priebehu auditu, nevýznamných problémov v účtovnom systéme alebo v
účtovnej závierke, ktoré však výrok audítora k účtovnej závierke
neovplyvnia .
Ich obsah je málokedy problematický, ale môže sa týkať otázok ako je to,
že manažment nepripravil zoznam dlžníkov, slabé miesta konkrétnych
divízií pri výpočte časového rozlíšenia ku koncu roka. Nie je zlé ukončiť
takýto list časťou, ktorá zaznamenáva klientovu reakciu na jednotlivé
body správy audítora.
Diskusia
Na konci každého auditu (minimálne) by si audítor mal dohodnúť
stretnutie s vysokým manažmentom klienta. Z tohto stretnutia by mal byť
vypracovaný zápis. Takéto stretnutie dáva priestor na prediskutovanie
oblastí ako sú:
Otázky, ktoré zostali otvorené, poznamenanie si, kto má urobiť čo, aby
bola neukončená práca dotiahnutá do konca. (Napríklad stále očakávané
listy od tretích strán, alebo zoznamy, ktoré má pripraviť personál klienta).
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Prediskutovanie otázok, ktoré sa objavia v liste vedeniu účtovnej
jednotky s klientom.
Prediskutovanie otázok, pri ktorých by oficiálna správa nepomohla. Toto
môže byť napríklad dobrou príležitosťou pre klienta informovať audítora
o navrhovaných zmenách v rámci organizácie alebo jej činnosti. Môže
byť tiež príležitosťou pre audítora požiadať klienta, aby zhodnotil úroveň
poskytovaných audítorských služieb.
6.6.3 PODANIE INTERNEJ ZÁVEREČNEJ SPRÁVY (DEBRIEFING )
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali procesu, pri ktorom audítor
podával správu klientovi. V tejto časti sa budeme venovať niečomu, čo by sme
mohli nazvať audítorovým podávaním správ sebe samému. V minulosti bol
pojem debriefing spájaný hlavne s externým auditom, hoci rovnako prislúcha aj
internému auditu.
Debriefing má dve podoby. Je to formálny postup zdokumentovania
myšlienkových pochodov audítora, ktoré ho viedli až k záverom auditu. Dobre to
demonštruje príklad:
Asistent auditu urobil v spise poznámku, že má obavy, že veľká časť celkového
objemu nedoplatkov na nájme bude nedobytných a na základe toho
poznamenal do spisu, že je potrebné dať výrok s výhradou. Teraz si predstavte,
že pri stretnutí medzi manažérom auditu a finančným riaditeľom tento predloží
dôkazy, ktoré naznačujú, že 95% nájomníkov, ktorí sú pozadu s platením (čo
predstavuje 95% celkového dlhu) sa s organizáciou dohodlo na spôsobe
splatenia dlhu. Na základe tohto sa manažér auditu rozhodne, že táto oblasť
bude uzatvorená a výška pohľadávok bude uvedená ako 95% celkovej hodnoty
a tým sa eliminuje potreba výroku s výhradou.
Pre správnu dokumentáciu auditu je preto dôležité, aby boli takéto veci,
o ktorých sa rozhoduje až v záverečných fázach auditu, plne zdokumentované.
Hlavne v prípadoch, kedy sa môže zdať, že konečné rozhodnutie je v rozpore
s poznámkou asistenta v audítorskom spise, musí audítor zdokumentovať
príčiny svojho konečného rozhodnutia.
Je zaužívaným postupom vypracovať len pre interné potreby dokument,
ktorému môžeme hovoriť memorandum o ukončení. Uvádzame návrh obsahu
memoranda:
Ako riešil audit kľúčové ciele auditu stanovené v pláne. Inými slovami, ak
audítor začal audit vyhlásením, že tie a tie oblasti boli mimoriadne
dôležité, je vhodné v závere auditu skonštatovať, či sa podarilo alebo
nepodarilo získať prijateľné dôkazy.
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V prípade, že sa vyskytli akékoľvek nezvyklosti v oblasti účtovníctva
alebo výkazov, memorandum by malo presne popisovať, ako boli tieto
riešené.
Všetky zmeny pôvodného plánu musia byť zaznamenané.
Memorandum o ukončení musí hovoriť o tom, či boli všetky kontrolné
testy v rámci auditu vykonané, a že pracovné materiály auditu boli
preverené alebo vysvetľovať, prečo sa tak nestalo.
Memorandum by malo zahŕňať aj výrok audítora o tom, či účtovná
závierka neobsahuje významné chybné údaje a či je vnútorná kontrola
dostatočná.
Memorandum by sa malo venovať aj otázkam týkajúcim sa udalostiam po
vypracovaní bilancie, predovšetkým otázkam týkajúcim schopnosti
účtovnej jednotky pokračovať v prosperite.
Tento oficiálny a zdokumentovaný proces debriefingu by mal byť doplnený ešte
aj neformálnou časťou, a to stretnutím všetkých pracovníkov, ktorí sa auditu
zúčastnili, po ukončení auditu. Z takéhoto stretnutia by sa mala robiť zápisnica
a malo by byť venované nasledujúcim oblastiam:
Asistenti audítora budú vedieť, ktoré časti auditu prebehli hladko a kde sa
vyskytli problémy. Oblasti, kde vznikli problémy napríklad kvôli poradiu,
v akom boli testy realizované, môžu byť poučením do budúcnosti.
Otázky týkajúce sa časového harmonogramu auditu môžu byť tiež
diskutované na tomto fóre. Napríklad by sa prítomní mohli zamyslieť, že
ktoré kroky podrobných kontrolných testov, ktoré sa momentálne
realizujú pri záverečnej návšteve auditu, by mohli byť zrealizované už pri
jednej zo skorších návštev.
Je to tiež príležitosť zaznamenať oblasti, v ktorých sa aktivita klienta
zvyšuje a v budúcom roku by mohli vyžadovať podrobnejší audit.
Zápisnica z debriefingového stretnutia by nemala byť len založená, ale použitá
ako východisko pre plánovanie auditu na ďalší rok.
Záznamy oficiálneho memoranda o ukončení aj informačného debriefingového
stretnutia sa pripravujú po ukončení každého externého auditu účtovnej
závierky. V prípade interného auditu sa hlavný interný audítor môže rozhodnúť,
že na miesto toho chce mať radšej pravidelné debriefingy. Pri veľkých
oddelenia interného auditu môže byť vhodné vyčleniť jeden deň každého pol
roka na technickú aktualizáciu a na informácie o tom, aké poučenie vyplynulo
z audítorskej práce predchádzajúceho obdobia.
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Požadovaný štandard, ktorý platí pre spis auditu sa vzťahuje aj na poznámky
z debriefingu a iné pracovné materiály. Cieľom je, aby bol audit uzatvorený
spisom, ktorý v plnej miere dokumentuje ako audítor dospel k svojmu výroku.
Spis by mal byť pre iného audítora čitateľný, napríklad pre audítora iného
kontrolného orgánu, ktorý sa auditu nezúčastnil. Inými slovami, ak spis vezme
do ruky skúsený audítor, mal by byť schopný sledovať celý proces od
plánovania až po závery.

CVIČENIE 6.6.3
Pri tomto cvičení môžete vychádzať zo svojich skúseností ako audítor alebo zo
skúseností pracovníka oddelenia, na ktorom bol vykonaný audit. V prípade
potreby sa porozprávajte s kolegami, ktorí sa priamo zúčastnili práce
s audítormi pri audite Vašej organizácie.
Predstavte si, že ste nižšie postavaný člen tímu externých audítorov. Boli ste
požiadaný, aby ste sa spolu s ostatnými členmi tímu, manažérom a ešte jedným
zo spoločníkov firmy zúčastnili na debriefingovom stretnutí. Napíšte tri oblasti
tohtoročného auditu, o ktorých si myslíte, že by mohli byť poučné pre
plánovanie a riadenie budúcoročného auditu.
1.
2.
3.
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6.7

ZABEZPEČENIE KVALITY AUDITU

ZABEZPEČENIE KVALITY AUDITU
Externí audítori musia využívať systémy, ktoré zabezpečia, aby ich práca
zodpovedala odborným štandardom. Medzinárodný audítorský štandard ISA
220 – Kontrola kvality audítorskej práce stanovuje podmienky, ktoré musia
byť dodržiavané.
Program zabezpečenia kvality
Je nevyhnutné, aby manažment auditu vytvoril a potom aj dodržiaval program
zabezpečenia kvality, ktorý by priebežne hodnotil prácu auditu. ISA 220
vyžaduje, aby sa tak dialo ako na úrovni audítorskej spoločnosti ako celku, tak
pri jednotlivých auditoch.
Čo sa týka organizácie ako celku, vedenie by malo zaviesť také stratégie
a postupy, ktoré zabezpečia, aby bol audit vykonávaný v súlade s príslušnými
právnymi predpismi a profesijnými štandardami. Boli by to medzi iným tieto:
Požiadavky kladené na odbornosť
Kvalifikácia a spôsobilosť
Pridelenie práce
Delegovanie
Konzultácie
Menovanie a odvolanie (podlieha právnym predpisom)
Monitorovanie
Pracovníci by mali byť o týchto pravidlách a postupoch (politike) organizácie
informovaní tak, aby im rozumeli a riadili sa nimi.
Kľúčovým prvkom kontroly kvality pri jednotlivých zákazkách je previerka
pracovných materiálov už v čase ich prípravy a aj dohliadajúcim audítorom
počas výkonu auditu. Rôzne fázy kontroly, a na čo má byť zameraná,
uvádzame nižšie.
Kontrola seba samého
Po ukončení auditu a pred tým, ako je dokumentácia predložená na kontrolu,
odporúča sa pracovníkom auditu, aby nimi vypracované pracovné materiály
sami po sebe skontrolovali. Mali by si pri tom klásť tieto otázky:
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Boli ciele auditu splnené?
Boli vykonané všetky príslušné kontrolné testy a použité správne
techniky?
Bola miera testovania dostatočná na to, aby podporila závery, ku ktorým
som dospel?
Boli výsledky kontrolných testov primerane zhrnuté?
Obsahuje správa všetky dôležité zistenia, závery a odporúčania?
Previerka audítorského spisu vysokým manažmentom
Po ukončení by nadriadený audítor mal skontrolovať dokumentáciu
a nadobudnúť presvedčenie, že všetky ciele boli splnené, že pracovné
materiály dokladujú zistenia, závery a odporúčania uvedené v správe. Na dôkaz
toho, že spis kontroloval, mal by naň uviesť svoju šifru. Po tom by mal spis
skontrolovať a ošifrovať ešte manažér auditu.
Kontrola kontroly kvality
Vo všetkých audítorských firmách funguje akýsi systém náhľadovej kontroly. To
znamená, že jeden alebo dva krát do roka tím úradu A cestuje do úradu B, kde
vykoná inšpekciu vzorky audítorských spisov k zákazkám. Tím z úradu B potom
cestuje do úradu C a tak ďalej. Obvykle sú tieto inšpekcie vykonávané
v pokojnejšom období, čo je pre inšpektorov výhodou a tiež to, že kontrolujú
prácu, ktorú pracovníci auditu vykonávali mesiace v tom najväčšom časovom
strese.
Ukazovatele výkonnosti
V tejto časti sa budeme venovať ukazovateľom výkonnosti interného auditu vo
verejnom sektore. Tieto sa však v rovnakej miere vzťahujú na interný audit
v súkromnom sektore.
Súčasná situácia vo verejnom sektore viedla k sústavnému a rastúcemu tlaku
v oblasti dostupných zdrojov, a to viedlo riadiacich pracovníkov k tomu, aby
hľadali nové metódy sledovania ich využitia. Všetci interní audítori vo verejnom
sektore sa zaoberajú efektivitou práce organizácie, kde svoju audítorskú
činnosť vykonávajú, ale ani oni sami nie sú imúnni voči takémuto hodnoteniu:
aj ich práca je právom predmetom kontroly.
Pre interný audit, podobne ako je to s inými poskytovateľmi služieb, musia tiež
existovať merateľné kritériá výkonnosti, ktoré by potvrdili auditu samému aj jeho
klientovi, že poskytuje efektívne, účinné a hospodárne služby. Treba si tiež
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uvedomiť, že nie všetky organizácie verejného sektora musia vykonávať interný
audit, a to len zvyšuje tlak v týchto organizáciách, aby dokázali, že sa to oplatí.
Je dôležité poznamenať, že ukazovatele výkonnosti by nemali byť sami o sebe
považované za cieľ. Sú to len nástroje manažmentu, ktorý ich využíva na
posúdenie toho, ako merať úspešnosť auditu. Žiaden ukazovateľ neposkytuje
komplexný pohľad na prácu audítora, a preto by organizácia mala vytvoriť súbor
ukazovateľov, ktoré im potom môžu poskytnúť celkový obraz o audite.
Skôr ako pristúpime k jednotlivým ukazovateľom výkonnosti, ktoré môžu slúžiť
na ohodnotenie práce interného auditu, je možno dobre spomenúť, koho by
výkonnosť interného auditu mohla zaujímať:
Audítorské výbory, tam kde sú, ktoré využívajú audit na sledovanie
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti organizácie ako aj jej finančnej
prosperity.
Manažment, v mene ktorého interný audit meria, hodnotí a podáva
správu o efektívnosti vnútornej kontroly.
Hlavný interný audítor, ktorý si asi bude priať, aby jeho oddelenie malo
pozitívny vplyv na organizáciu.
Externý audit, ktorý potrebuje istú mieru spoľahlivosti práce interného
auditu.
Príklady kritérií a ukazovateľov
Praktická pomôcka, ktorú vytvoril britský rezort Treasury pre interných audítorov
v ústredných vládnych orgánoch identifikuje oblasti audítorskej činnosti, na
ktoré je možné aplikovať kritériá a ukazovatele a uvádza aj príklady kritérií
a ukazovateľov z každej oblasti, ktoré majú pomôcť vedúcim oddelení vybrať
tie, čo najviac vyhovujú ich konkrétnym podmienkam. Je potrebné zdôrazniť, že
tieto kritériá treba využívať v závislosti od miestnych podmienok a požiadaviek.
Pomôcka zahŕňa sedem oblastí:
Doba trvania auditu
Náklady na audit
Plány auditu
Pracovníci a ich kvalifikácia
Zistenia a odporúčania
Reakcie klienta
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Previerky vykonané inými kontrolnými orgánmi
Všetky kritériá a ukazovatele musia byť priebežne kontrolované, aby sa zaistilo,
že sú stále relevantné a užitočné.
Doba trvania auditu
Časová analýza ukazuje ako boli pracovníci využití. Môže poukazovať na
hospodárnosť a efektivitu využitia času, ale nemôže slúžiť na hodnotenie
efektivity a kvality vykonanej práce. Získanie údajov predpokladá existenciu
podrobného systému zaznamenávania časových údajov.
Príklady
Produktívny čas vyjadrený ako percento celkového času.
Skutočný produktívny čas vyjadrený ako percento plánovaného
produktívneho času.
Stratený čas rozanalyzovaný na:
-

Plánovaný

-

Ten, ktorému sa nedalo zabrániť

-

Ten, ktorému sa dalo zabrániť

Skutočný čas strávený na jednotlivých fázach alebo kombinácií fáz auditu
vyjadrený ako percentuálny podiel:
-

Času, ktorý bol na to plánovaný

-

Celkového plánovaného času trvania auditu

Čas strávený prípravou správ vyjadrený ako:
-

Percento správ vypracovaných načas

-

Percento správ vypracovaných po termíne, napr. o jeden, dva, tri
mesiace neskôr.

Náklady na audit
Analýza nákladov môže poskytnúť informácie o hospodárnosti a efektivite bez
ohľadu na účinnosť a kvalitu. Hodnotenie nákladov je však limitované tým, že
mnoho faktorov, ktoré k nákladom prispievajú sú mimo dosah kontroly
vedúceho oddelenia interného auditu, napr. platy. Tu ale vyvstáva otázka, do
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akej miery môže byť audit efektívny, keď nemôže kontrolovať ani svoj vlastný
rozpočet. Vyčíslenie nákladov však môže prispieť k informovanému
rozhodovaniu.
Príklady
Priemerné náklady na hodinu trvania auditu
Priemerné náklady na jednu produktívnu hodinu auditu
Percento nákladov, ktoré sa vrátia vo forme predpokladov za audit
Porovnanie skutočných a rozpočtových nákladov
Plány auditu
Porovnanie skutočne vykonanej práce s plánom hovorí o tom, ako sú plány
plnené. Naznačuje aj do akej miery je proces plánovania primeraný, hoci treba
vždy nechať rezervu pre prípad neočakávanej práce, ktorú treba vykonať. Ale
toto kritérium nám neposkytuje informácie o kvalite práce. Pozornosť treba
venovať aj záberu plánu.
Príklady
Porovnanie postupu s plánovanými činnosťami, vrátane posúdenia
významnosti zostávajúcej práce ako aj dôsledkami, ktoré bude
nedokončená práca mať na cyklus auditu.
Porovnanie plánu s funkčnou analýzou organizácie, ktorá je predmetom
auditu vrátane zhodnotenia významnosti a rizika.
Pracovníci a ich kvalifikácia
Analýza personálneho obsadenia a kvalifikácie nám poskytuje informácie
o potenciálnej schopnosti oddelenia plniť stanovené ciele.
Príklady
Priebežné porovnávanie počtu zamestnancov a ich úrovne kvalifikácie
s plánovaným stavom
Pomer praktikantov a vyškolených pracovníkov
Pokrytie oblastí, ktoré vyžadujú odbornosť, napr. audit počítačov alebo
kontraktov
Zistenia a odporúčania
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Analýza zistení a odporúčaní auditu nám môže poskytnúť pozitívne informácie
o vplyve práce oddelenia interného auditu, miere v akej je prijímaná a o jej
hodnote. Treba však dávať pozor, aby neboli vytvorené podmienky, ktoré bránia
podávaniu správ o sporných odporúčaniach alebo takých, ktoré by viedli
k množeniu sa odporúčaní malého významu.
Príklady
Úspory, audit odhalil nedostatky systému a podvody.
Úspory, iní odhalili nedostatky systému a podvody.
Kvalita odporúčaní auditu.
Percento významných odporúčaní, na základe, ktorých manažment
konal, v rozumnom časovom úseku.
Reakcie klienta
Hodnotenie reakcií manažmentu a tých, u ktorých bol audit vykonaný nám
poskytuje informácie o tom, ako je jeho práca vnímaná. Informácie od tých,
u ktorých bol audit vykonaný je možné získať neformálnym alebo oficiálnym
spôsobom. Štruktúrované dotazníky uľahčujú vyhodnotenie, a bude to ešte
jednoduchšie, ak sa odpovediam k jednotlivým aspektom auditu priradia body.
Systematické chyby je možné redukovať tým, že pošleme rovnaký dotazník na
rôzne úrovne manažmentu. Príklad dotazníku spokojnosti manažmentu
uvádzame nižšie.
Existujú tu však aj potenciálne nebezpečenstvá:
Odpovede budú mať subjektívny charakter (hodnotenie založené na
lepších informáciách získame, ak zhrnieme odpovede k viacerým
auditom vykonaným v dlhšom časovom úseku).
Túžba dostať „dobré“ odpovede môže zabrániť tomu, aby boli podané
správy o prípadných sporných otázkach.
Príklady
Názor najvyššieho manažmentu na audit.
Reakcie manažmentu na správy audítora vrátane úrovne, ktorej sa to
týka.
Reakcia oddelenia, ktoré bolo auditované na audit/správu audítora.
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Koľkokrát bol audit požiadaný o pomoc a o aký typ pomoci išlo.
Úroveň inej ako audítorskej práce.
Služby interného auditu
Prieskum spokojnosti manažmentu
Snažím sa, aby interný audit sledoval a, ak je to potrebné, zdokonaľoval svoju
účinnosť. Sledujeme viacero ukazovateľov a jedným z mimoriadne významných
oblastí nášho záujmu je aj „klientov“ pohľad na kvalitu auditu ako produktu.
Bol by som Vám vďačný, keby ste vyplnili tento krátky dotazník týkajúci sa
Správy audítora a vrátili mi ho aj s Vašimi poznámkami.
Podpísaný: Vedúci oddelenia interného auditu.
Veľmi
spokojný

Spokojný

Primerané

Neuspokojivé

Všeobecné
Ako by ste ohodnotili celkovú
užitočnosť auditu?
Plánovanie auditu
Primeranosť rozsahu a cieľov
auditu
Užitočnosť úvodných
rozhovorov
Kvalita správy audítora
Objektívna prezentácia zistení
Významnosť zistení
Užitočnosť odporúčaní
Jasnosť
Načasovanie
Trvanie auditu
Včasnosť auditu
Komunikácia
Priebežné informácie o
postupe
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Konzultácie zistení/odporúčaní
Dostatočné konzultácie
Všeobecná užitočnosť
audítorov

Iné poznámky:
Dátum:

Podpis:

Monitorovanie postupu auditu
Monitorovanie miery úspešnosti auditu je priebežný proces, a preto by
nasledujúce údaje mali byť jasne uvedené vo forme zhrnutia:
Ciele pre dané obdobie
-

Skutočné versus plánované

Miera do akej boli plány ku dnešnému dňu splnené
Celkové ciele pre daný rok
-

Plánované versus výsledok

Obmedzenia ukazovateľov výkonnosti
K využitiu ukazovateľov výkonnosti treba pripojiť aj varovanie alebo isté
obmedzenie, a to, že pri ich interpretácii je treba sa na ich výsledky pozerať
opatrne a zo širšej perspektívy a s uvážením. Priradenie neprimeraného
významu alebo spoľahnutie sa na jeden alebo viacero ukazovateľov môže
skresliť celkový pohľad. Ukazovatele výkonnosti nemôžu byť využívané
oddelene, ako spoľahlivé kritériá výkonnosti, nakoľko je potrebné brať do úvahy
aj iné faktory.
Môžu však poukázať na oblasti, ktoré si zaslúžia bližšiu pozornosť. Preto
kontrola výsledkov týchto ukazovateľov musí byť zakaždým vykonávaná spolu
s celkovou kontrolou, či činnosti spĺňajú stanovené štandardy a do úvahy treba
brať aj príslušné pokyny APB, CIPFA a iné.
Ukazovatele výkonnosti si nesmiete mýliť s bežnými postupmi riadenia, aj keď
sa niektoré môžu zdať vo svojej podstate podobnými kľúčovým kontrolným
mechanizmom. Je dôležité diferencovať medzi riadiacou funkciou manažmentu
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podniku, ktorá tvorí súčasť systému a ukazovateľmi, ktoré majú za úlohu merať
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť využitia tohto systému.
Je dobré pripomenúť sa Goodhartov zákon (profesor Charles Goodhart bol
vrchným poradcom Bank of England):
„Každá pozorovaná štatistická pravdepodobnosť bude náchylná na
zrútenie, keď je z dôvodov kontroly na ňu vyvíjaný tlak.“
Inými slovami, nie je možné sa pri kontrole výkonnosti spoliehať výlučne na
kritériá výkonnosti.

CVIČENIE 6.7.1
Porozprávajte sa s vedúcim oddelenia interného auditu vo Vašej organizácii.
Zistite, ktoré ukazovatele momentálne využíva. Na základe informácií, ktoré ste
získali v tejto sekcii, aké ďalšie ukazovatele by boli primerané?
OTESTUJTE SA
1.

Vyberte päť ukazovateľov výkonnosti, ktoré môže externý audítor využiť
pri meraní výkonnosti interného auditu.

2.

Stručne uveďte päť bodov, ktorých uvedenie do praxe by internému
audítorovi pomohlo vylepšiť obraz auditu.
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ODPOVEDE
Existuje široká škála ukazovateľov, s ktorých si môžete vybrať:
Produktívny/neproduktívny čas
Počet odporúčaní
Percento odporúčaní uvedených do praxe
Suma odporúčaných úspor
Počet vypracovaných správ
Dodržanie predpisov APB
Odpovede môžu zahŕňať:
Dotazník spokojnosti auditovaného
Dotazník, ktorý má za úlohu zistiť, čo klient od audítora očakáva
Brožúra auditu
Identifikačné kartičky pre audit, lístky s poďakovaním a príslušné
kancelárske potreby
Slogany
Vytvorenie intranetovej stránky interného auditu
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Kapitola 7
Úvod do systémového auditu

7.1

ÚVOD

Tento modul predstaví koncept systémového auditu, postup použitý tak
internými ako aj externými audítormi, ktorí hľadajú uistenie, že systém je
primerane kontrolovaný a prevádzkovaný.
7.2

CIELE

Po absolvovaní tejto kapitoly by ste mali byť schopní:
Definovať systémový audit (SBA).
Vymenovať a vysvetliť fázy SBA.
Určiť, kedy ho použiť a kedy nie.
Vysvetliť výhody a nevýhody SBA.
Plánovanie Vášho štúdia
Na naštudovanie tejto kapitoly bude pre Vás užitočné, ak si predtým
preštudujete kapitolu 4 tohoto materiálu. Dôkladné chápanie SBA je nevyhnutné
pre naštudovanie nasledujúcich dvoch tém, ktoré sa zaoberajú tým, ako môže
audítor zdokladovať a ohodnotiť systém predtým, ako vyjadrí svoj názor alebo
podá správu. Na naštudovanie tejto časti budete potrebovať 3 hodiny.
7.3

ÚVOD DO SYSTÉMOVÉHO AUDITU (System Based Audit – SBA)

V ďalšej časti sa budete zaoberať princípmi a riadením auditu. Zvyšná časť
kapitoly sa zaoberá jeho praktickým využitím; konkrétne vysvetlením postupov
realizovaných pri hodnotení systémov.
Ešte predtým, ako sa ponoríme priamo do problematiky, začneme informáciami
z minulosti vývoja systémového auditu - SBA.
7.4

VÝVOJ SYSTÉMOVÉHO AUDITU

V 60-tych a 70-tych rokoch sa audit realizoval vo výrazne inom prostredí ako
dnes:
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Pracovná sila bola neporovnateľne lacnejšia, hlavne pracovná sila
pracovníkov vykonávajúcich audit, ale aj pracovná sila vykonávajúca
účtovníctvo.
Účtovné systémy sa roky výraznejšie nemenili a vo všeobecnosti boli
pomerne jasné.
Počítačové systémy boli menej komplikované a prísnejšie kontrolované
prostredníctvom:
Hromadného spracovania údajov v jednom centre.
Prísnych manuálnych kontrol vstupov, spracovania a výstupov
dát.
Interný audit mal oveľa menší vplyv, uskutočňoval sa oveľa menej
organizovane a bol posudzovaný viac ako interná inšpekčná činnosť než
služba s pridanou hodnotou pre organizáciu .
Prístup externého auditu v tej dobe bol viac dokladovým auditom, t.j. pomerne
vysoký počet transakcií a stavov sa odvolával na sprievodnú dokumentáciu,
napr. saldokonto veriteľov na dokumenty dodávateľa, šekové platby na
dodávateľské faktúry atď.
Čas, počas ktorého pracovníci vykonávali audit bol dlhý, značné percento
transakcií a stavov bolo zdokladovaných, účtovné systémy boli jednoduché a
dobre kontrolované a preto bola kvalita auditu veľmi dobrá.
Zavedením počítačov sa aj účtovné systémy stali komplikovanejšími, audítori si
uvedomili, že týmto systémom budú musieť rozumieť a prispôsobiť audítorskú
prácu konkrétnemu systému, kde sa uskutočňuje audit. Prijatý prístup auditu
musel zdokumentovať postupy v účtovnom systéme – čo bolo známe ako audit
postupov (procedurálny audit). Napríklad pri zdokumentovaní postupu od
objednávky nákupu, cez príjemku tovaru, faktúru za nákup, zaúčtovanie kúpy,
by audítori skontrolovali tok informácií smerom von a smerom dnu v rámci tejto
línie auditu.
Keďže pracovná sila v audite zdražela, spolu s tlakmi na poplatky za audit
externí audítori prehodnotili efektívnosť v prístupe procedurálneho auditu a
zistili, že má nedostatky a to v dvoch aspektoch:

Nikto si dostatočne neuvedomoval, že niektoré časti línie, po ktorej sa
audit uberá boli oveľa významnejšie ako iné, napr. porovnanie príjemiek
tovaru s faktúrami za nákup bolo veľmi dôležité, pretože potvrdzovalo, že
všetky výdavky boli zaznamenané; zatiaľ čo porovnanie objednávok
nákupu tovaru s objednávkami tovaru bola dôležitá oveľa menej
(pracovníci vykonávajúci audit márnili čas pri málo dôležitých oblastiach).
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Žiaden mimoriadny dôraz sa nekládol na to, že určitý systém bol veľmi
dobre kontrolovaný (pri nižšom riziku chybovosti), kým iný podobný
systém bol kontrolovaný veľmi slabo. Preto bol v 70-tych rokoch
zavedený systémový audit.
Súbežne s horeuvedeným vývojom externého auditu aj interný audit pocítil tlak
“pridať hodnotu” organizácii znížením nákladov. Vo verejnom sektore sa tento
tlak pridal ku komerčným tlakom prostredníctvom verejných súťaží na služby
uskutočnené klientmi interného auditu.
Interný audit zistil, že SBA to robil tak, že organizácii poskytoval oboje:
Istotu, že vnútorné kontroly sa uskutočňujú efektívne, a
Poradenstvo, ako zlepšiť hospodárnosť a efektivitu kontrol.
Keďže SBA sa dá rovnako uplatniť na neúčtovné systémy, umožnil internému
auditu rozšíriť pôsobenie svojej práce a tým poskytovať lepšie služby svojim
klientom.
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7.5

DEFINÍCIA SYSTÉMOVÉHO AUDITU

Systémový audit je taký spôsob auditu, ktorým sa audítori usilujú získať
potrebnú úroveň istoty:
Uistením sa, že existuje
zaznamenávania transakcií.

efektívny

systém

spracovania

a

Hodnotením a testmi súladu príslušných interných kontrol, a napokon
Uskutočnením testov vecnej správnosti v primerane zmenšenom
rozsahu.
Tak interní audítori ako aj externí audítori uplatňujú SBA, aj keď dôraz naň
kladený je rôzny.
Interní audítori sústreďujú svoju pozornosť na vnútorné kontroly v rámci
organizácie tak, aby zabezpečili:
Bezpečnosť aktív.
Spoľahlivosť záznamov.
Hospodárnosť, úspornosť a efektívnosť prevádzky.
Externí audítori sa takisto venujú týmto oblastiam, ale pre nich je dôležitejšie
vyjadriť názor, či:
Závierka organizácie predstavuje pravdivý obraz o jej činnosti.
Organizácia koná výlučne v rámci jej zákonných právomocí.
7.6

FÁZY SYSTÉMOVÉHO AUDITU
Definícia rozsahu auditu

Audítor by sa mal uistiť, že audit bol presne definovaný predtým, ako sa začal.
Toto zahŕňa stanovenie hraníc s inými systémami. Rozsah auditu by vždy mal
byť odsúhlasený manažmentom auditu.
Manažérske informácie, ukazovatele výkonnosti a iné informácie zobrazujúce
kvalitu výkonu v systémoch by pri ďalšom smerovaní aktivít auditu mali takisto
byť brané do úvahy .
Systémy sú nemenne tvorené hierarchiou cieľov kontroly a kontrol:
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Kontroly manažmentu zahŕňajú účel, smer plánovania a monitorovanie
systému.
Prevádzkové kontroly súvisia s transakciami a procesmi.
Aby audítori čo najviac využili čas, mali by začať s hodnotením na vyšších
úrovniach kontroly manažmentu a dopracovať sa k prevádzkovým kontrolám.
Cieľ auditu by mal byť stanovený na začiatku kontroly, napr. pri internom audite
mzdového systému bude cieľ pravdepodobne nasledovný:
“Dospieť k názoru o primeranosti a spoľahlivosti vnútorných kontrol v rámci
mzdového systému.”
Stanoviť ciele kontroly systému
Bude o nich hovorené ďalej v tejto časti. Teraz môžeme definovať ciele kontroly
ako pod-ciele, na ktoré je možné rozdeliť dohodnuté celkové ciele systému.
Hlavne napomáhajú audítorom identifikovať určité ciele, v porovnaní s ktorými
môžu byť hodnotené kontroly v systéme.
Definícia cieľov kontroly je pre audit nevyhnutná. Akékoľvek chyby v tejto oblasti
môžu viesť k nesprávnym záverom a narušiť následnú prácu tímu auditu. Je
užitočné prediskutovať kontrolné ciele s manažmentom predtým, ako sa použijú
ako základ pre hodnotenie kontrol.
Ciele kontroly by mali byť dostatočne špecifické, aby poskytli základ pre
následné hodnotenie kontrol. Zovšeobecňovaniam typu “uistiť sa, že podporné
služby sú primerané” by sa malo predísť.
Tu sú príklady kontrolných cieľov pre mzdový systém:
Obsahuje len mená existujúcich zamestnancov/dôchodcov.
Všetky uskutočnené platby sú patričné, úplné a správne.
Všetky zmeny (novoprijatí/odchádzajúci/zmeny zaradenia/zrážky) sú
riadne overené.
Všetky platby sú riadne označené a zaúčtované.
Je pripravený výkaz pre manažment umožňujúci pravidelné
monitorovanie mzdových nákladov v porovnaní z rozpočtom.
Zdokladovanie systému
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Z informácií získaných z pohovorov s príslušnými zamestnancami a
preštudovania manuálov, postupov a podobne, audítor zostaví správu o
systéme. Táto správa bude obsahovať schémy a poznámky, ktoré budú
popisovať:
Charakter transakcií v systéme.
Metódy uskutočnenia týchto transakcií.
Spôsob, ktorým je systém kontrolovaný.
Podrobnejšou kontrolou procesu alebo zdokladovaním systému sa zaoberáme
ďalej v tejto časti. Pomôcky ako Kontrolné zoznamy vnútornej kontroly,
Dotazníky o vnútornej kontrole a Dotazníky o hodnotení vnútornej kontroly sa
takisto používajú v procese záznamu. Tieto pomôcky sú vysvetlené neskôr v
texte.
Test prechodu systémom
Test prechodu systémom má za úlohu potvrdiť, že audítor chápe, ako systém
funguje a správne ho zaznamenal. Pri uskutočnení testu prechodu systémom
audítor hľadá dôkazy o existencii kontrol, ktoré boli popísané pri pohovore a
zaznamenané v popise systému. Toto môže vyžadovať, aby audítor bol
prítomný pri nasledujúcej jednej alebo dvoch transakciách uskutočnených v
systéme od fázy vstupu, počas spracovania až po fázu výstupu zo spracovania,
ktoré potvrdia, že každá fáza je kontrolovaná, t.j. “odskúšanie” transakcie v
systéme.
Hodnotenie vnútorných kontrol
Audítor zhodnotí, či sú kontroly v systéme dostatočné na dosiahnutie cieľov
kontroly systému.
Testy kontrol nie sú zvyčajne uskutočnené na všetkých kontrolách; iba kľúčové
kontroly sú odskúšané. Sú to kontroly, ktoré má audítor záujem otestovať na
zistenie ich účinnosti, pretože budú slúžiť ako základ, na ktorý sa bude audit
spoliehať. Sú to kontroly, ktoré:

Slúžia na predchádzanie a odhalenie závažných nesprávnych prehlásení
pri určitých správach o účtovných výkazoch.
Týkajú sa rovnakých tvrdení ako postupy audit vecnej správnosti, ktorých
rozsah sa môže zúžiť, pokiaľ kontroly pôsobia efektívne.
Je možné odskúšať, t.j. poskytujú dôkaz o ich riadnej prevádzke.
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Kľúčové kontroly identifikujeme na základe výrokov, pre ktoré potrebujeme
získať dôkazy. Malo by sa zvážiť použitie viac než jednej kontroly. Zároveň
jedna kontrola by mala zabezpečiť uistenie o viacerých než len jednom
tvrdení. Kľúčové kontroly sú často viac následnými než preventívnymi
kontrolami.
Audítori často používajú štandardný zoznam otázok na konkrétny typ
systému, čo im pomôže popísať a ohodnotiť systém. Používajú sa tri hlavné
typy:
Kontrolný zoznam vnútornej kontroly;
Dotazníky o vnútornej kontrole; a
Dotazníky o hodnotení vnútornej kontroly.
Dotazníky o vnútornej kontrole
Dotazníky o vnútornej kontrole (Internal Control Questionnaires - ICQ)
pomáhajú audítorom zistiť silné a slabé stránky kontroly. Je to v podstate
zoznam otázok súvisiacich s určitými cieľmi kontroly, ktoré by mohli byť
splnené v rámci určitého systému.
Pomocou ICQ je audítor schopný rýchlo pochopiť systém, ktorý je
predmetom auditu. Hodnotenie dotazníka tiež pomôže audítorovi zistiť
slabšie a silnejšie časti systému vnútornej kontroly. Vyplnený ICQ pomôže
audítorovi zostaviť program auditu a zamerať sa na tie kontroly alebo
oblasti, ktoré sa javia slabšie.
Otázky by mali byť usporiadané podľa súvisiacich cieľov kontroly a mali by
ukázať, či a do akej miery je cieľ kontroly splnený.
Dôležitým článkom ICQ je spôsob, akým sú zostavené otázky. Mali by byť
zostavené tak, aby sa na ne odpovedalo buď áno alebo nie, a aby áno
znamenalo silnú stránku kontroly a odpoveď nie slabú stránku.
Otázky by mali byť vždy jasné a jednoznačné a treba mať na pamäti, že
otázky sú adresované audítorovi a nie klientovi. Napriek tomu názory
audítorov na metódy a vypĺňanie ICQ rôznia. Podľa názoru niektorých
audítorov je dobré, ak sa zamestnanci klienta zúčastňujú na vypĺňaní ICQ
ešte pred uskutočnením pohovoru.
ICQ sú často vyvinuté v rámci častí auditu tak, aby sa použili zakaždým, keď
je systém podrobený kontrole. V takom prípade je dôležité, aby sa
pravidelne obnovovali.
Používanie ICQ má aj určité nedostatky, ktoré treba mať na pamäti:
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Otázky sú často rovnaké pre viac či menej slabé stránky; preto vyžadujú
odborný posudok zo strany audítora.
Audítor musí zostaviť posudok urobením záverov o systéme vnútornej
kontroly, napr. či je alebo nie je primeraná.
ICQ sú všeobecné a nie sú prispôsobené systémom v určitých
organizáciách. Každý ICQ bude vyžadovať zmeny a prispôsobenie sa
organizácii, ktorá je predmetom auditu, aby sa zabezpečilo, že je plne
vhodný a primeraný pre organizáciu.
ICQ môžu byť dlhé a pasívne pri zisťovaní kľúčových oblastí rizika
auditu.
Dotazník o hodnotení vnútornej kontroly
Dotazník o hodnotení vnútornej kontroly (The Internal Control Evaluation
Questionnaire - ICEQ) môže byť použitý v súvislosti s ICQ alebo namiesto
neho. Hlavný rozdiel medzi ICQ a ICEQ je, že ICQ sa zameriava na
vnútorné kontroly, ktoré existujú, zatiaľ čo ICEQ hodnotia možné typy
chybných údajov v manažérskej alebo účtovnej informácii následkom
podvodu, chyby alebo skreslením skutočnosti.
Audítor, ktorý používa ICEQ musí urobiť úvodné ohodnotenie systému
vrátane vykonania vnútornej kontroly ešte predtým, ako rozhodne o
charaktere a rozsahu testovania (súhlasu a vecného). Najdôkladnejší
spôsob je ohodnotiť systém použitím kombinácie ICQ a ICEQ.
Kontrolný zoznam vnútornej kontroly
Kontrolný zoznam vnútornej kontroly (The Internal Control Checklist - ICC)
nahrádza ICQ a ICEQ. Vytvára formu prístupu k auditu systému a jasnejšie
špecifikuje jeho účel. ICC týmto formálnym prístupom slúži dvom cieľom:
Pomáha identifikovať kontrolné mechanizmy; a
Slúži ako pomôcka pre hodnotenie takýchto kontrol.
ICC by mal byť používaný so starostlivosťou berúc do úvahy jeho základný
účel. Nestačí vyplniť ICC, aby sme získali podkladové informácie.
ICC poskytuje veľa výhod aj nevýhod:
ICC udržujú myslenie audítora pod kontrolou.
ICC podporujú usporiadané a logické kladenie otázok.
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ICC slúžia ako potenciálne zdroje čerpania informácií pre nových
zamestnancov.
Avšak,
Nekritické používanie ICC môže viesť k mechanickým metódam
hodnotenia systému bez predstavivosti; a
Relatívna špecifickosť individuálnych otázok sa v samotných detailoch
môže stratiť.
Vedúci pracovníci v rámci sekcie auditu musia byť extra detailní, aby sa
uistili, že:
ICC je aktuálny a je zostavený s cieľom pokryť konkrétne okolnosti v
organizácii.
Audítor vyplňujúci formulár si je vedomý použiteľnosti hodnotiacej
kontroly.
Audítor si je vedomý nevyhnutnosti použitia citu a iniciatívy pri
rozhodovaní, či ICC pokrýva celú kontrolovanú oblasť.

Za predpokladu, že boli identifikované kontroly, ktoré spĺňajú ciele kontroly
stanovené manažmentom, budú na týchto kontrolách uskutočnené testy
súladu.
Testy súladu
Testy súladu sú testy, ktorých cieľom je získať dôkazy pre audit o tom, že
vnútorné kontroly, ktoré boli stanovené manažmentom (identifikované pri
hodnotení kontrol v systéme ) sú použité alebo realizované tak, ako boli
predpísané a plnia svoju úlohu.
Ich primárnym cieľom nie je identifikovať chyby a nesprávnosti. Pokiaľ sú
počas testovania súladu zaznamenané nedostatky, audítora budú ako
náznak možných nedostatkov v kontrolách. Chyby nájdené v testoch súladu
naznačujú slabiny kontrol, ale nie sú dôkazom, že systém nie je schopný
dosiahnuť jeho ciele.
Testovanie súladu môže byť uskutočnené štyrmi spôsobmi:
Pozorovanie pracovníkov pri plnení si svojich povinností a pohovory
s nimi s cieľom zhodnotiť rozsah ich vedomostí o práci, ktorú
vykonávajú.
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Overovanie dôkazovej evidencie o vykonaní kontrol.
Opätovné uskutočnenie vzorky transakcií alebo iných prvkov, ktoré
“prešli kontrolami”; a
Vložením chybných fiktívnych údajov, aby sa zistilo, či kontroly,
ktoré by mali odhaliť takéto chyby, fungujú efektívne.
Príkladom testovania súladu v mzdovom systéme môže byť:
Skontrolovanie, či mzdové číslo vzťahuje na nejaké existujúce číslo
závodu
Uistenie sa, či zmluvné dávky sú zaplatené v súlade so zmluvou
zamestnanca.
Vyhľadávanie dôkazov, že zrážky zo mzdy boli riadne overené; a
Skontrolovanie, či sú dávky platené v súlade s pracovnou zmluvou
zamestnanca .
Audítor musí chápať:
Aké dôkazy sa test pokúša získať.
Že je testovaný kontrolný postup a nie transakcia, ktorá sa
uskutočňuje; a
Podrobnosti o tom, ako sa má test uskutočniť vrátane príslušných
dokumentov, zamestnancov a postupov.
Pri hodnotení výsledkov testov súhlasu by sa malo brať do úvahy
nasledovné:
Fungovali kontroly
posudzuje?

uspokojivo

počas

obdobia,

ktoré

audítor

Splnili ciele kontroly požiadavky?
Napokon by audítor, ktorý vykonáva všetky takéto testy, mal dospieť k
záverom o úrovni dôvery, ktorú je možné klásť na kľúčové kontroly a tým aj
o úroveň testovania vecnej správnosti, ktoré je potrebné.

Testovanie vecnej správnosti
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Testy vecnej správnosti sú (a iné testy ako napríklad podrobné analytické
postupy) testy účtovných operácií a položiek, ktorých cieľom je získanie
dôkazov pre účely auditu čo sa týka úplnosti, správnosti a platnosti
informácií obsiahnutých v účtovných záznamoch alebo účtovnej závierke.
Zaujímajú ich viac výstupy ako primeranosť kontrol, a preto majú
obmedzenú úlohu pri vyjadrovaní názoru o primeranosti kontrol. Avšak
môžu byť užitočné pri vysvetľovaní rozsahu existujúcej slabej stránky, keď
nie je možné to dokázať manažmentu inými spôsobmi.
Ak sa testy súhlasu ukázali ako uspokojivé, t.j. kontroly fungujú tak, ako
majú, rozsah vecných testov bude v dôsledku toho menší.
Vecné testy možno rozdeliť do dvoch širších kategórií:
Detailné testy sú testy jednotlivých operácií a položiek, aby sme
získali istotu, že sú správne, riadne a úplné; a
Analytické postupy (Analytical Procedures - AP) sú postupy, ktoré
porovnávajú vývoj a porovnania medzi položkami a inými podobnými
údajmi, ako finančnými tak nefinančnými, s rôznych období alebo
rôznych miest.
Toto sú jednotlivé fázy SBA – je potrebné, aby ste ich vedeli a rozumeli im.
Väčšina výrazov bola už vysvetlená a definovaná, preto môžeme pristúpiť k
(zaujímavejšiemu) praktickému využitiu.
7.7

KEDY PRISTÚPIŤ K SYSTÉMOVÉMU AUDITU

Rozhodnutie pristúpiť k SBA sa robí vo fáze plánovania a musia sa brať do
úvahy nasledovné faktory:
SBA je vhodné pri hlavných systémoch, ktoré sú pre organizáciu
významné. Je efektívnejšie uskutočniť audit malých systémov a to tak,
že prejdeme základné kontroly, bez ktorých by účtovné záznamy boli
nespoľahlivé (rekonsiliácia bankového/kontrolného účtu) a až potom
uskutočníme podrobné testy.
SBA je špeciálne vhodné pri systémoch, ktoré spracúvajú veľké
množstvo operácií. Peňažný súčet operácií v systéme môže byť veľmi
veľký, ale ak počet operácií je malý, napr. niektoré systémy o stálych
aktívach, užitočnejšie bude podrobne testovať operácie s veľkými
hodnotami.
Predtým, ako sa audítor rozhodne pre SBA, musí získať predbežný
prehľad o systéme, aby mohol odhadnúť, či sa môže spoliehať na
kontroly.
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Ak je požiadavkou na audit ohodnotiť kontroly, SBA je vhodný spôsob,
ale ak je to jednorazová úloha, tak záznam o systéme nemusí byť
podrobný, keďže sa nebude používať v budúcich rokoch.
Poznámka:
SBA sa dá uskutočňovať aj pri neúčtovných systémoch. Napríklad sa dá
aplikovať pri systémoch personálneho manažmentu, systémoch vytvárajúcich
politiku a v akejkoľvek inej oblasti, kde sa uskutočňujú vstupy, spracovanie a
výstupy.
7.8

VÝHODY A NEVÝHODY SBA

Výhody

7.9

Nevýhody

Vytvára
vysokokvalitné
správy
pre
manažment
o
navrhovaných
zdokonaleniach
systému,
ktoré
sú
výsledkom veľmi podrobného skúmania
kontrol.

Hrozí nebezpečenstvo, že nebudú nájdené
kontroly, na ktoré sa dá spoľahnúť.

Ušetrí čas do budúcich rokov zmenšením
testovania vecnej správnosti , ak je systém
dobrý.

Veľmi časovo náročné prvý rok, keď sa
robia záznamy a hodnotenia systému. Ak
sa systém výrazne zmení, ročná práca
musí byť znovu urobená

Pre audítora je to oveľa zaujímavejší a
odborne náročnejší prístup ako len
testovanie vecnej správnosti smerujúce k
uspokojeniu z väčšieho množstva práce.

Audítori musia byť oveľa lepšie vyškolení.

CIELE KONTROLY

CVIČENIE 7.1
Ciele kontroly boli popísané vyššie. Kto podľa Vás stanovuje a definuje ciele
kontrol pre systém – manažment alebo audítori?
Ciele kontroly sú zámery stanovené manažmentom pri zostavovaní systému s
cieľom zabezpečiť primerané kontroly na dosiahnutie cieľov stanovených
manažmentom, tak účtovných ako aj iných.
Ciele kontroly sú tiež kritériá nastavené v systéme práce auditu stanovené
samotnými audítormi, ktoré sú používané ako meradlo, ku ktorému sa
prirovnáva funkčná primeranosť alebo systém kontrol, ktoré sú predmetom
previerky.
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Odpoveď na otázku preto je – obaja.
Ciele kontroly stanovené manažmentom by mali zahŕňať aj ciele kontroly
stanovené audítormi – ak systém nespĺňa ciele kontroly stanovené audítormi, je
pravdepodobné, že bude manažmentu odporúčané implementovať primerané
kontroly na zdokonalenie systému
Ciele manažmentu avšak nemusia audítorov vždy zaujímať. Napríklad,
manažment si môže chcieť byť istý, že všetky požiadavky na kúpu sú následne
objednané u dodávateľov. Externého audítora nemusí zaujímať táto oblasť
systému, keďže nemá vplyv na účtovné výkazy. Poslaním audítora, či už
interného alebo externého bude zistiť, aké sú ciele a následne, ktorá oblasť
systémov ich bude najviac zaujímať.
CVIČENIE 7.9.2
Účtovný systém je zostavený, aby spracovával operácie. Čo by ste Vy, ako
audítor, očakávali, že bude systém zachytávajúci výdavky plniť v súvislosti s
nákupnými operáciami? (Jeden návrh tu je ako pomôcka pre Vás)
Systém zachytávajúci výdavky by mal zaistiť, že:
Nákupy sú okamžite zaznamenané.
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Návrhy
Je dostatočne zabezpečené, že:
Všetky výdavky boli zachytené v účtovnom systéme (ÚPLNOSŤ).
Všetky záznamy sú skutočné (PLATNOSŤ).
Všetky výdavky boli zaznamenané v správnej sume (SPRÁVNOSŤ).
Všetky zaznamenané výdavky
systémom (ZAÚČTOVANIE).

sú

riadne

spracované

účtovným

Dodržal sa čas uzávierky (NAČASOVANIE).
Neexistuje odpoveď na horeuvedený (ťažký) príklad a toto ani náhodou nie je
kompletný zoznam. Účelom tohto cvičenia je identifikovať hľadiská ciele
kontroly , ktoré sú bežné pre každý finančný systém.
Horeuvedený príklad identifikoval niektoré z týchto cieľov kontrolného
systému. Tieto a aj iné, ktoré môžu týkať audítorov , zobrazuje nasledujúca
tabuľka.
CIELE KONTROLY
Úplnosť

DEFINÍCIA

Overenie

Všetky operácie by mali byť zaznamenané a zachytené v
hlavných účtovných knihách.
Zaznamenané sú len ‘skutočné’ operácie alebo položky, t.j.
zachytené operácie sa naozaj uskutočnili alebo zachytené
aktíva a pasíva naozaj existujú.
Okamžité zaznamenanie operácií (dôležité pre informácie pre
manažment)
Aktíva (hmotné alebo nehmotné, napr. elektronické údaje)
organizácie sú zabezpečené
Všetky operácie sú uskutočnené v rámci právomocí spoločnosti
a finančné prostriedky boli vynaložené na účel, na ktorý mali
byť.
Operácie sú riadne overené ešte predtým, ako sú spracované.

Presnosť

Sumy sú zaznamenané presne, t.j. sú numericky presné.

Správnosť
Vykazovanie
Pravidlá

Operácie sú správne a náležité ako aj odôvodnené.
Členenie aktív, pasív a operácií je správne.
Interné pravidlá/ smernice a zásady sú dodržané

Dokazovanie

Všetky operácie môžu byť doložené určitým záznamom
organizácie

Platnosť

Včasnosť
Bezpečnosť
Zákonnosť

Niektoré z týchto cieľov sú viac či menej dôležité v závislosti od systému,
ktorého sa majú týkať. Určité ciele sú však absolútne nevyhnutné pre akýkoľvek
systém. Napríklad úplnosť a platnosť ďaleko vyvažujú ostatné, keďže
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vnútorné kontroly dávajú istotu, že všetky operácie sú zaznamenané, a že
záznamy sú platné, systém zaznamenal správne množstvo operácií.
Následné spracovanie, napr. že správna peňažná alebo iná hodnota je
zaznamenaná (PRESNOSŤ), že operácie sú zaznamenané na správnom
mieste (VYKAZOVANIE), a že sú spracované načas (VČASNOSŤ), sa dá veľmi
jednoducho skontrolovať.
Ak operácie nie sú zaznamenané, následné spracovanie je nepodstatné.
Účtovné výkazy alebo iné záznamy nebudú správne – budú podhodnotené
alebo nedajú úplný obraz.
Ak sú zaznamenané neplatné operácie, následné spracovanie bude takéto
operácie považovať za pravé a podľa toho ich aj spracuje. Finančné výkazy by
boli nadhodnotené.

7.10 ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY
Niektorá literatúra hovorí, že interný audit by mal ohodnotiť systém a urobiť
záver, že kontroly sú dobre fungujúce. (Audítorské štandardy vyžadujú od
externých audítorov, aby uskutočnili kontroly vecnej správnosti pri vytváraní ich
názoru, ale nehovoria do akej miery.)
Avšak žiaden systém nemôže garantovať, že predíde alebo odhalí každý
podstatný podvod alebo chybu a žiaden systém nemôže ustrážiť, či nedošlo k
dohodám medzi pracovníkmi zúčastňujúcimi sa na podvode. Preto by sa vecné
testovanie malo vždy vykonávať internými audítormi.
Externí a interní audítori majú rôzne ciele kontroly . Externých audítorov
zaujíma pravdivosť a regulárnosť finančných výkazov a zákonnosť operácií, aj
keď o zistených slabostiach (a odporúčaných zdokonaleniach) sa zmienia v liste
pre vedenie účtovnej jednotky. Externí audítori sa špeciálne budú venovať
auditom efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov pri špeciálnych
projektoch a podávať manažmentu príslušné správy.
Interný audit sa bude zameriavať na efektívnosť pri systémovom audite viac ako
externý audit, ale môže takisto uskutočniť konkrétny audit efektívnosti projektu.
Audit efektívnosti sa venujeme v inej časti.
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OTESTUJTE SA
Odpovedzte na nasledujúce otázky a skontrolujte si odpovede v texte.
V ktorej fáze SBA by ste urobili test prechodu systémom?
Vymenujte fázy SBA.
Definujte test súladu.
Definujte test vecnej správnosti.
Vysvetlite rozdiel medzi cieľmi stanovenými manažmentom a cieľmi
stanovenými audítormi.
Vymenujte bežné hľadiská cieľov kontroly.
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Zhrnutie
Mali by ste dobre rozumieť fázam systémového auditu systému a vedieť, kedy
ho uskutočniť. Špeciálne by Vám mali byť jasné bežné hľadiská cieľov kontrol.
Táto časť obsahovala pomerne veľa odborných výrazov, čo vysvetlíme z
praktickej stránky v ďalších častiach:
Ako si tvoríte harmonogram?
Aké typy kontrol obsahuje a ktoré sú najdôležitejšie?
Aké typy testov súladu môžete urobiť?
Čo obsahuje kontrolný zoznam vnútornej kontroly?
Aké typy podrobnej kontroly môžete uskutočniť?
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ODBORNÁ SKÚŠKA Č. 1
Nasledujúca otázka bola na skúške z Odbornej účtovnej kvalifikácie CIPFA v
decembri 1995.
Robíte audit obecného systému platieb vlastníkom súkromných sanatórií za
služby, ktoré poskytujú pre stálych obyvateľov. Hlavné znaky súčasného
systému sú:
vlastníci sanatórií nevzniesli žiadne nároky .
Systém je manuálny – platobné šeky sú vypisované manuálne a
platby sa robia prostredníctvom šekov každé dva týždne cez
veriteľský systém na základe informácií oddelenia sociálnych služieb
a finančného oddelenia.
Ku každému šeku je pripojený manuálne vypísaný zoznam stálych
obyvateľov, v prospech ktorých sa robia platby.
Od vlastníka domu sa požaduje vrátiť zoznam s potvrdením, že
všetky údaje o stálych obyvateľoch sú správne.
Bolo Vám povedané, že kvôli nedostatku pracovníkov nikto na
obecnom zastupiteľstve nekontroluje, či sa tieto zoznamy vracajú.
Raz ročne je zoznam poslaný do každého sanatória so žiadosťou na
vlastníka, aby potvrdil, že všetky detaily sú správne, ale neexistuje
dôkaz o tom, či tieto dokumenty boli niekedy skontrolované
zamestnancami obecného zastupiteľstva.
Medzi súkromnými sanatóriami a miestnym úradom existuje zmluva
umožňujúca uskutočniť audítorskú kontrolu.
Plánujete návštevu jedného zo súkromných sanatórií a máte v pláne
vziať so sebou asistenta audítora.
Je potrebné:
Manažmentu Oddelenia sociálnych služieb stručne vysvetliť hlavné slabiny
horeuvedeného systému a urobiť odporúčania na zdokonalenie.
Stručne vysvetliť výhody automatizácie horeuvedeného systému a
akýchkoľvek kontrol, ktoré by ste tam chceli mať.
Popísať pravdepodobné kontroly, ktoré ste chceli uskutočniť v sanatóriách,
ktoré ste navštívili.
Aké činnosti budú potrebné, ak zistíte, že záznamy v sanatóriách nesúhlasia
so záznamami obecného zastupiteľstva ?
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Kapitola 8
Systémový audit: Zdokumentovanie systému

8.1

ÚVOD

Keď už ste oboznámení s konceptom SBA, môžete prejsť k tomuto modulu,
ktorý Vás oboznámi s prvou fázou SBA: Zdokumentovanie systému.
8.2

CIELE

Po ukončení tejto časti by ste mali byť schopní:
Popísať techniky, ktoré slúžia na zdokumentovanie systémov.
Vymenovať rôzne typy schém a vysvetliť ich využitie.
Nakresliť schému manuálnych systémov a (jednoduchých) počítačových
systémov.
Vysvetliť, ako získať informácie nevyhnutné k zdokumentovaniu
systému.
Plánovanie štúdia
Pred naštudovaním tejto kapitoly by ste mali mať naštudovanú kapitolu 7, “Úvod
do systémového auditu”. Ešte predtým, ako sa začnete venovať tejto kapitole
sa uistite, že sú vám jasné ciele a úlohy SBA a spôsob, ako SBA teoreticky
funguje.
Zároveň môže byť pre Vás užitočné pouvažovať nad všeobecnými zásadami a
technikami vykonávania auditu, s ktorými ste sa oboznámili v kapitole 6.
Na naštudovanie tejto kapitoly si zarezervujte 2 hodiny. Úlohy v tejto časti
vyžadujú, aby ste pre seba prakticky zdokumentovali systémy. Pomôže Vám ak
budete mať k tomu k dispozícii zvláštny papier.
8.3

ÚVOD DO ZAZNAMENANIA SYSTÉMU

Pochopenie štruktúry, činností a systémov organizácie je mimoriadne dôležité
pre všetky druhy auditu. Zatiaľ čo v tejto kapitole sa budeme zameriavať na
zdokumentovanie účtovných systémov v rámci auditu finančných systémov,
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tieto spôsoby sú použiteľné aj v iných oblastiach auditu, aj keď do menšej
miery.

Podstatu systémového auditu tvoria tri otázky:
Čo by sa malo v systéme diať?
Je to, čo by od systému očakáva to, čo sa má diať?
To, čo by sa malo diať, sa naozaj deje ?
Otázka (i) je oblasťou nášho záznamu systému, ktorá zaznamenáva to, čo sa
deje v systéme na základe pohovorov so zamestnancami, previerky
systémovej dokumentácie a samotného odskúšania testom prechodu
systémom.
Otázka (ii) je oblasťou, ktorej sa venuje Dotazník vnútornej kontroly, ktorý
používame pri analýze záznamu systému, a to pri ohodnotení jeho efektívnosti.
Otázka (iii) je oblasťou pokrytou testmi súladu a podrobnými testami, ktorými
kontrolujeme, že to, čo sa naozaj deje je to, čo sa má diať.
8.4

SPÔSOBY METÓD ZDOKUMENTOVANIA SYSTÉMOV

Existujú tri odlišné metódy dokumentovania systémov:
Voľné poznámky.
Schémy.
Dotazníky vnútornej kontroly (ICQ).
Pri systémoch akejkoľvek náročnosti sa budú tieto metódy pravdepodobne
vzájomne dopĺňať.
Voľné poznámky
Výhody voľných poznámok sú:
Ak sú dobre napísané, môžu napomôcť najľahšie pochopiť systém.
Môžu byť napísané počítačom a jednoducho aktualizované.
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Nevýhody voľných poznámok sú:
Ich príprava môže trvať dlho, a ak nie sú dobre napísané, nestojí za to
ich písať.
Zmeny v systéme môžu viesť k nadmernému prepisovaniu.

Čitateľ (či už je to manažér prezerajúci si poznámky alebo budúcoročný
audítor snažiaci sa porozumieť systému) je nútený sledovať myšlienkové
pochody pisateľa, aj keď by možno uprednostnil posúdenie systému
iným spôsobom.

Je ťažké posúdiť, či sú úplné.

Schémy
Výhody schém sú:
Reprezentujú jednotlivé kroky v systéme v ich chronologickom poradí.
Jasne ukážu medzery v zdokumentovaní systému.
Jasne ukážu rozdelenie povinností a kontrolných hľadísk.
Dosť zjednodušujú odvolávanie sa priamo na určitú konkrétnu časť
systému.
Akékoľvek zmeny v systéme sa v nich ľahšie zachytia ako vo voľných
poznámkach.
Nevýhody schém sú:
Nevedia vysvetliť, prečo je systém taký, aký je (na toto sú dobré voľné
poznámky).
Môžu byť veľmi podrobné, pokiaľ sa ich autor príliš to práce zahĺbi.
Nemôžu kritizovať alebo hodnotiť systém (toto robia ICQ).
Môžu byť nepraktické, ak majú obsahovať niekoľko alternatívnych
postupov, napr. čiastočná dodávka objednaného tovaru, vrátenie tovaru
(na vysvetlenie, ako systém postupuje pri nezvyčajných alebo
zriedkavých operáciách sú dobré voľné poznámky).
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Dotazníky vnútornej kontroly - ICQ
Pôvodne boli ICQ používané len na hodnotenie kontrol v systéme. Zatiaľ čo
schémy doplnené voľnými poznámkami zostávajú najviac obľúbeným
spôsobom opísania systému, sú aj situácie, kedy sú pre zdokumentovanie a
ohodnotenie systému vhodné ICQ. Tento spôsob je časovo menej náročný (a
menej dôkladný) a môže byť veľmi užitočný pri auditoch efektívnosti, keď
audítor hľadá slabosti namiesto toho, aby sa zameriaval na získanie istoty o
výstupoch systému. Použitie ICQ pri dokumentovaní a hodnotení systému vo
všeobecnosti vyžaduje skúsenejšieho audítora.

8.5

TVORBA SCHÉM

Hlavné typy schém sú:
Prehľad zobrazí na jednej strane papiera hlavné vstupy, postupy a
výstupy systému a napojenia na iné systémy (počet symbolov v schéme
by mal byť minimálny).
Postupová (alebo dokumentová) schéma je (predovšetkým) grafické
popísanie systému, ktoré zobrazí pohyb dokumentov a informácií v
systéme a postupy a kontroly, ktorých predmetom tieto dokumenty a
informácie sú. Zachytáva tiež rôzne oddelenia (alebo ľudí), ktorí
vykonávajú postupy.
Schéma postupu v informačnom systéme zobrazuje vstupy,
spracovanie a kontroly v informačnom systéme (môže byť skombinovaná
s postupovou schémou). Mali by sme sa zamerať na postupové schémy
spolu s jednoduchými počítačovými aplikáciami.
CVIČENIE 8.5.1
Zdokumentujte systém logicky a chronologicky pomocou schémy. Podľa
poradia identifikujte dokumenty v systéme nákupu až po faktúru za nákup, za
predpokladu, že hlavné oddelenia sú Nákup, Zásoby a Učtáreň. Identifikujte
pôvodcu každého dokumentu, počet kópií a prijímateľa každej kópie.
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Návrhy
Bežný systém zachytávajúci nákupy môže obsahovať nasledujúce dokumenty:
Požiadavka na nákup, daná oddelením Zásoby, dva exempláre pre Zásoby
a Nákup.
Objednávka nákupu, daná odd. Nákup; tri exempláre pre Nákup, Zásoby a
Dodávateľa.
Dodací list dodávateľa; jeden exemplár založený v Zásoby.
Účtenky za tovar vystavené predajňou (Goods received notes GRNs),; tri
exempláre pre Zásoby, Nákup a Učtáreň.
Faktúra za nákup, obdržaná od dodávateľa, založená v Učtárni.

CVIČENIE 8.5.2
Ako sa dajú využiť horeuvedené dokumenty pri zostavovaní kontrol v systéme,
aby:
Všetky výdavky a záväzky boli zaznamenané (ÚPLNOSŤ).
Každý zaznamenaný výdavok je pre organizáciu prirodzený (PLATNOSŤ).
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Návrhy
Úplnosť
Nákup sa zhoduje s objednávkou a príjemkami. Nespárované objednávky
môžu byť skontrolované, či sú z bežného obdobia – pri starých
objednávkach bude odkontrolované s dodávateľom, či bol tovar dodaný.
Takisto Učtáreň sleduje zložku príjemky, či neobsahuje staršie, nespárované
s faktúrami.

Platnosť
Nákupy musia súhlasiť s príjemkami a objednávkami, aby sme si boli istí, že
dodaný tovar bol objednaný.
Učtáreň spáruje faktúry s príjemkami, aby sa zabezpečilo, že faktúry sú za
skutočne dodaný tovar a za odsúhlasenú cenu.
Pozn. Schéma je lepším spôsobom vysvetlenia systému.
Hlavné symboly používané v schémach sú nasledujúce:
SYMBOL

PRÍKLAD

1
1

DOKUMENT
predčíslovaná

3

2

Objednávka, trojexempelárová,
Pokl.
kniha

2

KNIHA
3

TOK DOKUMENTOV

Dod.
faktúra

TOK INFORMÁCIÍ

Denník
nákupo

Vložte dodáv.
faktúru do denníka
POSTUP/OPERÁCIA

Vložte podľa dátumu

D

6
Vložte podľa poradia
dodávateľov (abecedne)

A

ZLOŽKA
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SYMBOL

PRÍKLAD

7.

Prí-

Dodáv.

jemka

faktúra

KONTROLA

Odsúhlasenie detailov
SPOJKA

9.
Založiť podľa
čísla
DOHAD

N
F/C 2
F/C 4

10.
Dodáv.
faktúra

V.D.U.

11.

F/

Vklad faktúry
Počítačový
Program
zložka podľa
dodávateľov

Dočasná
DA
(abecedne)

SYMBOL

PRÍKLAD

F/C 2

12.

Počítačový disk

Ponák
upná
účt.

Nákupná
účt.
kniha

Zoznam
dodáv. faktúr

13.

Výstup z počítača
F/C 4
Objed
návka

14.

Dokument vychádzajúci
zo systému

Dodávateľovi
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Pred odskúšaním nejakých schém stojí za to porozmýšľať nad tým, čo by ste
mali a nemali robiť.
ROBTE
Použite pripravenú šablónu
Použite veľa priestoru, použite
papier formátu A3
Pripravte si hrubý náčrt
Uistite sa, že rozumiete systému
pred ukončením.
Použite ceruzku
Urobte samostatnú schému pre
každú náležitú časť systému
Uistite sa, že všetky dokumenty sú
založené a zlikvidované alebo
vychádzajú zo systému
Vyhýbajte sa pretínajúcim sa
čiaram

NEROBTE
Nekreslite voľnou rukou
Nerobte chaos v schéme
Nepokúšajte sa to urobiť poriadne
na prvýkrát
Nemárnite čas precíznym
dokončením a potom zistíte
nedostatky
Nepokúšajte sa o dokonalosť
Nevyrábajte jeden diagram na celý
systém
Nenechajte niečo nedokončené,
otvorené
Nevyrábajte pohľad na železničnú
križovatku z vtáčej perspektívy.

Na záver niekoľko všeobecných zásad:
Pracujte zhora zľava smerom dolu doprava. Nikdy nechoďte zdola nahor
ani nepoužívajte diagonály.
Oddelenie povinností je dôležitou vnútornou kontrolou. Oddelenia (alebo
kancelárie a jednotlivci v rámci oddelení)
by mali byť
zobrazené/zobrazení v hornej časti schémy a ich úlohy vo vertikálnych
stĺpcoch pod každým z nich.
Ak je tam niečo nepodstatné, vynechajte to.
Akýkoľvek popis by mal byť na ľavej strane stĺpca, v prípade
nevyhnutnosti inde, s odvolávkou na schému.
Kreslenie schém musí byť logické, metodické a upravené.
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CVIČENIE 8.5.3
Prezrite si nasledujúcu schému, ktorá zaznamenáva (zjednodušený) systém pre
tvorbu tohto študijného materiálu. Použitím všeobecných zásad a toho, čo sa
má a nemá robiť, rozumne skritizujte túto schému počas 20-30 minút.

Voľný text

Č. tr.

W. CONN

B. JACK

J. LOUIS

Napísať materiál

1.

Postúpiť na prepísanie
na stroji .

Spracova
nie textu

2.

Korektúra materiálu

3.

Ak sú tam akékoľvek
chyby, znovu zadať
na prepísanie

4.

Texto
vý
súbor

Materiál
(napísaný)

Keď sú opravené, posu- 5,6
núťdo tlačiarne na tlačenie

Vytla
čený
mater
iál

Študentom

Návrhy
Schéma nemá názov.
Musíme vedieť, čo ľudia robia, t.j. autor, pisateľ, tlačiar.
Prvý symbol je prázdny (malo by tam byť “rukou písaný materiál”).
Pri operácii 1 materiál vychádza z operácie a operačný symbol by mal byť
nad symbolom dokumentu.
Operácia 2 zobrazuje pomocou bodkovanej čiarky, že len informácia ide
pisateľovi. Pisateľovi ide dokument, mala by to byť plná čiara.
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Operácia 3 je pre systém nevyhnutná a musí byť jasne a presne
zaznamenaná.
Ručne písaný materiál nie je zobrazený tak, ako je založený.
Vytlačený exemplár je zobrazený tak, ako keby bol vyrobený cez VDU – je
vyrobený z programu.
Pri operácii 4 máme problémy so vytváraním schémy – je tam slučka, pre
prípad, že sa vyskytnú chyby a končí keď chyby už nie sú. V tomto diagrame
si je autor vedomý problému a snaží sa ho vyriešiť. V takomto jednoduchom
systéme sa dá vysvetlenie pochopiť, ale tok informácií smerom hore
nesmie byť nikdy použitý. (Bolo by to oveľa horšie, keby bola použitá
diagonálna čiara). Navrhnuté riešenie si z toho ťažkú hlavu nerobí, ale v
praxi treba použiť vysvetlenie poznámkou. (Položka 5). Vo všeobecnosti sa
dá medzera v hlavnom prúde, napr. pri dodávkach len časti objednávky,
vysvetliť poznámkou.
Ako následok toku informácií smerom hore, autor urobil zásadnú chybu –
vysvetlil operáciu 4 ako kontrolu, ale v skutočnosti je to len postup. Tento
rozdiel je najdôležitejšou časťou pri zobrazovaní schémy.
Operácie 5 a 6 spolu nesúvisia a nesmú byť na rovnakej úrovni.
Operácia 5 je zbytočná – vyplýva z toku dokumentov. Operácia 2 je
podobne zbytočná – voľný text by mal byť “napísanie materiálu strojom”.
(Pozri položku 5).
V operácii 6, materiál je vytlačený na základe informácie o napísanom
materiále – preto by tam mala byť bodkovaná čiara od operačného symbolu
k tlačenému materiálu.
Miesto v diagrame pre J Louisa (tlačiara) bolo stlačené, pretože:
Nebol urobený hrubý náčrt.
Nebol použitý papier formátu A3.
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Schéma – Tvorba študijného materiálu
Voľný text
Tlač.
Napísať materiál a
zadať do tlače

Č. tr. Autor

Pisateľ

1.

Napísať na počítači

Spracova
nie textu

2.

Tex
tov
ý

Materiá
l
Materiál
(napísaný
ručne)

Korektúra materiálu

Vytlačiť materiál
Pozn.
Ak sú v operácii 3 zaznamenané chyby, napísaný materiál bude
doplnený a znovu
daný na operáciu 2, až
kým nebude bezchybný

Materiál
(napísan

3.

4.
5.

N

Vytla
čený
mater
iál

6.
Študentom

CVIČENIE 8.5.4
Hlavnými úlohami tohoto systému, ktorého výsledkom má byť študijný materiál,
sú:
Zabezpečiť, aby materiál bol v požadovanej kvalite.
Zabezpečiť, že ho študenti dostanú kompletný a bez chýb.
V súvislosti s úlohou 1, v schéme chýba vysvetlenie procesu kontroly, ktorou sa
zabezpečí, že materiál je kvalitný a technicky správny. Mohli by sme doplniť
funkciu kontrolóra, ale rozhodli sme sa, že to zjednodušíme.
Avšak, v súvislosti s úlohou 2, je tam do očí bijúca slabina v kontrole. Čo to je,
čo sa môže pokaziť a zostať neodhalené? Aké kontroly navrhujete?
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Použite horeuvedenú schému ako pomôcku.
Návrhy
Neexistujú žiadne kontroly, ktoré zabezpečia, aby:
Tlačiareň dostala všetky materiály.
Tlačiareň vytlačila všetky materiály.
Potenciálne neodhalené chyby sú:
Jednotlivé strany napísaného materiálu sa môžu stratiť pri prenose, pri
tlačení, alebo nebudú nikdy poslané to tlačiarne (avšak je možné, že
tlačiareň skontroluje súslednosť strán).
Posledných 100 strán alebo podobné množstvo nemusí byť poslané do
tlačiarne.
Tlačiareň pokazí tlač bez toho, aby si to niekto všimol.
Nevyhnutné kontroly sú:
Autor musí oznámiť tlačiarni celkový počet strán (ÚPLNOSŤ).
Autor si musí nechať kópiu napísaného materiálu (vývojové diagramy nie
sú v textovom formáte, a preto môže byť komplikované vytlačiť ďalší
exemplár) (BEZPEČNOSŤ).
Autor by mal skontrolovať aspoň jeden exemplár vytlačeného materiálu
oproti napísanému exempláru (PRESNOSŤ).
Najdôležitejšou kontrolou presnosti je korektúra napísaného materiálu autorom.
Poznámka: Použite vlastný papier (aby ste mali dosť miesta) a založte Vaše
odpovede k materiálu.
CVIČENIE 8.5.5
Aby ste si precvičili tvorbu vývojových diagramov, budeme uvažovať s
jednoduchým nákupným systémom a zakreslíme ho do diagramu podľa
logických prvkov. Príslušné oddelenia sú Zásoby, Nákup a Učtáreň. Najskôr
každý týždeň zamestnanci oddelenia Zásoby skontrolujú skladovú knihu a
zistia, čo nebolo dodané podľa objednávky. Požiadavky na nákup sú
vyhotovené zamestnancami oddelenia Zásob v dvoch predčíslovaných kópiách.
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Vrchný exemplár je podpísaný vedúcim oddelenia Zásoby a doručený na
oddelenie Nákup. Druhý exemplár sa založí podľa číselného poradia.
Nakreslite túto časť systému iba v oddelení Zásoby.
CVIČENIE 8.5.6
Keď je požiadavka na nákup doručená na oddelenie Nákup, tam sa vyhotoví
predčíslovaná objednávka s potrebnými detailmi v dvoch kópiách. Vrchná kópia
ide dodávateľovi. Druhá kópia (ak jej hodnota je väčšia ako £1 000 musí byť
podpísaná vedúcim) je pripojená k požiadavke a založená v zložke objednávky,
až kým k nej nepríde príjemka.
Znázornite diagramom túto časť systému v odd. Nákup.
CVIČENIE 8.5.7
Keď je tovar dodaný, Zásoby vyhotoví v dvoch kópiách príjemku, ktorá je už
predčíslovaná. Zásoby postúpi druhú kópiu Nákupu. Vrchná kópia je použitá k
záznamu do skladovej knihy a potom založená podľa dátumu.
Znázornite diagramom túto časť systému v odd. Predajne.
Kreslenie zvyšnej časti systému pomocou diagramov bude zahrnuté na konci
tejto kapitoly v časti Otestujte sa.
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Diagram 1
Voľný text

Zásoby

Č.tr.

Kniha
zásob

Kontrola opätovnej požiad.
objednať tovar a skompletizovať požiadavky na
nákup

1.

2

2.

1
Požiad
avka na

nákup

3.
Vrchná kópia overená
manažérom

4.

F/C 2

Uvedomte si
Záznam o skladovanom materiálu je kniha.
Predpokladá sa, že skladová kniha je vedená podľa poradia skladových
kódov.
Priloženie druhej kópie požiadavky na nákup na ľavú stranu zabráni kríženiu
čiar.
Uvedomte si, že operácia 4 je kontrola.
Na napojenie ďalšieho diagramu bola použitá spojka.
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Diagram 2
Voľný text

Nákup

Č.tr.

F
/

Požiadavka
na nákup

Objednávka musí obsahovať 1.
detaily uvedené v požiadavke
na nákup

2
1

Objedn
ávka

Ak je hodnota vyššia
ako Ł 1.000 je podpísaná
Manažérom

2.

Dodávateľovi

3.

TN

Uvedomte si
Znovu bola použitá spojka, ale tentoraz dokument vchádza do diagramu a
my sme vytvorili fantómovú požiadavku na nákup.
Prijatie je dočasné a bolo nám povedané, že čakáme na príjemku.
Znovu si uvedomte, že operácia 2 je kontrola.

151

AUDIT

Diagram 3
Voľný text

Č.tr.

Príjemka vystavená pri
prijatí tovaru

1.

Zásoby

1
nákup
Príje
mka

2

F/C 4

Kniha zásob je zaktualizovaná o príjem tovaru

2.

3.

D

4.
N

Uvedomte si
Pri prenose informácií z jedného existujúceho dokumentu do iného
zaznamenáme dve operačné značky s tokom informácií medzi nimi.
(Predtým sme pripravovali dokumenty zo zdroja informácií a neaktualizovali
sme existujúce dokumenty.)
Všimnite si, že neexistujú symboly pre tovar. V diagrame kreslíme len tok
dokumentov a informácií - nekreslíme pohyb aktív.
Tento diagram bolo náročné kresliť bez prekríženia čiar – všimnite si “hrby”,
ktoré znázorňujú, že dokumenty sa vzájomne nekombinujú.
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8.6

ZDROJE INFORMÁCIÍ

Získavanie informácií nevyhnutných pre popis systému môže byť časovo
náročné a musí byť urobené najefektívnejšie, ako sa len dá.
Po prvé, manažér zodpovedný za systém by mal poskytnúť audítorovi:
Jasný popis systému a systémových cieľov.
Akékoľvek poznámky a manuály, ktoré existujú o systéme.
Zoznam oddelení a zamestnancov, ktorí prichádzajúc do styku s
hlavnými časťami systému.
Podrobnosti o častiach systému, v ktorých je on zainteresovaný.

Po druhé, bude nevyhnutné urobiť pohovor so zamestnancami, ktorí
prichádzajú do styku s hlavnými časťami systému, aby sme boli schopní zistiť:
Aké dokumenty sa používajú.
Odkiaľ pochádzajú.
Na čo sa používajú.
Kam idú.
Aké kontroly a previerky bežia.
Počas pohovoru je užitočné skúsiť nakresliť hrubý náčrt diagramu systému tak,
ako je vysvetlený a na konci pohovoru si odsúhlasiť svoje chápanie.
Po tretie, ako súčasť testov prechodu systémom je dôležité sledovať hlavné
postupy a kontroly, ktoré tam sú.
Potom by ste mali byť schopní dokončiť popis systému, ktorý by mal
potvrdzovať testy prechodu systémom a aj rozhovor s príslušným
zamestnancom.
Poznámka. Existujúca informácia alebo manuály k systému môžu poskytnúť
užitočné informácie – dokonca tam môžu byť diagramy popisujúce systém. V
praxi je takáto informácia často podrobnejšia ako vyžaduje audítor (hlavne pri
manuáloch k počítačovému spracovaniu) a je dôležité si vybrať len to, čo je
podstatné.
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Teraz by ste sa mali pokúsiť dokončiť diagram znázorňujúci nákup, ktorý ste už
predtým začali. Oddelenia, ktoré tam budú, sú Nákup, Učtáreň a Elektronické
spracovanie údajov (ESÚ).
Začnite na oddelení Nákupu požiadavkou na nákup a objednávkou
prichádzajúcou z diagramu 2 a príjemkou prichádzajúcou z diagramu 3.
Informácia o zvyšnej časti systému je nasledovná:
Keď Nákup obdrží príjemku, odsúhlasí detaily s objednávkou a pripojí
príjemku a požiadavku na nákup a spolu ich pošle do Učtárne
Učtáreň po obdržaní týchto dokladov ich založí podľa čísla príjemky a na
týždennej báze odkontroluje príjemky, ktoré sa preskúmavajú.

Po obdržaní faktúry ju Učtáreň okamžite zaeviduje v knihe faktúr.
Učtáreň potom odkontroluje detaily faktúry s príjemkou a objednávkou. Ak
súhlasia, faktúra sa pripojí k príjemke, objednávke a požiadavke na nákup. A
postúpi ich v dávke na odd. ESÚ, kde sú spracované a celková hodnota faktúr
sa zaznamená.
ESÚ vpíše detaily faktúr do počítača a vráti faktúry na Učtáreň, kde sú dočasne
založené. Keď ESÚ vpíše detaily faktúr, informačný systém zaktualizuje
nákupnú účtovnú knihu a vyrobí záznam o operácii (zoznam spracovaných
faktúr) v dávke faktúr. Toto je posunuté do Učtárne.
Učtáreň skontroluje celkovú hodnotu záznamu o operácii s dávkou faktúr a
pokiaľ súhlasí, založí faktúru podľa poradia dodávateľov a záznam podľa
dátumu.
Poznámka. Skúste urobiť toto cvičenie dôkladne bez nahliadania do riešenia
(nazrite do predošlých diagramov, ak potrebujete)
Zhrnutie
Po testoch, ktorými sa otestujete, by ste mali byť schopní diagramom znázorniť
systém s relatívne jednoduchým počítačovým spracovaním – s určitou dávkou
sebaistoty.
Zamerali sme sa na finančné systémy a na bežné metódy pri ich
zaznamenávaní. Nezabudnite, že voľné poznámky sú dobré pre stručný
prehľad a pre popísanie nezvyčajných častí systémov, t.j. databázové systémy
by mali byť zaznamenané pomocou špecialistu na audit počítačov.
My budeme popisovať systém len ak by to bolo opodstatnené – takmer vždy,
keď sa snažíme robiť audit určitého systému na báze pravidelného cyklu, aby
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náš záznam systému, keď už je raz hotový, musel byť aktualizovaný len o jeho
zmeny uskutočnené od predošlého auditu.
Precízne, podrobné zaznamenávanie systému pri práci na audite efektívnosti
môže byť menej efektívne, ako keby sme použili len kontrolný zoznam k
systému a kontrolné otázky. Napríklad by bol použitý jednoduchý dotazník na
ohodnotenie systému na výrobu študijného materiálu, ktorý bol diagramom
znázornený vyššie.
Pri študovaní tejto kapitoly sa spomínali vnútorné kontroly. Tieto budú
spomínané a podrobnejšie rozvinuté v ďalšej kapitole.
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Kapitola 9
Systémový audit: Hodnotenie systému
9.1

ÚVOD

V dvoch predchádzajúcich kapitolách ste sa naučili, čo je SBA a ako môžete
identifikovať a zdokumentovať systém a jeho ciele. V poslednej kapitole bol
predstavený modul vnútorných kontrol. Táto kapitola Vám pomôže rozvinúť
chápanie SBA tým, že Vás oboznámi s tým, ako audítor môže ohodnotiť
efektívnosť systému a jeho kontroly.
9.2

CIELE

Po ukončení tejto kapitoly by ste mali byť schopní:
Prediskutovať ciele a atribúty vnútorných kontrol.
Zadefinovať kontrolné ciele a kľúčové kontroly.
Vysvetliť použitie kontrolných zoznamov a dotazníkov vnútornej kontroly
.
Načrtnúť proces tvorby kontrolných zoznamov a dotazníkov.
Naplánujte si svoje štúdium
Predtým, začnete tento modul, musíte mať ukončené a musíte rozumieť
kapitolám “Úvod do systémového auditu” a “Systémový audit: Zdokumentovanie
systému”. Takisto bude pre Vás táto kapitola jednoduchšia, ak pouvažujete nad
tým, čo ste naštudovali v kapitole 6, ktorá sa zameriavala na to, ako sa audit
vykonáva. Na túto kapitolu si zarezervujte 4 hodiny.
9.3

TEÓRIA VNÚTORNEJ KONTROLY

Vnútorná kontrola znamená celý systém organizácie, ktorý nás uistí:
Že obchodná činnosť je vykonávaná riadne a efektívne.
Že sú dodržiavané stratégie manažmentu.
Že aktíva sú zabezpečené.
Že záznamy sú úplné a presné.
Existujú dva rôzne typy kontrol:
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Kontroly sú nastavené tak, aby v prvom rade predchádzali chybám.
Kontroly sú nastavené tak, aby odhalili chyby, ktoré sa objavili.
Rôzne typy kontrol boli prediskutované do detailov v predošlých kapitolách.
Poznáme nasledujúce typy kontrol:
Organizačná
Podrobný organizačný plán zadefinuje zodpovednosti jednotlivých osôb, kto
im je podriadení a komu sú podriadení oni.
Fyzická
Tieto kontroly zahrňujú správu aktív, t.j.
Odškrtnutie šekov pri ich obdržaní.
Uzamykanie zásob.
Kontrola tovaru pri expedovaní.
Osobná
Zahŕňa výber pracovníkov a školenia. Ak sú tieto kontroly dobré, efekt môže
byť významný.
Dozorná
Ak zamestnanci nie sú pod dostatočným dozorom, je pravdepodobné, že
neodvedú svoju prácu poriadne.
Rozdelenie povinností
Nemalo by sa stať, že tá istá osoba zaznamenáva transakciu a spravuje
aktíva, t.j. prijíma tovar a platí za ne; expeduje tovar a prijíma zaň platbu;
vedie zoznam dlžníkov a odpisuje pohľadávky.
Overenie a schválenie
Úroveň overenia pre nákupy; schvaľovanie dodávateľských faktúr vyššie
postaveným pracovníkom, aby sa zabezpečila kontrola, za čo spoločnosť
platí.
Matematika a účtovanie
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Zaúčtovanie všetkých príjmov okamžite po ich obdržaní – pokladničné bloky
z centier voľného času, pokladničné knihy na zaznamenanie šekov
obdržaných poštou; kontrola rekonsiliácie účtov; banková rekonsiliácia.
Manažment
Manažérsky dozor; manažérska previerka prevádzkových účtov; rozpočtová
kontrola.
Príklad
Predpokladajme, že ide o kontrolný postup v mzdovom systéme a má byť
skontrolované sčítavania na mzdových hárkoch. Táto kontrola, ak je
uskutočnená mzdovým účtovníkom, bude dobrá ako kontrola chybovosti, ale
nie ako zamedzenie podvodu, kde je chybný údaj aj v sumáre. Efektívna
kontrola by tu vyžadovala rozdelenie úloh – kontrolór by nemal byť tá istá osoba
ako ten, kto to pripravuje.
Ohodnotenie kontrol bude uskutočnené sčasti popisom systémov (t.j. rozdelenie
úloh) a sčasti inými oblasťami (t.j. prijímanie pracovníkov a školenia budú
ohodnotené počas pohovorov s jednotlivcami, čo títo robia a ako systém
pracuje).

9.4

VYKONÁVANIE VNÚTORNEJ KONTROLY

CVIČENIE 9.4.1
Systémovým cieľom bude minimálne:
Aby vytvorená informácia bola úplná, presná a platná.
Máte zvážiť len úplnosť a platnosť a rozhodnúť sa, ktoré ciele sú pre
nasledujúce systémy dôležitejšie, a ktoré kontroly v systémoch zabezpečia
každý cieľ.
(Pozn. Pisateľovi trvalo hodinu odpovedať na túto otázku; existuje niekoľko
kontrol niektorých cieľov, preto rozmýšľajte dôkladne – nerobte si starosti, ak
na niečo zrejmé zabudnete!)
Nákupy v odd. Zásoby

Hotovostný príjem v centre voľného času
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Týždenné platy (na sklade údržby vozidiel)

Zásoby (morfium)
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Navrhované odpovede
Nákupy v odd. Zásoby
Obe úplnosť a platnosť sú dôležité v systémoch spotreby.
Úplnosť
Vyhľadajte staré nespárované objednávky a príjemky.
Vyhľadajte chýbajúce čísla podľa poradia spárovaných objednávok a
príjemiek.
Urobte rekonsiliáciu stavov v pokladničnej knihe voči jednotlivým
dodacím listom.
Vyhľadajte korešpondenciu alebo súdne konania od dodávateľov
vyžadujúcich platbu.
Platnosť
Overte objednávky.
Spárujte príjemky s objednávkami..
Spárujte faktúry s príjemkami.
Overte faktúry pred zaplatením.
Zabezpečte, aby audítori robili pravidelný audit.
Hotovostný príjem v centrách voľného času
Tu je platnosť menej dôležitá, keďže príjem hotovosti je tu prirodzený.
Úplnosť
Celá hotovosť sa vyberie a zaznamená v pokladnici.
Pokladnice používajú len na to oprávnení pracovníci.
Každý zákazník obdrží pokladničný blok.
Dvaja pracovníci spočítavajú tržbu, robia rekonsiliáciu
pokladničným blokom (% suma) a vypisujú doklad o zaplatení.

voči

Hotovosť je odvedená do banky, celá, denne.
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Chýbajúca hotovosť je nahlásená na ústredie.
Týždenné výplaty
Úplnosť je tu irelevantná, pretože ľudia, ktorí dostanú menší plat, alebo ho
nedostanú, sa budú čoskoro sťažovať.
Platnosť
Majster na týždennej báze overuje dochádzkovú knihu.
Majster a manažér prezrú mzdové listy.
Zoznam výnimiek v prípade veľkého množstva odpracovaných hodín,
mzdových taríf, dávok.
Nezávislé
personálne
oddelenie
overuje
novoprijatých
odchádzajúcich a zaznamenáva zmeny v hlavnom súbore.

a

Zásoby (morfium)
Je to trochu mätúce rozmýšľať nad zásobami z pohľadu úplnosti a platnosti.
Avšak, ak si pamätáme, zaoberáme sa informáciou vyprodukovanou
systémom, a preto je nám jasné, že hovoríme o evidencii zásob.
Cieľ úplnosti je, že všetky zásoby patriace organizácii sú zaevidované.
Cieľ platnosti je, že všetky zásoby, ktoré sú zaevidované, aj existujú. Oba
ciele sú dôležité.
Úplnosť
Inventúra skladu (porovnaná s evidenciou) na dennej báze.
Vedenie dvoch evidencií (jedna v sklade, jedna vo výkazoch) a
porovnanie na týždennej báze.
Minimálna úroveň zásob .

Jeden služobne starší lekár otvára skrinku, v ktorej je morfium držané
a iný ho vyberá (v prítomnosti ďalšieho zamestnanca)
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Platnosť
Inventúra skladu (v porovnaní s evidenciou) na dennej báze.
Iné komentáre
V systéme nákupu v odd. skladu budú neplatné operácie po tom, ako prešli
systémom, zistené len spätnou kontrolou (zvyčajne audítormi).
Transakcie, ktoré nie sú zaznamenané budú pravdepodobne nájdené, keď
dodávatelia reklamujú neobdržanie platby – avšak toto je neefektívna kontrola,
pretože nie je včasná. Kontroly musia odhaliť chyby rýchlo. (Evidencia denného
inventúrneho stavu zásob morfia.)
Rekonsiliácia dodávateľských výkazov voči nákupným účtovným knihám je
veľmi silnou kontrolou nad úplnosťou výdavkov – môžete si byť istí, že
dodávatelia zaznamenajú všetky ich faktúry vo výkazoch. Pretože je to časovo
náročné a aj drahé, v dnešnej dobe sa to nerobí pravidelne – niektoré
organizácie robia rekonsiliácie voči dodávateľským výkazom raz ročne.
“Zabezpečte, aby audítori robili pravidelný audit” nie je formálny komentár – to
je nesprávne. Audítori nie sú vnútorná kontrola; ich úlohou je ohodnotiť
vnútornú kontrolu.
Horeuvedené cvičenie nebolo jednoduché, aj keď bol potrebný len zdravý
rozum. Pri pohľade späť a riešení bola odpoveď jasná.
V praxi alebo na skúškach, keď Vás požiadajú venovať sa kontrolám v systéme:
Získajte jasné základné ciele systému.
Zamerajte sa na (tri alebo štyri) hlavné časti systému.
Potom pracujte na aspektoch úplnosti, presnosti a platnosti a
kontrolách (berte do úvahy, že presnosť vyžaduje úvodné
zaznamenanie detailov transakcie presne a zároveň presné
zaúčtovanie transakcie v systéme).
Na konci vyberte niektoré nepatrné aspekty systému, napr.
dobropisy, vrátené dodávky atď. a venujte sa im z tých istých hľadísk
úplnosti, presnosti a platnosti.
Predtým, ako vytvoríme spôsoby hodnotenia systémov, je tu ešte jedna úloha.
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CVIČENIE 9.4.2
Prejdite schému systému nákupu zásob, ktorá vytvorila riešenie, keď ste sa
testovali v predošlej kapitole o zdokumentovaní systému. V zmysle cieľov
kontroly identifikujte a napíšte :
Silné a slabé stránky systému.
Návrhy na zdokonalenie kontrol alebo efektívnosti systému.
Akékoľvek hľadiská systému, ktoré si myslíte, že v schéme chýbajú.
9.5

METÓDY HODNOTENIA SYSTÉMU

V praxi audítor nehodnotí systém z prvoradého dôvodu – používajú sa
Dotazníky o vnútornej kontrole alebo Kontrolné zoznamy vnútorných kontrol.
Dotazník o vnútornej kontrole (Internal Control Questionnaire - ICQ) je
zoznam otázok o kontrolách v rôznych logických častiach systému, napr.
objednávanie, prijímanie, fakturovanie tovaru v systéme nákupu zásob. Otázky
sú zostavené tak, aby odpoveď ÁNO znamenala dobrú vec, kým NIE znamená,
že v určitej časti systému môže byť slabina. Odpovede na tieto otázky pomôžu
audítorovi identifikovať silné a slabé stránky systému a zároveň ohodnotiť
systém tak, aby sa dalo spoliehať na kontroly v častiach, kde je systém silný a
hľadať následky slabých stránok (a zároveň robiť odporúčania manažmentu na
zdokonalenie).
ICQ sa stále používajú, ale pre hodnotenie hlavného toku finančných systémov
boli nahradené Kontrolnými zoznamami vnútorných kontrol. Rozumným
odôvodnením zmeny bolo, že ICQ boli občas používané ako cvičenie, kde sa
len odfajkúvajú okienka, ale nezameriavali pozornosť audítora na hlavné
kontroly v systéme a neumožňovali prispôsobenie sa konkrétnemu systému.
Kontrolné zoznamy vnútorných kontrol (Internal Control Checklists ICC)
nie sú zoznamy otázok ako také. Dobrý ICC obsahuje podrobne štruktúrovanú
sériu otázok v logickom poradí a je zostavený tak, aby rýchlo zistil kľúčové
znaky hodnoteného systému. V porovnaní s ICQ by mali byť flexibilnejšie k
určitému systému, aj keď je to štandardný dokument.
Je možné zostaviť ICQ podľa konkrétneho systému. Má to výhodu, že konečný
produkt je určite lepšie prispôsobený systému. Je to tiež nevyhnutné, keď
auditovaný systém je nezvyčajný alebo špecializovaný, alebo štandardný ICQ
nie je k dispozícii. Zostavenie ICQ podľa náčrtu vyžaduje značné skúsenosti a
môže byť časovo náročné. Avšak, aby sme si precvičili základy, vyskúšajte si
nasledujúcu úlohu.
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CVIČENIE 9.5
Boli ste požiadaní zostaviť ICQ pre audit bankovej rekonsiliácie v nemocnici
Lanmar Hospital. Tu je stručný popis systému.
Bankovú rekonsiliáciu všetkých bankových výpisov pripravuje na mesačnej
báze Brenda, účtovníčka manažmentu. Nie je zodpovedná za príjmy alebo
platobné funkcie.
Brenda v rámci rekonsiliácie porovnáva debety a kredity na bankových výpisoch
s tými, ktoré sú zaznamenané v pokladničnej knihe. Brenda zisťuje akékoľvek
chýbajúce položky v rekonsiliácii staršie ako jeden mesiac.
Po tomto popise a poučení, ako sa robí ICQ, na vlastnom papieri urobte
dotazník na systém bankovej rekonsiliácie.
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Navrhovaná odpoveď
Meno klienta: Lanmar Hospital

Pripravil:

Vec: Banková rekonsiliácia /vysvetliť v slovníku výrazov/

Č.
otáz
ky

Otázka

1

Je banková rekonsiliácia
pripravená na pravidelnej báze
Je pracovník zodpovedný za
túto funkciu nezávislý od
príjmov a platobných funkcií.
Alebo je rekonsiliácia
kontrolovaná nezávisle
Ten, kto pripravuje
rekonsiliáciu, dostáva výpisy
priamo z banky a uschováva
ich do rekonsiliácie
Obsahuje nezávislá
rekonsiliácia:
Porovnanie debetov a kreditov
na bankových výpisoch s
pokladničnou knihou
Porovnanie platených šekov s
pokladničnou knihou čo do
mien, dátumov a súm
Kontrola podrobných záznamov
o prijatých platbách s
pokladničnou knihou
Prieskum akýchkoľvek
nesediacich položiek
Sú položky staršie ako mesiac
skúmané, aby sa zistilo, či sú
prirodzené

2a

2b
3

4
4a

4b

4c

4d
4e

Odpoveď
Áno/Nie

Hodnotenie
silnej stránky
vnútornej
kontroly
(Uspokojivé A
Slabé N)

Skontroloval:

Riešenia

Odvolávka
na program
Auditu

Pri horeuvedených odpovediach by ste si mali poznamenať nasledovné body:
Akákoľvek položka v stĺpcoch na odpovede, kde odpoveď je NIE bude
vyžadovať ďalšie skúmanie (okrem 2a a 2b).
Od audítora sa vyžaduje, aby povedal, či kontrola je ‘uspokojivá alebo
slabá’. Všetkými ‘slabými’ časťami by sa mal niekto zaoberať, napr.
diskutovaním s klientom, formou listu s vysvetlením slabých miest.
Horeuvedené definície ICC a ICQ sú najčastejšie používané. Avšak v praxi sa
ICC často nazývajú ICQ, čo je mätúce. ICQ sú často nazývané ICEQ

165

AUDIT

(dotazníky o hodnotení vnútornej kontroly, ICEQs - Internal control evaluation
questionnaires). V ďalšej kapitole sa budeme zaoberať používaním
štandardných ICQ.
9.6

ŠTANDARDNÉ ICQ A KĽÚČOVÉ KONTROLY

Štruktúra ICQ je taká, že vytýči ciele kontrol systému a pre každý cieľ existuje
niekoľko otázok o primeranosti kontrol (opäť systémom ÁNO/NIE). Štruktúra
týchto otázok je taká, aby ukázali existenciu kontroly (alebo kontrol) v systéme,
ktorá je podľa názoru audítora dostatočná na splnenie cieľa kontroly a na ktorú
sa audítor môže spoľahnúť (ak bolo testovanie súhlasu uspokojivé) a zároveň
sa môže zúžiť rozsah testovania vecnej správnosti. Takéto kontroly sa nazývajú
kľúčovými kontrolami.
Otázky z ICQ by samozrejme tiež mali ukázať akékoľvek slabé miesta v
systéme.
Napokon, znovu zopakujeme, že ciele kontrol sú stanovené audítorom. Externý
audítor sa bude nimi zaoberať iba pri vyjadrovaní názoru na výkazy. Interný
audítor pravdepodobne pokryje širšiu oblasť pri kontrole systému, t.j. audit bude
vo všeobecnosti posudzovať ciele kontroly manažmentu, kým interný audit
poskytuje službu manažmentu.
CVIČENIE 9.6.1
V tejto fáze by ste mali prejsť priložené ICQ (nazvané Kontrolný zoznam
vnútornej kontroly). Pozorne si prečítajte úvodné poznámky a tretiu stranu, na
ktorej sú vymenované ciele kontroly systémov. Prejdite si zvyšok dokumentu.
Jeho použitím znovu ohodnoťte schému systému nákupu zásob. Poznamenajte
si akékoľvek ďalšie body ohľadom:
Silných a slabých stránok systému.
Návrhy na zdokonalenie kontrol alebo efektívnosti systému.
Akékoľvek aspekty systému, o ktorých si myslíte, že v schéme chýbajú.
Vaše hodnotenie by malo obsahovať schémy 1-3, požiadavku na nákup,
objednávku a prijatie tovaru. Použite nasledovné názvy:
Silné stránky
Slabé stránky
Odporúčania
Chýbajúce informácie

166

AUDIT

Návrhy
Silné stránky
Rozdelenie povinností je primerané.
Predčíslované príjemky sú vystavené pre všetky prijaté tovary.
Objednávky na vysoké sumy sú špeciálne overené.
Všetky nákupy vyžadujú predčíslované poradie.
Dodávateľské faktúry sú odsúhlasené s príjemkou a objednávkou.
Nespárované príjemky sú skúmané.
Vkladanie dodávateľských faktúr je kontrolované po dávkach.
Slabé stránky
Na požiadavkách na nákup, príjemkách a objednávkach nie je poradové
číslo.
Nevybavené objednávky nie sú skúmané.
Odporúčania
Požiadavky na nákup sa môžu stratiť medzi odd. Zásoby a Nákupu a nie
je tam poradové číslo, aby bolo možné takýto problém odhaliť. Avšak
je diskutabilné, či by prínos takejto kontroly vyvážil náklady s tým
spojené (záleží od organizácie).
Odd. Nákupu by malo pravidelne prezerať nevybavené objednávky , aby
zistilo konkrétnych dodávateľov, ktorí nedodržali dodaciu lehotu a
ktoré môžu opustiť nemocnicu aj keď neexistujú dostatočné zásoby
na pokrytie potrieb.
Odd. Nákupu by si malo ponechať kópiu všetkých objednávok, keďže
objednávky po dodacej lehote sú dôležité pre reklamácie u
dodávateľov (v súčasnosti je objednávka po obdržaní príjemky
posunutá na odd. Učtárne). Odporúčame, aby sa objednávky
vystavovali v troch exemplároch, aby si odd. Nákupu mohlo ponechať
kópiu.
Odd. Nákupu by malo skontrolovať poradové číslo vyplnených
objednávok (podľa ich vlastnej kópie), aby sa uistili, že žiadna
nechýba.
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Odd. Učtárne by malo odkontrolovať poradové číslo príjemky, aby sa
uistili, že žiadna nechýba. Aby sa toto umožnilo, príjemky by mali byť
po odsúhlasení a odkaze na faktúru založené zvlášť podľa číselného
poradia.
Chýbajúce informácie
Schéma neposkytuje informácie o:
Kontrole nad knihou objednávok.
Mieste prijatia tovaru.
Kontrole nad bezpečnosťou a pohybom zásob (môže byť zvlášť
pokryté auditom zásob).
Postupoch pri trvalých a urgentných objednávkach.
Postupoch pri oceňovaní.
Otázky v ICQ o overení objednávok sú zväčša irelevantné, pretože pre účely
tohoto príkladu sme posudzovali len nákup zásob. V praxi sa musia brať do
úvahy ostatné výdavky, ktorými sa zaoberá ten istý systém fakturácie, napr.
poskytovanie služieb, nákup stálych aktív, spotrebné statky atď. /dlhodobý a
krátkodobý hmotný a nehmotný majetok/
Väčšina horeuvedených informácií môže byť vysvetlená separátnou
poznámkou (okrem napr. cien).
Iné komentáre
ICQ nekladie otázky o kontrolách, aby sme sa uistili, že bol prijatý len
objednaný tovar (cieľ kontroly 4). Keby odd. Zásoby malo kópiu objednávok a
skontrolovalo tovar s objednávkou predtým, ako prijme tovar, bola by to náležitá
kontrola.
Cieľom tohto bodu nie je znevážiť ICQ – dokazuje len, že sú rôzne spôsoby,
ako sa môžeme na veci pozerať a ak Vaše riešenie tohoto príkladu nie je
rovnaké ako horeuvedené, to neznamená, že Vaše riešenie nemôže byť
rovnako dobré! Skutočne, neexistuje na to len jedna správna odpoveď.
Štandardný ICQ môže silne pomôcť systémovému auditu. Môže mať
nasledujúce VÝHODY, ak sú dobre zostavené a použité:
Stanovujú ciele kontroly. V praxi potrebujete skúsenosti, aby ste
vedeli identifikovať ciele kontroly (na skúške musíte vydať zo seba to
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najlepšie, čo viete) a aj keď systém môže mať ciele kontroly, ktoré
štandardný ICQ neobsahuje, ICQ aspoň poskytne základné podklady.
Zavádzajú poriadok, štruktúru a štandardy pre hodnotenie kontrol.
Slúžia ako opora pre neskúsených audítorov.
Slúžia ako poradná pomôcka pre skúsených audítorov (napr.
chýbajúca kontrola objednávkových kníh v predchádzajúcom
príklade).
Zabezpečia trvalý záznam pre budúcich audítorov.
Zabezpečia základ pre previerku uskutočnenú vedením auditu.
Podnecujú audítorov rozmýšľať.
NEVÝHODY štandardných ICQs sú:
Nikdy nebudú na 100% vyhovovať určitému konkrétnemu systému a
audítor musí byť flexibilný, aby ich vedel vyplniť.
Neskúsení audítori môžu venovať veľa pozornosti otázkam o
okrajových alebo nepodstatných kontrolách.
Ak sú použité mechanicky, ich vyplňovanie môže byť zdĺhavé.
ICQ nemusia zobrazovať ľudské dimenzie systému, ktoré môžu mať
značný vplyv na kvalitu kontrol.
CVIČENIE 9.6.2
Organizácia predáva tovar zo zásob na úver.
Navrhnite ciele kontroly, ktoré by podľa Vás mal systém obsahovať, aby sa
zabezpečil úplný, presný a platný záznam o predajoch a dlžníkoch.
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Navrhovaná odpoveď
Je tam dostatočná istota, že:
Predaje sú riadne overené?
Všetky vyexpedované tovary sú vyfakturované?
Všetky faktúry sú riadne vystavené?
Všetky faktúry sú zaevidované?
Faktúry sú riadne doložené?
Všetky úvery zákazníkom sú platné?
Prijatá hotovosť a šeky sú riadne zaznamenané a vložené?
Neplatiči budú upozorňovaní a organizácia je chránená pred zlými a
problematickými dlhmi?
Všetky operácie sú riadne zaúčtované?
Organizácia sa riadne zaoberá predajom za hotovosť?
Rôzne predaje sú kontrolované?
Na konci obdobia systém nenadhodnotí ani nepodhodnotí dlžníkov?
Opakovane pri systéme nákupu zásob sme sa pokúsili donútiť Vás, aby chápali
systém od jeho základov. Nie je ľahké zostaviť ciele kontroly - ale očakáva sa
od Vás, aby ste sa o to pokúsili pri určitom stanovenom systéme.
Postup je nasledujúci:
Identifikovať príjmy, výdavky, aktíva a pasíva vyplývajúce zo systému.
Identifikovať hlavné operácie.
Zistiť ciele kontroly čo do úplnosti, presnosti a platnosti berúc do úvahy
hlavné časti systému.
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9.7

SLABÉ STRÁNKY

Audítor bude schopný identifikovať slabé stránky z troch hlavných oblastí:
Z ICQ.
Z testov súhlasu (kontrola buď nie je aplikovaná alebo nie je aplikovaná
riadne).
Z testov vecnej správnosti (keď sa zistí chyba pri kontrole, odhalí sa slabosť
v kontrole predtým neidentifikovaná).
Hlavná (alebo veľmi dôležitá) časť práce audítora je odporúčať manažmentu
zdokonalenia, ktoré sa majú urobiť v systémoch.
Po zistení slabej stránky v kontrole je potrebné, aby sa odporúčaním reálne
odstránila slabá stránka. Tri body musíme zvážiť:
Aj keď je to nepatrná slabá stránka, riešenie môže byť tak drahé, že
preváži samotný prínos.
Ak maximálne potenciálne náklady kvôli slabej stránke sú nízke, môže
byť akceptovateľné ju jednoducho ignorovať (po dohovore s vedením).
Kým kontroly môžu byť nedostatočné, napr. nevybavené príjemky nie sú
skúmané, môžu existovať kompenzačné kontroly, ktoré pokrývajú oblasť
slabej stránky, napr. dodávateľské výkazy sú rekonsiliované so stavom v
nákupnej účtovnej knihe.
Najdôležitejšie je, že keď sa odhalí slabá stránka, audítor je zodpovedný nielen
za odporúčanie zdokonalení. Audítor musí zhodnotiť, či sa nejaká podstatná
chyba dostala do systému následkom slabej stránky; toto sa zistí vecným
testovaním.
9.8

ZÁVER

Táto kapitola sa zaoberala praktickou aplikáciou systémového auditu s ohľadom
na hodnotenie vnútorných kontrol a testov súladu.
Mali by ste chápať, čo je potrebné na zostavenie cieľov kontroly a mali by ste
byť schopní pokúsiť sa rozumne identifikovať ciele kontroly pre akýkoľvek
systém.
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OTESTUJTE SA
Vymenujte ciele kontroly pre mzdový systém.
Ako audítor identifikuje slabé stránky v systéme a čo musí zároveň urobiť,
aby sa slabé stránky identifikovali?
Za akých okolností môže audítor zostaviť ICQ z náčrtu?
Čo je kompenzačná kontrola?
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ODPOVEDE
Existuje odôvodnená istota, že:
Sú zamestnanci platení len za vykonanú prácu?
Dostávajú zamestnanci správnu výšku hrubej a čistej mzdy?
Dostávajú správni zamestnanci správne sumy?
Je účtovanie mzdových nákladov a zrážok presné?
Skontrolujte si odpoveď podľa textu
Skontrolujte si odpoveď podľa textu
Skontrolujte si odpoveď podľa textu
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Kapitola 10
Audítorské techniky: Audítorské dôkazy

10.1 ÚVOD
Teraz, keď už poznáte spôsoby auditu systémov, ako je audit riadený,
plánovaný a realizovaný, budeme sa v ďalších troch častiach venovať rôznym
metódam auditu, ktoré môže audítor využívať pri svojej práci. Prvá z týchto
častí je venovaná dôkazom, ktoré musí audítor získať počas svojej práce.
V ďalších častiach budeme pokračovať tým, ako môže audítor tieto dôkazy
získať.
10.2 CIELE
Po absolvovaní tejto kapitoly by ste mali vedieť:
Opísať charakter a kvalitu jednotlivých audítorských dôkazov , ktoré by
mohli byť dostupné
Opísať štruktúru a obsah protokolov, pracovných plánov a materiálov
auditu
Plánovanie Vášho štúdia
Nebudete potrebovať žiadne predchádzajúce znalosti z tejto oblasti, ale mohlo
by byť pre Vás užitočné, keď budete prechádzať týmto modulom, spomenúť si
na Vaše štúdium úloh a povinností audítorov, riadenia, plánovania a realizácie
systémového auditu.
10.3 AUDÍTORSKÝ DÔKAZ
V Medzinárodných účtovných štandardoch IAS 500 – Audítorský dôkaz sa
hovorí:
„K tomu, aby mohol audítor vyvodiť správne závery, na ktorých by mohol založiť
svoj audítorský výrok, mal by získať dostatok vhodných audítorských dôkazov .“
Významnosť informácii, ktoré sú predmetom auditu ako aj naše hodnotenie
rizika, ktoré je s nimi spojené, potom určuje mieru uistenia, ktorú potrebujeme
a súčasne aj rozsah audítorských dôkazov , ktoré potrebujeme. Významnosť je
výraz, ktorý sa používa na stanovenie relatívnej dôležitosti systému alebo
bilancie v účtovných výkazoch.
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Pri zvažovaní významnosti systému bude brať audítor do úvahy význam
systému pre organizáciu. Napríklad systém slúžiaci na výber a registráciu
miestnych daní bude v prípade miestneho úradu významným, nakoľko
predstavuje podstatnú časť jeho príjmov. Nemocnicu, ktorá uchováva na účte
peniaze pacientov počas ich pobytu v nemocnici v ich mene, môžeme
považovať za závažnú aj keď je hodnota uschovaných peňazí v porovnaní
s ostatnými prostriedkami, ktoré by nemocnica mala, nízka, preto že riziko
straty reputácie je vysoké.
Externý audítori budú princíp významnosti využívať pri svojej práci pri audite
účtovných výkazov. Významnosť je treba zohľadňovať v prípadoch, kedy
užívatelia môžu interpretovať tieto výkazy inak v prípade, že sú tieto
považované, za také, ktoré podávajú „verný a pravdivý“ obraz.
Je to teda vecou posúdenia, aký dôkaz chceme vidieť, koľko dôkazov
potrebujeme a akú dôveru v ne máme.
Z čoho pozostáva postačujúci, primeraný audítorský dôkaz ?
Dostatočnosť je kvantitatívnym aspektom dôkazu – Aké množstvo dôkazov
potrebuje audítor? Primeranosť sa vzťahuje na kvalitatívne aspekty dôkazu,
konkrétne na relevanciu dôkazu vo vzťahu k cieľom audítora a spoľahlivosť
dôkazu.
Audítor musí posúdiť každý z týchto znakov nasledujúcim spôsobom:
Relevantný dôkaz: Dôkaz sa musí vzťahovať na konkrétne tvrdenie
účtovného výkazu. Napríklad dôkazy vzťahujúce sa na budúci marketingový
rozvoj, hoci sú zaujímavé, sú irelevantné vo vzťahu k auditu pohľadávok
organizácie. Napriek tomu sa môžeme rozhodnúť, že nám to poskytuje
relevantné dôkazy vo vzťahu k ohodnoteniu zásob (budeme schopní predávať
za výrobnú cenu alebo drahšie?).
Spoľahlivosť dôkazu: Pri posudzovaní spoľahlivosti audítorského dôkazu
musíme brať do úvahy nasledujúce faktory:
Priame poznatky auditu získané fyzickou kontrolou, pozorovaním alebo
prepočtom zostatkov sú väčšinou spoľahlivejšie ako nepriame dôkazy
získané prostredníctvom potvrdení a otázok.
Dôkazy od tretích strán (prvou stranou je audítor, druhou manažment
klienta) sú spoľahlivejšie ako dôkazy získané v rámci organizácie napr.
dôkaz získaný od banky alebo dlžníka organizácie.
Ďalšími faktormi, ktoré treba zohľadňovať pri hodnotení spoľahlivosti
audítorského dôkazu sú:
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Písomné dôkazy sú obvykle spoľahlivejšie ako ústne
Dôkaz získaný overením externých dokumentov je obvykle spoľahlivejší
ako dôkaz získaný overením interných dokumentov.
Dôkaz získaný v prostredí, kde funguje spoľahlivá kontrola bude
pravdepodobne spoľahlivejší ako taký, ktorý bol získaný v kontexte
nedostatočne kontrolovaného prostredia.
Menej zložité audítorské postupy sú často spoľahlivejšie ako zložité.
Postačujúci dôkaz: Dostatočnosť audítorského dôkazu sa posudzuje nie len
v súvislosti s relevanciou a spoľahlivosťou, ale aj:
Požadovanou mierou uistenia pri zohľadnení ostatných dôkazov;
Pôsobnosťou alebo rozsahom postupov, ktoré určujú kvalitu dôkazov,
ktoré prinášajú.
10.4 ZDROJE AUDÍTORSKÝCH DÔKAZOV
Aj keď našim hlavným zdrojom dôkazov budú účtovné záznamy, nemôžu tieto
poskytnúť postačujúce dôkazy. Vo všeobecnosti existujú tri zdroje dôkazov, tak
ako sú tu zoradené podľa miery spoľahlivosti:
Dôkaz poskytnutý audítorom napr. prítomnosť pri inventúre, výpočty
Dôkazy poskytnuté externými zdrojmi napr. bankové výpisy, potvrdenia
od veriteľov, korešpondencia, faktúry
Dôkazy poskytnuté klientom napr. interné dokumenty, vyjadrenia
manažmentu
CVIČENIE 10.4
Navrhnite tri rôzne spôsoby získania dôkazov ohľadne pohľadávky vo výške £
10.000.
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Návrhy
1
Jednou s klasických metód auditu je napísať dlžníkovi a vyžiadať
písomné potvrdenie zostatku k tomu ktorému dňu (označuje sa to ako uznanie
záväzku ). V prípade, že to tento potvrdí, poskytne nám to dôkaz, že takýto
zostatok existuje, ale nie o platobnej schopnosti dlžníka t.j. o hodnote
pohľadávky.
2
Kontrola následného prijatia peňazí od dlžníka nám poskytne dôkaz
o existencii a hodnote dlhu a je vo všeobecnosti, z pohľadu trvania auditu,
efektívnejšou metódou.
3
Faktúry, ktoré vytvárajú pohľadávku môžu byť sledované až späť
k objednávke od zákazníka a expedičným dokladom čím sa potvrdí existencia
pohľadávky. Je to časovo náročné.
10.5 METÓDY ZBIERANIA INFORMÁCIÍ
Poznáme deväť rôznych metód:
1.

Fyzická kontrola a prepočet

Využíva sa, ako by sa dalo očakávať, pri fyzickom majetku – zásobách,
nehnuteľnostiach a pokladničnej hotovosti
2.

Písomné potvrdenie

Mimoriadne významný dôkaz, hlavne v prípade, že bol poskytnutý zdrojom
mimo organizácie – dlžníkmi, bankami (garancie, zabezpečenie úveru),
právnikmi (zmluvy o právnom titule, otvorené právne spory). Je možné žiadať aj
písomné vyjadrenie manažmentu, že dalo audítorom k dispozícii všetky
relevantné informácie.
3.

Odsúhlasenie na doklady (Vouching)

Odsúhlasenie informácií voči originálom dokumentov a účtovným záznamom,
aby sa potvrdila úplnosť, správnosť a platnosť účtovných informácií.
4.

Prepočet

Neatraktívna ale podstatná časť auditu. Rovná sa súčet zoznamu záväzkov
celkovej sume? Súhlasia jednotlivé zostatky s hlavnou knihou? Sú skladové
záznamy správne doplnené a sčítané? Je výhodné použiť počítačový
prehľadávací systém, ktorý ušetrí čas.
5.

Kontrola zaúčtovania
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Zahŕňa kontrolu, či boli transakcie správne vnesené do bežných účtov a zahŕňa
tiež kontrolu, či boli záznamy v účtovnej knihe správne zaúčtované.
6.

Hľadanie veľkých/neobvyklých položiek

Kontrola účtovných záznamov, predovšetkým denných záznamov alebo
zoznamov transakcií s cieľom identifikovať takého položky, ktoré potom treba
overiť. Je výhodné použiť na vyhľadávanie veľkých alebo neobvyklých položiek
počítačový systém.
7.

Kladenie otázok

Kladenie otázok prináša veľké množstvo audítorských dôkazov . Kvalita týchto
dôkazov však závisí od toho, či ľudia hovoria pravdu a dávajú tie správne
odpovede. Z toho vyplýva, že ústne vyjadrenia je vo všeobecnosti treba
podložiť získaním iných dôkazov, ktoré by ich potvrdili.
8.

Pozorovanie

Toto je veľmi dôležitá metóda hlavne pri inventúre a potvrdení fungovania
vnútornej kontroly.
9.

Analytické postupy (AP)

Analytické postupy majú mnoho aspektov. Vo všeobecnosti môžeme povedať,
že zahŕňajú dávanie informácií získaných z rôznych nezávislých zdrojov do
vzájomných súvislostí. Tieto môžu byť tak finančného ako nefinančného
charakteru.
Vlastné analytické postupy postupne získavajú medzi audítormi na obľube lebo
sú rýchle a ľahko realizovateľné. Nevyžadujú kontrolu veľkého počtu
jednotlivých transakcií alebo zostatkov. Treba zvážiť, či sa na ich výsledky
dá spoľahnúť alebo nie.
Výhody
Rýchlo identifikujú oblasti kde je malá pravdepodobnosť výskytu závažnej
chyby, čo šetrí čas.
Vypichnú oblasti, ktoré budú určite vyžadovať podrobnú prácu.
Vypichnú možné problémy v oblasti efektívneho využívania zdrojov ako
aj finančnú správnosť
Prinútia audit využívať manažérske informačné systémy čím sa zlepšujú
poznatky auditu o spoločnosti.
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Nevýhody
Pre správnu interpretáciu je dôležitá veľmi dobrá schopnosť úsudku
Manažment veľakrát dokáže odchýlky hodnoverne vysvetliť, keď existuje
iný dôvod, preto je potrebné starostlivo zhromažďovať všetky potrebné
informácie a overovať si vysvetlenia.
Ak sú základné údaje chybné, výsledok je neplatný
Trvalá manipulácia údajov sa ťažko odhaľuje napr. ak boli údaje tohto aj
minulého roku navýšené o 15%, porovnanie je zbytočné.
Samostatné analytické postupy sú preto len jednou časťou celkovej overovacej
stratégie a nie stratégiou samou o sebe. Zapamätajte si:
Dobré AP vyžadujú nezávislé údaje.
AP sami o sebe nie sú koncom.
Majú Vám len pomôcť odhaliť otázky, ktoré majú byť preverené.
Vysvetlenia odchýlok by mali byť nezávisle potvrdené (ak je to možné).
Záverečná poznámka k analytickým postupom. Je to metóda, ktorá nám, ako
solídny test, môže poskytnúť uistenie z pohľadu auditu. Môže to byť ale aj
veľmi podstatná metóda pre plánovanie auditu, lebo môže pomôcť položiť
potrebný dôraz na každú z oblastí, ktorá bude predmetom skúmania napr.
posúdenie úrovne inherentného rizika.
CVIČENIE 10.5
Vymenujte štyri analytické postupy, ktoré Vás napadnú.
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Návrhy
Existuje neobmedzené množstvo analytických postupov, ale medzi hlavné
patria:
vytvorenie mesačných zoznamov transakcií a/alebo zostatkov a
hľadanie vysvetlení pre rozdiely medzi nimi napr. celková suma
hrubých mzdových nákladov, pomer nákupov k veriteľom.
Vypísanie ročných trendov alebo ukazovateľov a vysvetlenie
pohybov
Porovnanie tohtoročných čísel s rozpočtom a s údajmi
predchádzajúceho roka – finančné ukazovatele, celkový objem
predaja, mzda na jedného zamestnanca a pod., a opäť
vysvetlenie rozdielov.
Porovnanie jednej organizácie alebo odboru s iným či už s
pohľadu finančných ukazovateľov alebo štatistiky, alebo vo
všeobecnosti prostredníctvom ukazovateľov produktivity.

Dať externé faktory (komentáre v tlači, zmeny legislatívy) do
súvislosti s očakávanými zmenami v systémoch alebo účtoch
organizácie.

10.6 AUDÍTORSKÉ PRACOVNÉ PROGRAMY
Program auditu je dôležitý a mimoriadne prospešný nástroj oznámenia inštrukcii
zamestnancom, ktorí majú audit vykonávať a predstavuje základ pre
zaznamenanie už vykonaných činností. V najjednoduchšom prípade je program
auditu zoznamom aktivít, ktoré treba realizovať. V podstate je to ďalší
podrobnejší stupeň, ktorý nasleduje po operačnom pláne. Ak povieme, že
operačný plán je vyjadrením jednotlivých úloh auditu, ktoré majú byť
realizované v priebehu dní/týždňov/mesiacov, potom programy auditu
predstavujú zoznam podrobných testov a kontrol, ktoré musia byť vykonané,
aby bola každá úloha splnená.
Pracovné materiály
Jedným z hlavných účelov pracovných materiálov auditu je, aby poskytovali
istotu, že závery auditu majú spoľahlivý základ. Z toho vyplýva, že práca auditu
musí byť zdokumentovaná na všetkých úrovniach tak, aby ten, kto ich bude
kontrolovať, mohol sledovať priebeh od strategického plánovania až po
poverenie, realizáciu a záverečnú správu. Pracovné materiály musia preto
poskytovať dôkazy o:
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Podrobnom plánovaní auditu
Systémovej dokumentácií a hodnotení kľúčovej kontroly
Špecifických úlohách poverenia
Koncepcii auditu pri jednotlivých povereniach
Získaných informáciách
Podrobnostiach problémov, ktoré sa vyskytli
Výsledkoch práce
Odôvodnených úsudkoch a záveroch
Previerkach, pričom prezentujú ciele, metódy, výsledky a závery každej
previerky.
Previerku
Medzinárodné audítorské štandardy ISA 230 – Dokumentácia stanovujú
minimálne požiadavky kladené na pracovné materiály auditu. V podstate
vyžadujú, aby pracovné materiály auditu boli vždy dostatočne úplné a
podrobné, aby skúsenému audítorovi, ktorý nebol v žiadnom spojení s daným
poverením, následne umožnili presvedčiť sa o tom, aká práca bola vykonaná
a na čom bolo konečné rozhodnutie založené.
Aby bol tento požadovaný štandard dosiahnutý, mali by audítori pre každú
previerku, ktorú vykonali pripraviť pracovný materiál s nasledujúcimi
náležitosťami:
Názov organizácie, odboru, kde bol audit vykonaný
Kto materiál vypracoval a kedy
Číslo spisu
Ciel testu/previerky a odvolanie sa na program auditu
Metóda previerky (detaily môžu byť uvedené v programe auditu)
Výsledky previerok
Závery vyvodené z výsledkov (odvolanie sa na zhrnutie auditu alebo
správu audítora, ak je to potrebné)
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Meno (iniciály) toho, kto previerku realizoval

10.7 DOKUMENTÁCIA AUDITU
Dobre vedená dokumentácia k auditu je znakom efektívneho a dobre riadeného
oddelenia auditu. Dôležitou súčasťou prípravy na audit je prehliadka výsledkov
minuloročného auditu, a to môže nedostatočná dokumentácia skomplikovať až
celkom znemožniť. Táto situácia môže nastať hlavne v prípade, že audítor s
auditom nie je oboznámený. Za týchto okolností sa bude vo veľkej miere musieť
spoliehať na existujúcu dokumentáciu k auditu. Podobne aj správa audítora je
založená na pracovných materiáloch, a je preto nevyhnutné, aby tieto boli
založené v spise tak, aby umožňovali získanie týchto informácií.
CVIČENIE 10.7
Všetky dokumenty auditu sú založené v stálom a aktuálnom spise. Na základe
informácií, ktoré ste doteraz o audite získali vymenujte obsah každého spisu – v
logickom poradí – pre, povedzme, externý audit malej organizácie, pre ktorú
pripravujete správu o systémoch a výkazoch.
Použite nadpisy: Stály spis

Aktuálny spis

182

AUDIT

Návrhy
Aktuálny spis
1. Obsah
2. Kontrolný zoznam
3. Výkazy
4. Správa audítora
5. Plán auditu
6. Program auditu
7. Zhrnutie auditu
8. Hodnotenie zo strany
manažéra
9. Zodpovedané nejasnosti
10. Pracovné materiály
auditu

Štandardný kontrolný zoznam formálnych bodov týkajúcich sa
hospodárenia
Správa pre organizáciu obsahujúca závery auditu a odporúčania
Práca uzatvorená zodpovedným audítorom s odvolaním sa na
príslušné pracovné materiály
Zhrnutie hlavných bodov auditu a vyvodenie záverov
Komentár manažéra k vykonanej práci – môže žiadať ďalšiu
prácu, jasnejšie vysvetlenia alebo lepšie hospodárenie
V priebehu auditu budú zaznamenávané nezodpovedané otázky,
ktoré budú následne objasňované
S odvolaním sa na program auditu a, tam kde je to opodstatnené,
na zhrnutie auditu, výkazy a/alebo správy audítora (viď ďalšiu
časť)

Stály spis
Obsah
Pozadie organizácie a jej aktivít, prevádzky, relevantný personál
Regulačný rámec existencie spoločnosti a jej aktivít.
Poverenie audítora
Účtovné predpisy
Systémové poznámky
Dotazníky vnútornej kontroly
Dôležité zmluvy napr. úvery
Vyššie uvedené body predstavujú návrh štruktúry. Nebude sa hodiť pre každý
audit a asi nebude taká akú používajú rôzni audítori. Ale obsahuje základnú
kostru dokumentácie k auditu, ktorá sa dá uplatniť pri každom audite, a to je
plán, vykonaná práca, základné zistenia a z nich vyvodené závery a správa pre
manažment. Význam časti venovanej dokumentácii k auditu by nemal byť
posudzovaný podľa jej dĺžky. Od audítorov sa očakáva, že budú plánovať,
kontrolovať a zaznamenávať svoju audítorskú prácu a dokumentácia k auditu je
presne tým mechanizmom, ktorým je možne preukázať, že sa tak stalo.
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10.8 ZHRNUTIE
Mali ste, a dúfame, že to tak aj bolo, považovať túto časť za veľmi
priamočiaru. Mali by ste mať jasno v:
Zdrojoch audítorských dôkazov (audítori, tretie strany, klient) a ich
relatívnej spoľahlivosti
Metódach zhromažďovania audítorských dôkazov ( všetka práca v rámci
auditu by mala spadať do jednej z týchto kategórií)
Význame, širokom zábere a rozsahu využitia analytických revíznych
postupov vo všetkých štádiách auditu
Štruktúre spisu auditu a dokumentoch, ktoré obsahuje
Obsahu správneho pracovného materiálu
Dôležitosti a užitočnosti programu auditu.
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OTESTUJTE SA
Načrtnite obsah pracovného materiálu k auditu, ktorý by mohol zahŕňať
sekciu záväzkov audítorského spisu.
V rámci kontroly ste sa rozhodli vybrať desať vstupov z hlavnej účtovnej
knihy a skontrolovať ich, či boli náležite schválené a či išlo o pravé
transakcie. Do ktorej kategórie „Metód zhromažďovania informácií pre
účely auditu“ bude táto práca spadať?

Predpokladajme, že účtovné výkazy vykazujú v súvahe možné
prečerpanie na bankovom účte vo výške £ 1.000.000 a toto prečerpanie
sa už nikde nespomína.
a)

Je zostatok v banke £ 1.000.000, a ak nie, prečo?

b)

Aké ďalšie informácie o tomto prečerpaní je možné vyvodiť?

Vykonávate audit účtov na magistráte ABC za obdobie 19X2/19X3 . Sú
dva mesiace po konci roka. Kontrolovali ste 10 náhodne (podľa
uváženia) vybratých dodávateľských faktúr očíslovaných:
620
1290
1680
4240
5960
6040
6790
8073
8921
9875
aby ste si overili, že súhlasia s príjemkami (príjmovým dokladom) a
objednávkami.
Všetky súhlasili až na prostredné dve, nakoľko zodpovedný zamestnanec bol
na dovolenke, napriek tomu sa Vám podarilo potvrdiť, že tovar bol objednaný a
prijatý.
Pripravte návrh pracovného materiálu, ktorý bude zachytávať túto činnosť.
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ODPOVEDE
1.

Návrh by v hlavných rysoch vyzeral takto:
Rozpis účtov v jednej sekcii, odsúhlasenie účtov na výkazy, hlavné
kategórie veriteľov (z obchodného styku, dohadné položky, rôzne atd.).
Závery auditu čo sa týka veriteľov ako celku môžu byť uvedené v
riadiacom súpise.
Súpis k hlavným položkám posledného súpisu spätne nadväzujúci na
kontrolnú bilanciu. Jednotlivé čísla sú skontrolované voči kontrolnej
bilancií a celkové sumy voči rozpisu účtov sekcie.
Pracovné materiály, ktoré opisujú detaily realizovaných testov vecnej
správnosti a záverov z nich vyvodených (s odvolaním sa na program
auditu).
Pracovné materiály, ktoré opisujú detaily realizovaných testov súladu a
záverov z nich vyvodených (s odvolaním sa na program auditu).
Pri veľkých auditoch je zaužívaným postupom, že pracovné materiály k
auditu záväzkov budú založené v sekcii záväzkov spolu s poznámkami
audítora k najdôležitejším otázkam, ktoré vyvstali a vysvetlením, prečo sú
čísla také, aké sú (t.j. prečo sa záväzky zvýšili/znížili/ostali rovnaké a
pod.)

2.
Bola by to kontrola metódou „odsúhlasenia na doklady“ transakcia
zaúčtovaná v hlavnej knihe by bola overená porovnaním s príslušnou
dokumentáciou.
3.

b)

Zostatok v banke by bol odlišný, ale iba kvôli časovému rozdielu
t.j.
nepredložené šeky a nezaúčtované vklady.
Pri nedostatku iných informácií môžeme dedukovať, že:

Prečerpanie nie je kryté
Organizácia má oprávnenie si požičiavať
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4.
Pracovný materiál k auditu
Klient ABC Miestny magistrát
Koniec roka: 31.3.XX

Vypracoval: ANO
Dátum: 31.5.XX
Kontroloval: ANO

AUDIT NÁKUPU
Účel kontroly
Skontrolovať či kľúčový systém kontroly spätnej väzby medzi dodávateľskými
faktúrami a príjmovými dokladmi a objednávkami pracuje uspokojivo
(ODÔVODNENOSŤ nákupov). Referencia v programe auditu - test 15.
Výber vzorových prípadov
Náhodným výberom (podľa posúdenia) bolo vyselektovaných desať faktúr zo
zoznamu zahŕňajúceho celý rok.
Metóda kontroly
Faktúry boli sledované späť k príjmovému dokladu a objednávke, aby sa
potvrdilo, že sú správne označené (čo sa spätnej väzby týka).
Výsledky testu

620
1290
1680
4240
5960

*
*
*
*
-

6040

-

na faktúre nie je uvedená odvolávka na príjmový

6790
8073
8921
9875

*
*
*
*

doklad ani objednávku (kontrola počas dovolenky
zodpovedného pracovníka nefungovala), ale ja som
si overil, že k faktúre existuje aj príjmový doklad aj
objednávka)

na faktúre je uvedená odvolávka na číslo príjmového
dokladu a objednávky

Záver
Toto zlyhanie kontroly sme uviedli v koncepte našej správy audítora
(referencia). Tento kontrolný mechanizmus vynechal 400 faktúr v čase trvania
pracovníkovej dovolenky. Z toho ďalších 10 faktúr, ktoré boli spracované v
tomto období, bolo podrobených testom vecnej správnosti na správnosť
referencií k príjmovým dokladom a objednávkam a všetky sa ukázali byť pravé.
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Kapitola 11

Audítorské techniky - Pohovor
11.1 ÚVOD
Potom, čo sme sa v predchádzajúcom module venovali kvalitám dôkazov pre
účely auditu, v tejto časti si predstavíme prvú z dvoch metód zhromažďovania
dôkazov: pohovory. V priebehu tohto modulu zistíte, že schopnosť viesť dobre
pohovor je pre dobrého audítora nevyhnutná a rozvíjanie týchto schopností je
pre audítora mimoriadne dôležité.
11.2 CIELE
Po absolvovaní tejto kapitoly by ste mali vedieť:
Vymenovať účel hlavných pohovorov vedených počas auditu.
Načrtnúť postup prípravy, vedenia a ukončenia pohovoru ako aj základné
zručnosti, ktoré sú k tomu potrebné
Hovoriť o prípadnom napätí vo vzťahu audítor/klient a o metódach ako
ich odstrániť.

Plánovanie Vášho štúdia
Na absolvovanie tejto časti budete potrebovať asi 2 hodiny. Aj keď nebudete
potrebovať žiadne predchádzajúce znalosti z tejto oblasti, bude pre Vás
absolvovanie tejto časti jednoduchšie, ak ste už absolvovali kapitolu „Audítorské
techniky: Dôkaz pre účely auditu". Pri štúdiu tejto časti by Vám pomohlo, keby
ste si spomenuli na kvality dobrého audítora, nakoľko Vám to pomôže zamyslieť
sa nad tým, ako by dobrý audítor efektívne viedol pohovor.
11.3 PROCES VEDENIA POHOVORU
Pohovor je vlastne rozhovor s určitým účelom. Má začiatok a koniec. Je to
dvojstranná, osobná výmena názorov. Vedenie pohovoru je jednou s
najpodstatnejších zručností vedúcich k efektívnemu auditu. Je to spôsob akým
audítori získavajú veľkú časť informácií. Je preto nevyhnutné, aby sme chápali
požiadavky pre úspešné vedenie pohovoru.
Pohovor má štyri hlavné časti:
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Plánovanie pohovoru
Zahájenie pohovoru
Vedenie pohovoru
Ukončenie pohovoru
Plánovanie pohovoru
Je nevyhnutné medzi audítorom a klientom vytvoriť atmosféru porozumenia.
Aby to bolo možné dosiahnuť, klient sa musí cítiť uvoľnene a je potrebné
navodiť mu náladu, v ktorej je ochotný spolupracovať. Existuje niekoľko krokov,
v ktorých audítor tento požadovaný stav môže dosiahnuť:
Stanovte si pre pohovor jasné ciele vrátane podrobností o informáciách,
ktoré sa snažíte získať.
Ubezpečte sa, že klient, s ktorým si dohodnete pohovor, je tou
najvhodnejšou osobou, ktorá Vám môže poskytnúť informácie, ktoré
hľadáte. K tomu by mohol pomôcť rozhovor s príslušným manažérom.
Dohodnite sa na čase, ktorý je výhodný pre obe strany a upovedomte o
konaní pohovoru príslušného manažéra, aby sa v prípade záujmu mohol
zúčastniť.
Objasnite klientovi, k akým dokumentom bude počas pohovoru
potrebovať prístup, tým eliminujete prerušovanie a časový sklz pri
pohovore.
Rozhodnite sa, kde by bolo najvýhodnejšie pohovor viesť. Voľba miesta
bude asi závisieť aj od druhu informácie, akú sa snažíte získať a tiež od
toho, kde bude možné zabezpečiť dostatočný priestor pre dôverný
rozhovor s klientom v rámci organizácie.
V prípade, že vediete rozhovor v kanceláriách audítorskej spoločnosti,
získavate väčšiu kontrolu a môžete nábytok rozostaviť tak, aby pomohol
vytvoriť uvoľnenú atmosféru.
Načrtnite si hlavné oblasti, ktoré chcete preberať a tento návrh dajte
klientovi k dispozícií ešte pred pohovorom.
Zvážte, kto má byť na pohovore prítomný, zvážte všetko čo viete o jeho
prístupe, názoroch ako aj výsledkoch predchádzajúcich stretnutí s
audítormi, ak sú tieto známe.
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Zahájenie pohovoru
Prvý dojem je vždy dôležitý, a je preto dôležité, aby audítor stanovil ten správny
tón. Keď sa pohovor odohráva v kancelárii audítora, je možno ho ľahšie
kontrolovať, ale keď sa odohráva v priestoroch klienta, treba si pre navodenie
správnej atmosféry dať na niektorých veciach záležať:
Dostaviť sa na pohovor načas alebo maximálne o päť minút skôr.
Audítori by sa mali predstaviť a identifikovať.
Prijať podávanú ruku.
Sadnúť si až keď k tomu sú vyzvaní.
Neponáhľať sa s kladením otázok. Pokúsiť sa pred začiatkom pohovoru o
nezávislú spoločenskú konverzáciu, napr. klient môže mať na stene
pekný obraz alebo môže byť mimoriadne nepriaznivé počasie.
Majte pripravený krátky úvodný príhovor, v ktorom by ste v ideálnom
prípade mohli spomenúť pomoc a ubezpečenie, ktoré audit poskytne
manažmentu. To by mohlo pomôcť odstrániť prípadné klientove obavy z
pohovoru.
Vysvetliť klientovi, prečo tie informácie potrebujete.
Vedenie pohovoru
Audítor si musí zachovať kontrolu nad tempom a obsahom pohovoru. Tým sa
zamedzí rozhovoru o nepodstatných veciach a súčasne zaistí, že audítor získa
informáciu, ktorú požaduje. Audítor by mal udržať atmosféru porozumenia
medzi ním a klientom počas pohovoru a mal by si uvedomovať nasledujúce
body:
Kladenie otázok
Počúvanie
Robenie poznámok
Neverbálna komunikácia
Zhrnutie
Kladenie otázok
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Klásť správne otázky je veľmi dôležité. Otázky by ste mali klásť s istým
zámerom, plánovane a v istom poradí. Existuje niekoľko typov otázok:
Otvorené otázky majú za úlohu inšpirovať, toho komu otázky kladieme
k tomu, aby začal rozprávať. Otvorenú otázku by audítor mal uviesť
frázou ako „povedzte mi“, „ako to robíte“. Treba si dávať pozor na
veľmi zhovorčivých ľudí, aby sa nakoniec väčšia časť rozhovoru
netočila okolo nepodstatných tém.
Uzatvorené otázky majú za úlohu potvrdiť isté fakty. Majú ale
tendenciu viesť k stručným, ostrým odpovediam. Existujú dva typy
uzatvorených otázok – oba sú postavené tak, že vedú k potvrdeniu
faktov. Napríklad:
Vždy keď otvárate mail je v miestnosti len jeden človek? Áno/Nie
Kto podpisuje objednávky? Identifikácia osoby
Používaniu iba uzatvorených otázok by bolo tiež lepšie sa vyhnúť, nakoľko by v
osobe, s ktorou vediete pohovor, mohli vyvolať pocit, že je vypočúvaná.
Kontrolná otázka je vhodná pre potvrdenie a overenie detailov,
objasnenie toho, čo hovoriaci tým, čo povedal, myslel a na získanie
ďalších informácií. Kontrolné otázky sú nevyhnutné pre overenie
podrobností a utvorení si celkového obrazu. Vo všeobecnosti kontrolné
otázky nasledujú po otvorených otázkach, aby sa nimi potvrdili
konkrétne udalosti a postupy. Kontrolné otázky začínajú kto, čo, kedy,
kde, ako a prečo?
Otázky na zistenie názoru majú za úlohu preskúmať názory, pocity,
presvedčenia napr. Čo si myslíte o tom akým spôsobom sú noví
zamestnanci zahrnutí do výplatnej listiny.?
Trailery sú tiež prieskumné otázky, ale nie priamo položené otázky. Sú
postavené na nevyslovenom „Čo si o tom myslíte?“. Audítor niečo povie
a čaká ako na to klient zareaguje.
Zaťažené otázky t.j. otázky, ktoré naznačujú aká odpoveď sa na ne
očakáva (ako „Skontrolujete údaje na objednávke predtým ako ju
podpíšete, pravda?), by sa nemali používať.
Viacnásobným otázkam je tiež lepšie sa vyhnúť, nakoľko môžu byť
mätúce ako pre audítora tak pre klienta. Taktiež dávajú klientovi
príležitosť odpovedať len na časť požadovanej informácie tým, že si
vyberie len jednu z viacerých otázok.
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Počúvanie
Audítor by mal stále klienta pozorne počúvať a aj mu to naznačiť občasným
prikývnutím a používaním podporných fráz ako „rozumiem“, „pokračujte“.
Pozerajte sa na osobu s ktorou vediete pohovor – ukazuje to Váš záujem a
povzbudí ho to a poskytuje to audítorovi možnosť plne využiť neverbálnu
komunikáciu klienta.
Audítor by si mal dať záležať, aby nebolo ľahké odviesť jeho pozornosť a mal
by sa vyvarovať rozptyľovania obzeraním sa okolo seba.
Počas počúvania musí audítor hodnotiť odpovede, ktoré dostáva na otázky,
zhodnotiť či dostal dostačujúce informácie a či sú potrebné ďalšie otázky.
Otázky, ktoré vyplynú z rozhovoru sa pýtajte hneď, aj keď nie sú na Vašom
zozname alebo by sa mohlo stať, že na ne do konca pohovoru zabudnete.
Robenie si poznámok
Robenie si poznámok je veľmi dôležitým prvkom pohovoru. Je neprofesionálne
opýtať sa tú istú otázku druhýkrát, a preto je dôležité mať to zaznamenané.
Poznámky si robíte počas celého pohovoru a na konci by tieto mali byť
skontrolované a v prípade potreby doplnené. Môže byť dôležité si odpovede
klienta na konci ešte zhrnúť a uistiť sa, že ste rozumeli, čo bolo povedané a
poznamenali si podrobnosti v dostatočnej miere.
Ak je to vôbec možné, je dobré keď sú prítomní dvaja audítori: jeden, ktorý
kladie otázky a druhý, ktorý robí poznámky. Zapisovateľ môže klásť doplňujúce
otázky, ale gro otázok kladie ten druhý. Prítomnosť niekoho, kto kladie otázky je
dôležitá hlavne pri skôr formálnych, významných pohovoroch napr. povereniach
týkajúcich sa efektívnosti využívania finančných zdrojov alebo pri pohovoroch s
niekým, kto je podozrivý z podvodu.
Ak si robíte poznámky sami, tu je niekoľko rád, ktoré by Vám mohli pomôcť:
Nesnažte sa zapísať všetko.
Nepíšte celý čas. K tomu, aby ste vytvorili atmosféru vzájomného
porozumenia je potrebné udržiavať s klientom čo najlepší očný kontakt.
Ak chcete v rámci pohovoru prejsť viacero bodov, pripravte si osnovu,
pomôže Vám to pri písaní poznámok, bodov a prípadných otázok na
okraj tejto osnovy.
Z poznámok by malo vyplývať, kto bol prítomný na stretnutí a kde a kedy
sa stretnutie uskutočnilo.
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Zapisujte si kľúčové body a slová.
Využite robenie poznámok na udržanie kontroly nad priebehom
pohovoru. Ak informácie prichádzajú prirýchlo zastavte ich, tým že
poviete „Dovoľte mi poznamenať si, čo ste povedali“.
Používajte nadpisy, aby ste body usporiadali do skupín.
Dávajte si pozor na situácie, ktoré vyžadujú precízne robenie si
poznámok
Môžu nastať situácie, kedy bude vhodné dať kópiu poznámok k dispozícii
klientovi. Je to výhodné hlavne pri záverečných stretnutiach, na ktorých sa
diskutujú závery uvedené v správe a odporúčania, ktoré majú byť zahrnuté do
správy interného auditu. V takýchto prípadoch sa potom k poznámkam uvedie
poznámka, že kópia bola poskytnutá príslušnej osobe.
Neverbálna komunikácia
Audítor by si mal uvedomovať, že nie všetka komunikácia prebieha len
verbálne. Reč tela môže tiež vysielať rôzne správy; naklonenie sa dopredu
môže byť prejavom záujmu; udržiavanie očného kontaktu uľahčuje klientovi
audítorovi dôverovať. Príležitostný úsmev alebo prikývnutie povzbudí a možno
bude klient rozprávať ďalej. Treba tiež zvážiť ako pôsobí Váš vlastný postoj na
tretie strany.
Audítor by mal byť schopný rozumieť aj takým neverbálnym znakom ako sú
mrzutosť, frustrácia a obavy zo strany klienta a pokúsiť sa ich riešiť, a tým
udržať profesionálnu a produktívnu atmosféru.
Zhrnutie
Má dva aspekty:
Potvrdenie toho, či sme správne porozumeli informáciám, ktoré nám v
príslušnej časti pohovoru boli poskytnuté (často v spojení s poznámkami).
Zhrnutie a získanie potvrdenia správnosti hlavných bodov pohovoru.
Mnohí majú tendenciu zľahčovať význam zhrnutia, väčšinou z časových
dôvodov. Zhrnutie je absolútne nutné pre ujednotenie si chápania
poskytnutých informácií, ukončenie pohovoru a získanie klientovho súhlasu s
hlavnými bodmi pohovoru. Treba si na to vydeliť čas.
Ukončenie pohovoru
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Po tom ako audítor získal všetky potrebné informácie a v rámci zhrnutia si
potvrdil svoj rozhovor s klientom, nastáva ten správny čas na to, aby sa klienta
opýtal, či by nechcel dodať niečo, o čom si myslí, že by to mohlo byť relevantné.
Po pohovore sa audítor ešte môže vrátiť k veciam, ktoré vyžadujú ďalšie
vysvetlenia alebo informácie, ale k tomu už väčšinou kontaktuje iné zdroje.
11.4 TYPY AUDÍTORSKÝCH POHOVOROV
Budeme sa zaoberať niekoľkými typmi audítorských pohovorov:
Úvodný kontakt s klientom (pred auditom)
Pohovor na získanie faktov (počas auditu)
Pohovor a revízia po audite
(Požiadavky kladené na pohovor v prípade podvodu sú rozobraté v module o
Podvode)
CVIČENIE 11.1
Uveďte aký je podľa Vás účel jednotlivých typov pohovorov.
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Návrhy
1
Pohovor pred auditom sa vedie s príslušným manažérom a je väčšinou
kľúčovým pre vytvorenie alebo iniciovanie náležitého pracovného vzťahu.
Účelom tohto pohovoru je:
Vysvetliť klientovi (ak mu to už nie je vopred celkom jasné) úlohu
audítora, účel celého auditu, očakávaný rozsah audítorskej práce ako aj
plánovaný čas a počet ľudí, ktorí sa auditu budú venovať.
Dohodnúť si praktické záležitosti ohľadne budúcich pohovorov a ako aj
priestory pre umiestnenie audítorov, možnosť občerstvenia – káva a
pod.
Získať informácie o zamestnancoch, ktorí by mohli byť audítorom najviac
nápomocní.
Identifikovať problémy a obavy, ktoré manažér má v súvislosti s
predmetom auditu a všetky podstatné zmeny od posledného auditu.
Dohodnúť časový harmonogram na prípravu dokumentov, ktoré bude
audit potrebovať.
Dohodnúť sa (v najhoršom prípade), že audítor nebude jednať poza
manažérov chrbát a svoju správu prediskutuje najskôr s ním, a (v tom
najlepšom prípade) že audítor bude prínosom.
Fáza prípravy na tento pohovor zahŕňa:
Prediskutovať s predchádzajúcim audítorom jednotlivé osoby, ktorých sa
bude audit týkať a ich prístup k auditu.
Prezrieť stály spis s cieľom získať informácie o oblasti, ktorá má byť
predmetom auditu, a získať prehľad o systémoch
Prezrieť si aktuálny spis predchádzajúceho auditu so zámerom
oboznámiť sa s dôležitými oblasťami, rizikami a ťažkosťami.
Ak audítor v priebehu pohovoru ukáže, že sa tejto príprave venoval, potvrdí to
jeho angažovanosť a profesionálny prístup. Ak audítor v priebehu pohovoru
ukáže, že sa tejto príprave nevenoval, môže to viesť k strate dôvery zo strany
klienta.
Úspech pohovoru závisí od mnohých faktorov, ale nedostatok prípravy zo
strany audítora je niečo, čomu sa dá vyhnúť a je len dôkazom nedostatku
profesionality a úcty.
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Poznáme niekoľko typov pohovorov počas auditu
(a)
Vytvoriť si predstavu o prevádzke účtovného systému s
cieľom napr. vytvoriť jeho schému. Je nevyhnutné robiť pohovory s tými
správnymi osobami t.j. tými, ktoré disponujú potrebnou úrovňou
poznatkov o systéme, ktoré audítor potrebuje. Vo všeobecnosti platí, že
ak chceme získať najlepší prehľad o účtovnom systéme je lepšie klásť
otvorené otázky t.j. kde odpoveď nie je áno alebo nie. Napríklad „ako
funguje systém nákupných objednávok?“. Ak dostávame zdrvujúco
podrobné odpovede môžeme položiť menej otvorenú otázku napr. „ako
viete, kedy poslať objednávku?“.
Ak chceme získať prehľad o kontrole jednotlivých systémov je vo
všeobecnosti lepšie klásť viac špecifické otázky (ale stále otvorené) napr.
uprednostniť otázku „ako kontrolujete nevybavené objednávky?“ pred
„aké metódy kontroly využívate vo vašej evidencií nákupných
objednávok?“. Takýmto spôsobom je odpoveď upriamená na oblasť
záujmu audítora.
Vyššie uvedené poznámky majú všeobecný charakter – v praxi to vyzerá
tak, že kvalita požadovanej informácie diktuje štýl kladenia otázok:
Ak je poskytovaná informácia príliš podrobná alebo mätúca, je potrebné
klásť viac-menej priame otázky.
Ak je informácia nedostatočná, je potrebné klásť viac otvorené a
pomocné otázky
(b)
Ďalší typ pohovoru počas trvania auditu často slúži na
skonsolidovanie informácií získaných počas prvého pohovoru o
účtovnom systéme a na položenie ďalších otázok, ktoré vyvstali počas
prvého pohovoru. Je to vhodná príležitosť na doplnenie informácií
otázkami typu:
Čo by sa stalo, keby …. (sa stratila objednávka)?
Čo si myslite o tejto časti systému?
Prečo systém pracuje týmto konkrétnym spôsobom?

Posledný typ pohovoru počas trvania auditu slúži na vysvetlenie
problémov, nedostatkov alebo chýb, ktoré audit odhalil. Tento typ pohovoru
sa od predchádzajúcich dosť odlišuje, pretože:
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Existuje jednoznačný náznak, že niečo nie je v poriadku (hoci to nemusí
tak byť), a to stavia zamestnancov klienta do obrannej pozície, hlavne v
prípade, že sú za to zodpovední.
Preberané otázky sú predkladané audítorom, a ak (čo sa stáva často)
audítor otvorí nejakú triviálnu otázku, nevyznieva to priaznivo, keď potom
polovica zamestnancov strávi hodiny hľadaním odpovede. Audítor musí
zhromaždiť všetky jemu dostupné informácie a jasne vysvetliť
zamestnancom klienta, kde je problém a vyžiadať si vysvetlenie alebo
písomný dôkaz, skôr ako si vyvodí unáhlený záver.
Keď problém/otázka, ktorá vyvstala v rámci auditu odhalí chybu, audítor
musí zhodnotiť jej potenciálny význam a následky. Mohli sa vyskytnúť
podobné chyby? Ako je možné stanoviť rozsah tejto chyby? Aké zmeny
systému sú potrebné? Je to náznak podvodu? Za predpokladu, že
neexistuje náznak podvodu, chyba musí byť prediskutovaná so
zamestnancami, ktorých sa týka a v správe audítora je potrebné uviesť
odporúčanie alebo aspoň poznámku pre manažment ak tam táto chyba
bude uvedená.
V prípade, že vyvstane viacero otázok, ktoré vyžadujú vysvetlenia od
konkrétneho zamestnanca, je efektívne (a je to zaužívaný postup)
zhromažďovať takéto otázky a objasňovať ich na radšej raz denne ako
priebežne v priebehu dňa.
Pohovor realizovaný po skončení auditu má dva hlavné účely:
Prediskutovať správu audítora s manažérom.
Prediskutovať ostatné otázky, ktoré vyvstali v priebehu auditu.

Správa audítora je predkladaná vysokému manažmentu, ale je slušné dovoliť
manažérovi nahliadnuť do správy ako prvému (je to aj rozumné, lebo sa tým
uistíme, že správa neobsahuje nesprávne informácie a hlúposti). Je vhodné,
aby manažér dostal návrh správy audítora ešte pred pohovorom, aby mal
príležitosť vyjadriť sa k otázkam, ktoré vyvstali počas auditu. Správa musí byť
napísaná v profesionálnom a osožnom duchu a nemala by byť prehnane
pedantná a ani váľať na nikoho vinu. Manažér auditu by mal správu prezrieť
ešte predtým, ako je táto postúpená manažérovi.
Je možné, že v priebehu pohovoru manažér navrhne spôsoby, ako by bolo
možné odporúčania auditu vylepšiť – to môže byť mimoriadne užitočné.
Môže tiež navrhnúť použitie inej formulácie, ak má pocit, že správa je
napísaná spôsobom, ktorý by jeho/ju alebo jeho/jej oddelenie staval do
nepriaznivého svetla. Je vhodné týmto pripomienkam vyhovieť, pokiaľ ale
ostáva zachovaná pointa.
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V rámci prípravy na tento pohovor musí audítor zhromaždiť všetky príslušné
údaje – ak sa v správe hovorí „dodávateľská faktúra bola spracovaná, ale
nesúhlasila s príjmovým dokladom“, manažér určite položí otázku „ktorá
faktúra?“. Audítor musí mať k dispozícii všetky potrebné materiály, aby nimi
mohol všetky svoje pripomienky uvedené v správe podložiť.
A nakoniec, všetky ďalšie otázky, ktoré vyvstali počas auditu je vhodné
s manažérom prebrať, tento sa určite rád oboznámi s tým, čo ešte audit zistil
a ako audit dopadol.
11.5 Zhrnutie
Táto časť je pravdepodobne z celej témy auditu vyžaduje najviac praktických
skúseností. Ako vždy pri práci s ľuďmi, vyžaduje predovšetkým zdravý rozum.
Zamyslite sa nad svojimi reálnymi skúsenosťami s vedením pohovoru
z pohľadu vyššie uvedeného a pokúste sa nájsť oblasti, kde by ste mohli niečo
vylepšiť.
OTESTUJTE SA
Ste na úvodnom pohovore pred začatím auditu, na ktorom sa po prvýkrát
stretnete s vedúcim úseku, s ktorým budete pomerne úzko
spolupracovať. Budete sa oslovovať krstnými menami alebo
priezviskami?
Pri kontrole bankovej rekonsiliácie zistíte, že pokladník spreneveril
prostriedky. Čo urobíte?
Rozhodnete sa prepočítať pokladničnú hotovosť. Pokladňu má na
starosti vedúci úseku. Požiadate ho, či môžete prepočítať hotovosť, ale
on Vám odpovie, že je zaneprázdnený a máte prísť neskôr. Vysvetlíte
mu, že to naozaj musíte urobiť teraz. Otvorí pokladňu, vloží tam £30 zo
svojej peňaženky a usmieva sa pri tom popod fúzy. Čo urobíte?
Dokonale poznáte pokladničný systém, jediné čo potrebujete, sú
informácie o bankovej rekonsiliácii – a to práve od mimoriadne
zhovorčivého pokladníka. Aké otázky mu budete klásť?
Dajte do protikladu výhody a nevýhody otvorených a uzatvorených
otázok.
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ODPOVEDE
Prispôsobte sa úsekovému vedúcemu
Zabezpečte, aby boli účtovné záznamy bezpečne uložené a nemohli byť
zničené (dôkazy by sa mohli stratiť, a čo je ešte horšie, účtovné záznamy
by mohli byť nanovo vyrobené). Potom už veľa nehovorte a kontaktujte
manažéra auditu.
Priamo na mieste sa ho hneď opýtajte, prečo to urobil. (Možno len
potreboval hotovosť a nemal čas si vybaviť zálohu). Nevyzeralo by to
dobre, keby sa informácia o tom objavila v správe pre vysoký
manažment podniku, a preto je možné ústne uistenie, že sa to nebude
opakovať a poznámku v spise považovať za dostačujúce riešenie.
Kto vykonáva bankovú rekonsiliáciu? Kto kontrolu vykonáva a kto
výsledok podpisuje? Kde sú rekonsiliačné dokumenty založené?
Uzatvorené otázky dávajú audítorovi možnosť situáciu kontrolovať, ale
informácie, ktoré prinášajú môžu byť rozkúskované a neadekvátne.
Uzatvorené otázky môžu tiež vzbudiť v osobe, s ktorou vedieme pohovor
pocit antipatie, nakoľko sa môže cítiť ako pred súdom. V praxi treba
vystihnúť ten správny pomer v závislosti od toho, kto kladie otázky a aké
informácie očakávame. Uzatvorené otázky, ako sú spomínané v bode 4,
sú veľmi účinné – ale keby sa celý pohovor niesol v tomto duchu,
zhovorčivého pokladníka by to mohlo rozrušiť.
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Kapitola 12
Audítorské techniky: Výber vzorky pre účely auditu

12.1 ÚVOD
Táto časť je venovaná jednej z ďalších významných audítorských techník: ako
si vybrať vzorky pre testovania v rámci auditu tak, aby nebola taká veľká, že jej
testovanie vyžaduje neúmernú námahu, ale ktorá je dostatočne veľká, aby
mohla byť považovaná zo štatistického hľadiska za reprezentatívnu.
12. 2 CIELE
Po absolvovaní tejto časti by ste mali:
Vedieť definovať pojem výber vzorky pre účely auditu.
Poznať využitie techniky výberu vzoriek pri audite.
Vedieť vysvetliť audítorský model rizika.
Vedieť vysvetliť rozdiely jednotlivých typov výberu vzoriek.
Vedieť vysvetliť použitie základných typov štatistického výberu vzoriek.
Vedieť vysvetliť použitie audítorských techník štatistického výberu s
použitím počítačovej techniky.
Plánovanie Vášho štúdia
Na túto časť budete potrebovať približne 4 hodiny. K jej absolvovaniu nebudete
potrebovať znalosti z iných oblastí preberaných v tomto manuály. V tejto časti
sa stretnete s úlohami, ktoré budú vyžadovať schopnosť extrapolovať zistenia.
K práci budete potrebovať kalkulačku.
12.3 ÚVOD DO VÝBERU VZORIEK
Často sa hovorí, že keby sa od audítorov očakávalo, že písomne potvrdia , že
čísla sú presné, museli by skontrolovať 100% transakcií, a to by nebolo
praktické. (Aj keby hneď skontrolovali 100% transakcií, nemôžu mať istotu, že
všetky transakcie boli zaznamenané.)

200

AUDIT

CVIČENIE 12.1
Zamyslite sa nad svojím pracoviskom. Myslíte si, že externí audítori kontrolujú
každú transakciu, každý zostatok účtu vo vašom účtovnom systéme? Svoj
názor odôvodnite.
1.
2.
3.
4.
Uveďte tri prípady, kedy je 100-percentná kontrola nevyhnutná.
1.
2.
3.
4.
Pri príprave výroku audítori obvykle nekontrolujú všetky dostupné informácie.
Bolo by to nepraktické, lebo:
Vysoké náklady by audit znemožnili.
Komplexná kontrola by trvala tak dlho, že účtovná závierka by bola
dávnou minulosťou, kým by sa k nej užívatelia dostali.
Námaha spojená s kontrolovaním 100% transakcií a bilancií by bola pre
pracovníkov auditu priveľká (t.j. mohli by byť unavení a pracovali
neefektívne a prehliadli chyby!)
Od audítorov sa neočakáva, že poskytnú absolútnu istotu, že výkazy sú
správne.
K platným záverom možno dospieť pri použití audítorských vzoriek
V niektorých prípadoch je však 100-percentá kontrola nutná alebo vhodná:
Neobvyklé, jednorazové položky.
Kategórie, ktorých počet je nízky, ale ich význam je vysoký ako napr.
pôda, budovy.
Kategórie mimoriadneho významu, kde nezáleží na ich významnosti, ako
sú úvery a služobné výhody riaditeľov.
Oblasti s vysokým rizikom.
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Z uvedeného vyplýva, že vo väčšine prípadov audítori kontrolujú vzorky
transakcií.
Audítorskú vzorku definujú Medzinárodné audítorské štandardy ISA 530 –
Audítorská vzorka a iné metódy selektívneho testovania ako:
„…aplikovanie audítorských postupov na menej ako 100% položiek
bilancií alebo druhov transakcií tak, že každá položka má šancu byť
vybratá. Toto umožní audítorovi získať a vyhodnotiť audítorské dôkazy o
určitých charakteristikách vybraných položiek za účelom formulácie,
alebo pomoci pri formulácii, záveru týkajúceho sa daného súboru dát.“
Skupina dát z ktorej je vzorka vyberaná – môžu to byť účtovné bilancie
(záväzky, pohľadávky, skladové zásoby) alebo transakcie (platby dodávateľom,
náklady) – sa nazývajú súbor dát. Jednotlivé položky, z ktorých sa súbor dát
skladá sa nazývajú vzorky.
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VYUŽITIE TECHNÍK VÝBERU VZORIEK PRI VÝKONE AUDITU
Pri príprave audítorskej vzorky by mal audítor zohľadniť ciele auditu, súbor dát,
z ktorého bude vzorka vyselektovaná a veľkosť vzorky. V prvom rade treba
zvážiť:
Čo je cieľom auditu.
Aké audítorské postupy budú s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k
splneniu toho cieľa.

Ak audítor urobí výber vzorky správne, povaha audítorského dôkazu, ktorý sa
snaží získať a prípadné podmienky výskytu chyby alebo iné charakteristiky
dôkazu pomáhajú audítorovi stanoviť:
Čo tvorí chybu.
Aký súbor dát tvorí základ pre výber vzorky.
Počas kontrolného testovania postupov sa budú audítori venovať dvom
oblastiam:
Administratívna kontrola (typ vnútornej kontroly –aritmetická a
účtovná)
Správnosť overenia (typ vnútornej kontroly – overenie a schválenie)
Inými slovami, realizujú kontrolné testy súladu s právnymi a etickými
normami (test súladu)
Pri kontrole faktúr zaúčtovaných v istom období sa snažia potvrdiť, že účtovné
výkazy správne odrážajú sumy na týchto faktúrach uvedené. Audítori kontrolujú
ich úplnosť, správnosť a odôvodnenosť t.j. vykonávajú kontrolu vecnej
správnosti.
Súbor dát obsahuje všetky dáta, z ktorých audítor vyberá vzorku s cieľom
dospieť k záveru a preto by mal zodpovedať špecifickému cieľu auditu.
Napríklad súbor dát pre testovanie nadhodnotenia pohľadávok bude tvoriť
zoznam pohľadávok, pričom ich celková suma bude predstavovať maximálne
možné nadhodnotenie.
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Na druhej strane, pri testovaní nedocenenia záväzkov súborom dát nie je
zoznam záväzkov, lebo tento vypovedá o tom, čo bolo zahrnuté, ale nie o tom,
čo bolo vynechané. K tomu je potrebné získať dôkazy pomocou iných súborov
dát:
Úhrady
Nezaplatené faktúry
Prehlásenia dodávateľa
Nespárované preberacie protokoly
Aby bol výber vzorky efektívny a plnil svoj účel, môžu audítori použiť metódu
vrstvenia, čo v podstate znamená rozdeliť súbor dát na podsúbory a vzorky
potom vyberať z nich, alebo v prípade položiek vysokej hodnoty, tieto overiť v
plnej miere.
Pri rozhodovaní sa o veľkosti vzorky by audítor mal zvážiť:
Výberové riziko
Prípustnú mieru odchýlky
Očakávanú mieru odchýlky
Výberové riziko predstavuje mieru rizika, že závery, ku ktorým audítor
dospeje na základe kontrolných testov vzorky sa môžu líšiť od záverov, ku
ktorým by dospel, keby takýmto testom podrobil celý súbor dát. Môže byť
vyrovnané nevýberovým rizikom.
Prípustná miera odchýlky predstavuje maximálnu odchýlku v rámci súboru
dát, ktorú je audítor ochotný akceptovať, aby cieľ auditu bol splnený. Pri
postupoch fyzickej kontroly sa vzťahuje na audítorovo hodnotenie závažnosti.
0čakávaná miera odchýlky je taká, o ktorej audítor predpokladá, že sa
v súbore dát môže vyskytovať. Vychádza z audítorovho hodnotenia
inherentného a kontrolného rizika, prípadne „zlého pocitu“, aký má zo súboru
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dát audítor. Audítori môžu mať, čo sa týka výskytu chýb, zlý pocit v prípade, že
zistia, že pracovníci tej-ktorej oblasti nie sú dostatočne kvalifikovaní, alebo že
kľúčoví zamestnanci boli dlhodobo neprítomní a prácu vykonávali ich menej
skúsení kolegovia. V prípadoch, je možné očakávať výskyt odchýlok, je
potrebné kontrolným testom podrobiť väčšiu vzorku tak , aby bolo možné
dospieť k záveru, že skutočná odchýlka nie je väčšia ako plánovaná prípustná
miera odchýlky. .
12.5 TYPY VÝBERU VZORIEK PRE ÚČELY AUDITU
Existujú dva typy audítorských vzoriek, ktoré môžu byť použité v rámci jedného
kontrolného testu:
Reprezentatívne vzorky
Vyselektované vzorky
Ak sa v účtovných výkazoch alebo účtovnej závierke vyskytuje odchýlka, je to
spôsobené jedným, alebo kombináciou, z nižšie uvedených možností:
Veľké množstvo malých odchýlok
Niekoľko veľkých odchýlok
Reprezentatívny výber vzoriek slúži na odhalenie tých prvých a selektívny výber
na odhalenie druhej možnosti.
Reprezentatívna vzorka je výsledkom náhodného výberu zo súboru účtovných
dát. Mala by byť dostatočne veľká, aby mala o tomto súbore vypovedaciu
schopnosť.
Vyselektovaná vzorka sa sústreďuje na konkrétne položky súboru dát.
Obvykle sú to veľké a neobvyklé položky, transakcie alebo zostatky, ktoré sú
dostatočne veľké, aby v prípade, že sú nesprávne, viedli k významnej odchýlke
alebo sú hodné preskúmania, ako napr. okrúhle platby.
Pri audítorských kontrolných testoch súladu sa vždy využíva reprezentatívny
výber vzoriek. Pri vecných testoch môže audítor využiť obe metódy, selektívny
aj reprezentatívny výber.
Iným druhom klasifikácie audítorských vzoriek je delenie na:
Neštatistické vzorky
Štatistické vzorky

205

AUDIT

Všetky selektované vzorky sú vzorkami neštatistickými. Reprezentatívne vzorky
môžu patriť do oboch kategórií.
Neštatistické vzorky sú také, pri ktorých je na úsudku audítora:
Veľkosť vzorky
Kritériá výberu
Vyvodenie záverov zo získaných výsledkov
Neštatistickou vzorkou každá iná vzorka ako štatistická.
Väčšina vzoriek využívaných pri audite sú neštatistické vzorky, napr.:
Jedna odberateľská faktúra vygenerovaná počítačom, ktorá slúži na
kontrolu správnosti sčítavania v rámci tohto programu.
Tri bankové rekonsiliácie na stanovenie uspokojivej miery fungovania
tejto kľúčovej vnútornej kontroly.
Sledovanie prechodu dvoch objednávok systémom, aby sme si potvrdili
naše záznamy o systéme.
Všetky tri budovy kúpené alebo postavené v tomto roku.
Pointou je, že existujú testy a súbory dát, kde by použitie štatistického výberu
vzoriek bolo absurdné.
Podstatná časť neštatistických vzoriek je vyberaná audítorom na základe toho,
že sa rozhodne vybrať položky veľkej hodnoty, neobvyklé, náhodné alebo
položky, pri ktorých mu „vnútorný hlas“ našepkáva, že by mohli stáť za
preskúmanie.
Štatistická vzorka je taká, ktorej veľkosť je daná štatistiky stanovenou mierou
neistoty, ktorú audítor pripustí pre svoje závery. Táto vzorka má tú výhodu, že
umožňuje audítorom vyvodiť kvantitatívne závery s požadovanou a merateľnou
mierou neistoty. Jediné, čo závisí od úsudku audítora, je rozhodnutie o miere
neistoty a vyžadovaná presnosť.
Štatistický výber vzoriek je časovo náročný a mal by sa využívať len
v odôvodnených prípadoch. Táto metóda je obvykle viazaná na súbor dát s viac
ako 1.000 položkami a čím väčší je súbor dát, tým je to výhodnejšie – závery
z výsledkov testov sú objektívne.
Výhody využitia štatistického výberu vzoriek sú:
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Je to vedecká metóda.
Podáva obhájiteľné výsledky.
S matematickou presnosťou vypovedá o pravdepodobnosti správnosti
svojich výsledkov.
Je efektívny – vzorky nie sú nadmerne veľké.
Prispieva k zjednoteniu štandardov jednotlivých audítorských firiem.
K jeho využitiu postačuje, v porovnaní s neštatistickým výberom, nižší
počet pracovníkov
Má však aj isté nevýhody:
Je to metóda, ktorej nie každý rozumie, a preto môžu byť výsledky
nesprávne interpretované.
Hraniu s matematickými úlohami je venovaný čas, ktorý by mohol byť
venovaný výkonu audítorskej práce.
Audítorský úsudok je až na druhom mieste za matematikou.
Je to nepružná metóda.
Často je nutné testovať viacero atribútov transakcií alebo dokumentov
súčasne, a to sa štatisticky nie vždy dá jednoducho vyjadriť.
Aj napriek spomínaným nevýhodám je štatistický výber vzoriek užitočným
nástrojom auditu. V tejto časti sa venujeme tomu, koľko položiek má vzorka
obsahovať, ako vybrať vzorku a ako interpretovať výsledky kontrolných testov.
O tom, ktorá metóda výberu vzoriek bude použitá sa rozhoduje v závislosti od
pomeru nákladov a prínosu tej - ktorej metódy:
Čas venovaný návrhu a výberu by nemal byť, v porovnaní s časom
potrebným na jej preskúmanie, neprimerane dlhý.
Miera uistenia, ktorú môže poskytnúť selektívny výber vzorky; v prípade,
že selektívny výber vzorky poskytne audítorovi istotu o veľkej časti
hodnoty vzorky, potom postačí aj malý neštatistický kontrolný test
bilancie súboru dát.
Vhodnosť štatistického výberu vzoriek pre jednotlivé audítorské techniky
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Rozhodovanie či použiť alebo nepoužiť štatistický výber vzoriek a ak áno, akou
formou, závisí skôr od použitej audítorskej techniky ako od typu vykonávaného
auditu.
Priame testy vecnej správnosti – ak je súbor dát malý, nie je použitie výberu
vzoriek ani vhodné ani efektívne. V takomto prípade sa otestuje celý súbor
alebo sa vykoná neštatistický výber z tohto súboru. Výber podľa atribútov
(atribútny výber) sa využíva ak:
Nie je požadovaný peňažný záver- peňažné vyjadrenie; alebo
Všetky transakcie tvoria súčasť malého počtu typov transakcií, pričom
každý obsahuje len rovnako veľké transakcie.
V opačnom prípade je vhodnejšie použiť metódu výberu vzorky z monetárnych
jednotiek (MUS). Táto metóda je popísaná nižšie v bode 6.3.8. Ak je možné
očakávať vysoký výskyt odchýlok alebo nie je známa celková „zaknihovaná“
hodnota, využíva sa metóda výberu vzoriek premenných.
Hodnotenie systému – metóda výberu vzoriek je pre hodnotenie systému
nevhodná. Je to čiastočne tým, že systém musí byť posúdený skôr ako celok
a nie len niektoré vyselektované postupy a čiastočne kvôli tomu, že by boli
vynechané postupy, ktoré síce existujú, ale neboli z nich vyberané vzorky. Pri
hodnotení systému sa síce tiež vyberajú niektoré transakcie, ale za účelom
oboznámenia sa zo systémom a toto sa len ťažko dá nazvať výberom vzoriek,
nakoľko tieto transakcie nie sú podrobené kompletným testom a ani
vyhodnocované.
Kontrolné testy systému – atribútny výber vzoriek môže byť využitý na
stanovenie miery súladu s právnymi predpismi, ale ak test má viesť k peňažným
záverom, je potrebné aplikovať metódu MUS.
Analytické postupy – metóda výberu vzorky pri tejto audítorskej technike je vo
všeobecnosti nevhodná, nakoľko táto technika pracuje s celkovými hodnotami.
Môže sa však stať, že pre účely porovnania s položkami auditovanými
pomocou vzoriek z nezávislého zdroja, bude potrebné pripraviť nezávislé
odhady. A na tento účel sa hodí výber vzoriek premenných.
Aplikovanie záverov vyvodených zo skúmania vzorky na veľký súbor dát je
vysoko rozvinutou časťou štatistiky. V praxi to znamená, že k tomu, aby bol
niekto schopný dospieť zo skúmania vzorky k platným záverom, je potrebná
vysoká úroveň matematickej zručnosti. Väčšina spoločností, ktoré metódu
štatistického výberu vzoriek využívajú, však už vypracovala komplexné plány,
na základe ktorých sú túto činnosť schopní vykonávať aj pracovníci bez
štatistického vzdelania. Tieto zahŕňajú využívanie tabuliek, grafov a využitie
výpočtovej techniky.
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Metóda štatistického výberu vzorky je mimoriadne vhodná na testovanie
veľkých objemov transakcií na výskyt chýb. Audítori môžu s vysokou určitosťou
stanoviť pravdepodobnosť výskytu chyby kontrolou pomerne malého počtu
transakcií.
12.5 OTESTUJTE SA
Zodpovedajte nasledujúce otázky a odpovede si skontrolujte s textom:
Uveďte tri veci, ktoré musí audítor zohľadniť pri tvorbe audítorskej
vzorky.
Definujte „súbor dát“.
Uveďte tri súbory dát, ktoré môžu poskytnúť dôkaz o podhodnotení.
Čo musí audítor zohľadniť pri rozhodovaní sa o veľkosti vzorky?
Čo je „prípustná miera odchýlky“?
Uveďte rozdiel medzi štatistickou a neštatistickou vzorkou.
12.6 AUDÍTORSKÝ MODEL RIZIKA A METÓDA ŠTATISTICKÉHO
VÝBERU VZORKY
Rozsah audítorskej práce t.j. počet položiek, ktoré je potrebné skontrolovať
v rámci konkrétneho systému, vo všeobecnosti závisí od rizika, ktoré je v tom
systéme obsiahnuté (inherentné) a relatívnej závažnosti či významu tohto
systému. Riziko a významnosť (analogicky istota a presnosť) sú výrazy,
s ktorými sa v tejto časti budeme opakovane stretávať. Dôsledkom rizika je
uistenie.
12.6.1 CVIČENIE
Vymenujte tri zdroje audítorského uistenia sa.
Návrhy
Ak audítor, v rámci kontroly súladu s právnymi predpismi, úspešne
identifikuje kľúčové kontrolné mechanizmy, poskytne mu to uistenie vo
vzťahu ku kontrolovaného systému.
Audítor vykoná kontrolné testy vecnej správnosti, ktoré (dúfajme) mu
poskytnú väčšie uistenie.
Tretím zdrojom audítorského uistenia sa je jeden konkrétny typ testu
vecnej správnosti, ktorý je taký dôležitý a taký odlišný, že sme sa
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rozhodli ho predstaviť samostatne – analytické postupy. (Analytické
postupy je názov audítorského postupu, ktorý skúma vzťahy medzi
rôznymi informáciami a hľadá potvrdenie očakávaných vzťahov
a vysvetlenie pre neočakávané).
Najväčšie rozhodnutie, ktoré musí audítor urobiť je, rozhodnúť sa, akú mieru
uistenia potrebuje k tomu, aby bol schopný vypracovať posudok t.j. akú mieru
rizika, že posudok je nesprávny, je ochotný akceptovať.
12.6.2 CVIČENIE
Predstavte si audit dvoch oddelení, A a B. Vedúci oddelenia A je priamočiary
a ústretový, vedúci oddelenia B je darebák. Bude sa audítorské riziko týchto
oddelení líšiť, a ak áno, ako?
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Poznámka
Audítorské riziko je riziko, že náš výrok bude nesprávny, a teda by malo byť
v oboch prípadoch rovnaké. Pravdepodobne by sme museli vykonať viac
audítorskej práce na oddelení B, ak by sme chceli znížiť riziko (alebo mieru
rizika) na požadovanú úroveň.
Audítorské riziko sa často stanovuje na úrovni 5% t.j. audítor potrebuje mať
95% istotu, že jeho výrok je správny.
Predpokladajme, že výrok je správny a audítor neprehliadol žiadnu významnú
odchýlku. Audítorské riziko (AR) má tri hlavné zložky:
Inherentné riziko (prirodzené riziko) (IR)
Kontrolné riziko (CR)
Riziko, že chyby nebudú odhalené (DR)
Rizikový model potom vyzerá nasledujúco:
AR = IR x CR x DR
12.6.3 CVIČENIE
Pokúste sa definovať IR, CR a DR
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Odporúčané definície
Inherentné riziko je riziko, že sa významná chyba v systéme vôbec vyskytne.
Aspekty inherentného rizika sú:
Zložitosť systému (alebo organizácie)
Fungovanie systému (alebo organizácie) v minulosti
Všetky ostatné okolnosti, ako je potreba, aby čísla vyzerali dobre alebo
zle pred privatizáciou alebo schválením rozpočtu na budúci rok a pod.
Inherentné riziko posudzuje audítor subjektívne na základe svojich poznatkov
o faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú. (Pre tento prípad predpokladajme, že
inherentné riziko je odhadované na 50%).
Kontrolné riziko je riziko toho, že mechanizmy vnútornej kontroly neodhalili
chybu, ktorá sa do systému dostala. Mieru kontrolného rizika je možné
objektívne stanoviť na základe výsledkov kontrolných testov súladu, ktoré
umožňujú určiť spoľahlivosť kontroly. (pre tento prípad predpokladajme, že
miera kontrolného rizika je odhadovaná na úrovni 20%).
Riziko, že chyby nebudú odhalené je riziko, že chyby, ktoré sa dostali do
systému a vnútorná kontrola neodhalila, nebudú odhalené ani kontrolnými
testmi vecnej správnosti vykonanými audítorom.
12.6.4 CVIČENIE
Vychádzajte z percentuálnej hodnoty AR, IR a CR uvedených vyššie
a vypočítajte riziko, že chyby nebudú odhalené.
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Pracovný postup
AR = IR x CR x DR
5% = 50% x 20% x DR
Z toho vyplýva, že DR = 50%
To znamená, že kontrolné testy vecnej správnosti by mali poskytnúť audítorovi
50-percentnú istotu, že odhalí významnú chybu t.j. toto je miera istoty, ktorú od
testu vecnej správnosti očakáva.
12.6.5 CVIČENIE
Použite tie isté hodnoty AR (5%) a IR (50%) a vyššiu hodnotu CR (50%)
a vypočítajte DR.
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Pracovný postup

AR = IR x CR x DR
5% = 50% x 50% x DR
Z toho vyplýva, že DR = 20%
To znamená, že kontrolné testy vecnej správnosti by mali poskytnúť audítorovi
80-percentnú istotu, že odhalí významnú chybu.
Čo spôsobilo rozdiel v DR? Je to tým, že v prvom prípade, bola miera istoty
poskytovaná vnútornou kontrolou 80%.
V druhom prípade, je istota poskytovaná vnútornou kontrolou len 50%. A z toho
vyplýva, že je potrebné ju získať pomocou testov vecnej správnosti.
Aby sme uviedli praktický príklad, povedzme, že vykonávame audit
nákupného systému, aby sme zistili, či sú všetky nákupy skutočné (cieľ
kontroly). Našim hlavným testom vecnej správnosti bude spätná kontrola vzorky
faktúr späť k overenej objednávke. V druhom prípade, kvôli nižšej kvalite
vnútornej kontroly, budeme musieť kontrolovať väčšiu vzorku faktúr.
Toto je základným princípom auditu podľa jednotlivých systémov t.j. čím viac sa
môžeme spoľahnúť na mechanizmy vnútornej kontroly, tým viac môžeme
zredukovať kontrolu vecnej správnosti. Z toho jasne vyplýva, že zhodnotenie
rizika audítorom významne ovplyvňuje rozsah testovaných vzoriek, a to ako pre
účely kontroly súladu s predpismi, tak vecnej správnosti.
12.7 METÓDY VÝBERU VZORKY
Predtým, ako sa začneme venovať rôznym metódam výberu, pozrieme sa,
z čoho môžeme vzorku vyberať.
12.7.1 CVIČENIE
Vzorku vyberáme zo súboru dát. Popíšte tri súbory dát, z ktorých môže audítor
vybrať položky na testovanie.
(1)
(2)
(3)
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Návrhy riešení
Kľúčovým kontrolným mechanizmom pri systémoch predaja (aby sa
zabezpečilo, že všetok expedovaný tovar bol aj vyfakturovaný –
úplnosť) môže byť to, že na každom príjmovom doklade je uvedené
číslo príslušnej odberateľskej faktúry, a že postupnosť poradových
čísel príjemiek je kontrolovaná, a že sú podpísané a žiadna nechýba.
Audítor môže vykonať test súladu tohto kontrolného mechanizmu
s predpismi a súbor dát, z ktorého bude vyberať vzorku, budú tvoriť
všetky príjemky.
Pri validácii miezd môže audítor vybrať vzorku zo súboru dát, ktorým
budú záznamy o dochádzke, kde môže skontrolovať, či boli
odpracované hodiny správne zaznamenané.
Na kontrolu správneho ohodnotenia skladových zásob môže slúžiť
vzorka vybraná z výkazu o skladových zásobách (súbor dát), na
ktorej sa skontroluje či bolo isté množstvo zásob správne ocenené
(návratom k odberateľskej faktúre).
Pri kontrole úplnosti výdavkov môže audítor vybrať vzorku zo súboru
dát tvoreného príjemkami.
Pri validácii investičného majetku (budovy) môže audítor vybrať
vzorku zo súboru dát, ktorým budú novonadobudnuté/kúpené budovy
tak ako sú uvedené v účtovníctve.
12.8 TYPY ŠTATISTICKÉHO VÝBERU VZORKY
Hlavné typy štatistického výberu vzorky sú tieto:
Výber podľa náhodných čísel slúži na výber reprezentatívnej vzorky celého
súboru dát a umožňuje vyvodiť objektívne závery o súbore dát. Súbor dát
príjmových dokladov v (i) je hodný pre použitie tejto metódy (za predpokladu, že
sú všetky registrované na rovnakom mieste), nakoľko tieto príjemky sú
číslované. Predpokladajme, že v skúmanom časovom úseku bolo 10.000
príjemiek očíslovaných 60.024 – 70.023 a my z nich potrebujeme vybrať vzorku
50 položiek. Výber 50 náhodných čísel môže byť realizovaný pomocou tabuliek
náhodných čísel a príslušné príjemky budú potom podrobené kontrolným
testom (či sú označené príslušným číslom odberateľskej faktúry).
Výber vzorky pomocou intervalu (systematický výber) redukuje prácu
spojenú s výberom 50 náhodných čísel (v približne náhodnom poradí!).
V predchádzajúcom príklade by sme mali vybrať prvú položku pomocou
tabuliek náhodných čísel a zostávajúcu časť vzorky pomocou konštantného
intervalu (v tomto prípade je to 200, 10.000 delené 50). Je nepravdepodobné,
že súbor dát záznamov o dochádzke (ii) bude postupne číslovaný. Za
predpokladu, že máme k dispozícii všetky, je táto metóda pre výber vzorky
záznamov o dochádzke tou najlepšou.

215

AUDIT

Vrstvený výber sa využíva v situáciách, kedy súbor dát nie je homogénny ako
napr. súbor dát tvorený výkazmi skladových zásob ako v (iii). V prípade, že
obsahuje malý počet typov zásob veľkej hodnoty, veľký počet typov zásob malej
hodnoty a stredne veľký počet typov zásob stredne veľkej hodnoty, môžeme
každú túto skupinu považovať za podsúbor a vyberať príslušné vzorky z nich.
Na základe nich budeme potom môcť vyvodiť závery o podsúboroch aj súbore
ako celku.
Skupinový výber vzorky sa využíva pri problematických súboroch dát, napr.
predstavte si, že by príjemky v (iv) boli založené na 120 miestach po celej
krajine. V takom prípade si môžeme náhodne vybrať povedzme 4 miesta a iba
na týchto potom zrealizovať výber vzorky (v skupinách). Ak sme na týchto 4
miestach vyberali vzorku náhodným výberom hovoríme o viacstupňovom
výbere vzorky. Skupinový výber znižuje štatistickú kvalitu záverov. Vzorka nie je
náhodná, a preto je potrebná väčšia vzorka, aby poskytla rovnakú mieru
uistenia, ako pri výbere pomocou náhodných čísel.
Existujú štyri pomerne široké kategórie techniky štatistického výberu vzorky,
ktoré môžu audítori využívať:
Atribútny výber
Výber podľa monetárnych jednotiek
Inverzný = recipročný súbor dát
Výber z premenných
12.9 ATRIBÚTNY VÝBER
Atribútny výber sa sústreďuje na jednu charakteristiku položiek súboru dát,
napr. sú študenti CIPFA, praváci alebo ľaváci, je vnútorná kontrola funkčná
alebo nie je, súhlasila suma na dodávateľskej faktúre a objednávkou alebo nie?
V prípade, že kontrolovanou charakteristikou je to, či je položka správna alebo
chybná, slúži atribútny výber na odhad početnosti výskytu chýb v danom
súbore dát t.j. percentuálny podiel položiek, v ktorých sa môže vyskytovať
chyba – percentuálna početnosť výskytu chyby.
Vychádzajme zo súboru 10.000 dodávateľských faktúr v celkovej hodnote
£1.000.000.
(Zakaždým musíte vychádzať z predpokladu, že vzorka neobsahuje chybu.)
Poznamenajte si Vaše odpovede na otázky ako nimi budete postupne
prechádzať.
O.

Koľko položiek musíme skontrolovať, aby sme získali 100-percentnú
istotu?
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OD.

Výrok, že sme si 100-percentne istí nemá zmysel pokiaľ nepovieme, čím
sme si 100-percentne istí.

O.

Koľko položiek musíme skontrolovať, aby sme získali 100-percentnú
istotu, že súbor dát nie je nadhodnotený o viac ako £ 1.000.000?
Za odôvodneného predpokladu, že faktúry nemôžu obsahovať negatívne
sumy, nie je možné, aby tento súbor bol nadhodnotený o viac ako £
1.000.000, a preto je odpoveď – žiadnu.

OD.

O.
OD.
O.
OD.
O.
OD.

Koľko faktúr musíme skontrolovať, aby sme získali 100-percentnú istotu,
že neobsahujú žiadne chyby?
To je jasné – 100%
Koľko faktúr musíme skontrolovať, aby sme získali 100-percentnú istotu,
že početnosť výskytu chyby je menej ako 5%?
Toto je trošku zložitejšie, ale správna odpoveď je o jednu viac ako 9.500.
Odhadnite koľko faktúr musíme skontrolovať, aby sme získali 95percentnú istotu, že početnosť výskytu chyby je menej ako 5%?
Odpoveď musíte odhadnúť (pokiaľ len nepoužijete štatistické tabuľky).
Odpoveď je 60, je to oveľa primeranejšia vzorka ako 9.501 na získanie
100% istoty pri tej istej 5-percentnej presnosti.

Takže, vzorka 60 položiek (prvkov), ktoré neobsahujú žiadne chyby nám
poskytne 95% istoty, že početnosť výskytu chýb je menej ako 5%. V skutočnosti
nám to dáva možnosť dospieť k širokej škále záverov:

Miera istoty
95%
99%
90%
80%
70%

Maximálna početnosť
výskytu chýb
5%
7.7%
3.8%
2.7%
2%

Zistíte, že medzi istotou a presnosťou je vzájomný vzťah.
Pri atribútnom výbere vzoriek sú tri premenné – istota, presnosť a veľkosť
vzorky. Audítor by mal stanoviť istotu a presnosť, ktorú vyžaduje a na ich
základe vypočítať potrebnú veľkosť vzorky.
O.

Ak súbor dát pozostával z 100.000 faktúr, koľko sme ich museli
skontrolovať, aby sme získali 95-percentnú istotu, že početnosť výskytu
chyby je menej ako 5%?
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OD.

Veľkosť vzorky bude 60. Zapamätajte si, že 5% zo 100.000 je,
v absolútnych číslach, oveľa viac ako 5% z 10.000, a my tu hovoríme
o pomeroch.

Ako vieme, že by vzorka mala mať veľkosť 60?
Teória pravdepodobnosti má jeden pomerne nepríjemný vzorec (z
matematického pohľadu) na určenie veľkosti vzorky, keď poznáme istotu
a presnosť. Preto radšej používame tabuľky, v ktorých si môžeme údaje
vyhľadať – je to jednoduchšie. Skrátená tabuľka vyzerá takto:
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KOEFICIENT VEĽKOSTI ATRIBÚTNEJ/MONETÁRNEJ VZORKY
Počet chýb
vo vzorke
Miera istoty
70%
80%
90%
95%
0
1.21
1.62
2.31
3.00
1
2.44
3.00
3.89
4.75
2
3.62
4.28
5.33
6.30
3
4.77
5.52
6.69
7.76

Definícia Koeficient veľkosti vzorky (SSF) = veľkosť vzorky x UEL (najvyššia
prípustná miera odchýlky – v našom prípade 5%)
Takže, ak očakávame 95% istotu a neočakávame výskyt chýb vo vzorke SSF =
3
Preto veľkosť vzorky = 3/0.05 = 60.
12.9.1 CVIČENIE
Ak kontrola našej vzorky 60-tich položiek odhalila jednu chybu, aká bola
najvyššia početnosť chýb pri 95% miere istoty?
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Pracovný postup
95% istota, jedna chyba, SSF = 4,75
Z toho vyplýva UEL = 4,75/60 = 7,9%
Maximálna početnosť výskytu chýb 7,9% je trochu znepokojujúca.
12.9.2 CVIČENIE
Ak by sme testovali vzorku so 150 prvkami a našli jednu chybu, aká by bola
maximálna početnosť výskytu chýb pri miere istoty (a) 70%, (b) 90% a (c) 95%?
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Pracovný postup
Pri požadovanej istote 70% s jednou chybou SSF = 2,44
Z toho vyplýva UEL = 2,44/150 = 1,6%
UEL = 2,6%
UEL = 3,2%
Účelom predchádzajúceho príkladu bolo ukázať Vám vzájomný vzťah troch
premenných:
Veľkosti vzorky
Požadovanej istoty
Presnosti (UEL)
O.
OD.
O.
OD.

Odhadnite veľkosť vzorky, ktorú potrebujete na to, aby sme získali 95percentnú istotu, že súbor nie je nadhodnotený o viac ako £50.000.
Veľkosť vzorky = 60.
Z akého súboru dát budete týchto 60 položiek vzorky vyberať?
Nemôžete vyberať vzorku z faktúr (doklady) a dospieť k peňažnému
záveru. Musíme preto vytvoriť súbor dát monetárnych jednotiek. Tomu,
ako to urobíme sa venuje nasledujúc časť.

12. 10 VÝBER VZORKY Z MONETÁRNEJ JEDNOTKY (MONETARY UNIT
SAMPLING MUS)
Zostaňme pri našom súbore 10.000 dodávateľských faktúr v celkovom objeme
£1.000.000. Tento súbor faktúr prevedieme na monetárne (peňažné) jednotky.
Číslo Fa.

1
2
3
.
.
.
.
9,999
10,000

Fakturovaná
čiastka
£
150
20,640
1,260
.
.
.
.
1,200
1,000
1,000,000

Kumulovaná
hodnota
£
150
20,790
22,050
.
.
.
997,800
999,000
1,000,000
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Pravý stĺpec teraz predstavuje náš monetárny súbor dát – od £1 do £1.000.000.
Teraz už môžeme náhodne vybrať vzorku "libier" od 1 do 1.000.000 a podrobiť
kontrolným testom konkrétne "libry" (prostredníctvom príslušných faktúr).
Povedzme, že naše prvé náhodne vybrané číslo je 141. Budeme kontrolovať
faktúru číslo 1 (aby sme zistili, že súhlasí z dodacím listom, alebo čo už bolo
cieľom testu). Ak táto faktúra obsahuje tri položky, nás bude zaujímať iba
riadok, ktorý obsahuje "libru" číslo 141.
Pri MUS obvykle využívame systematický výber vzorky pomocou intervalu,
takže pri vzorke so 60 prvkami by náš interval bol 1.000.000/60 = 16.667, t.j.
budeme vyberať každú 16.667-mu "libru". Keď začneme od 141-vej "libry"
nasledovať bude 16.808 a potom 33.475 a tak ďalej.
Prípadne môžeme súbor rozdeliť na 60 buniek po £16.667 a z každej časti
náhodne vybrať jednu "libru". . Táto metóda sa nazýva bunkový MUS.
Priemerný interval výberu vzoriek (Average Sampling Interval ASI) t.j.
priemerný interval medzi každou z nami vybraných vzoriek by bol stále £16.667.
12.10.1 CVIČENIE
Aký je základný rozdiel medzi atribútnym výberom vzoriek a výberom vzoriek
z monetárnych jednotiek?
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Navrhovaná odpoveď
Pri atribútnom výbere je šanca, že bude ktorákoľvek faktúra vybratá, rovnaká.
Pri MUS má každá jedna libra rovnakú šancu byť vybratá, ale šanca jednotlivej
faktúry závisí od jej hodnoty. Využitie metódy výberu pomocou intervalu pri
MUS garantuje, že faktúra č. 2 bude vybratá spolu s ostatnými podobnými
faktúrami, ktorých hodnota sa rovná alebo je väčšia ako interval výberu. Pri
bunkovom MUS budú vybraté faktúry, ktoré sa rovnajú alebo sú väčšie ako
dvojnásobok ASI.
MUS je metódou, ktorá je nevyhnutná pre kontrolu nadhodnotenia. Faktúra
v hodnote £1 má pri použití MUS šancu milión k jednej (pri atribútnom výbere je
to 1.000 k jednej). Je možné, že faktúra je nesprávne zaúčtovaná – povedzme,
že to malo byť £10.000. MUS nie je vhodnou technikou na kontrolu
podhodnotenia.
Ďalším rozdielom je to, že sčítavanie faktúr, denných záznamov alebo
zoznamov transakcií, aby sme tak získali jednotlivé libry na testovanie, je
v praxi časovo hrozne náročné. MUS je ideálna metóda pre využitie počítačovej
techniky, lebo správny software je v priebehu sekúnd schopný zo súboru faktúr
vybrať monetárnu vzorku.
12.10.2 CVIČENIE
S pomocou tabuľky uvedenej vyššie vypočítajte veľkosť vzorky, ktorá
neobsahuje chyby a poskytuje nám istotu 95%, že súbor nie je nadhodnotený
o viac ako £50.000.

223

AUDIT

Pracovný postup
SSF = 3 UEL = 50.000/1.000.000 = 5%
Z toho vyplýva, že veľkosť vzorky = 3/0,05 = 60
12.11 RECIPROČNÉ SÚBORY DÁT
Ako sme už spomínali, MUS nám umožňuje testovať nadhodnotenie. Pre
kontrolu podhodnotenia môžeme túto metódu použiť iba vtedy, ak vieme nájsť
recipročný súbor pre realizáciu auditu s cieľom odhaliť nadhodnotenie.
Klasickým príkladom je audit investičného majetku s cieľom overiť jeho úplnosť
a existenciu. Na kontrolný test či investičný majetok zaúčtovaný v súvahe
naozaj existuje, môže audítor vybrať vzorku z evidencie investičného majetku
a fyzicky, inšpekciou, potvrdiť, že naozaj existuje. Ale ako skontroluje, či
bilancia zahŕňa všetok investičný majetok spoločnosti?
Recipročným súborom k evidencii investičného majetku je skutočne vlastnený
majetok. Ako audítori vykonávajú inšpekciu a overujú existenciu majetku
vybratého z evidencie, môžu vyselektovať aj vzorku majetku, ktorý skutočne
videli a skontrolovať, či je zahrnutý v evidencii.
Podobnú metódu je možné použiť aj pri kontrole toho, či príjmy nie sú
podhodnotené. Uvádzame dva príklady:
Príjmy vytvorené odpracovanými hodinami (človekohodinami) nemôžu
byť vyššie ako príjmy vygenerované prácou všetkých zamestnancov za
plný pracovný čas za celé sledované obdobie. Recipročný súbor by,
v tomto prípade, obsahoval dovolenky, zdravotné voľno, školenia,
administratívu a iný a iné náhrady za neodpracovaný čas.
Pri audite príjmov z koncertu je možné vykonať audit podhodnotenia
stanovením maximálneho možného príjmu v prípade, že bol koncert
vypredaný a na recipročnom súbore predstavujúcom voľné sedadlá,
voľné lístky, zľavy a pod. vykonať kontrolu nadhodnotenia.
Táto technika je v praxi využívaná, ale jej použitie sa obmedzuje na vhodné
súbory dát. Ako ďalej uvidíme existujú aj iné štatistické metódy.
12.12 VÝBER VZORKY Z PREMENNÝCH
Premenná je v štatistike taká charakteristika súboru, ktorá môže nadobúdať
rôzne hodnoty napr. dĺžka času, kedy je dlžná suma po splatnosti, hodnota
zásob, počet kilometrov vo vyúčtovaní cestovných nákladov atď.
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Táto metóda môže byť aplikovaná rôznym spôsobom a viesť k rôznym typom
záverov o súbore dát, ktorý je predmetom auditu, napr.:
Poskytnúť odhad hodnoty súboru dát s určitou istotou.
Skontrolovať či je pravdepodobné, že výrok bude správny alebo nie.
Porovnať rôzne súbory dát a skontrolovať či je pravdepodobné, že medzi
nimi budú podstatné rozdiely napr. porovnanie ukazovateľov výkonnosti
organizácií.
Táto metóda je založená na teórii výberu vzoriek (a nie na jednoduchej teórii
pravdepodobnosti, ako je to pri atribútnom výbere). Pripúšťa výskyt chýb
v súbore (nie ako atribútny výber alebo MUS), ale z pohľadu matematiky môže
byť komplikovaná a pre väčšie súbory finančných dát je vhodné, ale nie nutné,
využiť počítačový software.
12.13 POČÍTAČOVÝ SOFTWARE
Počítačový software môže plniť dve veľmi významné funkcie vo vzťahu
k štatistickému výberu vzorky:
Software je schopný jednoducho vybrať náhodnú vzorku (pri manuálnom
výbere môže byť táto činnosť extrémne časovo náročná).
Software je schopný vytvoriť profil súboru dát a audítor sa, na základe
toho, môže rozhodnúť pre kontrolu veľkých položiek, malú neštatistickú
vzorku položiek s nízkou hodnotou a náhodnú vzorku z položiek strednej
hodnoty.
Prehľadávacie programy IDEA aj ACL (účtovnícke a audítorské firmy)obsahujú
aplikácie pre štatistický výber vzorky, ale nie software na výber premenných.
Takýto typ software je dostupný vo vedeckých inštitúciách, odborných
štatistických organizáciách alebo veľkých účtovníckych spoločnostiach.
12.14 ZHRNUTIE
Štatistický výber vzoriek má svoje miesto pri výkone auditu, ale jeho použitie je
efektívne len, keď auditovaný súbor dát obsahuje veľké množstvo položiek.
Atribútny výber (a MUS ako jeho variant) sa ľahšie používa a, v porovnaní
s výberom premenných, aj častejšie. Využitie počítačovej techniky obe tieto
metódy zefektívňuje.
Audítorský model rizika Vám bol oficiálne predstavený v časti o audítorskom
uistení sa a štatistikom výbere vzoriek. Ale mali by ste si uvedomiť, že pri celom
audite audítor intuitívne hodnotí riziko – to nahovára zdravý rozum.
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OTESTUJTE SA
Definujte inherentnú kontrolu a riziko, že chyby nebudú odhalené.
Z akých častí pozostáva riziko, že chyby nebudú odhalené?
Pri široko rozptýlenom súbore okolo 10.000 druhov tovarových zásob
v celkovej hodnote £ 10.000.000, ako by ste rozvrstvili súbor na jednotlivé
typy do vrstiev do £ 1.000, od £ 1.000 do 50.000 a £50.000 a viac?
Odpovede nájdete na nasledujúcej strane.
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ODPOVEDE
viď vyššie
Riziko, že chyby nebudú odhalené predstavujú riziko, že audítor v rámci
svojej kontroly neodhalí významné chyby. V predchádzajúcom texte sme
hovorili, že testy vecnej správnosti, ktoré vykonáme, by nám mali poskytnúť
zodpovedajúce uistenie, a že veľkosť vzorky musí byť prispôsobená tomu,
aby nám poskytovala mieru uistenia s danou presnosťou (významnosť).
Často však realizujeme viac testov vecnej správnosti, nie len jeden,
a realizujeme analytické preverovacie testy. Je preto odôvodnené, ak istú
mieru uistenia čerpáme aj z analytických kontrolných testov, a preto
redukujeme uistenie požadované od vecných testov podrobností, a teda
redukujeme aj veľkosť vzorky. Niektoré praktické audítorské rizikové modely
túto úpravu už zahŕňajú.
viď vyššie
Je nevyhnutné použiť počítač – trvalo by celý život, keby sme to mali robiť
manuálne. Výhoda vrstvenia súboru je v tom, že výsledkom je menej
roztrieštený súbor, naše štatistické závery môžu byť presnejšie alebo
vzorka menšia.
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Kapitola 13

Audit účtovných systémov a výkazov
13.1 ÚVOD
Tento modul je venovaný úlohe audítora pri výkone auditu účtovných systémov
a účtovnej závierky. Už ste sa v kapitole o „Úloha a zodpovednosť auditu“
naučili, že vykonať audit účtovnej závierky je hlavnou úlohou externých
audítorov. Ale aj pre interného audítora je dobré, keď vie, ako je audit účtovnej
závierky vykonávaný, lebo mu to pomôže pochopiť prácu externého auditu,
a tak lepšie riadiť zverený audit.
13.2 CIELE
V tejto časti sa oboznámite s:
Cieľmi audítora vykonávajúceho audit účtovnej závierky.
Významom účtovnej závierky z pohľadu auditu.
Audítorskými metódami (ich druhmi), ktoré uplatňujú externí audítori pri
audite účtovnej závierky.
Druhmi kontrol účtovnej závierky, aké audítori vykonávajú na konci
auditu.
Formátmi a druhmi správ, aké môžu audítori predložiť.
Úlohou listu externého audítora pre vedenie účtovnej jednotky.
Plánovanie Vášho štúdia
Mali by ste sa snažiť absolvovať túto kapitolu za tri hodiny. Samozrejme bude
pre Vás výhodou, ak ste už absolvovali všetky predchádzajúce kapitoly.
13.3 CIELE EXTERNÉHO AUDITU
Externý audit pôsobí ako nezávislý posudzovateľ, a preto je externý audítor
schopný pozerať sa na organizáciu objektívne, čo je nie vždy dopriate
internému audítorovi. Plánovanie a kontrola práce externého auditu sa
v mnohých prípadoch budú riadiť tými istými princípmi ako práca interného
auditu. Hlavný rozdiel bude v oblasti podávania správ.
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Externý audit podáva správu manažmentu podobne ako interný audit. Je ale
pravdepodobné, že externý audit bude podávať správy aj iným ako
manažmentu, napríklad riadiacim orgánom pri subjekte z verejného sektora
alebo akcionárom v prípade organizácie v súkromnom sektore.
Externý audítori majú dve hlavné povinnosti, ktoré musia plánovať:
Predloženie posudku k príslušnej účtovnej závierke
Ako získať uspokojivú istotu, že výkazy boli vypracované v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a inými požiadavkami regulačných
orgánov.
Zákon a nariadenia regulačných orgánov môžu klásť aj iné požiadavky týkajúce
sa účtovnej závierky. Študenti by si preto mali naštudovať príslušné požiadavky
uvádzané v kapitole „Právo a dane“ a tie, ktoré sa spomínajú v časti 1.3 tohto
materiálu o audite.
13.4 PLÁNOVANIE, KONTROLA A DOKUMENTÁCIA EXTERNÉHO AUDITU
Väčšina informácií o plánovaní, kontrole a dokumentácii auditu uvádzaných
v kapitole Riadenie auditu sa bude vzťahovať aj na externý audit účtovnej
závierky. Uvádzame krátke zhrnutie hlavných bodov a zvláštnosti, ktoré platia
pre externých audítorov.
Plánovanie
Rozsah plánovania auditu závisí od veľkosti a zložitosti organizácie, jej
účtovných postupov a primeranosti miery vnútornej kontroly. Tento proces
ovplyvňuje aj audítorova znalosť organizácie a jeho skúsenosti s ňou.
Audítor by si mal aktualizovať svoje vlastné informácie získaním údajov o:
Organizačných zmenách
Účtovných postupoch
Každej zmene vnútornej kontroly
Internom audite – audítor by mal byť schopný si vytvoriť názor o tom, do
akej miery sa môže spoľahnúť na výsledky práce interného auditu.
Akýchkoľvek zmenách, ktoré nastali na základe odporúčaní, ktoré audit
predložil v liste audítora vedeniu účtovnej jednotky po predchádzajúcich
auditoch.
Ukazovateľoch výkonnosti alebo iných štatistických porovnaniach.
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Aktuálnych zápisniciach organizácie a jej výborov, v ktorých treba overiť
príslušné rozhodnutia.

Kontrola
Audítor by mal pri práci postupovať podľa náležitých postupov, aby jeho práca
vyhovovala požadovaným štandardom. K tomu patrí aj pridelenie práce
pracovníkom, ktorí majú potrebné schopnosti a odbornú kvalifikáciu,
poskytnutie informácií pracovníkom pred začatím auditu, ako aj identifikácia
možných problémov, s ktorými sa pracovníci v rámci auditu v organizácii môžu
stretnúť.
Pracovné materiály
Pracovné materiály auditu sú dôležité, nakoľko:
Poskytujú dôkazy o tom, kto prácu vykonal
Poskytujú podklad pre budúcnosť, hlavne pre prípady, kedy manažment
kladie otázky alebo pri riešení vzniknutých problémov.
Navádzajú k štruktúrovanej a metodickej práci, čo by malo zabrániť tomu,
aby bolo niečo zanedbané.
Dôkaz pre účely auditu
Audítor potrebuje dôkazy, ktoré mu majú pomôcť dospieť k záverom o tom, aký
by mal jeho výrok audítora byť. Kombinácia zdrojov informácií a ich úroveň do
veľkej miery závisia od profesionálneho názoru audítora.
Medzinárodné audítorské štandardy ISA 500 -Audítorský dôkaz rozlišujú tri
kľúčové oblasti, ktorým by mal audítor venovať pozornosť pri rozhodovaní
o tom, aký dôkaz potrebuje na to, aby podložil svoj výrok:
Dostatočnosť
Relevancia
Spoľahlivosť
Dostatočnosť
Audítor musí získať dostatok relevantných a spoľahlivých informácií, na ktorých
môže postaviť svoj výrok. Audítor posudzuje či je dôkaz primeraný na základe:
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Vlastnej znalosti organizácie
Hodnotenia rizika výskytu nesprávnych údajov spôsobených chybami
alebo nezrovnalosťami.
Presvedčivosti dôkazu
Relevancia
Relevantnosť informácie je treba zvažovať z pohľadu celkového cieľa auditu,
a to dospieť k výroku audítora, t.j. otázkou je, či výkazy poskytujú verný
a pravdivý obraz finančnej situácie organizácie.
ISA 500 delí tento celkový ciel na sedem tvrdení o účtovnej závierke:
Existencia: záväzok alebo pohľadávka v daný deň existuje.
Práva a povinnosti: záväzok alebo pohľadávka v daný deň prináleží
organizácii.
Výskyt: bola vykonaná transakcia alebo nastala udalosť, ktorá sa na
organizáciu vzťahuje počas daného obdobia.
Úplnosť: neexistujú nezaznamenané záväzky, pohľadávky, transakcie
a neznáme položky.
Ocenenie: záväzky a pohľadávky sú zaúčtované a príslušne ocenené.
Určenie: transakcia alebo udalosť sú zaúčtované správnou sumou
a príjmy a výdavky sú zaúčtované do správneho obdobia; a
Správnosť vykázania v súvahe: položka je v súvahe uvedená a popísaná
v súlade s predpismi príslušného účtovného výkazníctva.
Pri audite organizácie verejného sektora sa môžu tieto požiadavky odlišovať
v závislosti od zákonných nariadení a požiadaviek príslušných regulačných
orgánov. Tieto nariadenia môžu napríklad ovplyvniť mieru audítorovej
ostražitosti pri hodnotení významnosti ako aj rozhodnutia o povahe a oblasti
použitých audítorských postupov.
Ďalším významným rozdielom v cieľoch externého audítora pri audite vo
verejnom sektore je, či má povinnosť podávať správu o regulárnosti transakcií,
do ktorých sa organizácia púšťa. Táto požiadavka môže vychádzať zo
zvláštnych špecifických štatutárnych ustanovení.
Regulárnosť je definovaná ako požiadavka, aby finančné transakcie verejného
subjektu boli v súlade s legislatívou, ktorá ich schvaľuje, nariadeniami vydanými
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orgánmi, ktoré sú na to zo zákona oprávnené ako aj ostatnými právnymi
normami upravujúcimi verejné výdavky. Tieto požiadavky odrážajú fakt, že
subjekty verejného sektora môžu míňať prostriedky len na také účely, na ktoré
sú oprávnené. Musia vždy konať len v rámci svojich kompetencií, a to čo sa
týka výdavkov, poskytovaných služieb ako aj poplatkov na poskytovanie služieb
(ak také sú).
Spoľahlivosť

Spoľahlivosť dôkazu vo všeobecnosti závisí od konkrétnej situácie. Existuje
však niekoľko predpokladov, ktoré sa pri audítorských dôkazoch zavádzajú:
Písomný dôkaz je spoľahlivejší ako ústny.
Dôkazy získané z nezávislého zdroja mimo organizácie sú spoľahlivejšie
ako tie, ktoré bol získané z vnútra organizácie.
Dôkaz, ktorý audítor získal sám analýzou a fyzickou kontrolou je
spoľahlivejší ako dôkaz, ktorý mu poskytol niekto iný.
Audítori by mali venovať pozornosť aj tomu, aby dôkazy, ktoré získali
z viacerých rôznych zdrojov boli konzistentné.
Audítor by sa mal snažiť, pokiaľ to je možné, kontrolovať originály dokumentov.
Ak to možné nieje, mal by audítor zvážiť:
Prečo nie sú originály k dispozícii?
Do akej miery informáciu, ktorý poskytuje kópia, dokladajú aj iné dôkazy?
Či bol dokument pôvodne vypracovaný externým zdrojom?
V prípade, že sú informácie uchovávané v počítači alebo na mikrofilme, je
samozrejme ťažké nájsť originálny dokument. V takejto situácii by audítor mal
poznať:
Interné predpisy týkajúce sa skartovania dokumentov.
Kontrolné mechanizmy pri ukladaní dokumentov do počítača alebo na
mikrofilm.
Či existujú správne záznamy o skartovaných a kopírovaných
dokumentoch (tieto by mal pravidelne kontrolovať nadriadený pracovník).
Spôsob uchovávania záložných kópii dokumentov.
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Postupy, ktoré v organizácii platia pre prístup k informáciám uloženým na
počítačových diskoch a mikrofilmoch.
13.5 NEZÁVISLOSŤ SYSTÉMOV A ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV
Manažment organizácie potrebuje presné a úplné účtovné záznamy, aby
Mohol spravovať aktíva spoločnosti
Konať v súlade s právnymi normami
Pripravovať účtovnú závierku
Udržiavať si kontrolu nad organizáciou.
Audítor musí poznať spôsoby ako účtovný systém vykazuje transakcie, záväzky
a pohľadávky. Tieto informácie by mal audítor získať ešte vo fáze plánovania
auditu, nakoľko mu to poskytne počiatočný obraz o kľúčových systémoch v
rámci organizácie, ktoré sú nevyhnutné k príprave účtovnej závierky, ako aj
o primeranosti vnútornej kontroly vo vnútri týchto systémov. Pomôže mu to
rozpoznať prípadné zdroje budúcich audítorských dôkazov.
Je dôležité si uvedomovať, že na výkazy a účtovný systém, ktorý ich vytvára, sa
nemôžeme pozerať oddelene. Slabo kontrolovaný systém obvykle produkuje
zlé výkazy. Miera do akej budú výkazy generované systémom, kde je vnútorná
kontrola nedostatočná, nepresná, neúplná alebo inak neprimeraná, sa môže
líšiť. Je pochopiteľné, že pri jednoduchom systéme by zložitý systém kontroly
nemusel byť z pohľadu efektívnosti ani potrebný ani možný.
Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo audítor vykonáva testy vecnej
správnosti – nezávisle od úrovne vnútornej kontroly je bez otestovania vecnej
správnosti prakticky nemožné zistiť, či je účinná alebo mať istotu, že
nedostatočná kontrola viedla k vzniku chýb. Nikde to nieje tak evidentné ako pri
účtovných systémoch. Ani najlepšia kontrola prístupu cez heslá, ani tá najlepšia
mesačná rekonsiliácia, overovanie a pod. nezabránia úmyselným chybám alebo
takým, ktoré vznikajú z nepozornosti alebo chybám programu, ktoré si nikto
nemusí všimnúť po celé mesiace a roky a náklady na nápravu by mohli
v porovnaní s ich hodnotou byť neporovnateľne vyššie.
Podobne aj mnohé oblasti finančného účtovníctva sú mimoriadne subjektívne
a vytvárajú priestor na zlú interpretáciu, napríklad odpisy môžu byť uvedené
v znovunadobudnutých aktívach. Aj keď vnútorná kontrola môže byť postavená
tak, aby predchádzala aj chybám plynúcim zo zlého rozhodnutia, akonáhle sa
toto rozhodnutie stane dôležitým, narastá aj úroveň požadovaných testov
vecnej správnosti, ktoré majú tieto rozhodnutia potvrdiť. V takýchto situáciách si
audítori niekedy musia klásť otázku: keď je aj tak potrebné, aby sme vykonali

233

AUDIT

testy vecnej správnosti na vysokej úrovni, tak načo sa babrať s identifikáciou
funkcií vnútornej kontroly a testovať ich súlad s predpismi?
Ak je cieľ auditu presne stanovený, možno chce externý audit len dať výrok
o vernosti a pravdivosti koncoročného zostatku na záväzkovom účte, potom
naozaj stačí vykonať testy vecnej správnosti, nakoľko tieto sami o sebe
poskytnú primeraný audítorský dôkaz. Väčšina audítorov však má snahu
informovať manažment o nedostatkoch kontroly, pretože ak nastane náprava,
uľahčí to v budúcnosti audítorom prácu a zníži náklady – testy vecnej správnosti
sú obvykle nákladné. Vo všeobecnosti teda platí, že oba - aj systém aj
výstupné údaje - musia byť kontrolované.
Treba si zapamätať, že externí audítori nevenujú pozornosť len finančným
systémom. Väčšina systémov pravdepodobne má finančné následky, ale sami
o sebe nie sú klasifikované ako „finančné“. Vo všeobecnosti môžeme povedať,
že finančné systémy sa vzťahujú k číslam na výkazoch a v rozpočtoch účtovnej
jednotky. V mnohých verejných organizáciách je rozpočet na budúce obdobie
považovaný za rovnako dôležitý ako účtovná súvaha a výkazy ziskov a strát
minulých období, pretože budúci rozpočet stanovuje mieru daňového
zaťaženia/úverov a je predmetom politických diskusií.
Správcovstvo a návratnosť aktív sú tiež otázky, ktorých význam rastie, ale
daňové zaťaženie (štátne alebo miestne) a branie pôžičiek aj naďalej zostávajú
kľúčovými otázkami subjektov, ktoré sú podriadené politickým rozhodnutiam.
Systémy, ktoré rozpočet a výkazy priamo ovplyvňujú, teda hlavné finančné
systémy, sa v jednotlivých organizáciách líšia. Napríklad výber nájomného
môže byť mimoriadne dôležitým pre organizáciu, ktorá pôsobí v bytovej oblasti,
ale nevýznamným pre nemocnicu alebo policajný zbor.
13.5.1 CVIČENIE
Obstarajte si a v krátkosti prezrite ročnú účtovnú závierku Vašej organizácie (vo
výročnej správe). Na túto úlohu použite vlastný hárok papiera.
Aká je celková čistá hodnota využívaného kapitálu?
Aký je obrat, čistý zisk/voľné finančné prostriedky/, suma financovaná
z daní/ atď.?
Ak by ste mali stanoviť úroveň významnosti pre externý audit (viď časť
3.2 o Audítorské riziko a významnosť) len na základe týchto výkazov,
ktoré číslo by ste vybrali?
V skratke prezrite ročné rozpočty a odhady Vašej organizácie.
Je ľahké nájsť súvislosť medzi jednotlivými rozpočtovými položkami
a číslami v účtovnej závierke?
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Na základe čísel, ktorými ste prešli, čo si myslíte, že sú hlavné finančné
systémy Vašej organizácie?
13.6 METÓDY EXTERNÉHO AUDITU
Je na rozhodnutí externých audítorov, či sa pri formulovaní svojho výroku
spoľahnú na vnútornú kontrolu v rámci organizácie alebo nie. V prípade, že nie,
postavia svoj výrok výlučne na výsledkoch testov vecnej správnosti
a kontrolách. Tento postup sa niekedy označuje aj ako metóda Priameho testu
vecnej správnosti (Direct substanive testing DTS).
Výhody využitia metódy kontrolných systémových testov (SBA) boli
rozpracované v časti 5.1, Úvod do SBA. ISA 400 – Zhodnotenie rizika
a vnútorná kontrola stanovuje, že aj v prípade, že sa audítori spoľahnú na
vnútornú kontrolu, musia vykonať niektoré testy vecnej správnosti. Jednou
s najpodstatnejších výhod, ktorú metóda SBA poskytuje externým audítorom je,
že tým, že vložia istú dôveru do vnútornej kontroly, zníži sa pre nich rozsah
testov vecnej správnosti (a teda aj ušetria čas aj náklady).
Metodika systémového auditu
V prípade, že sa externí audítori rozhodnú aplikovať túto metódu, budú kroky,
ktoré budú podnikať, v podstate rovnaké, ako je to pri internom audite.
Definovanie rozsahu auditu
Audítor sa mal vopred rozhodnúť, pre ktoré časti účtovnej závierky je vhodné
použiť metódu SBA. Napríklad pri súvahách pozostávajúcich len z niekoľko
málo operácií alebo s malou finančnou hodnotou sa nemusí oplatiť vykonať
kompletný SBA.
Objasnenie cieľov kontroly v rámci systému
Audítor sústredí svoju pozornosť na tie ciele a príslušné kontrolné mechanizmy,
ktoré sa vzťahujú na vybrané výkazy účtovnej závierky spomínané vyššie.
Zmapovanie systému a test prechodu systémom
Táto fáza prebieha pri externom audite úplne rovnako ako pri internom audite.
Vyhodnotenie vnútornej kontroly
Ak audítor v tejto fáze nenadobudol presvedčenie, že vnútorná kontrola je na
takej úrovni, že by sa na ňu mohol spoľahnúť, musí získať uistenie len
prostredníctvom testov vecnej správnosti. Ak audítor dospeje k záveru, že
mechanizmy vnútornej kontroly sú dostatočne silné, a teda môžu dávať istotu
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a obsiahnú aj oblasti, ktoré sú cieľom auditu, musí audítor vykonať test súladu,
aby sa uistil, že kontrolné mechanizmy aj v praxi naozaj fungujú.
Testy súladu
Hlavným cieľom týchto testov je ubezpečiť sa, že mechanizmy vnútornej
kontroly fungujú a prípadne odhaliť, či ich prípadné zlyhanie môže mať
významný vplyv na spoľahlivosť záznamov, z ktorých výkazy vychádzajú. Testy
súladu kontrolujú len mechanizmy vnútornej kontroly, nie operácie. V prípade,
že test súladu neodhalí žiadne podstatné nedostatky vo vnútornej kontrole,
môže byť rozsah testov vecnej správnosti zmenšený.
Aj keď audítor zistí, že v určitej časti účtovného obdobia pracovala vnútorná
kontrola spoľahlivo, neznamená to ešte, že tieto kontrolné mechanizmy
efektívne fungovali počas celého účtovného obdobia, za ktoré je audit
vykonávaný. Ak teda audítor zistí, že vnútorná kontrola, na ktorú mal v úmysle
sa spoľahnúť, v čase neprítomnosti (dovolenky) zodpovedného pracovníka
nefungovala, mal by zvýšiť úroveň testov vecnej správnosti pri kontrole operácií
vykonaných v čase neprítomnosti tohto pracovníka.
Všetky testy súladu, ktoré sú vykonané v medziobdobí, by mali byť doplnené
o testy, ktoré by pokrývali zvyšok roka. Všetky zmeny v systéme vnútornej
kontroly by mali byť vyhodnotené pred a po zavedení zmien.
V prípade, že testy súladu ukážu, že sa na mechanizmy vnútornej kontroly nedá
spoľahnúť, bude musieť audítor získať uistenie len na základe vyššej úrovne
testov vecnej správnosti.
Testy vecnej správnosti
Aj keď testy súladu poskytujú istú mieru uistenia, ešte stále je potrebné vykonať
aj testy vecnej správnosti. Môžu to byť rôzne typy testov, ako sme už spomínali,
ale audítor by mal vybrať taký typ, ktorý je pre vyššie spomínanú účtovnú
závierky vhodný.
Chyby odhalené v rámci testov vecnej správnosti musia byť vyhodnotené. Toto
hodnotenie by malo vychádzať z chýb ako celku a nie sa zakladať na
jednotlivých prípadoch. Významné chyby a zanedbania môžu byť skôr
výsledkom série chýb ako jednotlivej chyby.
Príčiny odhalených chýb je potrebné dôkladne vyšetriť a uistiť sa, že neboli
spôsobené nedostatkom vnútornej kontroly. Toto je dôležité hlavne pri použití
metódy SBA, pretože môže ísť o chybu, ktorej mali mechanizmy vnútornej
kontroly, na ktoré sa audítor spolieha, zabrániť. Toto by mohlo spochybniť
výsledky testu súladu, ktoré boli už predtým vykonané.
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Aj keď sa audítor rozhodne pre metódu DST, je stále dôležité preskúmať príčiny
odhalených chýb, nakoľko to môže mať vplyv na hodnotenie inherentného
rizika, ktoré sa robilo ešte vo fáze plánovania. Môžu tiež poukazovať na
nedostatky systému, ktoré, aj keď nemali vplyv na tohtoročnú účtovnú závierku,
by v budúcnosti mohli mať vážnejšie dôsledky. O príčinách by audítor mal
informovať manažment organizácie, a tak mu dať príležitosť urobiť kroky
k náprave.
OTESTUJTE SA
Ktorý výkaz ziskov a strát alebo položka súvahy bude ovplyvnená:
Systémom výberu nájomného
Nákupným systémom
Systémom dlhodobých pôžičiek
Poskytovaním služieb s následnou splatnosťou
Čo je základným dôvodom, prečo chceme mať spoľahlivé finančné systémy
a výkazy?
Začali ste audit veľkého finančného systému a už od začiatku je jasné, že
jeho mechanizmy vnútornej kontroly sú celkom neprimerané, a nemôžete sa
teda spoľahnúť na výsledky testov súladu. Čo urobíte:
Upozorníte najvyššie vedenie organizácie a prerušíte audit?
Trváte na tom, aby bola zavedená dobrá vnútorná kontrola a vrátite sa
keď (ak vôbec) sa tak stane?
Vykonáte testy vecnej správnosti na pomerne vysokej úrovni a podáte
výrok k výstupom tohto systému a/alebo výsledkom nedostatočnej
kontroly?
Neurobíte nič?
Sústredíte sa na oblasti/operácie, kde si myslíte, že je riziko výskytu
podvodu alebo chýb najvyššie?
Urobíte kombináciu vyššie uvedeného?
Niečo iné?
Zamyslite sa nad nižšie uvedenými zdrojmi informácii z hľadiska ich
použiteľnosti ako spoľahlivého audítorského dôkazu:
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Faktúry na úhradu
Bankové výpisy
Zopakovanie bankovej rekonsiliácie
Nezávislé potvrdenie o koncoročnej inventúre
Kontrola prác priamo na mieste
Objednávky k prijatému tovaru
Písomné povolenie na výplatu reklamácie
Oddelenie zodpovedností (pozorované na vlastné oči) prijímania
hotovosti a odnášania do banky
Vyhlásenie manažmentu pre audítorov o hodnote dobrého mena
a investičnej revalvačnej rezervy
List vlastníctva k vlastníctvu pôdy
Vymenujte štyri ciele auditu pri audite účtovných systémov. Navrhnite jeden
až dva príklady, čo by mohlo slúžiť ako dôkaz pre každý z cieľov.
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ODPOVEDE K 13.6
Hotovosť, dlžníci, opravné položky k nedobytným pohľadávkam, výnosy
Veritelia, nákladové položky, hotovosť, skladové zásoby
Dlhodobé záväzky, hotovosť, investičný majetok, prevádzkový kapitál
Dlžníci, hotovosť, dlžníci, opravné položky k nedobytným pohľadávkam
Aby sa zabránilo zlému riadeniu a nedostatočnej zodpovednosti
Existujú dve prijateľné odpovede, v tomto poradí:
prvá: vykonať testy vecnej správnosti na vysokej úrovni a predložiť výrok
k výstupom systému a následkom nedostatočnej kontroly;
druhá: sústrediť svoju pozornosť na oblasti/operácie, ktoré sú vystavené
najväčšiemu riziku.
Približná klasifikácia:
Stredná
Vysoká
Vysoká
Vysoká – za predpokladu, že presne viete, čo hľadáte
Stredná
Stredná
Stredná
Stredná
Nízka
Vysoká
Práva a povinnosti, Ocenenie, Úplnosť, Správnosť vykázania v súvahe
List vlastníctva, prepočty, analytické postupy, originály faktúr.
(Zoznam všetkých možných príkladov by bol príliš rozsiahly).
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13.7 KONTROLA ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV EXTERNÝM AUDITOM
Po ukončení kontrolných testov súhlasu a vecnej správnosti musí externý
audítor ešte pozorne prekontrolovať účtovnú závierku ako celok. Počas tejto
kontroly treba venovať pozornosť nasledujúcim bodom:
Celková kontrola
Audítor by si mal utvoriť celkový obraz o tom, či je účtovná závierka primeraná
a konzistentná. Mal by predovšetkým skontrolovať:
Či je v súlade so zákonnými predpismi
Či je v súlade s účtovnými štandardami
Celkovú správnosť vykázania v súvahe
Možné následky, aké by mohli mať neopravené chyby
Výsledky akýchkoľvek špecifických kontrol, ktoré boli vykonané (viď
nižšie)
Analytické postupy (viď ISA 520)
Neexistuje konečný zoznam postupov, ale budú podobné ako tie používané pri
plánovaní, len teraz so skutočnými číslami.
Preskúmať vzťahy medzi finančnými a nefinančnými údajmi v tom istom
účtovnom období.
Preskúmať vzťah medzi údajmi rôznych období alebo účtovných
jednotiek.
Skontrolovať, či závierka ako celok súhlasí s audítorovými informáciami
o oblasti podnikania.
Potvrdzujú analytické postupy závery, ku ktorým audítor dospel počas
auditu?
Odhaľujú oblasti, ktoré by bolo dobré lepšie preskúmať?
Kontrola udalostí nasledujúcich po závierke (viď ISA 560)
Audítori by mali skontrolovať aj javy, ktoré by mohli mať vplyv na účtovnú
závierku aj po súvahovom dni. Mali by sa venovať javom, ktoré sa vyskytnú
v troch obdobiach:
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Medzi koncom účtovného obdobia a správou audítora.
Medzi správou audítora a zverejnením závierky.
Po zverejnení účtovnej závierky.
Audítori by mali rozlišovať medzi takými javmi, ktoré poskytujú dodatočné
dôkazy k situácii aká existovala v súvahový deň (v takejto situácii by bolo
potrebné závierku upraviť) a takými, ktoré sa týkajú oblastí, ktoré nevyžadujú
úpravu položiek závierky, ale ktoré by mali byť odhalené, aby neboli údaje
v závierke zavádzajúce.
Kontrola iných informácii (viď ISA 720)
Účtovná závierka je často zverejnená spolu s inými finančnými a nefinančnými
informáciami, ktoré nie sú predmetom auditu. Sú to napríklad informácie vo
výročnej správe organizácie verejného sektora, ktorá okrem iného obsahuje aj
auditovanú účtovnú závierku.
Audítori by si mali prečítať aj ostatné informácie a snažiť sa odstrániť významný
nesúlad. To môže viesť k snahe zmeniť účtovnú závierku. V prípade, že sa im
nepodarí otvorené otázky riešiť, mali by sa zamyslieť nad možnými následkami,
aké to bude mať na ich správu k účtovnej závierke a či je potrebné vykonať iné
príslušné kroky. Je preto mimoriadne dôležité, aby mohli audítori s dostatočným
časovým predstihom takto preštudovať aj tieto iné informácie.
13.8 PODANIE SPRÁVY O VÝSLEDKU EXTERNÉHO AUDITU
Medzinárodné audítorské štandardy ISA 700 – Správa audítora o audite
účtovnej závierky stanovujú normu a metodické pokyny týkajúce sa formy
a obsahu správy audítora. Pre audítorov vykonávajúcich audit organizácie vo
verejnom sektore môžu platiť ešte ďalšie právne predpisy čo sa týka formy
a obsahu správy o audite ročnej účtovnej závierky. Podrobnosti nájdete
v kapitole Právo a dane.
V úvode Medzinárodného štandardu sa hovorí:
„správa audítora o účtovnej závierke má byť jasným písomným
vyjadrením výroku audítora o účtovnej závierke ako celku.“
Tento štandard sa podrobnejšie venuje:
Základným prvkom správy audítora – štruktúre a celkovému obsahu
Správe audítora – správa s výhradou a bez výhrad
Skutočnostiam, ktoré ovplyvňujú výrok audítora
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Okolnostiam, ktoré môžu viesť k inému výroku ako bez výhrad –
obmedzenie rozsahu alebo nesúhlas.
Hlavné prvky správy audítora
Štandard rozlišuje tieto:
Názov správy: tento by mal jasne odlišovať správu audítora od každej
inej, ktorá by mohla byť zahrnutá do tej istej publikácie, v ktorej je
zverejnená účtovná závierka.
Príjemca: toho obvykle určuje štatutárny orgán napríklad akcionári
akciovej spoločnosti, zakladateľ, či zriaďovateľ účtovnej jednotky
Úvod: obsahuje
určenie účtovnej závierky, ktorá bola predmetom auditu
(napríklad, aby bola odlíšená od ostatných zverejnených
informácií, ktorých sa výrok audítora netýka)
Prehlásenie o zodpovednostiach, ktoré nesie manažment
organizácie a zodpovednostiach audítora: t.j. že za prípravu
účtovnej závierky je zodpovedný manažment organizácie
a úlohou audítora je formulovať výrok o audite účtovnej
závierky na základe vykonaného auditu.
Rozsah auditu (opisuje charakter auditu): obsahuje
Odkazy na ISA alebo príslušné národné štandardy
a zaužívané postupy ako aj fakt, že audit bol vykonaný
v súlade s nimi;
Popis práce, ktorú audit vykonal. Je tu tiež uvedená
poznámka, že úlohou auditu je poskytnúť čitateľovi primerané
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné chybné
údaje a nič významné nebolo vynechané.
Výrok audítora: obsahuje
Zmienku o sústave účtovného výkazníctva, v ktorej bola
účtovná závierka pripravená (vrátane krajiny pôvodu tejto
sústavy ak to nie sú Medzinárodné účtovné štandardy); a
Formulovanie výroku audítora k účtovnej závierke, napr. či
účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade so
sústavou alebo inými príslušnými právnymi predpismi.
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Formátu audítorského výroku bez výhrad sa venujeme nižšie.
Dátum vyhotovenia správy audítora
Adresa audítora; a
Podpis audítora (alebo osobne, alebo názov spoločnosti, alebo oboje,
ako je to vhodné)
Audítorský výrok bez výhrad a s výhradou
Ak audítor nadobudne primeranú istotu, že účtovná závierka neobsahuje
významné chybné údaje a nič významného z nej nebolo vynechané, udelí výrok
bez výhrad.
Ak však nie je presvedčený o pravdivosti a vernosti obrazu podávaného v
závierke, musí zvážiť, ako sa to odrazí na jeho výroku a na spôsobe, ako o tom
podá správu.
Skutočnosti, ktoré výrok audítora neovplyvňujú
Štandard uvádza dva prípady, kedy by audítor mohol pridať do svojej správy
ešte jeden odsek, ktorý by zdôraznil niektoré konkrétne aspekty výkazov, ale
bez toho, aby pripojil výhradu. Sú to tieto:
Problém týkajúci sa nepretržitého trvania účtovnej jednotky; a
Veľká neistota ohľadne výsledku budúceho javu, ktorý by mohol mať
vplyv na účtovnú závierku.
Tento odsek by mal jasne hovoriť, že výrok audítora NEMÁ výhrady voči tejto
skutočnosti.
Miera neistoty ohľadne potenciálneho vplyvu sa posudzuje vo vzťahu k:
Riziku, že odhad v účtovnej závierke sa bude musieť zmeniť
Škále možných výsledkov
Následkom týchto výsledkov na obraz, ktorý poskytuje účtovná závierka.
Ak sa audítor rozhodne takýto odsek zaradiť, často to púta pozornosť k časti
závierky, ktorá túto skutočnosť vysvetľuje. Ak je toto vysvetlenie nejakým
spôsobom zavádzajúce alebo neúplné, môže sa audítor rozhodnúť udeliť výrok
s výhradou k neodhaleniu významných faktov, ktoré by mohli ovplyvniť
rozhodovanie užívateľov závierky.
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Skutočnosti, ktoré výrok audítora ovplyvňujú
Audítori udeľujú výrok s výhradou v prípade, že
Rozsah práce audítorov bol obmedzený do takej miery, že nie sú schopní
sformulovať výrok o pravdivosti a vernosti obrazu poskytovaného
závierkou; alebo
Nesúhlasia s účtovnými predpismi alebo spôsobom vykázania položky
alebo položiek v závierke
Obmedzenie rozsahu auditu
Práca auditu môže byť obmedzená ak:
Manažment audit obmedzil.
Existujú okolnosti mimo kontrolu auditu (napr. nie je možné potvrdiť
správnosť počiatočného stavu zásob, nakoľko len teraz prišli).
Keď účtovné záznamy nedostatočne dokladajú položky vo výkazoch
a neexistuje iný alternatívny postup, ktorým by bolo možné položky
zdôvodniť.
To znamená, že audítori nemôžu na jednu alebo viacero položiek závierky
sformulovať výrok, a preto ani nemôžu sformulovať výrok o jej pravdivosti
a vernosti. Nehovoria, že tieto čísla sú nesprávne; hovoria, že nemôžu povedať
či sú správne alebo nie.
Audítori vyjadrujú svoje výhrady tým, že povedia, že až na niektoré úpravy
predmetných čísel, ktoré mohli byť nutné, sa im podarilo získať dostatok
dôkazov a môžu spokojne prehlásiť, že ostatok výkazov podáva pravdivý
a verný obraz.
Nesúhlas so spôsobom zaúčtovania a vykázaním
Ak sa audítorom nepodarilo dohodnúť s manažmentom na úpravách účtovnej
závierky pri skutočnostiach, ktoré audit považuje za významné, musia
sformulovať výrok s výhradou. Môže sa stať, že výkazy sa nedajú upraviť napr.
keď výdavky presahujú zákonné právomoci účtovnej jednotky.
Audítori uvedú podstatu svojho nesúhlasu a udelia výrok, že s výnimkou
následkov skutočností, ktorých sa výhrada týka, podáva výkaz pravdivý a verný
obraz.
Významný alebo zásadný
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Prvá otázka, ktorú by si externý audítor mal položiť je, či skutočnosti, ktoré ho
znepokojujú (nesúhlas, obmedzenie rozsahu) sú významné alebo nie. Ak nie sú
významné môže udeliť výrok bez výhrad.
Ak sú tieto skutočnosti významné, mali by si audítori položiť otázku, či sú
dôsledky rozporov a obmedzenia rozsahu auditu tak významné alebo
presvedčivé, že alebo:
Poškodzujú vernosť a pravdivosť závierky ako celku (rozpory); alebo
Im znemožňujú sformulovanie výroku k účtovnej závierke (obmedzenie
rozsahu).
V prvom prípade udelia audítori záporný výrok k účtovnej závierke t.j. že
závierka neposkytuje verný a pravdivý obraz.
V druhom prípade audítori udelia odmietnutie t.j. že neboli schopní sformulovať
výrok o pravdivosti a vernosti obrazu, ktorý by poskytovala účtovná závierka.
Existujú v podstate štyri rôzne audítorské výroky s výhradami, ktoré audítori
udeľujú v závislosti od toho, či sa jedná o obmedzenie rozsahu alebo o rozpor,
významný alebo zásadný. Tieto možnosti znázorňuje tabuľka:

Nesúhlas

Významný

S výhradou – na
základe rozporu

Zásadný

Záporný výrok

Obmedzenie
rozsahu
činnosti
S výhradou – na
základe obmedzenia
rozsahu činnosti
Odmietnutie výroku

Štylizácie správy audítora
ISA uvádza príklady znenia správy audítora o audite účtovnej závierky pre
prípad výroku bez výhrad ako aj pre výrok s výhradou.
Vo všetkých prípadoch, kedy audítori udelia výrok s výhradou musia jasne
popísať dôvody, ktoré ich k tomu viedli a, ak je to možné, kvantifikovať vplyv na
účtovnú závierku.
Správa audítora o audite vo verejnom sektore
Teraz by bolo dobré, ak by sa Vám podarilo získať najnovšiu auditovanú
účtovnú závierku Vašej organizácie. Prečítajte si správu audítora a potvrďte, či
spĺňa všetky podmienky, o ktorých sme hovorili.
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Zákonný postup pri predkladaní správ vo verejnej sfére závisí od zákonných
nariadení, ktoré upravujú fungovanie príslušného subjektu. Obsah aj forma
správy audítora sa môže preto mierne líšiť od tej opísanej v ISA. Hlavné
legislatívne požiadavky sú spomenuté v kapitole Právo a dane.
13.9 ÚLOHA LISTU AUDÍTORA VEDENIU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Slovník pojmov CIPFA definuje list audítora vedeniu účtovnej jednotky ako:
„list alebo prehlásenie, prostredníctvom ktorého audítori oznamujú
zamestnancom auditovanej účtovnej jednotky svoje názory
a zistenia týkajúce sa skutočností, ktoré vyplynuli z auditu.“
Je nutné rozlišovať medzi:
Správou audítora, ktorú vyžaduje platná legislatíva, a ktorej príjemcom sú
(napríklad) manažment účtovnej jednotky, zakladateľ, či zriaďovateľ
účtovnej jednotky
Listom audítora vedeniu účtovnej jednotky, ktorý nie je predkladaný na
základe zákonnej požiadavky a je správou pre vedenie spoločnosti
(účtovnej jednotky).
List má obvykle upriamiť pozornosť manažmentu na veci, ktoré audítori v rámci
auditu zistili, a ktoré nemajú významný vplyv na účtovnú závierku. Účelom listu
audítora vedeniu je teda:
Upriamiť pozornosť manažmentu na slabé miesta systému vnútornej
kontroly spolu s návrhom audítora ako situáciu napraviť.
Zachytiť dôležité rozhodnutia, pre ktoré je nutné dosiahnutie jasného
porozumenia medzi audítorom a klientom.
Prekladať užitočné návrhy vylepšení účtovných a kontrolných aspektov
činnosti organizácie.
Zdôrazniť oblasti, v ktorých by práca manažmentu mohla byť
efektívnejšia a účinnejšia alebo by bolo možné dosiahnuť úspory alebo
efektívnejšie využitie zdrojov.
List audítora vedeniu by mal byť považovaný za príležitosť pre audítorov
prezentovať hmatateľné výsledky svojej práce.
Priebežný list audítora vedeniu sa obvykle posiela po ukončení prác na
systémoch a vnútornej kontrole a potom ešte jeden na konci celého auditu.
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Listy by mali byť odoslané čo najskôr, aby mohli byť čo najskôr podniknuté
kroky na riešenie zistených skutočností.
Obyčajne je list adresovaný riadiacemu výboru účtovnej jednotky a je na
rozhodnutí výboru či ho postúpi nižšie, aby mohli byť podniknuté potrebné
kroky. Ďalšou alternatívou je poslať list audítorskému výboru, ak samozrejme
v auditovanej jednotke taký je.
List audítora vedeniu účtovnej jednotky predstavuje privilegovanú formu
komunikácie medzi audítorom a klientom. Mimoriadnu pozornosť treba preto
venovať uchovaniu mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých je podávaná
správa. Predovšetkým:
Audítori by nemali odhaliť obsah listu tretím stranám bez súhlasu klienta.
Audítori do listu zaradia aj odsek, v ktorom konštatujú, že obsah tohto
listu je určený len pre klienta a nesmie byť oznámený tretím stranám bez
súhlasu audítora.
List audítora vedeniu jednotky obvykle pozostáva z formálneho konštatovania,
že audit bol ukončený a potvrdenie výroku k účtovnej závierke, aký bude
udelený. Zaužívaným postupom je, že obsahuje poďakovanie manažmentu
auditovanej organizácie za ich spoluprácu pri audite.
Skutočnosti, ktoré by bolo dobré s manažmentom prebrať sú obvykle uvádzané
vo vyhlásení alebo prílohe hlavného listu. Môžu byť uvedené vo forme tabuľky,
ktorá bude obsahovať:
Zistenia auditu a zistené problémy/nedostatky
Potenciálne následky, aké by mohlo mať, keby neboli podniknuté kroky
k náprave
Kroky odporúčané audítorom
Praxi je bežné, že audítori svoje zistenia a odporúčania prediskutujú
s manažmentom, ešte pred ukončením listu. Výhodou tohto postupu je:
Potvrdiť si u klienta isté fakty
Otestovať praktické využitie odporúčaní audítora
Možnosť zahrnúť reakcie manažmentu do konečnej verzie listu.
Po obojstrannom schválení môže tento list byť základom pre budúcoročný
audit.
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OTESTUJTE SA
Odpovedajte na tieto otázky a odpovede si skontrolujte s textom.
Uveďte druhy audítorských výrokov, ktoré môže udeliť audítor k účtovnej
závierke.
Vysvetlite rozdiel medzi nesúhlasom a obmedzením rozsahu činnosti.
Od akých zákonných nariadení závisí zákonný postup pri podávaní správ pri
organizáciách verejného sektora?
Uveďte definíciu listu audítora vedeniu účtovnej jednotky podľa CIPFA.
Uveďte úlohy listu audítora vedeniu účtovnej jednotky.

Kapitola 14

Audit efektívnosti využívania zdrojov a operačný audit
14.1 ÚVOD
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Táto kapitola je úvodom do koncepcie auditu efektívnosti využívania zdrojov
(Value for Money -VFM) a určuje, ktoré formy práce musí audítor vykonať
v rámci projektu auditu VFM. Keď absolvujete túto tému, uvedomíte si, že
predmet VFM auditu je veľmi široký a že metódy a plány na jeho dokončenie sú
rôznorodejšie ako tie, ktoré sa používajú pri SBA a audite účtovných výkazov.
Akonáhle ukončíte VFM audit, lekcia pokračuje v rozvoji vašich schopností
a predstavuje ďalší typ auditu, známy ako prevádzkový audit, alebo tiež
kontrola riadenia. Ide o ďalší typ auditu, ktorý priamo nesúvisí s peňažnými
systémami.

14.2 CIELE
Po absolvovaní tejto časti by ste mali byť schopní:
Definovať hospodárnosť, výkonnosť a účinnosť.
Vysvetliť požiadavky na VFM audit vo verejných službách.
Vymenovať typy VFM projektov.
Opísať metódy rozpoznávania VFM projektov.
Opísať rôzne techniky VFM auditu.
Načrtnúť a opísať niektoré vlastnosti typicky spájané s riadením auditu
efektívnosti
Špecifické ciele v poli pôsobnosti prevádzkového auditu nájde v časti
o prevádzkovom audite.
Plánovanie Vášho štúdia
Na absolvovanie tejto kapitoly nie sú potrebné žiadne predchádzajúce
vedomosti. Na celú kapitolu by ste si mali vyhradiť približne šesť hodín.
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14.3 ÚVOD DO VFM AUDITU
Audit efektívnosti využívania zdrojov je definovaný nasledovne:
“metodika auditu, v ktorej sú audítori požiadaní skontrolovať účty alebo to
urobia na základe vlastného uváženia, aby sa uistili preskúmaním výkazov
a inak, že kontrolované organizácie alebo úrady urobili riadne opatrenia na
zabezpečenie hospodárnosti, výkonnosti a účinnosti pri používaní
zdrojov”.
VFM audit má väčší význam pre verejné služby ako pre súkromný sektor,
pretože:
Výdavky z verejných zdrojov vždy vyžadovali viac ochrany ako výdavky zo
súkromných zdrojov spoločností alebo jednotlivcov
Akcionári v súkromnom sektore môžu každoročne požiadať o VFM audit
výsledkov a výnosnosti spoločnosti, najmä v porovnaní s podobnými
spoločnosťami.

V súkromnom sektore sa VFM audit vykonáva prostredníctvom:
Interného auditu.
Listu externého audítora vedeniu účtovnej jednotky.
Konzultácií s externými firmami.
V súkromnom sektore nemá VFM audit nevychádza zo zákonných
požiadaviek, jeho vykonanie závisí iba od vedenia jednotlivých spoločností.
VFM audit vo verejných službách Veľkej Británie je do veľkej miery regulovaný.
Napríklad v Anglicku a vo Walese Zákon o financiách v miestnej samospráve
(Local Government Finance Act) z roku 1982 stanovuje, že externí audítori by
sa mali ubezpečiť:
“že organizácia, ktorej účty sú kontrolované, urobila riadne opatrenia na
zabezpečenie hospodárnosti, výkonnosti a účinnosti pri využívaní zdrojov”.
V Spojenom kráľovstve celoštátny zákon o audite z roku 1983 dáva Hlavnému
kontrolórovi a Generálnemu audítorovi voľnosť rozhodovania pri vykonaní VFM
auditu na ministerstvách a v iných verejných orgánoch.

Na Slovensku - bolo by vhodné uviesť príslušné ustanovenia zákona č. 303/95
Z.z. o rozpočtových pravidlách
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S toho vyplýva, že VFM audit je integrálnou súčasťou auditu vykonávaného vo
verejných službách, či už je vykonaný externými alebo internými audítormi, a či
je alebo nie je regulovaný zákonom. Nakoniec, nie je pochýb o tom, že audit
riadenia, prevádzkový a systémový audit, či už vykonaný externým alebo
interným audítorom, bude zahŕňať prvky VFM auditu a vedeniu budú poskytnuté
rady, v ktorej oblasti sú možné zlepšenia.
V tejto časti uvažujeme o VFM audite ako takom.
14.4 HOSPODÁRNOSŤ, VÝKONNOSŤ A ÚČINNOSŤ
CVIČENIE 14.4.1
Tieto tri pojmy sú Vám známe. Pokúste sa ich definovať takým spôsobom, aby
sa definície navzájom neprekrývali.
Hospodárnosť Výkonnosť Účinnosť -
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Návrhy
DEFINÍCIA 1
Hospodárnosť – Získanie zdrojov požadovanej kvality a kvantity za najnižšie
náklady.
Výkonnosť – Maximalizovanie (užitočného) výťažku z použitých zdrojov, alebo
minimalizovanie úrovne práce pri výrobe výstupov danej úrovne.
Účinnosť – Zabezpečenie toho, aby výstupná hodnota akejkoľvek činnosti
dosahovala požadované výsledky.
DEFINÍCIA 2
Hospodárnosť – merítko vstupu.
Výkonnosť – merítko vzťahu medzi vstupom a výstupom.
Účinnosť – merítko výstupu a výsledku.
Tieto definície sa neprekrývajú a umožňujú nám pozrieť sa na systém
(akéhokoľvek druhu) v pojmoch vstup, spracovanie a výstup/výsledok. V praxi
sa hospodárnosť, výkonnosť a účinnosť prekrývajú, ale keď načrtávame metódu
prístupu k VFM auditu, je lepšie, keď o týchto troch aspektoch uvažujeme
oddelene.
14.4.2 CVIČENIE
Stratégiou oddelenia ochrany životného prostredia je odvážať domáci odpad
v rámci samosprávnej jednotky raz do týždňa. Navrhnite ciele auditu vhodné na
ohodnotenie hospodárnosti, výkonnosti a účinnosti tejto činnosti.
Navrhli sme predpokladané ciele hospodárnosti, aby ste mali predstavu o tom,
čo sa od vás vyžaduje.
Hospodárnosť Zistiť, či bolo možné udržovať rovnakú úroveň služieb pri
najnižších nákladoch, povedzme zmenou plastových vriec.
Výkonnosť
Účinnosť
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Návrhy
Cieľom výkonnosti by malo byť zistenie, či je možné zlepšiť úroveň služieb bez
ďalších nákladov (napríklad zavedením efektívnejšej trasy).
Cieľom účinnosti by malo byť zistenie, ako sa dospelo k splneniu týždenne
stanovených cieľov.
14.5 TYPY VFM PROJEKTOV
Hlavné kroky sú nasledujúce:
Prieskum výkonnosti organizácie s použitím interných a externých údajov.
Zvážiť audity urobené inde (či už v tejto organizácii alebo v iných) a návrhy
vedenia.
Identifikácia oblastí alebo činností, kde je možný audit.
Zvážiť dostupnosť zdrojov pre audit.
Prediskutovať možné oblasti s vedením.
Vybrať oblasti alebo aktivity auditu.
Pripraviť si plán štúdií, ktoré je potrebné urobiť.

Návrhy na audit by mali prísť buď od vedenia, alebo od audítora. Po výbere
oblasti auditu by mal audítor vziať do úvahy akékoľvek dostupné externé údaje.
Tieto zdroje zahŕňajú:
Vyhlásenie o strategických cieľoch a plánoch organizácie.
Také porovnateľné údaje o výkone, aké môžu byť vyhotovené organizáciou za
účelom kontroly riadenia.
Relevantné porovnateľné údaje vyhotovené inými organizáciami (napríklad
štátnymi kontrolnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami).
Známe oblasti alebo činnosti, kde bol úspešne vykonaný audit efektívnosti
využívania zdrojov.
Pozorovanie vykonávaných funkcií a diskusia s ich vykonávateľmi.
Vysoké nároky kladené na obmedzené zdroje auditu a zrejmá potreba, aby
vlastný audit poskytoval služby efektívne, prispieva k tomu, že projekty sú
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vyberané starostlivo. Do úvahy musíme zobrať relatívnu veľkosť a dôležitosť
skúmanej oblasti a mieru, do akej je efektívnosť využívania zdrojov považovaná
za vysoko rizikovú oblasť. V procese selektovania sa môžu vyskytnúť
nasledujúce otázky:
Vzniká dojem, že v niektorých oblastiach a pri niektorých činnostiach existuje
riziko, že tu zdroje nie sú využívané efektívne a existujú možnosti na obrat k
lepšiemu?
A keď neexistujú takéto riziká a možnosti, je tu priestor na to, aby audit mohol
byť svojim uistením vedeniu organizácia nápomocný?
Môže sa od audítora očakávať, že vytýči cestu k prospešnej zmene vo vzťahu
k oblasti činnosti?
Existuje oblasti alebo činnosti dôležitá pre celkové podnikanie organizácie?
Je pravdepodobné, že výsledky auditu budú aktuálne? Môže byť audit urobený
za veľmi krátky čas ak je to vo veľkom záujme vedenia?
Je potrebné mať vopred vypracovaný plán oblastí a aktivít, ktoré budú
podrobené VFM auditu v priebehu nasledujúcich rokov?
Teraz vezmeme do úvahy odlišné typy VFM auditu. Vo všeobecnosti ich
môžeme rozdeliť do štyroch kategórií:
Previerka celkových opatrení vedenia na zabezpečenie efektívnosti.
Národné projekty sú centrálne riadené výskumy špecifických oblastí, ktoré sú
sledované zvláštnymi audítormi.
Tam, kde sa od verejných orgánov vyžaduje publikovať indikátory výkonnosti,
audítori preskúmajú opatrenia na meranie týchto indikátorov.
Lokálne projekty, v ktorých jednotliví audítori identifikujú konkrétne oblasti,
v ktorých by sa VFM audit mohol oplatiť.
Prehľad celkových opatrení vedenia.
Vedenie je zodpovedné za vypracovanie riadnych opatrení na zabezpečenie
efektivity. Audítor je zodpovedný za overenie toho, či sú tieto opatrenia vhodné
a účinné. Dôležité aspekty postupu vedenia, na ktoré by sa mal audítor
obzvlášť sústrediť sú:
Systém plánovania, rozpočtovania a kontroly príjmov a výdavkov, výnosov
a kapitálových nákladov a príjmov a vyčlenenia dôležitých zdrojov.
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Personálny manažment, vrátane opatrení na robenie rozhodnutí a
preverovanie, na nábor, školenie, odmeňovanie a iné motivovanie
zamestnancov.
Opatrenia týkajúce sa správneho riadenia všetkých aktív účtovnej jednotky –
pôda, majetok (vrátane adekvátnosti opatrení na získavanie, údržbu, rozvoj
a nakladanie s pôdou a obytnými priestormi), podniky, financie a energia.
Opatrenia vytvorené na využitie úspor z hromadnej a individuálnej činnosti,
najmä pri nákupe služieb a tovarov.
Špecifické iniciatívy na zlepšenie úspornosti, výkonnosti a účinnosti pri výkone
širokého spektra povinností, ktoré musí organizácia splniť.
Vhodné rozdelenie povinností, právomocí a zodpovedností.
Monitorovanie výsledkov v porovnaní s vytýčenými cieľmi a štandardmi, s
cieľom podporiť ďalšie výkony a napraviť neakceptovateľný výkon.
14.5.1 CVIČENIE
Skráťte každý z vyššie spomenutých aspektov riadenia na maximálne tri slová.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
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Navrhované odpovede
Manažérsky informačný systém
Zamestnanci
Správa aktív
Úspory z hromadnej činnosti
VFM iniciatívy.
Organizačná štruktúra
Monitorovanie výkonnosti
Tieto zostručnené titulky Vám pomôžu porozumieť plným definíciám, keď si ich
prečítate ešte raz.
Dôležitým vedľajším produktom celkového zhodnotenia opatrení vedenia na
zabezpečenie efektívnosti využívania zdrojov je identifikácia špecifických
oblastí, v ktorých by audit efektívnosti s najväčšou pravdepodobnosťou mohol
byť prospešný.
Národné projekty
Audítorská komisia (ako príklad centrálneho kontrolného orgánu) vo Veľkej
Británii identifikuje oblasti, v ktorých je možné zlepšiť efektivitu na národnej
úrovni.
14.5.2 CVIČENIE
Navrhnite tri spôsoby, ktorými by mohli byť tieto oblasti rozpoznané:
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Návrhy
Prieskum prevádzkových oblastí samotným vedením.
Správy audítora.
Prieskumy verejnej mienky/výskumné projekty.
Výsledky seminárov.
Konzultácie s úradmi a profesijnými organizáciami.
V praxi Audítorská komisia použije tieto a iné postupy na identifikovanie
povedzme 20 potenciálnych oblastí výskumu. Všetky úrady budú požiadané
o posudok a následne budú vhodné oblasti zaradené do národného projektu.
Po určení vhodnej oblasti, napríklad údržba bytov, ju komisia preskúma, vytvorí
smernice o riadení údržby domov a tie distribuuje všetkým miestnym
samosprávam. Komisia tiež vytvorí pokyny pre audit, ktoré audítorom pomôžu
celoštátne urobiť audit efektívnosti fungovania údržby bytov a zhodnotiť, že boli
implementované odporúčania uvedené v smerniciach. Audítori sú požiadaní,
aby o svojich zisteniach podali komisii správu.
Alternatívnym prístupom k národným výskumom je požiadať audítorov v každej
samosprávnej jednotke, aby vypracovali správy o konkrétnom systéme, alebo
aby vypracovali konkrétnu štatistiku. Centrálny kontrolný orgán potom tieto
informácie porovná a vypracuje vhodné odporúčania.
Ukazovatele výkonnosti (Performance Indicators PI)
Verejné orgány môžu byť požiadané, aby vytvorili a publikovali ukazovatele
výkonnosti. Ak má tento orgán externého audítora, ten je požiadaný, aby
preskúmal opatrenia na meranie týchto ukazovateľov a centrálne kontrolné
orgány následne publikujú národnú správu o ukazovateľoch výkonnosti. Tento
systém je zameraný na vytvorenie porovnateľných štatistík, ktoré pomôžu
identifikovať oblasti, kde môže byť zlepšená efektivita využívania zdrojov.
Príklad požadovaných ukazovateľov, napríklad pre bývanie , by mohol byť
nasledujúci:
Zoznam čakateľov/čas.
Doba prenajatia bytu.
Podiel prázdnych bytov voľných na okamžitý prenájom.
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Percentuálny podiel opráv vykonaných mimo požadovanej doby (rozdiel medzi
stavom núdze, súrnym a nesúrnym)
Lokálne projekty
Nakoniec, audítor identifikuje špecifické oblasti vhodné na audit efektívnosti
prostredníctvom:
Jeho alebo jej podrobnej znalosti príslušnej miestnej samosprávy.
Jeho alebo jej prieskumu celkových opatrení vedenia na zabezpečenie VFM.
Porovnania v rámci orgánu a aj s inými organizáciami, identifikácie oblastí so
slabým výkonom.
Diskusie s vedením.
Takéto projekty môžu byť v akejkoľvek oblasti organizácie, ale ako kľúčové
oblasti boli identifikované:
Interný audit
Manažérske služby
Kontrola investičných výdavkov
Riadenie finančných tokov a správa
záväzkov
Objednávanie a ponukové konania
Poplatky za služby – stanovenie a
previerka
Počítačové služby

Riadenie bežných aktív
Postupy pre odhad investícii do
ďalšieho rozvoja
Riadenie pracovnej sily
Správa nehnuteľností
Zachovávanie energií
Kontrola nákladov účtovného obdobia
Poistenia

14.6 METÓDY AUDITU EFEKTÍVNOSTI VYUŽÍVANIA ZDROJOV
Vo zvyšku tejto časti sa sústredíme na najdôležitejšie metódy používané pri
práci na hodnotení efektívnosti využívania zdrojov národných a lokálnych
projektov.
Hlavným zdrojom odborného riadenia pre túto oblasť v Spojenom kráľovstve je
dokument s názvom informačný bulletin Výboru pre audítorské postupy
(Auditing Practices Committee Audit Brief) vydaný v roku 1990 pod názvom
„Value For Money Audit“ – Audit efektívnosti využívania zdrojov.
Tento dokument konštatuje, že neexistuje jediný správny prístup k auditu, ale
v prvotnom štádiu by mal audítor identifikovať strategické ciele alebo plánovaný
efekt súvisiaci s oblasťou alebo činnosťou, v ktorej sa vykonáva audit. Samotný
audit má zvyčajne tri stupne:
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Prieskum vstupov a výstupov.
Prieskum organizácie a postupov.
Prieskum účinnosti.
Kroky 1 a 3 sú načrtnuté nižšie. Krok 2, prieskum organizácie a postupov, má
veľa spoločných vlastností so systémovým auditom. Dôraz však kladie na iné.
Sústreďuje sa skôr na identifikáciu prekážok pre dosiahnutie väčšej úspornosti
a/alebo výkonnosti ako na identifikovanie interných kontrol, na ktoré sa audítor
môže spoľahnúť. Cieľom audítora pri vykonaní previerky organizácie
a postupov je potvrdiť, že organizácia prijala vhodné opatrenia, ktoré vedú
k dosiahnutiu efektívnosti využívania vlastných zdrojov.
Do úvahy prichádzajú nasledujúce oblasti:
Strategické ciele a/alebo plánovaný výkon v skúmanej oblasti.
Spôsoby oboznamovania zamestnancov s cieľmi.
Vykonávaná riadiaca kontrola.
Ubezpečenie sa, že zamestnanci sú na vhodnej technickej a profesionálnej
úrovni.
Kontrola postupov, na základe ktorých sú vykonávané funkcie.
Ubezpečenie sa, že pracovné postupy sú vykonávané na prípustnej úrovni
alebo v súlade s najlepšími postupmi.
Prieskum bude zahŕňať kontrolu existujúcich záznamov (napríklad manažérske
výkazy, rozpočty, zápisnice, organizačná schéma, informačné správy
manažmentu), diskusie so zamestnancami pracujúcimi v danej oblasti
a pozorovanie vykonávania vybraných funkcií.
Nasledujúci diagram predstavuje vzťahy medzi hospodárnosťou, výkonnosťou a
účinnosťou.
SKUTOČNÉ VSTUPY
(ZDROJE)

PROCES

SKUTOČNÉ
VÝSTUPY/VÝSLEDKY

HOSPODÁRNOSŤ

VÝKONNOSŤ

ÚČINNOSŤ

PLÁNOVANÉ

PLÁNOVANÝ

PLÁNOVANÉ
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VSTUPY

PROCES

VÝSTUPY/VÝSLEDKY

Tým sa vraciame k predchádzajúcim definíciám 3 E’s (economy, efficiency and
effectiveness - hospodárnosť, výkonnosť a účinnosť) ako merítko:
Vstupu (hospodárnosť).
Vzťahu medzi vstupom a výstupom (výkonnosť).
Výstupu (účinnosť).
a poskytujú nám nasledujúce štruktúrované metódy auditu efektívnosti:
Prieskumy na základe vstupu, kde porovnávame vstup a výstup, často
používajúc merítka výskumu na ohodnotenie úspornosti a výkonnosti.
Systémové prieskumy, ktoré sa sústreďujú na úroveň zamestnancov,
povinnosti zamestnancov, organizáciu a postupy s ohľadom na identifikáciu
zlepšení vo výkonnosti a hospodárnosti.
Prieskumy na základe výstupu, kde porovnávame výstup so strategickými
cieľmi, často používajúc ukazovatele výkonnosti na ohodnotenie účinnosti.
Zvyšok tejto časti detailne objasní vyššie spomenuté metódy.
14.7 PRIESKUM NA ZÁKLADE VSTUPU
Stupne previerky na základe vstupu sú nasledujúce:
Identifikovať jedno alebo viac merítok výkonnosti.
Vyčísliť mieru výkonnosti.
Porovnať ich s rovnakými merítkami inde a identifikovať akékoľvek zdanlivé
problémy.
Vypátrať dôvody zdanlivých problémov.
Tieto štyri stupne previerky na základe vstupu si budeme ilustrovať na
jednoduchom príklade konkrétneho oddelenia samosprávy, ktoré má na starosti
kosenie trávy.
14.7.1 CVIČENIE
Urči mieru výkonnosti priradením nákladov (t. j. zdroje) k výstupom.
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14.7.2 CVIČENIE
Prijateľný by mohol byť predpoklad nákladov na pokosenie jedného m2. Aké
problémy by sa mohli vyskytnúť pri vyčíslení nákladov na pokosenie jedného
m2.
Návrhy
Mohli by vzniknúť najmenej tri problémy:
Oddelenie, ktoré má na starosti kosenie trávy nemusí byť samostatnou
nákladovou jednotkou, a preto môže byť zložité stanoviť celkové náklady.
Priame pracovné náklady by potom mohli byť vhodnejším základom pre vstup.
Samospráva nemusí mať k dispozícii záznamy o veľkosti trávnatej plochy (v
takomto prípade môže audítor navrhnúť, aby si takéto záznamy v budúcnosti
zaobstarali).
Je nepravdepodobné, že všetky trávnaté plochy sú kosené počas roka rovnako
často, takže celkový výpočet pokosených m2 môže byť zložitý, ak detaily nie sú
nazhromaždené z týždenných rozpisov práce.
Rozsah tejto odpovede je opodstatnený, pretože znázorňuje dva základné
body:
Praktické problémy vo vyčíslení merítok výkonnosti
Úlohu audítora pri odporúčaniach vedeniu, ako môžu implementovať správne
opatrenia na zabezpečenie efektívnosti využívania zdrojov.
14.7.3 CVIČENIE
Predpokladajme, že na 3. stupni tejto previerky na základe vstupu ste sa
rozhodli, že náklady na pokosenie m2 sú značne vyššie ako je priemer. Aký by
to mohlo mať dôvod?
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Návrhy
Trávnaté plochy môžu byť malé a rozptýlené, čo oprávňuje vysoké náklady.
Stratégiou úradu môže byť udržovanie trávnatých plôch na vyššej úrovni ako je
priemer.
Môžu sa tu vyskytovať špecifické nedostatky v úspornosti a výkonnosti
(pravdepodobne súvisiace s úrovňou zamestnancov alebo s využívaním
pracovníkov v zimných mesiacoch), ktoré môžu byť očividné, alebo ich
identifikuje systémový prieskum.
Tento príklad demonštruje jednotlivé stupne prieskumu na základe vstupu.
Nakoniec sa detailnejšie pozrieme na tretí stupeň.
14.7.4 CVIČENIE
Tretí stupeň porovnáva mieru výkonnosti na základe rovnakých merítok. Aké
zdroje sú dostupné pre porovnanie?
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Návrhy
Porovnanie s podobnými organizáciami.
Porovnanie s finančnou štatistikou vypracovanou odborníkmi pre všetky hlavné
verejné orgány.
Porovnania s celoštátnymi správami o ukazovateľoch výkonnosti každoročne
publikovanými vládou alebo zákonom stanovenými externými audítormi.
Interné porovnania miery súčasného výkonnosti s rozpočtovou mierou
výkonnosti.
Interné porovnania medzi odlišnými, ale podobnými nákladovými jednotkami
v rámci organizácie, napríklad školy, nemocnice, obytné domy.
Porovnania so súkromným sektorom v konkrétnych oblastiach, napríklad
priame služby, jednotková práca, materské školy, atď.
14.8 systémovÁ Previerka
„Previerky systémov“ sa sústreďujú na také oblasti, ako je prijímanie
zamestnancov, organizačná štruktúra a systém a postupy organizácie. Tento
prieskum sa robí často v oblastiach identifikovaných prieskumom na základe
vstupu a jeho hlavným účelom je zistiť:
Aké sú ciele jednotlivých skúmaných oblastí, ako sú merateľné a aké sa robia
nápravné činnosti?
Poskytuje systém a organizačná štruktúra vhodné podmienky a informácie
umožňujúce vedeniu poriadne skontrolovať zdroje?
O každej skúmanej činnosti, prečo sa daná práca vykonáva, a ak musí byť
vykonaná, prečo práve takýmto spôsobom? Sú údaje v systéme presné?
Ako sa stanovuje cenová politika a ako často sa kontroluje?
Môžu byť znížené náklady bez toho, aby práca vykonávaná za menej peňazí
znížila úroveň služieb?
Aký by bol účinok zmeny úrovne služieb?
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Sú tu očividné podobnosti s postupmi systémového auditu, ale tu sa zväčša
nezaoberáme účtovným systémom. Pri skúmaní vyššie spomenutých oblastí
existujú štyri hlavné metódy na získanie informácií:
Kontrola rozpisov práce, manažérskych výkazov a iných záznamov.
Prostredníctvom dotazníka aplikovateľného na špecifické aktivity, napríklad
úspora energií, objednávanie resp. výberové a ponukové konania.
Pohovory s vedením a zamestnancami.
Priame pozorovanie vykonávania funkcií a činností, ktoré sú predmetom auditu.
14.9 Previerka podľa VÝSTUPU
Prieskum na základe výstupu hodnotí opatrenia vedenia na používanie
výkonných ukazovateľov výkonnosti, aby mohol zhodnotiť dosiahnutie
stanovených cieľov.
Audítor potvrdí, že organizácia prijala vhodné opatrenia na :
Stanovanie jasných cieľov pre činnosti a programy každého dôležitého
oddelenia.
Stanovenie rozumných presných ukazovateľov výkonnosti, aby bolo možné
odmerať, do akej miery boli splnené strategické ciele.
Existenciu systému na podávania správ, ktorý by informoval napríklad politikov
a vysoký manažment o výsledkoch, ktoré nariadenia priniesli.
Opravy v stanovených strategických cieľoch na základe položiek z (c).
Vo všeobecnosti nie je úlohou audítora spochybňovať podstatu
konkrétnej stratégie. Stratégiu si stanovuje vedenie a úlohou audítora je
ohodnotiť, s akým úspechom vedenie túto stratégiu napĺňa.
Tradične sa audit efektívnosti sústreďuje na zníženie nákladov, hospodárnosť
a účinnosť. V posledných rokoch sa do popredia dostala aj výkonnosť, kvalita
výrobkov a verejných služieb a začalo sa pracovať aj na ukazovateľoch
výkonnosti.
Dôležitou časťou prieskumu na základe výstupu (alebo auditu výkonnosti) bude
zhodnotenie spoľahlivosti a precíznosti akýchkoľvek ukazovateľov výkonnosti
vytvorených organizáciou a porovnať ich s podobnými organizáciami.
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14.10 ZHRNUTIE
Mali by ste už dobre ovládať rozsah auditu efektívnosti vo verejných službách,
štyri typy projektov efektívnosti využívania zdrojov a tri hlavné metódy auditu –
systémový audit, audit výstupu a vstupu.
Mali by ste vedieť načrtnúť postup auditu efektívnosti daného oddelenia alebo
funkcie.
OTESTUJTE SA
Navrhnite ukazovatele výkonnosti na meranie účinnosti kontroly odvodov DPH.
Akými spôsobmi môže audítor identifikovať pravdepodobné oblasti auditu
efektívnosti?
Dajte do protikladu audit efektívnosti a systémový audit.
Vymenujte štyri typy projektov efektívnosti využívania zdrojov.
Odpovede nájdete na nasledujúcej strane.
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ODPOVEDE
Hodnotenie podľa človeko-dní; počet obchodníkov navštívených za človekotýždeň.
Prieskum celkových opatrení vedenia môže vyselektovať pravdepodobné
oblasti.
Diskusie s vedením.
Národné projekty a správy od zákonom ustanovených audítorov efektívnosti.
Pre lokálne projekty, ktorákoľvek kľúčová oblasť vymenovaná vyššie.
V záznamoch o audite z minulosti by mohli byť spomenuté potenciálne oblasti.
Porovnania s podobnými organizáciami, súkromným sektorom, podobnými
internými oddeleniami, rozpočtom s cieľom identifikovať oblasti, ktorým sa treba
venovať.

Systémový audit je oveľa dôkladnejší a organizovanejší, pretože závery sa
musia týkať systému. Práca na audite efektívnosti musí byť dôkladná – projekt
môže byť okamžite stratený v momente, keď je jasné, že nebude prospešný. Pri
práci na audite efektívnosti sa využívajú kontrolné zoznamy, ale len ako
pomôcka.
Detaily viď vyššie:
Celkové opatrenia vedenia.
Národné projekty.
Prieskum realizačných opatrení.
Lokálne projekty.
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14.11 RIADENIE AUDITU EFEKTÍVNOSTI
Väčšina toho čo už bolo povedané v časti o riadení auditu platí rovnako aj pre
riadenie práce auditu efektívnosti: vedúci pracovník sa musí uistiť, že zdroje
auditu sú rozumne rozplánované. Preto by sa pri posudzovaní potrieb auditu,
mal audítor ubezpečiť, že otázkam efektívnosti využívania zdrojov je venovaná
dostatočná pozornosť. V prípravnej fáze sa audítor musí ubezpečiť, že
v prípade potreby sú audítorským výborom stanovené jasné ciele, s ktorými sú
audítori oboznámení.
Ako pri ktoromkoľvek inom audite, audítor musí udržiavať kontakt s tímom
počas jeho práce v teréne, aby sa ubezpečil, že práve pokračujú tak ako majú.
Aj tu všetky problémy, ktoré vzniknú počas práce, by mali byť promptne
vyriešené. Proces prieskumu a zaznamenávania je rovnaký ako pri akomkoľvek
inom audite.
Existujú však isté momenty, na ktoré pri audite efektívnosti nesmiete zabúdať:
Je nepravdepodobné, že sa bude dať pokračovať v zázname z minulého roku.
Preto je potrebné väčšie úsilie audítora, aby inštruoval personál a ubezpečil sa,
že napredujú správnym smerom.
Podstata práce pri audite efektívnosti je taká, že audítor pravdepodobne viac
spolupracuje s vyššie postavenými pracovníkmi klienta. Táto práca bude
zahŕňať viac pohovorov a menej skutočných testov. Z obidvoch týchto dôvodov
by bolo vhodné využiť na zákazky na audit efektívnosti skôr starší a skúsenejší
audítorský personál ako pri bežnej zákazke.
Aj keď bola zákazka plánovaná v prvom rade ako audit efektívnosti, manažér by
mal podniknúť kroky aj na plánovanie toho, ako sa budú riešiť otázky etiky.
Pri audite efektívnosti využívania zdrojov, zvlášť v prípade verejného sektora,
budú pravdepodobne k dispozícii rôzne publikované zdroje relevantných
informácií. Ešte predtým, ako sa audítori zahĺbia do zákazky, mal by sa
manažér auditu uistiť, že všetky relevantné dokumenty, ako sú štatistiky
zverejnené vládou alebo iným profesijným združením, boli získané a
spracované.
Pre audítora je pri audite efektívnosti obzvlášť dôležité získať si dôveru vedenia.
Veľkou výhodou je diplomatický prístup, keďže audítor, ktorý nie je
špecializovaný na nákup, prieskum alebo čokoľvek iné, sa pokúša povedať
vedúcemu príslušného oddelenia, ako si robiť svoju prácu, ktorú vyššie
postavený riadiaci pracovník vykonáva už 20 rokov.
Pre osobu vykonávajúcu audit efektívnosti je často obzvlášť cenné, keď si je
vedomá “diskusií prebiehajúcich medzi jednotlivými oddeleniami“. Manažér by
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mal prácu naplánovať tak, aby identifikoval oblasti, kedy napríklad dve
oddelenia robia duplicitne ten istý proces..
Audítor musí vedieť kedy prestať. Veľmi často sa pri audite efektívnosti stáva,
že audítor pristupuje k práci s dobrým úmyslom vyšetriť daný subjekt a vyvodiť
jasné závery. Audítor v praxi často zistí, že organizácia, v ktorej audit prebieha,
jednoducho nedrží záznamy podľa audítorových očakávaní. A tak namiesto
záverov vyvodených z dostupných údajov je audítor nútený odporučiť vedeniu,
ktoré konkrétne informácie by mali byť skompletizované a použité pri
rozhodovaní v budúcnosti. Prípadne, ak audítor disponuje štedrým rozpočtom,
mal by si sám zhromaždiť informácie.
Efektívnosť využívania zdrojov je v súčasnosti moderná aktivita, ktorej sa
venujú organizácie aj ich audítori. Je dôležité, aby očakávania, ktoré sú
vkladané do auditu boli realistické. Napríklad nie je povinnosťou audítora uviesť
vhodné opatrenia na zabezpečenie hospodárnosti, výkonnosti a účinnosti, to je
povinnosťou vedenia alebo iného orgánu organizácie. Čo sa od audítora
normálne očakáva, je prispieť ku kultúre riadenia, ktorá podporuje tú najvyššiu
efektivitu. Audítor, či už interný alebo externý, prispieva do procesu, ktorý musí
byť poľom pôsobnosti vysokého vedenia organizácie.
Časť práce auditu efektívnosti využívania zdrojov vyplýva zo
zákonných/štatutárnych požiadaviek. Ale sú aj oblasti vo verejnej sfére, kedy
kontrolný orgán alebo príslušné ministerstvá kladú svoje vlastné požiadavky.
Preto rezort, ktorý si externý audit nevládnej verejnej inštitúcie vyžiadal, bude
požadovať, aby interní audítori tejto organizácie venovali zvýšenú pozornosť
možnostiam ďalšieho rozvoja efektívnosti využívania zdrojov v rámci
organizácie, v ktorej je audit vykonávaný. V praxi to znamená, že sa tu očakáva
ročná previerka opatrení, aké organizácia zaviedla s cieľom dosiahnuť
efektívnosť a navyše je veľká miera pozornosti venovaná konkrétnym aspektom
organizácie. V prípade takýchto organizácií sa neočakáva od audítora, že bude
vykonávať hĺbkový audit efektívnosti využívania zdrojov.
V súkromnom sektore audit efektívnosti nemá tradíciu. Ktokoľvek, kto je
zodpovedný za riadenie interných audítorských služieb v obchode by posilnil
postavenie oddelenia, keby dokázal presvedčiť vedenie, že interný audit
prispieva k výkonnosti organizácie.
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14.11.1 CVIČENIE
Predstavte si, že ste interný audítor, poverený stanovením efektívnosti. Vyberte
si zákazku a organizáciu. Vezmite do úvahy nasledujúce položky:
Pomenujte projekt.
Určite 5 až 10 cieľov, ktoré by mal audit v rámci tejto zákazky pokryť.
Určite, koľko času si myslíte, že budete potrebovať na túto úlohu.
Označte akékoľvek špeciálne znaky zákazky.

269

AUDIT

14.12 PREVÁDZKOVÝ AUDIT
14.13 ÚVOD
Teraz, keď ste už obsiahli audit efektívnosti, zvyšok lekcie vás uvedie do
koncepcie prevádzkového auditu. Uvidíte, ako je prevádzkový audit svojím
postupom a cieľmi podobný auditu efektívnosti.
14.14 CIELE
Táto časť učebného materiálu vám umožní:
Porozumieť, čo sa skrýva pod pojmom prevádzkový audit, alebo kontrola
riadenia, ako sa mu niekedy hovorí.
Oceniť jeho vzťah s hlavným finančným, systémovým auditom, auditom
efektívnosti a auditom účtovných výkazov a potom vedieť
Začať používať konvenčné metódy auditu v prevádzkovom audite.
14.15 POJMY A DEFINÍCIE
V mnohých smeroch je prevádzkový audit rozšírením hlavných audítorských
postupov o oblasť zhodnotenia prevádzkovej výkonnosti nie na základe
účtovných výkazov. Ciele auditu a previerok sme si ozrejmili z pohľadu
finančných systémov a výkazov v predchádzajúcej časti. Ale vyskytli sa tu
tendencie uplatňovať audítorské princípy ako je nezávislosť a audítorské
techniky ako je hodnotenie systémov a techniky posúdenia efektívnosti na
posúdenie cieľov vedenia a prevádzkovej výkonnosti.
Prevádzkový audit je teda taký, ktorý sa snaží posúdiť prevádzkové (v
protiklade k finančným) systémy z pohľadu cieľov manažmentu (a nie auditu).
Prevádzkový audit je asi pojem častejšie spájaný so súkromným ako
s verejným sektorom. Je to čiastočne preto, pretože mnohé aspekty auditu
efektívnosti sú v podstate rovnaké ako toho prevádzkového, a tak má
prevádzkový audit vo verejnom sektore tendenciu byť vnímaný ako súčasť
auditu efektívnosti.
Napriek tomu sa audit efektívnosti sústreďuje skôr na, aj keď nie výhradne,
zákazky a otázky makroekonomického charakteru. Často porovnáva niekoľko
verejných inštitúcií v celonárodnom meradle, zatiaľ čo prevádzkový audit sa
venuje skôr tej mikroekonomickej stránke, jednotlivým spoločnostiam. Audit
efektívnosti sa často spája s predpismi v politickom zmysle slova a z
dosiahnutím politických cieľov. O tejto práci sa zvyčajne uvažuje v pojmoch
výkonnosti, kým prevádzkový audit berie zásady ako dané (napríklad
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maximalizovanie zisku alebo iné zabezpečenie prežitia firmy v konkurenčnom
prostredí) a sústreďuje sa na ciele riadenia ako sú riadenie výrobných cieľov,
ciele predaja atď.
Pojem „kontrola riadenia“ je menej presný ako prevádzkový audit. Niektorí
riadiaci pracovníci ho spájajú s pojmom akéhokoľvek auditu, ktorý nevyplýva zo
zákona. Niektorí ho pokladajú za previerku výkonnosti samotných riadiacich
pracovníkov, iní za previerku v záujme riadiacich pracovníkov.
Prijmeme tézu, že „kontrola riadenia“ je synonymum pre prevádzkový audit; čo
znamená stanovovať a prispievať k cieľom manažmentu prostredníctvom
hodnotenia a oceňovania ako cieľov samotných, tak prevádzkových činností,
ktoré sú realizované so zámerom tieto ciele dosiahnuť.
14.15.1 CVIČENIE
V rámci Vašej organizácie si vyberte jednu činnosť, pokiaľ možno samostatnú a
v skratke sa zamyslite:
Aké sú jej stanovené alebo implicitné ciele?
Snaží sa merať mieru do akej sú plnené?
Existujú isté ciele, či už oficiálne alebo náznakovo, ktoré by boli „pod“ úrovňou
cieľov stanovených manažmentom? Ak áno, sú kompatibilné s cieľmi na vyššej
úrovni a podporujú tieto vyššie ciele?

14.16 METÓDY POUŽÍVANÉ V PREVÁDZKOVOM AUDITE
V podstate ide o rovnaké techniky ako sa používajú pri audite efektívnosti
vysvetlenom vyššie.
“Prevádzkový audit sa zaoberá presadzovaním hospodárnosti, výkonnosti a
účinnosti v rámci celej prevádzky” Venables a Impey.
Popri stanovení 3Es, významnú úlohu zohráva aj systémový audit– určenie
cieľov riadenia, kontrola ich dosiahnutia „súladu“ a testovanie vecnej správnosti
.
Väčšina toho, čo nasleduje v tejto časti bude načrtávať uplatňovanie
vyhodnocovania systémov a techník efektívnosti využívania zdrojov v
komerčnom prostredí na mikroekonomickej a podnikovej úrovni.
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14.17 CIELE A OPATRENIA NA ICH SPLNENIE
„Prieskum opatrení“ je prvým krokom pri audite efektívnosti a prirodzene sa
hodí aj do kontextu prevádzkového auditu. Otázka znela: „Sú súčasné
opatrenia navrhnuté s cieľom optimalizovať “3Es”- hospodárnosti, výkonnosti
a účinnosti?“
V prevádzkovom kontexte by táto otázka mohla byť položená s týmto
dodatkom:
“Sú ciele riadenia navrhnuté s cieľom optimalizovať 3Es a existujú tu opatrenia
smerujúce k splneniu cieľov manažmentu?” V každej organizácii, ktorá má viac
ako päť zamestnancov má každý manažér, vedúci a teoreticky aj každý
pracovník vlastné explicitné alebo implicitné ciele.
14.18 HIERARCHIA CIEĽOV
Hierarchia cieľov bude očividná. Za predpokladu, že sú podnikové ciele múdro
stanovené, potom, ak sa jednotlivé ciele navzájom podporujú a spoločne
smerujú k splneniu podnikových cieľov (t.j. existuje tu vysoká úroveň „zladenia
cieľov“) pravdepodobnosť úspechu a vysokej efektívnosti je vyššia ako v
prípade, že sa ciele navzájom nedopĺňajú.
Ak bol napríklad niektorý úradník schopný splniť svoj cieľ takým spôsobom, že
maximalizoval svoju mzdu za nadčasy, tak, že nepracoval počas dňa, ale
nechával si to na nadčasy, je to viac ako nepríjemné.
Ak však manažér celého riadiaceho alebo výrobného odboru organizoval, alebo
toleroval taký spôsob práce, že tu bola stále „rezerva“ na doplnenia platu vo
forme práce nad čas, potom sa celkové prežitie organizácie vystavuje riziku.
V ideálnom prípade by, buď previerka efektívnosti využívania zdrojov alebo
prevádzkový audit mali odhaliť takéto neúčinné pracovné praktiky.
14.19 INFORMÁCIE POTREBNÉ NA SPLNENIE CIEĽOV
Ako vedenie alebo audítori vedia:
Či si stanovili „správne“ ciele, t. j. také, ktoré maximalizujú podnikové ciele
alebo optimalizujú efektívnosť využívania zdrojov?
Či budú úspešní alebo neúspešní v dosiahnutí týchto cieľov?
V obidvoch prípadoch zabezpečia, aby informácie vedenia boli použiteľné na
zodpovedanie týchto dvoch kľúčových otázok. Každý prevádzkový systém,
dokonca niekedy každá jednotlivá úloha, musia byť schopné zaregistrovať
vstup, výstup, výkon, chybu a akékoľvek ďalšie parametre potrebné na
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zodpovedanie vyššie spomenutých otázok. Tieto informácie sa zvyčajne
generujú interne, hoci v niektorých organizáciách môže byť podstatné
generovať aj „externé manažérske informácie“ o výkone iných organizácií
a ostatných parametroch širšieho prevádzkového prostredia. Rozdiel medzi
„interne“ a „externe“ generovanými manažérskymi informáciami sa môže
zmazať, napríklad keď marketingové oddelenie meria úroveň predaja rôznych
výrobkov. Pre manažment je dôležité, aby:
Vedel, aké informácie potrebuje.
A bol schopný ich získať.
Miera „účinnosti“ a organizačný prieskum, ktoré sú súčasťou metód auditu
efektívnosti využívania zdrojov, môžu vyústiť do hodnotenia, či manažment
stanovil „správne“ ciele alebo nie a aké informácie potrebuje. Prevádzkový audit
sa musí rozšíriť „smerom nadol“, aby pokryl schopnosť riadiacich pracovníkov
získavať prevádzkové informácie, ich presnosť a úplnosť. Audit by mal zvážiť
využitie a interpretáciu týchto informácií a či sú alebo nie sú ciele manažmentu
napĺňané v praxi.
14.19.1 CVIČENIE
Audit efektívnosti aj prevádzkový audit sa týkajú hospodárnosti, výkonnosti
a účinnosti. Operačný audit môže využiť overené audítorské metódy, napríklad
systémový audit. Stručne vysvetlite, či považujete alebo nepovažujete
prevádzkový audit za odlišný typ auditu a uveďte dôvody.
Vyjadrite sa k relatívnej zlučiteľnosti nasledujúcich cieľov v prípade, že by boli
aplikované na jeden obecný úrad:
Vyberanie dane: znížiť nedoplatky z dane z podnikania o 10% v priebehu 2
rokov.
Účtovanie pohľadávok: skrátiť čas na vystavenie oznámení o nedoplatku z 8 na
4 týždne od vystavenia prvej upomienky alebo faktúry.
Finančný riaditeľ: znížiť náklady na inkaso platieb o 10% na nasledujúce tri
roky.
Manažér prepážky: výrazne krátiť čas čakania zákazníkov zdvojnásobením
počtu pokladníkov pracujúcich v čase obeda a večer medzi 12.00 – 14.00 hod.
a 16.30 – 19.30 hod.
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Navrhované odpovede
Vhodná odpoveď by mohla spomenúť uplatnenie prevádzkového
mikroekonomikého auditu na úrovni firmy; orientácia prevádzkového auditu na
súkromný sektor; využitie širokého spektra metód; podobnosť s auditom
efektívnosti vo verejnom sektore a úloha efektívnosti pri zahrnutí
prevádzkového auditu tak ako je bežne chápaný. Neexistuje definitívna správna
odpoveď.

Zlučiteľné s (b), nie veľmi s (c).
Zlučiteľné s (a), nie veľmi s (c).
Nezlučiteľné s (a), (b) a (d.)
Nezlučiteľné s (c).

Príklady
Nasledujúce príklady ilustrujú dva možné prevádzkové audity z obrovského
množstva príkladov. V tomto štádiu sa od čitateľa vyžaduje iba otvoriť svoju
myseľ možnosti využitia všetkých audítorských metód na splnenie cieľov auditu
v rámci skôr prevádzkových ako finančných pojmov.
Samozrejme, prevádzkový audit sa prekrýva s inými typmi auditu, je naozaj
veľmi zriedkavé, aby nejaký audit nemal implikácie mimo konkrétnych cieľov.
Podobne ako bude mať akýkoľvek rozsiahly audit aj následky na oblasť
efektívnosti využívania zdrojov a prevenciu podvodov (skúsení audítori si toho
boli vždy vedomí), mali by audítori vždy myslieť aj na dôsledky, aké ich práca
bude mať na prevádzku.
Účelom príkladov nie je ilustrovať vyčerpávajúci rozsah prevádzkového auditu –
na tento účel by sme potrebovali veľmi hrubú učebnicu – ale skôr podnietiť Vás,
aby ste sa zamysleli nad „teóriou“ načrtnutou vyššie v tejto časti.
Príklad 1
Prehľad operačného auditu na oddelení marketingu v NPQ Ltd.
Pozadie
NPQ Ltd poskytuje špecializované stavebné práce. Jeho podnikateľský zámer
je dlhý a optimistický dokument, z ktorého sme vybrali nasledujúce kľúčové
charakteristiky:
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Zdvojnásobenie obratu v budúcich troch rokoch.
Stať sa najväčším európskym dodávateľom jeho výrobkov.
Zaistiť trvalý nárast výnosov z akcií vyplácaných akcionárom.
Koncept auditu
Ciele tohto auditu stanovil riaditeľ NPQ nasledujúco:
Formulovať názor na schopnosť súčasných cieľov marketingového oddelenia
plne podporovať a zlepšovať plnenie stanovených úloh NPQ.
Zhodnotiť spôsobilosť opatrení a štruktúry tohto oddelenia splniť jeho ciele.
Prehľad audítorských metód
Táto práca bude využívať metódu previerky efektívnosti využívania zdrojov a
bude podniknutá ako previerka opatrení.
Vymedziť stanovené aj implicitné ciele marketingového oddelenia.
Zdokumentovať ich a zhodnotiť ich vhodnosť z hľadiska cieľov auditu.
Preskúmať štruktúru a opatrenia oddelenia a zhodnotiť ich z hľadiska cieľov
auditu.
Prehľad zistení
Ciele marketingového oddelenia
Oddelenie marketingu má jeden explicitne stanovený cieľ: zvýšiť hodnotu
objednávok.
Implicitným cieľom niektorých pracovníkov odbytu je zvýšiť počet objednávok
bez ohľadu na ich hodnotu, nakoľko pri niektorých produktoch je provízia z
predaja závislá na objeme a nie hodnote.
Organizačné opatrenia
V marketingu pracuje 60 zamestnancov, 25 UK, 10 Európa (mínus UK), 10
Severná Amerika, 15 ostatné lokality.
Každá zo 6 oblastí má štyri marketingové stratégie založené na štyroch
tradičných odvetviach:
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Nový produkt
Nový trh

Už existujúci produkt
Nový trh

Nový produkt
Už existujúci trh

Už existujúci produkt
Už existujúci trh

Štruktúra vedenia
Každej stratégii velí strategický manažér (SM) ktorý podlieha oblastnému
manažérovi (RM); každý produkt má svojho produktového manažéra predaja
(PSM).
Napr. oblasť 1
RM
SM1

SM2

6PSM

SM3
7PSM

SM4
6PSM

11PSM

Ku konfliktu priorít dochádza na úrovni SM. Každý SM sa musí zaoberať
rôznymi výrobkami pokrývajúcimi všetky stupne vývoja trhu (od „práve
spusteného” až po dobre zabehnutý) a všetkými stupňami vývoja výrobkov (od
počiatku až po kompletnú zmenu dizajnu). Každý SM je však zodpovedný za
riadenie toho, ako oblasť pristupuje k jednej so štyroch marketingových stratégií
prezentovaných vyššie vo vzťahu ku všetkým produktom. A navyše je
pravdepodobné, že SM4 má štrukturálne problémy s nevyváženým pracovným
zaťažením. Jedenásti PSM, ktorí pod ním pracujú sú príkladom pre všetky
nesprávne implicitné ciele, ktoré sme spomínali. Táto situácia bude
pravdepodobne viesť k zníženiu efektivity práce marketingového oddelenia.
Prehľad záverov
Ciele
Stanovený cieľ je prijateľný pre cieľ auditu 1. Implicitný cieľ však často
spôsobuje konflikty, nakoľko manažéri majú snahu zvýšiť hodnotu predaja.
Súčasná štruktúra organizácie a jej vedenia znižuje výkonnosť marketingového
oddelenia pri spĺňaní vlastných cieľov a podnikateľského zámeru.
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Prehľad odporúčaní
Prehodnotiť princíp výpočtu provízie v prípade produktov, kde sa počíta na
základe objemu. Snažiť sa aplikovať výpočet na základe hodnoty.
Prehodnotiť zodpovednosť manažérov SM vo vzťahu k štyrom kľúčovým
marketingovým stratégiám tak, aby bol každý zodpovedný za všetky stratégie
pri určitom produkte alebo za všetky produkty, ale len jednu stratégiu.
Opätovne prehodnotiť počet typov výrobkov pridelených SM4.
Pomoc audítora treba vyhľadať:
Počas opätovného prehodnotenia načrtnutého vyššie pri formulovaní
podrobných odporúčaní.
Pri previerke, ktorá by mala nasledovať cca rok po implementovaní (i).
Ďalšia previerka výkonnosti dosahovania cieľov marketingovej výkonnosti, ktorá
podlieha dohode v Koncepte auditu.

Príklad 2
Prehľad prevádzkového auditu zabezpečenia a skladovania materiálu
v miestnej samospráve ABC
Pozadie
Miestna samospráva ABC nakupuje súčiastky do centrálneho skladu materiálu.
Rutinný audit materiálu je povinný a generálny riaditeľ požiadal interných
audítorov o rozšírenie ich bežnej práce zameranej na presnosť záznamov
o materiále pomocou previerky objednávok materiálu a skladových postupov.
Vedúci je informovaný o vážnom a neočakávanom nedostatku materiálu na
sklade, ktorý vzrástol za posledné štyri mesiace a tiež o nezvyčajnej krádeži
desiatich veľkých a ťažkých valcov.
Koncept auditu a ciele
Ciele audítora sú nasledujúce:
Ciele systémovej kontroly:
Všetky zásoby sú evidované a zabezpečené.
Všetky evidencie zásob, najmä koncoročné, sú starostlivo a kompletne
zaznamenané.
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Pohyby zásob sú starostlivo a dopodrobna zaznamenané.
Pohyby zásob sú riadne vyžiadané a príslušne overené.

Okrem týchto hlavných cieľov by sa mal audítor vyjadriť k výkonnosti
súčasného vedenia skladu, k pravdepodobnosti výskytu podvodov a k ďalším
činnostiam, ktoré by mohli mať súvislosť so “zmiznutím plastových valcov (v
hodnote £ 7 000).”
Prehľad audítorských metód
Preveriť existujúce záznamy o audite.
V prípade potreby uskutočniť pohovor s vedúcim skladu a zamestnancami,
vyžiadať dokumentáciu systému.
Určiť riadiace prvky a nedostatky, ak nejaké existujú.
Ak je to potrebné, urobiť kontrolu súladu a testy vecnej správnosti.
Oddelene identifikovať postupy a kontroly, ktoré mali vplyv na výkonnosť
a bezpečnosť prevádzky v sklade, zhodnotiť a pokúsiť sa formulovať názor na
doplnkové ciele vymenované v para. 2.
Prehľad zistení
Zistenia ukázali, že podpísané autorizácie sú súčasťou kontrolných záznamov
o materiále:
Prijatie materiálu do skladu.
Aktualizácia záznamov o materiále.
Evidencia položiek odvážaných zo skladu, prípadne tých, ktoré sa vrátia.
Sú vykonávané pravidelné inventúry v priebehu roka a na konci roka.
Bolo skontrolované dodržiavanie týchto postupov a zistilo sa, že fungujú
spoľahlivo.
Priamy prieskum skladu počas návštevy audítora potvrdil vysokú úroveň
fyzickej ochrany. Vstup do skladu bol kontrolovaný na všetkých miestach
a záznamy z predošlých auditov naznačujú, že aj v minulých rokoch bola
úroveň fyzickej ochrany a prístupovej kontroly veľmi vysoká.
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Napriek tomu, že tieto zistenia boli vzhľadom na všeobecnú finančnú
a prevádzkovú kontrolu systému uspokojivé a štyri ciele kontroly vymenované
vyššie boli splnené, neposkytujú nám žiadne vysvetlenie pre nedostatok
materiálu na sklade alebo pre chýbajúce valce. Napriek tomu, jedným zo
zistených nedostatkov bola nedostatočná kontrola, ktorá by zabezpečila, že
všetky nákupy materiálu do skladu sú potrebné. Nebola stanovená žiadna
hranica doobjednávok pre pravidelne používaný materiál a neboli plánované ani
žiadne prieskumy úrovne doobjednávok. Nikto sa nepokúsil vyčísliť úroveň
doobjednávok, napríklad pomocou doobjednávacieho vzorca.

Ďalšia kontrola auditu a pohovory smerované k prvotnej požiadavke nového
tovaru odhalili, že neexistujú žiadne písomné predpisy, ktoré by riadili nákup
alebo návody týkajúce sa úrovne skladových zásob ako sú minimálna a
maximálna úroveň skladových zásob pre jednotlivé druhy tovaru.
Jedným z druhov tovaru, pri ktorom neexistovala kontrola nad tým že bol
objednávaný a doobjednávaný, iba ak to bolo naozaj potrebné, sú kotúče
plastových krytov na káble. 20 kusov bolo doobjednaných v čase rekordného
dopytu približne pred šiestimi rokmi. Tovar sa doobjednával vždy, keď bol počet
valcov nižší ako päť kusov. Keďže toto sa stávalo iba raz do roka, znamená to,
že okolo 20 – 25 valcov mohlo byť dodaných niekedy začiatkom júla, hneď po
rekordnom dopyte v máji a júni. Okrem jedného alebo dvoch valcov, všetky by
mali ostať v sklade až do budúceho mája. Valce boli obvykle skladované
v zadnej časti dvora skladu, skryté pred pohľadmi ľudí a boli typickým
neskladným tovarom, ktorý zaberal miesto celý rok, pretože bol po nich dopyt
len mesiac alebo dva.
Až pri koncoročnej inventúre sa zistilo, že chýbajú valce. Kontrola skladových
záznamov zistila, že tovar chýbal od dodávky v júli až po nasledujúcu inventúru
v marci ďalšieho roku. Preto vedenie pristúpilo k tomu problému s premisou, že
valce boli pravidelne kradnuté počas deviatich mesiacov. Nešlo o lukratívny
tovar a na pokuse o ich ukradnutie by sa museli podieľať najmenej ešte dvaja
ľudia, ktorí by ich preniesli cez strážnu bránu monitorovanú kamerou. Prieskum
videozáznamov – v niektorých častiach nejasných – nenaznačoval zrejmú
krádež. V skutočnosti, dodávky prichádzali vždy vo várkach po 10 kusov
a audítor mal podozrenie, že jedna várka nebola dodaná.
Napriek tomu, že všetky dodacie listy boli podpísané a potvrdzovali prijatie
valcov, pri následnej kontrole sa zistilo, že keď boli valce dodané, dodávateľská
firma ich vyložila a uskladnila vzadu na dvore. Vodič potom odišiel do skladu za
vedúcim kancelárie a požiadal vedúceho alebo jedného zo zamestnancov, aby
mu podpísali dodací list. Úradník, ktorý ho podpísal, videl príchod auta
dodávateľskej firmy, ale nemohol dohliadať na vyloženie tovaru. Pátranie
v zásobovacej firme objavilo, že v ich sklade bolo naozaj 10 valcov navyše.
Jednoducho, niekoľko kontrol nefungovalo ani v miestnej samospráve ABC ani
u dodávateľa valcov. Vodič auta si pamätal na dodanie, očakával, že
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zamestnanci miestnej samosprávy auto vyložia, kým bude v kancelárii
vedúceho. Keď odchádzal, všimol si, že má ešte stále v aute väčšinu valcov,
ale neobťažoval sa zisťovať, koľko ich malo byť vyložených. Pri návrate
k zásobovateľovi tovar z auta jednoducho vyložil a nikto sa nesnažil zistiť dôvod
“neočakávaného” vrátenia tovaru.
Prehľad záverov
Hoci kontrola záznamov o skladových zásobách je primeraná, kontrola potreby
nového tovaru do skladu je nízka, rovnako ako kontrola dozoru nad novými
dodávkami. To vedie k nadmernému skladovaniu zásob a k zanedbaniu
zapísania najmenej jednej malej dodávky.
Prehľad odporúčaní
Úroveň doobjednávok by mala byť kontrolovaná každoročne pre každý druh
zásob. Množstvo doobjednávok by malo byť vypočítané podľa schválenej
metódy ako je výpočet hospodárneho množstva doobjednávky podľa
stanovených noriem.
Všetky dodávky by mali byť potvrdené úradníkom podpisujúcim dodací list.
V prípade, že presné počítanie veľkého množstva malých položiek je
nepraktické, na dodacom liste by malo byť poznačené „prijaté, ale zatiaľ
neskontrolované”.

280

AUDIT

OTESTUJTE SA
Aké audítorské techniky by sa hodili k nasledujúcemu pracovnému postupu?
Malo by ísť o viac než jednu metódu.
Práca auditu

Metóda

Meranie percentuálnej miery výskytu chýb v
súbore dát Adresy zákazníkov/Test predaja

Vývojový diagram (A)

Dokumentácia výrobných postupov na
určenie riadiacich prvkov/nedostatkov

Atribútny výber vzoriek(B)
ICQ (C)
Priame testy vecnej správnosti
(D)

Rekonsiliácia objemov predaja a faktúrami
Analytické postupy (E)
Pohovory s vedúcimi pracovníkmi kvôli
určeniu prevádzkových postupov a kontrol
Kontrola výroby slabej kvality

Odhad hodnoty preplatkov.

Opakovania (F)
Výber vzorky podľa monetárnej
jednotky (G)
Test súladu (H)

Kontrola spoľahlivosti postupov na kontrolu
kvality.
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ODPOVEDE K
- (B)
- (C), (A)
- (E), (F))
- (C)
- (D)
- (G), (D)
- (H), (D)

14.20.1 CVIČENIE
Užitočným cvičením by mohlo byť prečítať si záznamy o jednom alebo dvoch
dôležitých auditoch vykonaných vo Vašej organizácii v posledných rokoch.
V prípade, že nájdete dôsledky, ktoré z nich vyplynuli pre prevádzku, urobte ich
zoznam a tiež zoznam akýchkoľvek potenciálnych dôsledkov, ktoré z nich
vyplynuli pre prevádzku, ktoré by mohli pripadať do úvahy.
14.20.2 CVIČENIE
Váš manažér auditu Vás požiadal, aby ste urobili špeciálny prieskum úrovne
práceneschopnosti v organizácii. Organizácia pred krátkym časom začala
používať počítačový informačný systém o výplatných listinách zamestnancov,
v ktorom sa nachádzajú obsiahle údaje o práceneschopnosti. Úroveň
práceneschopnosti sa zdá byť dosť vysoká a mnohí riadiaci pracovníci sa o to
vôbec nezaujímajú. Organizácia nevedie žiadnu dokumentáciu
o práceneschopnosti.
Ste požiadaný:
Načrtnúť ciele a účel auditu.
Vysvetliť, ako by ste pristupovali k prieskumu na základe metód analytického
prieskumu a identifikovať špecifické oblasti, ktoré budete potrebovať
z počítačovej databázy.
Načrtnúť hlavné zlepšenie, ktoré by malo byť výsledkom auditu.
Navrhované odpovede
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Cieľ a účel auditu.
Preskúmať úroveň a rozsah práceneschopnosti a absencií v organizácii.
Identifikovať hlavné nedostatky riadenia a akékoľvek následné straty.
Preveriť a posúdiť zdokumentované postupy a postoje manažmentu
k práceneschopnosti a absenciám.
Urobiť primerané odporúčania pre vedenie na zlepšenie riadenia
a zabezpečenia efektívnosti využívania zdrojov.
Analytický prístup a požadovaný rozsah.
Podstatné je rozdeliť údaje na:
Dôležitá dlhotrvajúca práceneschopnosť – napríklad rakovina, infarkt.
Krátkodobá opakovaná práceneschopnosť (napríklad chrípka, bolesti hlavy
atď.).
Časť (ii) by mala byť pre trvanie a pozornosť auditu dominantná.
Údaje by mali byť rozdelené ako súčasť prieskumu na:
Dni v týždni.
Rozdelenie podľa pohlavia.
Rozdelenie podľa oddelení.
Rozdelenie podľa typu/dôvodu práceneschopnosti.
Pohľad na vzorky práceneschopnosti.
Porovnania s inými podobnými organizáciami.
Najskôr použite CAAT (audítorská technika s použitím výpočtovej techniky) na
preskúmanie súborov – ako súčasť analytického prieskumu.
Potom použite vyhľadávací software na výber výnimočných položiek ako je
napr. práceneschopnosť nad určitú úroveň, výber zamestnancov, ktorí
15
nevyčerpali ročnú dovolenku.
Zdokumentované postupy.
Pohovor po nástupe do práce po PN – nadriadený/podriadený.
Uistite sa, že sú k dispozícii lekárske záznamy, keď je to potrebné.
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Zamestnanci, ktorí majú neakceptovateľné záznamy o práceneschopnosti, budú
podrobení pohovoru s vedúcim pracovníkom.
Organizácia môže požiadať preverované osoby o povolenie vyžiadať si od ich
lekára objektívnu správu, prípadne ich môže požiadať, aby sa podrobili osobnej
lekárskej prehliadke (u závodného lekára), ktorá by určila ich pracovnú
spôsobilosť.
Očakáva sa, že výsledkom auditu môže byť aj disciplinárne konanie alebo
predčasný odchod do dôchodku.
Počet dní vymeškaných práceneschopnosťou by sa mal z toho dôvodu znížiť.
Mali by byť odhadnuté náklady na zlepšenie, aj keby sa to malo javiť zložité.
Práceneschopnosť personálu môže byť vysoká a to z toho dôvodu, že
v organizácii je nízka morálka a motivácia.
6
(25)
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Kapitola 15
Audit kontraktov
15.1 ÚVOD
V tejto časti sa budeme venovať úlohe, ktorú audítor zohráva pri audite
kontraktov. Kontrakty, alebo zmluvy sú pre mnohé organizácie mimoriadne
dôležité, a to hlavne v prípadoch, keď si organizácia poskytovanie doplnkových
služieb, ako je napríklad spracovanie miezd, zmluvne zabezpečila u tretej
strany.
Mnohí audítori pokladajú audit kontraktov za špecializovanú oblasť, ktorá sa ich
bežnej praxi vymyká. V skutočnosti, keď odhadnú špecifickú terminológiu a
prostredie, je to práca podobná inej audítorskej práci. Naviac, rastúca
konkurencia vo verejnom sektore vedie k tomu, že audítori vykonávajú stále
viac práce spojenej s kontraktmi. Audit kontraktov vyžaduje rovnako ako pri
iných auditoch identifikovať ciele kontroly, rozpoznanie, zhodnotenie a kontrolné
testy súladu interného auditu, hoci naozaj rozmanitý charakter kontraktov môže
vyžadovať väčší rozsah testov vecnej správnosti.
Musíme spomenúť, že väčšina obsahu tejto časti sa bude vzťahovať skôr na
interný audit ako na externý, hoci aj EA musí niečo o tejto oblasti vedieť, keby
ich napríklad požiadali, aby zrealizovali štúdiu o efektívnosti využívania zdrojov
pri kontraktoch alebo konkrétne jednom kontrakte.
15.2 CIELE
Po absolvovaní tejto časti budete vedieť:
Načrtnúť povahu kontraktov
Porozumieť hlavným fázam procesu uzatvárania kontraktov; a
Diskutovať o úlohe audítora pri kontrole procesu uzatvárania kontraktov.
Plánovanie vášho štúdia
Skôr ako začnete študovať túto časť mali by ste byť oboznámení s kapitolami o
SBA, audítorských dôkazoch a audítorských technikách. Na túto kapitolu
budete potrebovať asi tri hodiny.
15.3 POVAHA KONTRAKTOV
Aj z právneho hľadiska pomerne neformálne dohody môžu tvoriť zmluvný vzťah
(kontrakt). Právoplatné kontrakty vyplývajú z bežných pracovných aktivít ako sú
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objednávka rozličných nákupov, zmluva o zamestnaní, prenájom majetku a
podobne. Pri svojej práci sa audítor stretne s mnohými podobnými
„právoplatnými“ zmluvami a samozrejme nie všetky budú predmetom
samostatného auditu kontraktov.
Čo robí kontrakt hodným zvláštneho auditu? Sformulovať komplexnú a
nespornú definíciu je ťažké a aj nebezpečné, nakoľko podmienky sa neustále
menia. Je lepšie vymenovať vlastnosti, ktoré by mala mať zmluva, aby sa
dostala do pozornosti audítorov:
Kontrakt musí byť z pohľadu organizácie významný. Trvalé príkazy a
účtovné predpisy organizácií obvykle stanovujú výšku nákladov na kontrakt.
Kontrakty nižšej hodnoty, alebo zriedka sa vyskytujúce, ako napr., drobné
nákupy, z najväčšou pravdepodobnosťou nebudú podrobené samostatnému
auditu tak, ako je to popísané v tejto časti – ale môžu byť kontrolované v
rámci prevádzkového auditu, alebo zaradené ako vzorka pri kontrole
špecifickej oblasti v rámci auditu kontraktov, napr. kontrola verejných súťaží.
S kontraktmi sa obvykle spájajú investičné výdavky, napr. stavba ciest a
budov, alebo náklady účtovného obdobia významného a trvalého charakteru
ako sú zmluvy na odvoz odpadu, služby interného auditu a správa budov.
Právoplatný kontrakt je vypracovaný a podpísaný zástupcami
klienta/odberateľa (ktorý tú zmluvu vypracoval) a dodávateľa, ktorý bude
vykonávať prácu alebo poskytovať služby.
Podrobné dohody o poskytovaní služieb, splátkové kalendáre, plány a iné
špecifikácie, ktoré sú súčasťou zmluvy.
Kontrakt má stanovenú dobu trvania, obvykle je špecifikovaný začiatok,
trvanie prípadne dátum priebežných platieb alebo stupne realizácie.
Dalo by sa hovoriť ešte o mnohých vlastnostiach, ako uvidíte, ale vo
všeobecnosti môžeme povedať, že audit kontraktov sa vykonáva pri
písomných, právne vymožiteľných a zložitých kontraktoch spravidla vysokej
hodnoty.
Ďalšie informácie o najbežnejších typoch kontraktov by mali vniesť jasno do
problému.
15.4 VŠEOBECNÉ TYPY kontraktov A zmluvných podmienok
V dnešnej dobe je už väčšina veľkých zmlúv uzatvorených vo verejnom sektore
predmetom nejakého druhu konkurenčného výberového konania či už
dobrovoľne alebo povinne a aj rozdiel medzi konkurznými a „dohodnutými“
kontraktmi už nie je taký podstatný ako v minulosti. Zato rozdiel medzi
investičnými prácami a zmluvami o poskytovaní služieb (obvykle náklady
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účtovného obdobia) rastie. Zmluvy o poskytovaní služieb sa uzatvárajú vo
väčšine prípadov na základe výberu v súťaži s výnimkou, že sú tieto prepojené
s investičným projektom ako je napr. správa investičného majetku. Pri oboch
typoch kontraktov je potrebné, aby obsahovali podrobné právne ustanovenia a
špecifikácie.
Existuje široká škála podmienok, ktoré môže zmluva o poskytovaní služieb
obsahovať; zmluvu pripravuje príslušná organizačná jednotka klienta.
Samozrejme, že existujú isté spoločné znaky, ale žiaden „priemyselný
štandard“, ktorým by sa riadili zmluvy pre všetky typy poskytovaných služieb
zatiaľ neexistuje. Situácia pri investičných prácach ako je výstavba či inžinierske
práce je odlišná, nakoľko tu existuje dlhá história verejných súťaží, a preto tu
môžu existovať aj isté štandardy, čo sa týka podmienok kontraktu:
Každá zverejnená štandardná podmienka môže byť samozrejme zmenená
doplnením paragrafu alebo vynechaním paragrafu podľa požiadaviek za
predpokladu, že obe zmluvné strany s tým súhlasia (dodatky k zmluvám musia
byť podpísané oboma stranami aj s príslušným dátumom).
Nakoľko sú tieto štandardné podmienky všeobecne známe, len zriedka
dochádza k ich hrubému porušeniu. Napriek tomu by sa audítori mali
oboznámiť s príslušnými zmluvnými podmienkami na začiatku platnosti zmluvy,
aby sa dalo predpokladať, že následné kontroly a testy vecnej správnosti
odhalia významné neplatné aktivity a platby.
Audítori uplatňujú metódu auditu prebiehajúcich kontraktov (CCA – Current
contract audit) pri zmluvách o poskytovaní služieb. Je to preto, lebo platby sú
obvykle realizované pravidelne a pravidelne sú hodnotené aj výkony a
nepripravuje sa k nim žiadne konečné vyúčtovanie. Vykonávať audit počas
doby trvania kontraktu je dobré aj pri zmluvách o vykonaní investičných prác,
hoci bežný postup je ten, že sa pripraví konečné vyúčtovanie, doplnené
patričnou dokumentáciou a korešpondenciou a odovzdá sa audítorovi na
kontrolu a schválenie ešte pred úhradou. Postupným posunom smerom k auditu
systémov sa kontrola konečného vyúčtovania stáva menej dôležitou časťou
práce pri audite kontraktov.
15.4.1 CVIČENIE
Čo rozumiete pod pojmom „kontrakt“ („zmluva“)?
Aké sú základné typy kontraktov, ktoré očakávate, že organizácia
uzavrie?
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Návrhy
Viď vyššie
Investičné, na náklady investičného obdobia, správa a služby
15.5 SPOLOČNÉ TÉMY, KTORÝM SA TREBA VENOVAŤ
V rámci rôznych kontraktov, ktoré boli spomínané vyššie existuje niekoľko
kľúčových tém, ktorým sa audit musí venovať po tom, ako padlo rozhodnutie o
kontrakte.
Vzťah medzi klientom a dodávateľom
Výber dodávateľov
Postupy pri výberovom konaní a jeho vyhodnotenie (výber víťaza)
Opatrenia na monitorovanie zmluvy
Opatrenia na urovnanie sporov
Platby (priebežné aj konečné)
Následné hodnotenia po odovzdaní
15.6 VZŤAH MEDZI KLIENTOM A DODÁVATEĽOM
V minulosti klient a dodávateľ predstavovali dve rôzne organizácie. Zavedenie
interného obchodovania v rámci organizácie a vytvorenie ??organizácií
vykonávajúcich prácu?? a poskytujúcich služby vytvorilo podmienky na to, aby
zmluvné strany boli časťou, alebo vznikli z rovnakej organizácie.
Je preto dôležité jasne oddeliť povinnosti zamestnancov oboch strán zachytené
v rámci príslušných zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy a aj v
každodennom kontakte. Bez jasnej separácie významne rastie riziko
konšpirácie a podvodu. Dodávateľ, ktorý je schopný ovplyvniť referenta klienta
tak, aby tento konal v jeho prospech napríklad počas konkurzného konania,
overovaní vykonanej práce alebo vydávaní pozmeňujúcej objednávky sa týmto
dostáva do výhodného postavenia.
Podobná situácia nastáva, keď je pracovník klienta schopný sa tajne dohodnúť
so zamestnancami dodávateľa. Môže potom okradnúť jedného alebo aj oboch
príslušných zamestnávateľov.
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Jedným z najväčších rizík verejného sektora je, že zákazka bude nesprávne
pridelená (a zmluva podpísaná), čo môže viesť k nedostatočnej efektivite
využívania zdrojov, podvodom či jednému aj druhému. Po jednoznačnej dohode
týkajúcej sa vymedzenia povinností môžu byť vzťahy medzi klientom a
dodávateľom priateľské.
Niekedy sa stáva, že si klient najme prostredníka – obvykle je to poradca
manažmentu projektu, kontrolór kvality alebo iný odborník, ktorý potom koná v
jeho mene. Dodávatelia si môžu, v závislosti od zmluvných podmienok, najímať
subdodávateľov. Títo subdodávatelia potom môžu byť spomenutí aj v zmluve.
Vzťahy medzi klientom a jeho poradcom na jednej strane a dodávateľom a
subdodávateľmi na druhej môžu byť komplikované a niekedy viesť k rozporom
– obvykle vtedy, keď sa niečo nedarí a projekt sa dostáva do časového sklzu.
Je potrebné opätovne zdôrazniť význam zmluvne stanoveného oddelenia
povinností a jeho dodržiavania vo vzťahu klient a dodávateľ počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Odhliadnuc od očividného rizika podvodu a
korupcie, bez jasne stanovených povinností môže dochádzať k rozporom, a
pravdepodobne aj bude, a ich riešenie bude oveľa drahšie, ako by tomu bolo v
opačnom prípade. Súdne trovy určite prevýšia náklady spojené s trochou práce
naviac pri určovaní úlohy klienta/dodávateľa.
Zmluvy o poskytovaní služieb alebo o správe predstavujú trvalý vzťah medzi
klientom a dodávateľom a klient by preto mal pravidelne kontrolovať kvalitu a
množstvo práce vykonanej dodávateľom a v prípade, že nie sú splnené
podmienky zmluvy, písomne alebo ústne tohto upozorniť, alebo vyrúbiť penále
– čo bude mať pravdepodobne finančný dopad .
15.7 VÝBER DODÁVATEĽOV
Neexistuje jedna metóda, ktorá by bola vhodná za každých okolností. Existuje
široká škála možných metód od otvorenej pozvánky zverejnenej formou
inzerátu v novinách, cez výber možných dodávateľov zo „schváleného
zoznamu“, až po rokovania s jedným dodávateľom.
V princípe existujú dve základné skupiny pravidiel, ktorými sa pri výbere
dodávateľa treba riadiť: interné predpisy organizácie a Vyhláška Európskej
únie, ktoré ale tiež môžu byť obsiahnuté v interných predpisoch.
Na Slovensku – zákon o verejnom obstarávaní !!! odporúčam doplniť
Snahou vyhlášok EÚ je dosiahnuť posun smerom k odstráneniu diskriminácie
pri udeľovaní kontraktov na základe národnosti, dodávateľa alebo pôvodu
služieb či tovaru.
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Medzi organizácie, ktoré sú povinné sa riadiť vyhláškami EU patria miestne
orgány, zdravotníctvo, školstvo, polícia a požiarny zbor a ministerstvá.
Hlavným cieľom vyhlášok týkajúcich sa obstarávania je:
Poskytnúť všetkým členským štátom možnosť zúčastniť sa výberového
konania prostredníctvom inzercie v rámci celého spoločenstva.
Eliminácia diskriminácie ktoréhokoľvek účastníka súťaže, tým že boli
zakázané národnostné špecifikácie.
Vysoká miera transparentnosti pri ponukovom a výberovom konaní
využitím objektívnych kritérií.
Existujú 3 hlavné vyhlášky, ktoré ovplyvňujú verejné obstarávanie:
Vyhláška o dodávkach , ktorá zahŕňa nákup, lízing, prenájom tovaru a
služieb vo verejnom sektore v prípade, že sa jedná o zmluvu alebo
dokonca niekoľko zmlúv, ktorých (ktorej) celková hodnota presiahne
stanovenú hranicu.
Vyhláška o službách zahŕňa širokú škálu odborných a technických
služieb, pri ktorých celková hodnota kontraktu presiahne vyššie
spomínanú hranicu.
Vyhláška o investičných prácach sa vzťahuje na postupy, ktoré treba
dodržiavať pri výbere dodávateľa stavebných prác vo verejnom sektore,
keď celková hodnota kontraktu presiahne vyššie spomínanú hranicu.
Audítor musí, pri hodnotení spôsobu, akým organizácia vyberá dodávateľov,
ktorí sa majú zúčastniť výberového konania na realizáciu prác alebo
poskytovanie služieb, zvážiť viacero oblastí:
Overiť či boli dodržané interné predpisy spoločnosti ( čo môže
predstavovať kontrolu zoznamu schválených dodávateľov, ak taká
existuje), a že sú predpisy aktuálne a v súlade s platnou príslušnou
legislatívou a Vyhláškami EÚ a či sú vhodné t.j. zahŕňajú dostatočnú
mieru vnútornej kontroly.
Overiť, či boli dodržané podmienky stanovené príslušnou vyhláškou EÚ.
Na základe vzorky kontraktov, ktoré boli pridelené overiť, či boli
dodržané postupy stanovené internými predpismi a vyhláškami EÚ a
overiť, že postup nepripúšťal riziko podvodu a korupcie. Je hlavne
dôležité vedieť o tom, ak organizácia podpísala viaceré kontrakty na
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poskytovanie rovnakých alebo podobných služieb, a tieto boli podpísané
jednotlivo a výsledkom toho bolo, že obišli vyhlášky EÚ, t.j. ich súhrnná
hodnota prekročila stanovenú hranicu, organizácia tu riskuje stret zo
zákonom.
Overiť dodržiavanie profesijných štandardov vo vzťahu k tejto zmluve
(kontraktu).
Zvážiť, či postup prináša primerané hodnoty vzhľadom na náklady. Treba
napríklad zvážiť, či medzi pozvanými účastníkmi súťaže prebehla naozaj
súťaž.
Overiť, že existuje primeraný systém poskytovania finančných informácií
a informácii o riadení od plánovania až po konečnú fázu po ukončení
kontraktu.
Tam, kde je to vhodné, overiť či existujú systémy na znovunadobudnutie
prostriedkov za práce, ktoré je možné refakturovať.
Overiť, či existuje primeraný systém vnútornej kontroly
15.8 FINANČNÉ PREVIERKY DODÁVATEĽOV A FUNKCIA SCHVÁLENÉHO
ZOZNAMU DODÁVATEĽOV
Toto je mimoriadne dôležitá kontrola v rámci procesu uzatvárania kontraktov,
ale nesmieme zabúdať, že je úlohou manažmentu a NIE úlohou auditu
preverovať dodávateľov.
Je dôležité ubezpečiť sa, že dodávateľ je schopný vykonať prácu, pre ktorú sa s
ním počíta, a preto treba získať referencie a tiež overiť, či je z finančného
hľadiska schopný prácu vykonať, alebo poskytnúť službu. K tomu, aby bolo
možné stanoviť majetkové pomery dodávateľa, je potrebné vykonať majetkový
odhad.
Mnohé organizácie verejného sektora majú zoznam schválených dodávateľov,
je to kategorizovaný zoznam dodávateľov, ktorí sú schopní poskytovať
konkrétne služby alebo vykonávať pre organizáciu práce. Tam, kde takýto
zoznam neexistuje, alebo je potrebné uzatvoriť jednorazový kontrakt, budú
majetkové pomery dodávateľa (-ov) preverené ešte pred udelením kontraktu.
Previerka majetkových pomerov dodávateľov sa obvykle realizuje formou
hospodárskeho rozboru auditovaných výkazov pomocou ukazovateľov.
Prijateľné hodnoty ukazovateľov sa obvykle stanovujú na základe príslušných
priemyselných noriem. Po zohľadnení výsledkov hospodárskeho rozboru a
celkového obratu dodávateľa je stanovený limit, do ktorého môže byť s
dodávateľom uzatvorený kontrakt.
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Niektoré organizácie obmedzujú aj množstvo otvorených zákaziek, ktoré majú
súčasne u jedného dodávateľa, aby tak oslabili následky, aké by mohlo mať na
organizáciu, keby dodávateľ neočakávane vypadol, alebo obmedzujú hodnotu
kontraktov uzatvorených s ktorýmkoľvek jedným dodávateľom v jednom roku.
Obvykle dodávatelia predkladajú organizácii ročné vyúčtovanie, a preto môžu
byť obmedzenia prehodnotené na základe aktuálnej situácie alebo, ako
alternatíva, môže byť hodnotenie robené v cykloch.
Pri kontrole hodnotenia majetkových pomerov dodávateľa manažmentom, by
audítor mal sledovať či:
bolo hodnotenie založené na aktuálnych výkazoch.
sú výsledky hospodárskeho rozboru podľa ukazovateľov správne a či boli
porovnané s príslušnými normami.
finančný limit, ktorý bol dodávateľovi pridelený, zodpovedá výsledkom
hodnotenia jeho majetkových pomerov.
je finančný limit jedného alebo viacerých kontraktov v danom období v
súlade s predpismi.
15.9 PONUKOVÉ A VÝBEROVÉ KONANIA
Pokiaľ sa jedná o vyhodnotenie kontraktov s pevne stanovenou cenou, je to
pomerne jasné porovnávanie ponúk. V opačnom prípade, môže nastať niekoľko
komplikácií:
Matematické kontroly
Sadzby, množstvá, objemy atď. musia byť násobené, spočítavané, a to všetko
na niekoľkých stranách matematických výpočtov a materiálové špecifikácie
musia byť skontrolované. Matematické chyby v ponukách nie sú zriedkavosťou
a často sa stáva, že si s účastníkom ponukového konania treba vyjasniť
jednoduchú matematiku.
Interpretácia
Napriek mimoriadnej pozornosti venovanej príprave špecifikácií kontraktu môže
dôjsť k nevinnej zlej interpretácii. Toto potom vedie obvykle k tomu, že
ponúknutá cena je výrazne pod alebo nad ponukami ostatných záujemcov
alebo, že si dodávateľ zle vysvetlil rozpočet, ktorý má klient na túto prácu k
dispozícii. Tu treba postupovať veľmi opatrne. Ak poskytnete jednému
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uchádzačovi možnosť dať novú ponuku na časť kontraktu, aj ostatným firmám
ju musíte poskytnúť, a musí to byť viditeľné, že ide o rovnaké podmienky. Ak zlá
interpretácia neovplyvní prijateľnosť návrhu, ktorý je považovaný za
neprijateľný, nie je potrebné podnikať žiadne kroky.
Vyjednávanie
Interpretácia vedie samozrejme k vyjednávaniu. To môže byť vyjednávanie s
jedným dodávateľom od začiatku projektu až po vyjednávanie s dvoma či
troma najúspešnejšími účastníkmi verejnej súťaže po absolvovaní úvodnej
časti súťaže. Vyjednávanie predstavuje vysoké riziko, nakoľko platení
úradníci, ktorí konajú v mene verejného orgánu, môžu byť vystavení
mimoriadnemu tlaku zo strany veľkých obchodných spoločností, ktorých
existencia môže závisieť od získania verejnej zákazky. Ak príde na
vyjednávanie, je nevyhnutné, aby bol z priebehu vyjednávania urobený zápis,
po jeho ukončení, bol záznam zverejnený (v tlači) na verejné preskúmanie.
Táto otvorenosť umožní spoločnosti, ktorá má pocit, že jej ponuka bola
neprávom odmietnutá, oboznámiť sa s konkurenčnou ponukou, čo znižuje
riziko korupcie a neefektívnych a proti-konkurenčných postupov.
V rámci priebehu ponukového konania by sa malo uplatniť niekoľko dôležitých
kontrol; organizácie ich majú špecifikované vo svojich interných predpisoch:
1.

Prijatie a držanie ponúk
Ponuky by mali byť odovzdané vopred dohodnutej tretej strane, ktorá nie
je zainteresovaná do prideľovania kontraktu. Obálky, ktoré obsahujú
odovzdané ponuky, by mali byť označené dátumom a časom prijatia.
Údaje o prijatej ponuke by mali byť zapísané do zoznamu. Vďaka tomu
bude potom možné porovnať počet prijatých ponúk s počtom
zaznamenaných ponúk. V čase medzi odovzdaním ponuky a otvorením
obálok, by obálky mali byť uložené na bezpečnom mieste.

2.

Postup pri otváraní obálok
Jednotlivé postupy, ktoré musí každá organizácia dodržiavať sú
stanovené v príslušnom predpise. Je ale pravdepodobné, že za
otváranie obálok budú zodpovední aspoň dvaja ľudia, a opäť takí, ktorí
nie sú zainteresovaní v procese pridelenia kontraktu. V prípade väčších
kontraktov je možné, že bude do otvárania obálok zainteresovaný aj
vyššie postavený zamestnanec alebo predseda výboru; požiadavky
spojené s prítomnosťou pri otváraní obálok sú obvykle opísané
v interných predpisoch spoločnosti.

3.

Posúdenie ponúk
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Ponuka musí byť skontrolovaná a skontrolovaná musí byť aj jej
matematická správnosť. Nie je neobvyklé, že sa v ponuke vyskytnú
chyby a v prípade významnej chyby sa môže stať, že vypisovateľ
konkurzu požiada záujemcu, aby znovu predložil časť svojej ponuky; je
dôležité aby boli vypracované jasné postupy, ako v takejto situácii
postupovať. Viď predchádzajúce poznámky k interpretácii
a vyjednávaniu.
4.

Prijatie ponuky a pridelenie kontraktu
Vo veľa prípadoch je kontrakt pridelený dodávateľovi, ktorý predložil
najnižšiu ponuku. V prípade, že nie je prijatá najnižšia ponuka, musia byť
dôvody pre toto rozhodnutie uvedené v zápisnici zo stretnutia, na ktorom
bolo toto rozhodnutie prijaté.

15.10 OPATRENIA NA MONITOROVANIE KONTRAKTU
Tieto opatrenia sú súčasťou systému riadenia v organizácii klienta, ktorému sa
budeme podrobne venovať neskôr. Pre túto chvíľu je len dôležité poznamenať,
že žiaden kontrakt nemôže byť realizovaný bez investovania veľkého množstva
času a zdrojov. Obvyklý postup je taký, že sa stanovia (po vzájomnej dohode)
a špecifikujú ukazovatele výkonnosti a pracovníci klienta a ich poradcovia
(inžinieri, projektový manažéri) vytvoria systém, ktorý im umožní kontrolovať
kontrakt a tiež, že plnenie stanovených cieľov a dodacích podmienok bude
možné merať. Vo väčšine prípadov, kedy nie sú podávané výkony v súlade
s dohodou, žiada klient nápravu napríklad vo forme penále alebo náhrady
škody.
Audítor sa bude pravdepodobne venovať hlavne týmto otázkam:
1.

Posúdenie vhodnosti kritérií na posúdenie výkonnosti.

2.

Posúdenie spoľahlivosti informácií získaných meraním výkonnosti.

3.

Posúdenie regulárnosti aktivít vyvinutých klientom a ich efektívnosti čo
do využívania zdrojov (ak je to možné) v svetle (1) a (2).

Tieto otázky sú známe audítorom zaoberajúcim sa auditom investičných prác.
Dobre zavedené kritériá na meranie výkonnosti existujú vo forme obmedzení
uvedených v zmluve. Tieto obvykle zahŕňajú ustanovenia týkajúce sa
dohodnutej náhrady škody, pri prekročení termínu pri stavebných prácach,
pokiaľ nebolo povolené predĺženie. Dobré metódy merania výkonnosti existujú
pre (vo väčšine prípadov je to tak) fyzický, hmotný majetok. Otázky týkajúce sa
regulárnosti, ako sú počet záujemcov prizvaných do ponukového konania,
metódy zverejnenia konkurzu a výber, sú obvykle stanovené internými
predpismi organizácie.
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V prípade kontraktov na poskytovanie služieb sú kritériá merania výkonnosti
a informácie, na základe ktorých sú tieto potom posudzované, menej známe. Je
to čiastočne kvôli tomu, že požiadavka vyhlasovať konkurz na pridelenie
takéhoto kontraktu je pomerne nová, ale hlavne kvôli tomu, že existuje
množstvo možných kritérií a spôsobov merania. Zamyslite sa napríklad nad
takýmito typmi kontraktov:
Poskytovanie záhradníckych služieb a starostlivosti o parky a iné otvorené
plochy.
Poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií.
Poskytovanie stravovania v školských jedálňach.
Väzenský dozorca.
Charakter takýchto kontraktov, ani nie ich zložitosť, poskytuje oveľa širšiu škálu
možných kritérií merania výkonnosti ako stavebné práce.
V prípade prvého kontraktu je možné kosenie trávy a strihanie kríkov
špecifikovať pomocou počtu strihaní za jeden rok. Ale kedy? Počas letných
mesiacov? Do akej výšky? Takého kontrakty vyžadujú veľmi podrobnú
špecifikáciu.
Pri mnohých kontraktoch na poskytovanie služieb je potrebné, aby zamestnanci
monitorovali práce priamo na mieste v čase ich výkonu. Na rozdiel od
kontraktov na výkon investičných prác, kontrakty na poskytovanie služieb
zriedka zanechávajú po zrealizovaní hmotné dôkazy. Ak bolo jedlo v jedálni zle
uvarené alebo servírované, nemá zmysel vybrať sa tam na inšpekciu o šesť
týždňov.
Informácie, na základe ktorých by bolo možné merať výkon takýchto
rôznorodých služieb sú často sporné. Ak neprichádzajú sťažnosti, je to
znamením dobrého plnenia alebo toho, že služba je neustále poskytovaná na
tak nízkej úrovni, že jej užívatelia sa vzdali? Ak užívatelia informačných
technológii spozorujú, že reakčný čas sa predlžuje, môže to znamenať
nedostatočnú údržbu alebo správu dát zo strany IT; alebo že sa služby IT
zdokonalili a stali tak populárne, že pôvodne stanovená reakčná doba pri
súčasných zdrojoch nemôže byť dodržaná.
Je teda jasné, že otázky plnenia a monitorovania zo strany audítorov
a manažmentu sa vďaka rozšíreniu využívania kontraktov na poskytovanie
služieb stali oveľa zložitejšími.
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15.11 OPATRENIA NA UROVNANIE SPOROV
Spory budú vznikať. Aj keď sa audítor nebude priamo zúčastňovať urovnania
týchto sporov, očakáva sa od neho, že:
Posúdi primeranosť opatrení na urovnanie sporov.
Skontroluje rôzne dokumenty a korešpondenciu, vlastné urovnanie
a mieru efektivity využívania zdrojov, čo klient dosiahol (v prípade, že
dôjde k významnému sporu).
Opatrenia na urovnanie sporov sa dajú rozdeliť na:
(a)

Organizačné, ako sú stretnutia (kontrolné) klienta a manažmentu
dodávateľa priamo na mieste, alebo „včasné varovania“ „zodpovedným
referentom“ alebo referentom zodpovedným za styk s dodávateľom.

(b)

Proces, či už formou arbitráže alebo na súde. Obe alternatívy sú obvykle
finančne aj časovo náročné a záväzné, aj keď arbitráž je možné
považovať za menej formálny postup, ktorý nemusí byť verejný a niekedy
je ho možné uzavrieť aj bez vypočúvania.

Kontrola vyrovnania vyžaduje od audítora veľkú mieru taktu. Mohol v priebehu
sporu poskytovať informácie klientovi alebo dodávateľovi. Korešpondencia
a dokumentácia ku kontraktu môže byť aj bez vážneho sporu objemná. Tieto
môžu byť uchovávané zvlášť u manažmentu klienta, technických referentov
klienta, externých poradcov a samozrejme u dodávateľov. Problémy môžu
nastať pri snahe nahliadnuť do materiálov dodávateľa a niekedy aj do
materiálov externých poradcov zamestnávaných klientom. Význam a podstatu
každého vážneho sporu musia preskúmať vyššie postavení zamestnanci
auditu.
15.12 PLATBY
Dohody v tejto oblasti sa líšia, ale v podstate pri všetkých investičných prácach
dodávateľ predkladá konečné vyúčtovanie. Vo väčšine prípadov je väčšia časť
hodnoty kontraktu vyplácaná priebežne, obvykle po tom, ako sú práce
v jednotlivých fázach „preberané“ technickými pracovníkmi klienta alebo
poradcami. Konečné vyúčtovanie je účelným zhrnutím všetkých platieb, ktoré
boli realizované počas trvania kontraktu.
V protiklade k tomuto, pri väčšine kontraktov na poskytovanie služieb sú platby
realizované pravidelne, obvykle na mesačnej báze. Výška týchto platieb
vychádza z nejakého vzorca, založeného napríklad na dĺžke upratovanej ulice
alebo % z ročného kontraktu. Tento vzorec obyčajne zohľadňuje rozličné
prevádzkové pomery (pokiaľ sa s nimi uvažovalo na začiatku), úpravy na
ktorých sa zmluvné strany dohodli počas trvania kontraktu, reklamácie , infláciu
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a pod. Pri väčšine kontraktov na poskytovanie služieb nezohráva konečné
vyúčtovanie významnú rolu. Klasický kontrakt na poskytovanie služieb bude
proste opätovne pridelený a poskytovanie služieb bude pokračovať, klient
nedlží dodávateľovi žiadne peniaze a neostane po ňom žiaden hmatateľný
dôkaz.
15.13 MONITOROVANIE ROZPOČTU A KONTROLA
Ešte pred uzatvorením kontraktu, je vypracovaný rozpočet, ktorý odráža
vynaložené náklady a príjem, ktorý by kontrakt mal priniesť. Je dôležité mať
k dispozícii pravidelné a náležité informácie ako z oblasti finančnej tak
riadiacej, aby bolo možné odhaliť odchýlky od rozpočtu a mohli byť vykonané
kroky vedúce k náprave. Toto je rovnaký spôsob monitorovania prác a služieb
poskytovaných dodávateľom, ako je uplatňovaný v rámci organizácie.
15.14 VYHODNOTENIE PO UKONČENÍ
V podstate všetky práce a služby vykonané na základe kontraktu sa po jeho
ukončení hodnotia. Hlavne pri kontraktoch na poskytovanie služieb je
mimoriadne dôležité, aby klient zhromaždil a rozanalyzoval výsledky
monitorovania kontraktu, vrátane nákladov a efektívneho využívania zdrojov
spojených s dodávateľskými službami ešte dlho pred prípravou nového
kontraktu, ktorý obyčajne vstupuje do platnosti okamžite po ukončení
predchádzajúceho. Pri kontraktoch na výkon investičných prác niektoré oblasti
vyhodnotenia ostávajú otvorené až do uplynutia doby na odhalenie skrytých
chýb. Ale vždy to ostáva pre klienta procesom, kde sa môže poučiť a snáď má
aj spätnú väzbu na dodávateľa.
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OTESTUJTE SA
Aké vlastnosti robia kontrakt hodným auditu?
Audit konečného vyúčtovania dodávateľa môže byť zvlášť vhodný pri:
Kontrakte na zber odpadu
Kontrakte na stavbu mosta
Kontrakte na opravu strechy budovy radnice
Vymenujte 7 dôležitých znakov, ktorým sa treba venovať pri existujúcom
kontrakte:
Kedy má význam oddelenie povinností?
Kedy je vhodné kontrolovať kontrakt z hľadiska jeho regulárnosti?
Kedy môže byť dôležité uvažovať o kontrole:
Kritérií na kontrolu plnenia
Informácií pre manažment
Podmienky arbitráže
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ODPOVEDE
významnosť, právna vymožiteľnosť, podrobné dohody, a pod. (viď časť
6.3.1)
Nie
Áno
Áno
Viď vyššie. 7.4.3. Okrem tých siedmich bodov má zostávajúca časť
množstvo obsiahlych odpovedí. Ak máte pocit, že nie ste schopní dať
stručnú odpoveď na niektorú z otázok (jedna až dve vety), preštudujte si
text.
15.15 HLAVNÉ FÁZY AUDITU KONTRAKTOV
Doteraz sme sa venovali charakteru kontraktov a nie veľmi ich auditu. Bolo to
dôležité, lebo aj keď sa audit kontraktov vo svojej podstate nelíši od iných,
mnohí audítori nie sú dostatočne znalí pracovného prostredia a kontroly
špecifických cieľov vzťahujúcich sa na aktivity klienta. Vyhlásenie CIPFA
týkajúce sa najlepšieho postupu pri audite kontraktov vydané 1. januára 1995
odporúča vykonávať audit kontraktov v troch fázach:
1. pred uzatvorením kontraktu
2. počas trvania kontraktu
3. po ukončení kontraktu
Je nutné poznamenať, že aj keď jednotlivé fázy kopírujú prirodzenú časovú
následnosť od začiatku až do konca kontraktu, je možné, že audítor bude môcť
vykonať audit niektorých alebo dokonca všetkých aspektov kontraktu až neskôr.
Je evidentné, že niektoré aspekty kontraktu, ako je poskytovanie služieb, môžu
byť potvrdené až keď príde k realizácii. Väčšina zmluvných prác bude
zdokumentovaná klientom alebo dodávateľom alebo oboma a tieto dôkazy
môžu byť použité pri overovaní platieb, testoch kontrolných opatrení a, neskôr
si predstavíme aj iné metódy, na vytvorenie si obrazu o postupe zmluvných
prác a presnosti konečného vyúčtovania.
Audítor bude musieť na základe svojho odborného úsudku rozhodnúť, ako
získať dostatočné audítorské dôkazy, aby mohol na ich základe dospieť
k záverom ohľadne systému a konečného vyúčtovania. Na konci auditu audítor
predloží svoj výrok klientovi alebo vo forme osvedčeného konečného
vyúčtovania alebo vo forme podrobnej správy o riadení, efektívnosti využívania
zdrojov a pod. kontraktu.
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Často prichádza k diskusiám medzi audítormi, ktorí sa spoliehajú skôr na audit
konečného vyúčtovania (to zahŕňa písomnú dokumentáciu klienta, ktorá
zachytáva celé obdobie trvania kontraktu) a tými, ktorí kladú dôraz skôr na audit
prebiehajúceho kontraktu (CCA). Nedá sa stanoviť žiadne pevné a rýchle
pravidlo. CCA je obyčajne nákladnejšie, ale klient môže požadovať viac ako len
overenie konečného vyúčtovania predloženého dodávateľom.
Niektoré z bodov, uvedených nižšie sme už zbežne spomenuli v
predchádzajúcej všeobecnej časti, ale teraz sa na každú fázu pozrieme
z pohľadu audítora.
Fáza 1: Audit pred začiatkom kontraktu
Táto fáza zahŕňa postupy, ktoré predchádzajú uzatvoreniu kontraktu.
Posúdenie potreby
Audítor sa musí ubezpečiť, že klient zvážil aj alternatívne riešenia a má k
dispozícii stanovené postupy, ktoré preveria nové projekty a služby ešte pred
vypracovaním kontraktu. Politická angažovanosť často zohráva
najvýznamnejšiu úlohu pri zabezpečení sledovateľnosti prostriedkov, ktoré
budú v rámci kontraktu vynaložené.
Štúdie uskutočniteľnosti projektu a pomeru vynaložených
prostriedkov k celkovému prínosu
Audítor by ich mal prekontrolovať, aby sa ubezpečil, že boli zrealizované
a bola o nich podaná správa v prípade významných záväzkov v oblasti
investičných nákladov aj nákladov účtovného obdobia a posúdiť
zmysluplnosť zistení, ku ktorým tieto štúdie dospeli ako aj následných aktivít.
Výber účastníkov verejnej súťaže
Audítor by mal overiť, či opatrenia, ktorými sa výber riadi sú legálne, čestné
(t.j. nezvýhodňujú jedného alebo malú skupinu uchádzačov a sú teda protikonkurenčné) a nestranné; viac si k tomu povieme neskôr.
Prijatie a vyhodnotenie ponúk
Audítor by mal overiť, či existujú bezpečné opatrenia, ktoré zaručia
dôvernosť ponúk až do ukončenia procesu ich vyhodnocovania. Pracovníci,
ktorí budú ponuky vyhodnocovať, by nemali byť v predchádzajúcom vzťahu s
účastníkmi ponukového konania alebo im poskytovať rady ohľadne
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prípadných požadovaných služieb. Postup každej ponuky by mal byť
písomne zdokumentovaný v každom bode od jej prijatia až po písomné
oznámenie o výsledku. Pri otváraní ponúk by mali byť prítomní aspoň dvaja
vyššie postavení pracovníci, ktorí budú zaznamenávať a podpisovať
jednotlivé ponúkané sumy.
Pridelenie kontraktu a začatie kontraktu
Závery hodnotenia by mali byť zverejnené a v prípade, že nebola prijatá
najnižšia (výdavky) alebo najvyššia (príjmy) ponuka, mali by byť plne
zdokumentované aj dôvody pre toto rozhodnutie.
Fáza 2: Trvanie kontraktu
Väčšina práce v tejto fáze bude pozostávať z hodnotenia opatrení, ktoré klient
prijal na monitorovanie riadenia projektu investičných prác alebo miery plnenia v
prípade poskytovateľa služieb. Spomínané opatrenia sa môžu týkať napríklad:
Oddelenia povinností pracovníkov klienta a dodávateľa (investičné práce
aj služby)
Overenie platieb po ukončení jednotlivých fáz
Vydania pozmeňujúcej objednávky (investičné práce)
Správy o inšpekcii miesta výkonu prác
Vedenia inšpekčného denníka
Hlásenia o výnimočnej situácii v prípade nedodržania stanoveného
plnenia (investičné práce aj služby)
Vydávania „výzvy k náprave“ pre práce, ktoré neboli vykonané na
stanovenej úrovni (služby)
Sankčných postihov ( služby)
Vydávania oznamov o omeškaní po ukončení prác (investičné práce)
Oznámenia o neplatení po ukončení prác (investičné práce)
Audítor možno bude musieť navštíviť miesto plnenia, aby skontroloval nákupy,
potvrdil vybrané čiastkové platby, alebo zhodnotil údaje o nákladoch a riadení.
Veľká časť týchto informácii mu pomôže pri audite konečného vyúčtovania.
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Fáza 3. Audit po ukončení kontraktu
V tejto fáza má audit dve základné úlohy:
Vykonať audit konečného vyúčtovania predloženého dodávateľom
(obvykle pri investičných prácach).
Vykonať audit opatrení klienta, ktoré slúžia na záverečné vyhodnotenie
kontraktu po jeho ukončení.
Audit konečného vyúčtovania predloženého dodávateľom je jedna z mála
oblastí, v ktorej sú ciele (a iné techniky) interného auditu v podstate rovnané
ako pri externom audite verejných výkazov organizácie. Výkazy predložené
dodávateľom sú síce menej zložité ako výkazy ziskov a strát a účtovné súvahy,
ale zato môžu obsahovať oveľa vyššie sumy a sú vypracované za obdobie aj
niekoľkých rokov. V oboch prípadoch ide o „certifikačný“ audit, pri ktorom
audítor potvrdí (vo svojej správe alebo osvedčení) správnosť, regulárnosť,
správnosť vykázania v súvahe a iné charakteristiky výkazu.
Hodnotenie ukončeného kontraktu je dôležité, lebo jeho prostredníctvom je
možné poučiť sa z minulých chýb. Audítor by si mal overiť, či klient poskytuje
dodávateľovi pravidelné informácie o svojej spokojnosti s plnením a rekapituluje
jeho celkové hodnotenie. Pri kontrakte na poskytovanie služieb môže tento
proces prebiehať počas trvania kontraktu a rekapitulácia plnenia potom tesne
pred ukončením kontraktu. Pri kontraktoch na investičné práce sa k rekapitulácii
pristupuje až po uplynutí doby na odhalenie skrytých vád.
Teraz, keď sme sa oboznámili v základných bodoch s auditom kontraktov,
nastal čas venovať našu pozornosť detailom, s ktorými sa môžete stretnúť.
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OTESTUJTE SA
Vymenujte tri vhodné fázy auditu kontraktov.
Do ktorej fázy patria:
Posúdenie potreby
Zhodnotenie ponúk
Vydávanie pozmeňujúcich objednávok/príkazov
Audit konečného vyúčtovania
Výber spoločností, ktoré sa majú zúčastniť ponukového konania.
3. V krátkosti sa zamyslite nad tým, aké dôkazy by Vám mohol poskytnúť
CCA a audit konečného vyúčtovania pri:
Kontrakte na poskytovanie stravovania v školách
Kontrakte na dodávku 50 míľ oceľového plotu
Kontrakte na opravu a natretie dverí a okien na 2000
bytoch
Kontrakte na položenie 300 míľ kanalizačného potrubia
4. Vymenujte oblasti, ktorým musíte venovať pozornosť pri:
Kontrole analýzy pomeru vynaložených prostriedkov k celkovému
zisku pred začatím kontraktu
Skúmaní postupov uplatňovaných pri prijímaní a správe ponúk.
Kontrole opatrení na monitorovanie kontraktu pri kontrakte na
poskytovanie IT služieb.
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Viď časť 15.6
1.

pred začatím
pred začatím
počas trvania
po ukončení
pred začatím

2. Táto otázka môže viesť k širokej škále vhodných odpovedí. Uvádzame len
príklady:
Kvalita jedál – CCA
Časový rozpis prác, cena oplotenia – konečné vyúčtovanie
Potvrdenie architekta, pozmeňujúce objednávky – konečné
vyúčtovanie, prítomnosť namieste plnenia – CCA
Overenie hĺbky a kvality vedenia – CCA, potvrdenie
architekta/projektanta, výsledky analýzy podložia – konečné
vyúčtovanie
3. Podobne ako pri otázke 3, aj pri tejto je možných viacero správnych
odpovedí, príklady niekoľkých odpovedí uvádzame:
Nezávislosť pri príprave dokumentu, efektívnosť využívania zdrojov
Bezpečnosť uchovávania
Schopnosť poskytnúť zmluvne dohodnuté služby napr. dodacie lehoty
(ako dlho trvá, kým je žiadosť o pomoc vybavená), kvalita
pracovníkov, bezpečnosť zariadení.
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15.15.1 CVIČENIE
Od svojho zamestnávateľa si zaobstarajte kópiu kontraktu na vykonanie
investičných prác alebo na poskytovanie služieb. Na zvláštnom papieri si
poznamenajte odpovede na tieto otázky:
Je to kontrakt pridelený vo verejnej súťaži? Ak nie, prečo?
Kto je manažér klienta?
Sú podmienky kontraktu založené na priemyselných štandardoch alebo
prispôsobené na mieru?
Prejdite si podrobnosti dodacích podmienok. Je to „súpis materiálu a
prác“? Splátkový kalendár? Iné?
V prípade, že bolo predložené konečné vyúčtovanie, začnite ho
porovnávať s dodacími podmienkami – nenechajte sa zneistiť, stále sa
učíte!
15.16 PODROBNÉ PRÍKLADY
Nasledujúce stránky opisujú „hlavné črty programu“ auditu kontraktov
navrhnutého tak, aby mal široký záber a hodil sa ako na vykonanie prác tak na
poskytovanie služieb. Z tohto programu potom vychádzajú kontrolné zoznamy
pre inšpekcie miest plnenia, audit konečného vyúčtovania (investičné práce) a
poplatky konzultantov. Poskytnuté informácie nie sú vyčerpávajúce, majú slúžiť
len ako príklad. Rozmanitosť rôznych možných kontraktov vyžaduje, aby sa
program auditu prispôsobil individuálnej situácii. Napriek tomu Vám však
základný prístup a niektoré viac-menej všeobecné ciele kontroly a testy, ktoré tu
predstavujeme, dajú aspoň možnosť pochopiť praktické kroky, ktoré bude
pravdepodobne potrebné v mnohých prípadoch podniknúť.
Kontrolný zoznam ku konečnému vyúčtovaniu kontraktu na realizáciu
investičných prác je navrhnutý tak, aby zachádzal ďalej a nie len striktne
interpretoval konečné vyúčtovanie a tiež skúmal také množstvo dôkazov z
obdobia pred začatím kontraktu a obdobia jeho trvania, koľko sa ich v
zdokumentovanej podobe dá získať. Tento prístup je veľmi výhodný, nakoľko
len málo audítorov má dostatočné zdroje na vykonanie auditu pred začatím
kontraktu a CCA pri každom kontrakte.
Vytvoriť si názor na spoľahlivosť vnútorných kontrol pri vypracúvaní
platných, presných, správne zaznamenaných a zverejnených účtovných
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a manažérskych informácií týkajúcich sa nákladov a postupu zmluvných
prác.
Vytvoriť si názor na platnosť, presnosť, úplnosť a zverejnenie údajov z
konečného vyúčtovania.
Urobiť závery o dosiahnutom zhodnotení (VFM).

306

AUDIT

OTESTUJTE SA
1. Navrhnite metódy kontroly, ktoré vám pomôžu dosiahnuť, že:
Všetky kontrakty sú pridelené spravodlivo a na základe súťaže
Všetky kontrakty zodpovedajú skutočnej potrebe
Dodávatelia plnia zmluvné podmienky
2. Pre každú z týchto kontrol navrhnite kontrolný test súladu.
3.Predpokladajme, že systém riadenia kontraktu disponuje málo funkčným
systémom vnútornej kontroly a audítor sa musí k tomu, aby získal
dôkazy o plnení (neplnení) cieľov, spoliehať na priame testy vecnej
správnosti. Navrhnite dva testy vecnej správnosti, ktoré Vám poskytnú
dôkazy o plnení (neplnení) týchto cieľov.
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ODPOVEDE
Na prvé tri otázky je možné odpovedať naozaj rôzne. Nižšie uvedené body sú
len orientačné.
1.
Všetky telefonáty, korešpondencia, stretnutia s firmami, ktoré
predložili ponuky sú zaznamenávané a kontrolované vyšším
manažmentom, čím sa zabezpečí, že všetky zúčastnené firmy
dostávajú identické informácie.
Je vypracovaná nezávislá analýza pomeru vynaložených prostriedkov
k celkovému zisku.
Sú realizované pravidelné inšpekcie miesta plnenia a prípadné chyby
sú následne kontrolované pracovníkmi klienta.
2.
Vyberte si niektoré poznámky k telefonátom, inšpekciám miesta
plnenia a dôkazy k otázkam manažérov, napr. iniciály, poznámky,
rozprávajte sa s manažérmi. Vyberte z informácií jednu ako napríklad
zmena v dátume začatia kontraktu a kontaktujte firmu, kde si overíte,
že boli o tom upovedomení ešte pred odovzdaním ponuky.
Potvrďte si, či bola vykonaná analýza pomeru vynaložených
prostriedkov k celkovému zisku, skontrolujte, či bola vykonaná
nezávisle na klientovi a potenciálnom dodávateľovi.
Skontrolujte denníky a iné záznamy z inšpekcií miesta plnenia.
3.

nasledujú príklady testov vecnej správnosti v základných bodoch:
Prezrite všetky správy, ktoré vypracovala komisia, ktorá hodnotila
ponuky, aby ste si overili, že bola prijatá ponuka, ktorá bola
najnižšia/najvyššia alebo v inom smere optimálna.
Prezrite všetky spisy s korešpondenciou, aby ste sa uistili, že o
každom rokovaní bola klientovi podaná správa.
Prezrite si čas a obsah:
Objasnení
Dodatkov
Pozvánok na opätovné podanie ponuky
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Inšpekcií na mieste plnenia
Dodacích podmienok
Aby ste si overili, že všetky informácie a údaje boli poskytnuté všetkým
dodávateľom.
Prezrite si zápisnicu z porady výboru ako aj rozhodnutie výboru,
aby ste si overili ich súhlas s projektom alebo službou, ktorej sa
kontrakt týka.
Zvážte či bola vykonaná vhodná analýza pomeru vynaložených
prostriedkov k celkovému zisku. Prezrite si analýzu ako aj
súvisiace dokumenty a správy, z ktorých vychádzala.
Skontrolujte opatrenia na monitorovanie a vyvoďte závery o ich
vhodnosti vo vzťahu k spoľahlivosti informácie (účtovnej aj
manažérskej)
Zvážte primeranosť aktivít, ktoré klient vyvinul na základe správ,
ktoré predložil pracovník zodpovedný za monitorovanie a pod.
Prezrite si spis, kde sú zanesené sťažnosti a spory a porovnajte
so spisom korešpondencie.
Či boli zaznamenané okamžite a úplne
Ich výsledok a dohodnutý postup
Skontrolujte vybrané faktúry (alebo zoznam priebežných platieb) s
objednávkami prác, dodacími podmienkami kontraktu,
pozmeňujúcimi dodatkami alebo akoukoľvek inou primárnou
dokumentáciou, aby ste si overili:
Presnosť výpočtov (pomery, sumy)
Zmysluplnosť prác
Že všetky práce boli vykonané tak, ako boli overené a
vyfakturované
Všetky platby boli správne zaúčtované na správne účty
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Kapitola 16
Podvod
16.1 ÚVOD
Podvod v spoločnosti obvykle púta veľkú pozornosť. Pri organizáciách
verejného sektora, od ktorých sa očakáva, že budú verejnosti skladať účty, je
nesmierne dôležité aby chránili majetok v prospech verejnosti. V tejto časti sa
oboznámite s povinnosťami audítora vo vzťahu k podvodom. Naučíte sa
identifikovať rôzne druhy podvodov a oboznámite sa so špecifickou prácou
audítora pri rôznych druhoch podvodu.
16.2 CIELE
Po absolvovaní tejto časti budete vedieť:
Opísať úlohy a povinnosti audítora vo vzťahu k podvodu a iným
nezrovnalostiam.
Vymenovať bežné typy podvodov a príslušných preventívnych
a prieskumných kontrol.
Zhodnotiť jednotlivé fázy vyšetrovania podvodu a požadované postupy
pri oficiálnom pohovore.
Plánovanie Vášho štúdia
K tomu, aby ste mohli túto časť úspešne absolvovať nepotrebujete mať žiadne
predchádzajúce znalosti, ale určite Vám pomôže, ak ste sa oboznámili
s povinnosťami manažmentu a auditu a viete rozpoznať a vyhodnotiť kontroly
v systémoch. Táto časť Vás oboznámi s niektorými praktikami ako viesť
pohovor pri skúmaní podvodu a pri tom Vám môže pomôcť, ak ste už
preštudovali modul „Audítorské techniky: Pohovor“.
Na absolvovanie tejto časti by ste si mali vyčleniť cca 2 hodiny.
16.3 PODVOD
Medzinárodné audítorské štandardy ISA 240 – Audítorova povinnosť
zvážiť možnosť výskytu podvodu a chyby pri audite účtovnej závierky
definujú pojem podvod nasledovne:
„úmyselné konanie jednej alebo viacerých osôb z radov vedenia
spoločnosti, poverených riadením, zamestnancov alebo tretích strán, ktoré
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prostredníctvom klamstva vedie k získaniu neoprávnených alebo
protizákonných výhod.“
Podvod je teda zámerným konaním jednej osoby alebo skupiny osôb. Je preto
vždy úmyselný a nečestný na rozdiel od čestnej chyby. Je však potrebné
poznamenať, že podvod sa môže vyvinúť aj z toho, keď systémy vnútornej
kontroly neodhalia čestnú počiatočnú chybu.
Okolnosti vzniku podvodu
K tomu, aby mohlo dôjsť k podvodu, je obvykle potrebné, aby boli vytvorené isté
podmienky. Tieto podmienky sa týkajú ako organizácie tak zamestnancov:
Faktory vytvárané organizáciou:
Nedostatočná informovanosť (nedostatok školení) manažmentu
o povinnostiach týkajúcich sa oblasti podvodu a jeho okolností.
Nedostatočná miera účinnej vnútornej kontroly, predovšetkým
v oblastiach ako je uzatváranie kontraktov.
Neschopnosť manažérskeho informačného systému poskytovať
manažmentu také informácie, ktoré by mu umožnili proces monitorovať.
Laxný prístup manažmentu aj zamestnancov k otázkam bezpečnosti
aktív, napr. nedostatočná kontrola prístupu do počítačov.
Vysoká alebo naopak nízka fluktuácia zamestnancov, ktorá vedie
k nedostatkom v oblasti pracovného dohľadu.
Hromadenie sa nedokončenej práce hlavne oblasti účtovnej rekonsiliácie.
Nedostatočná vyťaženosť zamestnancov, ktorá im umožňuje odhaliť
slabé miesta systému.
Neskúsení alebo služobne mladí zamestnanci musia vykonávať
povinnosti, na ktoré ich kvalifikácia a skúsenosti nestačia.
Nedostatok záujmu manažmentu o prosperitu zamestnancov, čo môže
viesť ich nespokojnosti a pokusu o podvod.
Nedostatočná odborná kvalifikácia manažmentu (napr. v oblasti IT), čo
potom vedie k nízkej efektívnosti vnútornej kontroly a
Nedostatok oficiálne zdokumentovaných postupov.
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Osobné faktory:
Osobné finančné problémy ako sú napríklad dlhy spôsobené životným
štýlom vedeným nad finančné pomery jednotlivca.
Lakomosť ako osobná vlastnosť
Samoľúbosť tiež môže viesť k napadnutiu systému
Zlomyseľnosť, ktorá môže vzniknúť z mrzutosti a osobných vlastností a
Ochrana seba, alebo práce, a to v prípadoch, kedy jednotlivec alebo
skupina manipuluje záznamy organizácie tak, aby podávali o ich práci
alebo o práci organizácie lepší obraz.
16.4 TYPY PODVODU
CVIČENIE 1
Poznamenajte si päť typov podvodu, ktoré Vás napadnú.
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Navrhované riešenia
V podstate existujú dva druhy podvodu:
Podvod, ktorého sa dopustil manažment alebo zamestnanci
To je vtedy, keď podvod spácha niekto z vnútra organizácie, ktorá bola
okradnutá. Napríklad:
Ak referent, ktorý je zodpovedný za prijímanie finančných prostriedkov,
môže z nich časť vziať. Napríklad v banke, ak pracovník nahradí
v pokladničnej knihe šeky, ktoré sú zaznamenané ako prijaté zajtra za
hotovosť prijatú dnes, môže si túto sumu vziať a tento rozdiel v prijatej
hotovosti sa bude prenášať ďalej, ale v denných záznamoch sa neobjaví.
Pracovník v tomto svojom konaní môže pokračovať až kým ho neodhalia
alebo rozdiel nevyrovná.
Krádež hotovosti alebo iných aktív, s ktorou je spojené falšovanie
účtovníctva v snahe zakryť chýbajúci rozdiel.
Falšovanie vyúčtovania nákladov.
Falšovanie záznamov o pokladničnej hotovosti.
Falšovanie údajov na faktúrach pred ich vložením do platobného
systému.
Nesprávna interpretácia výkonov, zveličovanie vykonanej práce alebo
falšovanie dátumov dokončenia s cieľom získať väčšie príplatky a
odmeny.
Predaj voľnej počítačovej kapacity v prípade, že toto predstavuje
protiprávne využívanie majetku organizácie a príjem, ktorý tento predaj
predstavuje, nieje zaznamenaný v účtovníctve spoločnosti a
Nezaznamenanie prijatých peňazí ako sú poplatky za parkovanie,
poplatky za odvoz odpadu, nájomné, príjem z telefónneho automatu.

Externý podvod
Podvod spáchaný osobou alebo osobami zvonka.
Falošné prehlásenia týkajúce sa miesta sídla spoločnosti (domicil), vďaka
ktorým je možné získať nečestným spôsobom výhody.
Prehlásenia o príjme, s cieľom získať výhody alebo znížiť záväzky.
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Podávanie žiadostí o finančnú podporu podložené falošnými
dokumentmi; a
Podanie žiadosti o poskytnutie úveru doložené fiktívnymi alebo
nadsadenými odhadmi prác, ktoré majú byť vykonané.
Môže ísť aj o zneužitie slabých miest systému overovania v rámci organizácie
tretími osobami.
Úmyselné duplicitné vystavovanie skutočných faktúr, čím je možné
zneužiť slabé miesta v kontrole duplicitných platieb; a
Vystavovanie celkom fiktívnych faktúr napr. za zaradenie do
neexistujúcich obchodných zoznamov.
16.5 POVINNOSTI PRI PREVENCII A ODHAĽOVANÍ PODVODU
Nie všetci chápu povinnosti pri prevencii a odhaľovaní podvodu. Vo
všeobecnosti v médiách aj medzi širokou verejnosti panuje názor, že úlohou
auditu je odhaliť všetky podvody. Séria katastrôf pri finančných kontrolách ako
bola tá v prípade Enronu a iných túto medzeru v očakávaniach len prehlbujú.
Medzinárodné štandardy ISA 240 hovoria, že
„primárna zodpovednosť za prevenciu a odhaľovanie podvodov
a chýb je na tých, ktorý boli poverení kontrolou a na manažmente
subjektu. Príslušné povinnosti tých, ktorí boli poverení kontrolou
a manažmentu spoločnosti sa môžu v závislosti od subjektu
a krajiny odlišovať.“
Audit ako taký je len jednou so širokého spektra možností, ktoré má
manažment k dispozícii, aby si tento záväzok splnil.
Čo sa týka povinností externého audítora ISA 240 hovorí:
„Audit vykonávaný v súlade s ustanoveniami ISA je postavený tak,
aby poskytol primerané uistenie, že účtovné výkazy ako celok
neobsahujú závažné chyby či už spôsobené chybou alebo
podvodom.“
Povinnosťou audítora je prácu správne naplánovať, zrealizovať a vyhodnotiť
tak, aby mohol odôvodnene očakávať, že by významnú chybu v účtovnej
závierke odhalil či už bola spôsobená chybou alebo podvodne.
Povinnosti interného auditu pri odhaľovaní podvodu závisia od cieľov, ktoré pre
interný audit schválil a stanovil manažment organizácie. Napriek tomu však
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stále platí, že hlavnú zodpovednosť za prevenciu a odhalenie podvodu nesie
manažment a úlohou kontrolných mechanizmov je mu pri tom pomáhať.
Prevencia podvodu
Prvou líniou obrany organizácie proti podvodným skutkom je vytvorenie a
udržiavanie funkčného systému finančného hospodárenia. Toto si vyžaduje
dobre fungujúce systémy finančného aj manažérskeho účtovníctva, primeranú
rozpočtovú kontrolu, monitorovanie finančných trendov, výsledkov ako aj
interpretácie účtovných štatistík.
Tieto systémy ako aj finančné hospodárenie by mali byť podopreté primeraným
hodnotovým systémom a kultúrnym a etickým prostredím, ktoré je tvorené
nasledujúcimi faktormi:
Angažovanosť a existencia kontrolných mechanizmov v smere z hora
nadol
Ochota priznať problémy a odhaliť informácie
Primerané opatrenia na prijímanie sťažností od zamestnancov a tretích
strán, ktoré im umožnia tieto problémy „prevetrať“
Jasné interné predpisy
Účinné a dobre zdokumentované postupy internej kontroly
Sledovateľnosť umožnená jasným stanovením úloh a zodpovedností
v rámci organizácie.
Efektívny systém komunikácie ako vo vnútri organizácie tak aj navonok.
Dobré predpisy upravujúce výber novoprijímaných ako aj disciplinárne
postupy.
Jasne stanovené písomné postupy ako sú etický kódex a pod.
Efektívne využívanie technológií.
Účinné postupy týkajúce sa ďalšieho vzdelávania ako aj udržiavania
potrebnej vzdelanostnej úrovne vrátane školení o prevencii podvodov, ich
odhaľovaní a vyšetrovaní.
Efektívny systém rozpočtovej kontroly a systém monitorovania
výkonnosti.
Efektívny audit (interný aj externý); a
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Existencia primeraných mechanizmov na nezávislú kontrolu systémov
vnútornej kontroly a účtovného výkazníctva ako pri externom tak pri
internom audite.
16.6 PRÍSLUŠNÁ LEGISLATÍVA
Presná definícia podvodu ako aj právna zodpovednosť audítora a manažmentu
sa v jednotlivých krajinách líši. Študenti by si preto k tejto téme mali preštudovať
modul „Právo a dane“, kde môžu získať podrobnejšie informácie o presnejšej
definícii toho, o aké priestupky sa tu môže jednať.
16.7 REALIZÁCIA VYŠETROVANIA PODVODU
Vyšetrovanie podvodu môže byť plánované napríklad, ak manažment odhalil
možný podvod a obrátil sa na interný audit so žiadosťou, aby ho preskúmal. Ale
môže sa stať, že vyšetrovanie je neplánované, a to v prípade, že auditu (
internému alebo externému) sa v priebehu normálneho postupu pri audite
dostanú do rúk dôkazy o možnej nezrovnalosti.
Nech už je dôvod na začatie vyšetrovania akýkoľvek, niektoré kľúčové kroky
musí audítor pri vyšetrovaní podniknúť zakaždým:
Okamžite zaznamenať fakty, ktoré v ňom podozrenie vyvolali.
Ak je vo veci hotovosť, túto okamžite prepočítať v prítomnosti
podozrivého a iného audítora alebo iného pracovníka organizácie.
Konzultovať so svojim manažérom
Podať správu manažmentu organizácie
Bezpečne uschovať dôkaznú dokumentáciu – originály, nie kópie
Medzi ďalšie činnosti, ktoré by audítor po odhalení podvodu mal vykonať patria:
Požiadať manažment o suspendovanie podozrivého
Pokračovať vo vyšetrovaní
Previerkou dokumentov
Pohovormi s kolegami podozrivého
Uskutočniť pohovor s podozrivým (ak je to vhodné)
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Zvážiť potencionálne riziko, ktoré toto zistenie prestavuje pre iné oblasti,
v ktorých podozrivý pracuje alebo pracoval.
Vymedziť presný rozsah podvodu napr. časový úsek, suma podvodu,
oblasti, ktoré boli zasiahnuté.
Spolu s manažmentom posúdiť, či je nutné privolať políciu. Podrobnejšie
návody k tomu, kedy by mala byť privolaná polícia uvádzame nižšie.
Predložiť manažmentu odporúčanie, ako vylepšiť kontrolu a tak zabrániť
opakovaniu podobného prípadu.
Ak prišlo k zničeniu alebo sfalšovaniu účtovných záznamov, zaistiť
nápravu.
16.7 POHOVORY PRI PODVODE
(Základné znaky dobre vedeného pohovoru sú opísané v Kapitole 11
o pohovoroch pri audite)
Hlavným cieľom pohovoru pri audite je zistiť fakty a rovnako je to aj v prípade
vyšetrovania podozrenia z podvodu. V rámci svojho vyšetrovania mohol audítor
zozbierať veľké množstvo informácií, ktoré mohli naznačovať vinu podozrivého;
môžu tu však byť aj iné možné vysvetlenia. Jedným so spôsobov ako to overiť
je pohovor s osobou alebo osobami, ktoré audítor upodozrieva zo spáchania
podvodu.
Týmto pohovorom je treba venovať veľkú pozornosť nakoľko aj najmenšie
porušenie právnych predpisov môže viesť k tomu, že zozbierané dôkazy
nebudú súdom pripustené. Je preto nutné, aby sa audítori dôkladne oboznámili
s miestnymi predpismi ako napríklad:
Právo podozrivého nevypovedať
Právo podozrivého na právneho zástupcu
Povinnosť audítora informovať podozrivého o jeho právach
Postupy, ktorých sa treba držať pri pohovore s podozrivým z priestupku
Rozhodnutie o privolaní polície
Jednou z najťažších úloh pred ktorou stojí audítor, ktorý vyšetruje podvod je,
kedy už je vhodné prípad oficiálne oznámiť polícii. Obvykle je postup stanovený
internými predpismi.
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Privolať políciu v ranných štádiách vyšetrovania sa odporúča v prípade
externého podvodu, teda tam, kde boli do podvodu zainteresované iné osoby
ako zamestnanci organizácie. Tento externý element je príčinou, prečo interný
audit nemôže takéto prípady úspešne vyšetriť, ale polícia má potrebné
právomoci a odborné znalosti, aby takéto vyšetrovanie mohla viesť.
V prípade, že existujú veľmi vážne dôkazy, že osoba alebo osoby spáchali
trestný čin, mal by audítor ešte pred pohovorom uvážiť, či by nebolo najlepšie
predať vyšetrovanie záležitosti príslušným orgánom.
Vedenie pohovoru
Obvykle sú pohovory s potencionálnymi podozrivými realizované až ku koncu
vyšetrovania, v čase keď audítor už zozbieral všetky príslušné informácie. Ak sa
vedie tento pohovor na začiatku vyšetrovania, bude mať vyšetrovanie skôr
charakter získavania faktov.
Audítor by si mal takýto pohovor dôkladne naplánovať, aby nad ním mal
kontrolu a v prípade potreby mohol klásť doplňujúce otázky. Otázky by si mal
vopred pripraviť a vynechať miesto na doplnenie odpovedí. Táto príprava mu
zabezpečí, že budú pokryté všetky oblasti a urýchli to priebeh pohovoru.
Je vhodné do metodických postupov pre vedenie pohovoru zaradiť aj
štandardný úvodný hárok, ktorý by sa využíval pri všetkých pohovoroch. Tento
hárok by mal zaistiť, že budú zachytené nasledujúce údaje:
Meno človeka, s ktorým je vedený pohovor
Miesto a dátum konania pohovoru
Údaje o každom právnom zástupcovi alebo zástupcovi odborovej
organizácie, ktorý osobu s ktorou je robený pohovor doprevádza.
Čas začiatku pohovoru
Údaje o pracovníkovi, ktorý pohovor vedie; a
Mal by obsahovať aj odsek, ktorý stanovuje oprávnenie audítora viesť
tento pohovor a žiadať vysvetlenia a informácie
Kladené otázky by mali byť jednoduché. Je lepšie klásť viacero krátkych otázok
ako dlhé a komplikované. Je dobré klásť aj otázky, na ktoré je odpoveď už
známa a tým si overiť či podozrivý hovorí pravdu.
Snažte sa vyhýbať otázkam, na ktoré stačí odpovedať áno alebo nie
s výnimkou toho, keď si len chcete overiť fakty.
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Vyhýbajte sa viacnásobným otázkam, lebo tieto dávajú podozrivému možnosť
vybrať si, na ktorú chce odpovedať.
Uzatvorené otázky sú dobré, keď si chcete overiť konkrétne fakty a dávajú
audítorovi možnosť vyšetrovať ojedinelé a konkrétne fakty ako napr. kto overuje
pokladničnú hotovosť?
Pomocou otvorených otázok je možné získať množstvo informácií, ale môže sa
stať, že audítor stratí kontrolu nad situáciou hlavne ak je podozrivý zhovorčivý.
Keď kladiete otázky týkajúce sa dokumentov pomenúvajte ich ich zaužívaným
názvom a uvádzajte aj ich identifikačné číslo.
Je mimoriadne dôležité nespraviť ani pred ani počas pohovoru nič, čo by sa
dalo interpretovať ako nátlak na podozrivého, aby odpovedal nejakým
konkrétnym spôsobom.
Je dobré pri pohovore položiť čas od času otázku, ktorá osobe, s ktorou je
pohovor vedený umožní vyjadriť niečo, čo si praje mať poznamenané v zápise
z pohovoru.
Po ukončení pohovoru sú zo záznamu odstránené všetky hárky, ktoré obsahujú
pripravené otázky, ktoré neboli zodpovedané. Potom je vhodné osobu, s ktorou
bol pohovor vedený vyzvať, aby si poznámky prečítala a dať jej možnosť niečo
doplniť, vypustiť alebo upraviť v prípade, že je to považované za nutné. Keď
súhlasí s tým, že poznámky sú úplné a presné, treba ju požiadať, aby každú
stranu poznámok z pohovoru podpísala a ošifrovala svoje úpravy.
Keď sa tak stane, mal by audítor, ktorý robil poznámky, za prítomnosti osoby,
s ktorou viedol pohovor:
Postupne očíslovať strany napr. 1 z 10
Prečiarknuť prázdne miesta na stránkach poznámok, aby tak dokázal, že
do poznámok nemôže byť následne nič dopísané.
Podpísať každú stranu poznámok spolu s audítorom, ktorý pohovor
viedol; a
Na poslednú stranu poznámok dopísať čas ukončenia pohovoru.
16.8 ZHRNUTIE
Toto bola krátka a priamočiara časť. V praxi sa väčšina audítorov skôr či neskôr
stretne s podvodom, ale očakáva sa, že manažér auditu im poskytne praktickú
pomoc pri následnom vyšetrovaní.
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OTESTUJTE SA
Aká vnútorná kontrola by mohla odhaliť:
(a) Neodpracované nadčasy zaúčtované v mzdovom systéme,
(b) Otvorenie fiktívneho dodávateľa v hlavnej účtovnej knihe,
(c) Otvorenie fiktívneho zamestnanca v mzdovom systéme,
(d) Nevystavenie odberateľskej faktúry za tovar dodaný priateľovi?
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ODPOVEDE
(a) Overenie záznamov o dochádzke majstrom alebo vedúcim oddelenia.
Predbežné schválenie nadčasov vedúcim oddelenia.
(b) Tu je dôležité, aby boli všetky zmeny v hlavnej knihe dodávateľov overené –
najlepšie vedúcim oddelenia.
(c) Oddelenie povinností pracovníkov personálneho oddelenia (zodpovední za
vkladanie nových zamestnancov), mzdového oddelenia (vkladajú údaje
o platoch) a manažmentom (zodpovední za overenie miezd).
(d) Nemalo by byť možné, aby tovar opustil organizáciu bez výdajky (dodacieho
listu). Kontroly, ktoré zaistia, aby boli ku všetkým dodacím listom vystavené
faktúry (obvykle s poradovým číslom).

321

AUDIT

Kapitola 17
Počítačový audit
17.1 ÚVOD
V tomto module sa budeme venovať technikám používaným pri počítačovom
audite. Počítačový audit je oblasťou, s ktorou väčšina audítorov príde v rámci
svojej práce do kontaktu, pretože skoro všetky organizácie už vo veľkej miere
využívajú počítačové systémy.
17.2 CIELE
Po absolvovaní tejto časti by ste mali vedieť:
Popísať špecifické charakteristiky počítačového auditu.
Poznať rozdiel medzi počítačovým auditom a automatizáciou auditu.
Vysvetliť, prečo je počítačový audit potrebnou súčasťou auditu.
Hovoriť o úlohe, ktorú počítačový audit zohráva pri audite účtovnej
závierky a v širšom ponímaní auditu.
Uvádzať príklady činností počítačového auditu.
Budeme sa tu venovať všeobecným princípom výkonu auditu v prostredí
informačných technológií (IT), čitateľom, ktorí potrebujú podrobnejší návod,
odporúčame zaobstarať si výtlačok publikácie CIPFA – CIPFA Smernice
k počítačovému auditu (5. vydanie) vydanú CIPFA-ou.
Plánovanie Vášho štúdia
Na absolvovanie tejto časti budete potrebovať približne 10 hodín. Je to
pomerne dlhý predmet čo sa štúdia týka, a preto sme text rozdelili na
podkapitoly a pri každej uvádzame aj jej ciele. Odporúčame Vám prejsť túto
kapitolu radšej po častiach ako celú naraz.
Mali by ste byť dobre oboznámení s obsahom kapitoly „Systémový audit“,
pretože počítačový audit využíva podobné princípy a vedomosti.
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17.3 ČO JE TO POČÍTAČOVÝ AUDIT?
Počítačový audit je súhrnný názov pre činnosti, ktoré podporujú a dopĺňajú
všeobecnú audítorskú prácu v prípade, že organizácia, ktorá je predmetom
auditu, využíva informačné technológie. Počítačový audit sa venuje hlavne
oblastiam ako:
Previerka „živých“ produkčných počítačových systémov
Previerka prevádzky počítačov a vybavenia
Testovanie „živých“ systémov
Previerka prístupových práv
Previerka obsahu dátových súborov
Počítačový audit sa venuje previerke a testovaniu finančných systémov (cyklov)
a údajov v nich ako neoddeliteľná časť auditu týchto systémov s cieľom stanoviť
či správne fungujú.
Počítačový audit sa zaoberá tiež širším využitím informácií vo vnútri
počítačových systémov, nie len kontrolou vlastných systémov; súbory, ktoré
obsahujú manažérske informácie, môžu audítori využiť skôr na previerku toho,
ako dobre si manažment vykonáva svoju prácu, ako na kontrolu správnosti
fungovania systému.
Počítačové systémy nepracujú izolovane. To, ako dobre pracujú ovplyvňuje
mnoho faktorov vrátane ľudí, ktorí s nimi pracujú, hardwaru a iných zdrojov,
ktoré využívajú a spôsob akým sú nasadzované. A počítačový audit sa zaoberá
kontrolou všetkých týchto aspektov.
17. 3.1 CVIČENIE
Ak ste sa mali možnosť zúčastniť auditu vo vašej (alebo inej) organizácii,
zamyslite sa nad tým, ako by vám počítačový audit bol býval mohol pomôcť.
Aj keď ste sa na audite nezúčastnili, pokúste sa zamyslieť na tým, ako by mohol
audítor využiť počítačový audit pri audite vašej organizácie. Svoje nápady
spíšte pod zadanie.
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Uvádzame niekoľko príkladov úloh pre počítačový audit:
Kontrola toho či je hlavná kniha vyrovnaná (suma aktív sa rovná sume
pasív)
Kontrola prepočtu z hrubej mzdy na čistú v mzdovom systéme
Kontrola systematického vytvárania zálohy na sieti
Kontrola prístupových práv s cieľom zistiť, kto je oprávnený používať
jednotlivé funkcie systému.
Každá z vyššie spomínaných úloh má niečo spoločné s kontrolou toho, či
systém správne funguje a bude aj v budúcnosti.
17.3.2 CVIČENIE
Zamyslite sa nad týmito príkladmi:
Analýza nedobytných pohľadávok a nedoplatkov (omeškaných platieb) podľa
oddelenia a prevádzky
Analýza opakovaných výdavkov na dôkaz nadmerných výdavkov pred
koncom roka
Analýza voľných období (bez prenajatia) pri prenajímanom bytovom
fonde
Analýza percentuálneho prevádzkového využitia divadla
Analýza nákladov na údržbu a opravy alebo kúrenie podľa typu budovy.
Aj tieto predstavujú potencionálne úlohy pre počítačový audit. Čo majú
spoločné?
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Poznámka
Všetky tieto úlohy predstavujú analýzu manažérskych informácií, ktorá má
pomôcť stanoviť efektívnosť práce manažmentu napríklad optimálnym
využívaním zdrojov, za ktoré je zodpovedný, minimalizáciou strát
a maximalizáciou výnosov. Audítor môže využiť počítač pri získavaní informácii
z počítačových dát spôsobom, na aký by pri tvorbe počítačového systému nikto
ani nepomyslel.
Počítačový audit je teda, ako to dokazujú aj spomínané príklady, o audite
počítačov a s pomocou počítača.
17.4 AUTOMATIZÁCIA AUDITU
Obraz toho, čo tvorí počítačový audit je možné ešte rozšíriť, ak zoberieme do
úvahy kategóriu využitia počítačov nazývanú automatizácia auditu.
Automatizácia auditu predstavuje použitie softwaru, čím sa zautomatizuje
plánovanie, kontrola, dokumentácia a realizácia výkonu auditu alebo jeho časti.
Automatizácia auditu zahŕňa:
Výrobu plánov auditu a riadiacich harmonogramov
Analýzu rizika
Tvorbu schém
Cyklické plánovanie auditu
Prípravu správ audítora
Na tieto kategórie by sa hodil popis „výkon auditu s pomocou počítača“ uvedený
vyššie, ale v celkom inom význame ako to bolo pôvodne zamýšľané.
Základný rozdiel je v tom, že automatizácia auditu nezahŕňa v podstate žiadnu
priamu interakciu s počítačmi klienta alebo informáciami, ktoré obsahujú.
Software slúžiaci na automatizáciu auditu je samostatný a informácie, ktoré
obsahuje sú majetkom audítora a nie klienta.
A preto, v tomto dokumente, sa všeobecné informácie o počítačovom audite
nevzťahujú na automatizáciu auditu, pokiaľ len nie je uvedené inak.
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17.5 PREČO JE POČÍTAČOVÝ AUDIT POTREBNÝ?
V žiadnej organizácii, ktorá využíva IT v dôležitých a háklivých častiach svojej
prevádzky, účtovníctva alebo riadenia, nemôže byť vykonaný dôkladný audit
bez kontroly jej počítačových súčastí. Obraz, ktorý si audítor vytvorí o týchto
systémoch je bez kontroly tejto oblasti neúplný.
Nie zriedka sa stáva, že audítori, ktorí nie sú dostatočne zbehlí v oblasti
počítačového auditu, sa snažia vykonávať audit okolo počítača. Toto by
napríklad pri audite platieb dodávateľom znamenalo kontrolu všetkých
manuálnych postupov a záznamov v papierovej podobe až do toho bodu, kedy
sú údaje vložené do počítača a potom pokračovať v kontrole na základe šekov
a prevodných príkazov vystavených systémom.
Táto metóda audítorom umožní porozumieť systému a overiť fungovanie
systému tak, že ním „prejdú“, ale v konečnom dôsledku je to len veľmi povrchná
kontrola. Nakoľko pracujú len so živými údajmi, uvidia len to, čo sa v systéme
normálne deje. Za predpokladu, že bežné živé údaje nemajú vysokú mieru
chybovosti alebo samotný systém nie je tak neprimeraný, že nie je schopný
správne spracúvať ani bežné údaje, nemá táto metóda veľkú šancu odhaliť
podstatné nedostatky systému.
17.6 ROZSAH A CIELE POČÍTAČOVÉHO AUDITU
Ciele počítačového auditu sa naozaj v ničom nelíšia od cieľov auditu vo
všeobecnosti, ale sústreďujú sa na užší záber mimoriadne dôležitých činností.
Počítačový audit treba považovať za podskupinu celkového auditu a za jeho
doplnok. Nemožno sa naň pozerať izolovane, ako na separátnu činnosť alebo
náhradu všeobecného auditu.
V nasledujúcich častiach si vysvetlíme ako počítačový audit zapadá do iných
audítorských činností.
17.7 AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Počítačový audit zohráva zásadnú úlohu pri tvorbe audítorovho obrazu
o účtovnej závierke (zverejnených výkazoch) organizácie, ktorá je predmetom
výkonu auditu. Toto je základnou povinnosťou externého audítora; ako uvidíte
neskôr, existuje ešte mnoho ďalších oblastí, kde IT zohráva vážnu úlohu pri
práci ako externých tak interných audítorov.
Rozsah prác externého počítačového auditu pri kontrole účtovnej závierky
závisí od toho, akú významnú úlohu zohrával počítač pri zostavovaní tejto
účtovnej závierky. Existuje len málo organizácií, ktoré aspoň v niektorom štádiu
prípravy účtovnej závierky nepoužívajú IT, a preto tu zakaždým vzniká potreba
skontrolovať a otestovať príslušné účtovné počítačové systémy.
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V tom najjednoduchšom prípade môžu tieto systémy pozostávať z len jedinej
hlavnej účtovnej knihy s príslušnými základnými funkciami na tvorbu výkazov.
Ale vo väčšine prípadov je to tak, že hlavná účtovná kniha prijíma informácie
z pomocných účtovných kníh – predaj, nákup a iné – a to zoznam zdrojov ešte
neuzatvára. Mzdy, skladové zásoby, investičný majetok, prevádzkové
účtovníctvo a iné obchodné funkcie sú obyčajne tiež automatizované
a spracúvajú transakcie priebežne alebo v cykloch do hlavnej účtovnej knihy.
A preto bude musieť audítor pri svojej práci pokryť aj tieto systémy. Pre audítora
je nevyhnutné pochopiť, ako sú údaje predávané medzi jednotlivými časťami
systému, aby mohol na základe toho zvoliť efektívnu a účinnú metódu auditu.
17.8 ŠIRŠIE PONÍMANIE AUDITU
Ako sme už mohli vidieť, audit – externý aj interný – má oveľa širší záber úloh
ako je len podávanie správ o účtovnej závierke organizácie. Jeho povinnosťou
je poskytnúť zainteresovaným skupinám uistenie – daňovým poplatníkom pri
organizácii verejného sektora a akcionárom pri súkromných spoločnostiach – že
organizácia, v ktorej bol vykonaný audit je dobre kontrolovaná a organizovaná
a vhodným spôsobom využíva zdroje, ktoré má k dispozícii. Naviac má audítor
ešte povinnosť kontrolovať a podávať správy o tom, že organizácia dodržiava
príslušné predpisy.
Inými slovami, nestačí, aby audítor potvrdil, že zverejnená účtovná závierka
organizácie je správna. Daňových poplatníkov môže viac zaujímať, či sú dane,
ktoré platia míňané rozumne, a to, či majú výkazy správnu formu, ho zaujímať
nemusí. Od audítora sa teda očakáva, že podá správu o tom, či organizácia:
Mrhá peniazmi
Nedokáže maximalizovať výnosy a zisk
Má šancu, že jej budú vyrubené penále
Zbytočne sa vystavuje riziku strát spôsobených chybou alebo podvodom
Preto počítačový audit zohráva dôležitú úlohu vo všetkých oblastiach auditu,
kde hrajú počítače významnú úlohu. Počítačové systémy musia byť podrobené
kontrole, ak oni alebo informácie, ktoré obsahujú, sú dôležité pre získanie
prehľadu o sile vnútornej kontroly alebo o schopnosti organizácie dosiahnuť
stanovené ciele.
Toto platí pre finančné aj nefinančné systémy. Napríklad nemocnica môže
uchovávať lekárske správy, ktoré môžu obsahovať citlivé osobné údaje
v počítačovom systéme. Strata alebo poškodenie tohto systému môže spôsobiť,
že pacienti budú nesprávne liečení. Systém na sledovanie skladových zásob, aj
keď vo svojej podstate nie je finančným systémom, môže mať, ak
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nezaznamená nebezpečne nízky stav zásob nevyhnutného komponentu,
obrovské finančné dôsledky pre organizáciu.
CVIČENIE 17.8
Pokúste sa vo svojej organizácii nájsť jeden alebo viac nefinančných systémov
(alebo aspoň nie priamo finančných), ktoré by z pohľadu auditu mohli byť
dôležité.
Keď ste tak urobili, zhrňte body, ktoré by opísali, čím by mohli byť dôležité
jednotlivé systémy.
Ak máte problémy vymyslieť nejaké príklady, uvádzame niekoľko príkladov,
ktoré by Vám mohli pomôcť.
Príklady nefinančných systémov, o ktoré by sa mohol audit zaujímať:
Nemocnica:
Príjem: analýza využitia lôžok
Záznamy o receptoch: analýza nákladov
Riadenie zdravotných programov: účinnosť programov
Výrobná spoločnosť:
Kontrola výroby: vyžitie strojných zariadení
Kontrola materiálov: náklady na sklad a skladové zásoby
Miestna samospráva:
Ohodnotenie majetku: presnosť systému analýzy podnikania
Ľudské zdroje: presnosť mzdového systému
Vzdelávanie:
Školské zoznamy: analýza veľkosti tried, pomeru počtu žiakov na
jedného učiteľa.
17.9 POČÍTAČOVÉ INŠTALÁCIE A ZDROJE
Samostatné počítačové aplikácie závisia od poskytovaných počítačových
služieb a zdrojov ako sú počítačové centrá vo vnútri organizácie. Audítor musí
vedieť, že sa na ne môže spoľahnúť, že budú umožňovať nepretržitú a plynulú
prevádzku týchto aplikácií. Bude ho tiež zaujímať, či sú drahé počítačové zdroje
ako sú hardware, software ako aj ľudia využívané v prospech organizácie.
Kontrola jednotlivých inštalácií a príslušenstva, či už sú veľké a centralizované
alebo distribuované až k osobným počítačom (PC), je preto jednou z dôležitých
úloh auditu. Aj keď nemusí priamo zahŕňať kontrolu počítačových systémov ako
takých, audit výpočtových zdrojov obvykle vyžaduje odbornú znalosť v oblasti
výpočtovej techniky, a je preto celkom v oblasti pôsobenia počítačového auditu.
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17.10 RIADENIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
V prípade, že informácie poskytované alebo uchovávané v počítačovej aplikácii
využíva manažment organizácie pri vážnom rozhodovaní, možno pri
rozhodnutiach, ktoré môžu mať vážne finančné dôsledky, je správna funkcia
týchto systémov nevyhnutná. Nezávisle od toho, či sú toto zložité systémy na
pomoc pri rozhodovaní ako sú vedecké systémy alebo manažérske informačné
systémy alebo len jednoduché tabuľkové procesory, audítori musia preveriť či
hovoria pravdu.
Nakoľko sú počítače také dôležité pre blahobyt organizácie, ktorá ich používa,
musia sa audítori uistiť, že boli vyvinuté alebo zakúpené a využívané tak, aby
mohli správne plniť svoju funkciu. Audítori sa preto môžu venovať aj otázkam
ako boli systémy zaobstarané, vyvinuté a využívané. Počítačový audit sa preto
venuje aj všeobecným postupom pri vývoji a obstarávaní.
17.11 SYSTÉM VO VÝVOJI
Nakoľko vieme, že prevencia je lepšia ako liečenie, audítori by mali mať
primeraný dosah aj na koncepciu kontrolných mechanizmov v počítačových
systémoch. To znamená, že by mali mať možnosť systém kontrolovať už vo
fáze vývoja, aby bolo možné implementovať správne kontrolné mechanizmy
hneď na začiatku. Je dôležité túto príležitosť nepremeškať, pretože
implementácia spätných zmien v systéme je obyčajne finančne náročná. Tieto
vysoké náklady spojené so spätnou implementáciou správnych kontrolných
mechanizmov môžu byť využité ako výhovorka na to, aby vôbec využívané
neboli.
17.12 ZHRNUTIE
Počítačový audit sa zaoberá širokou škálou činností v rámci organizácie, ktorá
je podrobovaná auditu. Sem patria:
Finančné počítačové aplikácie
Nefinančné počítačové aplikácie
Proces vývoja a implementácie systémov
Návrh kontrolných mechanizmov v novovyvíjaných počítačových
aplikáciách

OTESTUJTE SA
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Odpovedajte na nasledujúce otázky a odpovede si skontrolujte s textom.
Aký je rozdiel medzi počítačovým auditom a automatizáciou auditu?
Čo rozumiete pod pojmom „vykonávať audit cez počítač“?
Prečo by mal počítačový audítor kontrolovať počítačovú centrálu
organizácie?
Keď audítor kontroluje finančný systém, ktoré sú to oblasti, v ktorých sa
snaží získať uistenie?
O počítačovom audite sa niekedy hovorí ako o audite s počítačom a audite
počítača. Uveďte príklady na oba typy.
Prečo by sa mal audítor zaujímať o nefinančné počítačové systémy? Uveďte
príklad, na ktorom budete svoje dôvody demonštrovať.
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17.13 VZŤAH MEDZI POČÍTAČOVÝMI AUDÍTORMI A VŠEOBECNÝMI
AUDÍTORMI
17.14 ÚVOD
V ideálnom prípade, by počítačoví aj všeobecní audítori boli tí istí ľudia, a teda
by zakaždým mohol byť realizovaný úplný a dôkladný audit nezávisle od toho,
či sa je v ňom zahrnuté IT alebo nie. Pretože IT začína pomaly ovládať každú
oblasť v organizáciách každého druhu a veľkosti, mala by byť úplná integrácia
týchto dvoch oblastí cieľom, ktorý by sa audítorská profesia ako taká mala
snažiť dosiahnuť.
Skutočnosť je ale taká, že len málo všeobecných audítorov disponuje
vedomosťami a schopnosťami potrebnými na úspešné vykonanie hĺbkového
počítačového auditu, a preto sú špecializovaní počítačoví audítori stále žiadaní.
17.15 CIELE
Po absolvovaní tejto časti by ste mali vedieť:
Definovať úroveň znalosti práce s počítačom, požadovanej od každého
audítora.
Vymenovať zoznam zvláštnych schopností (kvalifikácií), ktoré by mal mať
počítačový audítor.
Uviesť príklady zákaziek počítačového auditu, ktoré môže vykonávať aj
všeobecný audítor.
Uviesť príklady špecializovaných zákaziek na vykonanie počítačového
auditu.
Vysvetliť vzájomný vzťah medzi počítačovými a všeobecnými audítormi.
17.16 BEŽNÁ ÚROVEŇ KVALIFIKÁCIE
PC revolúcia v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch nepochybne výrazne
ovplyvnila úroveň počítačovej gramotnosti populácie už len tým, že milióny
kancelárskych pracovníkov teraz denne pracujú s počítačom, a to obyčajne
v práci ale často aj doma. Audítori netvoria v tejto technologickej prílivovej vlne
výnimku a plynú z toho pre nich výhody.
Je to hlavne v tom, že si rozvíjajú zručnosti spojené s prácou s PC a tým, že
majú k dispozícii vysokovýkonné a ľahko používateľné softwarové programy.
Jednotlivým typom špecializovaných softwarov pre audit sa venujeme v inej
časti, ale aj používanie všeobecných programov ako sú tabuľkové procesory,
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databázy alebo čo i len textové procesory zdokonaľujú audítorovu znalosť práce
s počítačom a, čo nie je o nič nemej dôležité, ich sebaistotu.
17.16.1 CVIČENIE
Máte, na pracovisku alebo doma prístup k PC alebo inému počítaču? Ak áno,
aké si myslíte, že sú Vaše znalosti práce s počítačom v porovnaní s Vašimi
spolupracovníkmi?
Podpriemerné
Priemerné
Nadpriemerné
Ak nemáte k počítaču prístup, alebo máte pocit, že Vaše schopnosti v tejto
oblasti sú nedostatočné, čo môžete urobiť, aby ste tento stav zlepšili?
Uvádzame niekoľko možných odpovedí:
Požiadajte svojho bezprostredného nadriadeného, aby Vám umožnil
prístup k počítaču.
Zúčastnite sa na základnom počítačovom kurze či už v práci alebo vo
svojom voľnom čase; mnoho technikov – spolupracovníkov organizuje
lacné kurzy.
Začnite pravidelne používať počítač na jednoduché úlohy ako je
napísanie krátkej správy alebo listu a pod.
Pokúste sa využívať aj iné typy programov ako sú tabuľkové procesory,
databázy a nástroje ako plánovače a zoznamy kontaktov a pod.
Mnohé z týchto počítačových programov majú v sebe zabudovaný
pomocný návod a s jeho pomocou sa môžete učiť aj sami.
17.17 ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA PRE POČÍTAČOVÝ AUDIT
Počítačová revolúcia pomohla audítorom posunúť sa bližšie k cieľu úplnej
integrácie, ale je málo pravdepodobné, že by bolo niekedy možné dosiahnuť
úplnú integráciu. Keby všetci audítori dramaticky zdokonalili svoje schopnosti
pri práci s PC, ešte stále by boli potrební aj odborníci na počítačový audit.
Je tomu tak, pretože počítačový audit nie len otázka vlastnoručného vykonania
auditu, ale vyžaduje oveľa širšiu kvalifikáciu a vedomosti. V ďalšom texte
nájdete vymenované zhrnuté hlavné znaky počítačového audítora, ale ešte skôr
ako sa im začneme venovať, pokúste sa splniť túto úlohu.
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17.17.1 CVIČENIE
Zamyslite sa nad definíciou počítačového auditu ako bola uvedená
v predchádzajúcom texte ako aj nad bežnou úrovňou počítačovej gramotnosti
audítorov. Čo si myslíte, akú odbornú kvalifikáciu – schopnosti musí mať
počítačový audítor?

333

AUDIT

Návrhy
Odborné schopnosti, ktoré by mal počítačový audítor mať:
Poznať systém práce počítača
Poznať vývoj aplikácií
Poznať základné princípy dobre fungujúcej kontroly v rámci aplikácie
Schopnosť komunikovať s IT zamestnancami na technickej úrovni
Poznať ich žargón, aby sa nedal obalamutiť
Schopnosť písať počítačové programy, najlepšie vo viacerých jazykoch
ako aj schopnosť používať špecializované audítorské prehľadávacie
programy.
Rozumieť operačným systémom ako aj jazykom ovládajúcim jednotlivé
úlohy v rôznych typoch počítačov.
Rozumieť práci počítača
Schopnosť analyzovať a zdokumentovať prácu jednotlivých aplikácii.
Rozumieť procesom a kontrolám v počítačovej centrále.
V ďalšom uvádzame niekoľko príkladov úloh, ktoré obvykle vykonávajú
počítačoví audítori:
Podrobná kontrola počítačových systémov
Kontrola systémovej dokumentácie(architektúry systému); inšpekcia
programového kódu; pohovory s vývojovými pracovníkmi;
zdokumentovanie systému; kontrola živých dát v systéme; kontrola
hlásení o výnimočných situáciách a chybách; analýza procedúr a kontrol;
dávanie odporúčaní.
Testovanie živých počítačových systémov
Kontrola systému a kontrolných mechanizmov; príprava testovacích dát;
vytvorenie testovacieho prostredia – kopírovanie súborov, programov,
príprava na testovanie jednotlivých operácií, testovanie spracovania dát,
analýza výsledkov; dávanie odporúčaní.
Prieskum živých dátových súborov
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Kontrola obsahu systémových a dátových súborov; návrh prieskumných
testov; písanie testov v príslušnom programovacom jazyku a príslušnom
jazyku audítorského prieskumu; realizácia testov; vytvorenie/sledovanie
výstupov; podávanie správ
Kontrola kontrolných mechanizmov v počítačovej centrále
Vedenie pohovorov s vedúcimi a radovými pracovníkmi počítačovej
centrály; sledovanie postupov; skúmanie záznamov; vykonanie
námatkových kontrol; podávanie správ.
Tak toto sú najbežnejšie úlohy špecializovaných počítačových audítorov
v skratke. V ďalších častiach sa budeme jednotlivým týmto ale aj iným úlohám
počítačového auditu venovať podrobnejšie.
Len málo audítorov, ktorí neprešli odbornou prípravou a nemajú potrebné
skúsenosti, by mohlo spĺňať všetky požiadavky kladené na výkon takýchto
zákaziek. Keď zoberieme do úvahy už len množstvo rôznych programovacích
jazykov a operačných systémov, dokonca ani nie mnohí odborníci môžu o sebe
automaticky vyhlásiť, že by boli schopní efektívne vykonávať svoju prácu
v každom počítačovom prostredí, s ktorým by sa mohli stretnúť. Pri množstve
rôznych typov počítačov, ktoré sú inštalované v jednotlivých organizáciách či aj
v rámci jednej organizácie, je evidentné, že potreba odborných znalostí práce
s počítačom je súčasťou skoro každého auditu.
Všetci audítori by sa preto mali snažiť využívať a rozvíjať svoje zručnosti tak,
aby boli prínosom pre audit. To zahŕňa vzdelávanie – tak štruktúrované ako aj
neformálne – a sústavný kontakt s počítačom. Tým si audítori zdokonalia svoje
technické znalosti, a čo je dôležitejšie, umožní im to rozpoznať situácie, kedy je
vhodné prizvať na pomoc odborníka.
17.18 ČO MÔŽE UROBIŤ LAIK OVALÁDAJÚCI PRÁCU S POČÍTAČOM?
Minimálnou požiadavkou je, aby mali všeobecní audítori aspoň takú úroveň
počítačovej gramotnosti ako užívateľská komunita organizácie, kde je audit
realizovaný. V tomto prípade pod užívateľskou komunitou rozumieme
manažérov, výkonných pracovníkov, úradníkov a iných, ktorí v rámci
organizácie počítače využívajú. Nepatria sem pracovníci oddelenia IT a ostatní
odborníci v počítačovej oblasti.
17.18.1 CVIČENIE
Akému riziku sa vystavuje audítor, ktorého znalosti v počítačovej oblasti nie sú
na požadovanej úrovni?
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Poznámka
Audítori, ktorí nemajú ani minimálnu požadovanú úroveň odborných znalostí, sú
v nevýhode. Ak je systém alebo príslušné záznamy, ktoré kontrolujú,
automatizovaný, mali by byť schopní vykonať kontrolu nezávisle od užívateľa,
lebo v opačnom prípade strácajú požadovanú mieru audítorskej nezávislosti –
jednu z najdôležitejších zásad audítorskej práce. A takto sa vystavujú
nebezpečenstvu, že ich užívateľ nechtiac alebo zámerne uvedie do omylu.
17.18.2 CVIČENIE
Napadá Vás, aké zdroje alebo zručnosti, ktoré máte k dispozícii, by ste mohli
využiť, aby ste sa mohli podrobnejšie venovať počítačovému auditu?
Svoje nápady napíšte na voľné miesto pod zadanie a porovnajte ich
s informáciami, ktoré nájdete v nasledujúcich podkapitolách.
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17.19 NEZÁVISLÁ VLASTNORUČNÁ KONTROLA AUDITU
Ak Vy ako audítor chcete skontrolovať živý počítačový systém a prípadne
získať informácie pre účely auditu, mali by ste toľko práce koľko je len možné
vykonať sami.
Často Vám na dostatočné pochopenie systému alebo jeho časti, o ktorú máte
záujem, postačí porozprávať sa s jeho užívateľom a požiadať ho, aby Vám
ukázal ako systém pracuje a ako sa získava informácia, ktorú potrebujete. Ak
ide o online systém, ako je to dnes už zvykom, mali by ste potom so systémom
pracovať už samostatne a pokúsiť sa získať výstup, aký potrebujete.
Táto metóda sa na prvý pohľad môže zdať riskantnou, ak na takéto niečo nie
ste zvyknutý. Môžete sa obávať, že by ste mohli systém alebo dáta, alebo
dokonca vlastné zariadenie nenávratne poškodiť. Alebo by Vám mohlo byť
trápne priznať neznalosť pred užívateľom – ak je to tak, začnite čo najskôr:
úspešní audítori si musia vypestovať hrošiu kožu!
Užívateľ musí vždy vedieť či robíte a , ak je to potrebné, byť celý čas je
prítomný. Strach z toho, že by mohli omylom vymazať alebo zmeniť záznamy,
často audítorov odrádza od použitia metódy, kedy veci robia priamo sami. Ale
pri zachovaní rozumnej miery opatrnosti, sú tieto obavy väčšinou
neopodstatnené. Hlavne, je naozaj málo pravdepodobné, že by ste poškodili
zariadenie!
17.20 PREVENCIA PRI VLATNORUČNEJ KONTROLE
Uvádzame niekoľko tipov, ako sa správať pri vlastnoručnej kontrole živých
počítačových súborov.
Požiadajte užívateľa aby Vám systém najskôr ukázal.
Nezabúdajte, že užívateľ, a to správne, Vám nechce prezradiť heslo.
Zaobstarajte si užívateľskú príručku; zamerajte sa na tú časť systému,
ktorá Vás zaujíma (nepokúšajte sa čítať celú príručku!).
Využívajte len tie funkcie, ktoré umožňujú len čítanie ako sú prehliadanie,
správy a kontrola. Nevkladajte, nevymazávajte, neaktualizujte a nemeňte
údaje.
Skôr ako spustíte tlačenie nejakých reportov - správ, poraďte sa
s užívateľom, aby ste sa vyvarovali toho, že neúmyselne spustíte tlač
obrovského množstva, alebo toho že zahltíte stroj; zistite, či má systém
zabudované mechanizmy, ktoré obmedzujú objem výstupov.
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Uistite sa, že užívateľ vie, čo robíte a je Vám k dispozícii, keby ste
potrebovali pomoc.
Skôr ako sa pustíte do práce, opýtajte sa užívateľa na systém
zálohovania a nástroje na vrátenie operácie.
Po ukončení práce vráťte systém užívateľovi; nepokúšajte sa ho sami
zatvoriť.
Ak sa v systéme stratíte, požiadajte o pomoc; a nakoniec
Nepodliehajte panike!
17.21 VÝHODY METÓDY VLASTNORUČNEJ KONTROLY
Základnými výhodami tejto metódy sú:
Nezávislosť auditu
Rozvíjanie počítačových zručností
Možnosť prehliadať a vyberať záznamy, o ktoré má audit záujem.
Na auditovaného to pôsobí dojmom kompetentnosti.
Táto metóda je vlastne ekvivalentom spôsobu, aký audítor aplikuje pri kontrole
manuálneho systému a podstatou je, že by ste mali byť schopný vykonávať
efektívny audit nezávisle od použitej technológie. Audítor, ktorý myslí dopredu
musí vidieť, že informačné technológie nie sú ani zďaleka prekážkou a môžu,
ak sa mu podarí ich „skrotiť“, audit vylepšiť.
17.21.1 CVIČENIE
Vo Vašej organizácii určite existuje nejaký druh automatizovaného účtovného
systému. Ako audítor, o úlohe manažéra ani nehovoriac, budete často
potrebovať informácie z tohto systému, a preto by ste sa s ním mali oboznámiť,
aby ste informácie, ktoré potrebuje mohli získať a získať ich vtedy, kedy ich
potrebujete.
Pokúste sa zistiť, všetko čo sa dá o zabudovanom príslušenstve systému
určenom na prehliadanie a tvorbu reportov - správ a požiadajte o dovolenie, aby
ste si niektoré z nich mohli vlastnoručne vyskúšať. Vaše konkrétne otázky budú
závisieť od typu systému a organizácie, ale mali by ste získať aspoň zostatky
a zoznamy transakcii na vybraných účtoch. Mali by ste tiež dokázať napríklad
analyzovať náklady a výnosy alebo prevádzkové náklady.
Ak potrebujete ďalšie tipy alebo príklady, nájdete ich na ďalšej strane.
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Nezabúdajte na preventívne opatrenia, ktoré sme spomínali vyššie.
Nasledujúce príklady sú postavené na funkciách, ktoré má väčšina účtovných
programov spoločné.
Mnohé programy majú zabudované príslušenstvo, ktoré umožňuje tlačiť reporty
na požiadanie. Pri prehliadke reportov, ktoré sú k dispozícii môžete naraziť na
jeden alebo dva, ktoré by mohli byť využiteľné pre účely auditu. Napríklad:
Historické údaje o dlžníkoch
Kontrolná bilancia
Audítorská cesta v hlavnej účtovnej knihe
Rozpočet verzus Skutočnosť
Zoznam účtov prechodných položiek
Mnohé účtovné aplikácie, hlavne tie čo boli zakúpené hotové ako štandardný
balík, obsahujú zabudované systémy na tvorbu reportov, ktoré sa dajú pomerne
ľahko používať. Tieto dávajú užívateľom – tak prečo nie audítorom – možnosť
vytvárať si vlastné reporty.
Napríklad:
Dlžníci, ktorí prekročili povolenú hranicu
Zoznam najväčších dlžníkov podľa dlžnej čiastky
Nízkoobrátkové zásoby
Neaktívny dodávatelia a zákazníci
Analýza príjmov a výdavkov podľa jednotlivých oddelení.
17.22 VZŤAH MEDZI POČÍTAČOVÝMI A VŠEOBECNÝMI AUDÍTORMI
Už sme spomínali, že počítačový audit je vlastne podskupinou všeobecného
auditu. Teraz sa pozrieme na to, ako vzájomne spolupracujú.
Počítačový audit pomáha pri špecifických činnostiach všeobecného auditu
a tiež vykonáva činnosti, ktoré s celkovými cieľmi auditu priamo súvisia. V tomto
materiále o nich hovoríme ako o pomocných a priamych činnostiach.
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Pomocné činnosti počítačového auditu sú s prácou všeobecného auditu
koordinované a patria medzi ne:
Kontrola automatizovaných častí špecifických oblastí činnosti
organizácie, ktoré sú premetom auditu s cieľom plne porozumieť všetkým
oblastiam činnosti, relevantným pre tento audit.
Realizácia kontrolných testov automatizovaných procesov, čím sa
doplnia celkové kontrolné testy daného systému; sem môžu patriť
kontrolné testy programov, dát alebo oboje.
Skúmanie, dokumentácia a príprava testovania (prostredia)
automatizovaných funkcií tak, aby všeobecní audítori mohli realizovať
testy v rámci svojej celkovej práce na audite; do tejto oblasti môže
spadať čokoľvek od jednoduchej pomoci všeobecným audítorom pri
využívaní funkcií príslušenstva zabudovaného v systéme, na ktorom je
vykonávaný audit, až po výber a prípravu údajov, ktoré majú byť
podrobené kontrolným testom pomocou prehľadávacieho nástroja, ktorý
všeobecní audítori vedia používať.
Iné zákazky na výkon počítačového auditu môžu byť plánované aj nezávisle od
všeobecnej audítorskej práce, ale vždy by mali byť považované za súčasť
všeobecného auditu, ktorá pomáha dosiahnuť celkové ciele. Medzi takého
zákazky patrí:
Kontrola inštalácii a príslušenstva
Kontrola procesu vývoja systému
Kontrola kontrolných mechanizmov počítačovej aplikácie ešte počas jej
vývoja.
Cieľom tohto priameho počítačového auditu sme sa už venovali.
Stáva sa, že počítačoví audítori, okrem svojej práce – výkonu počítačového
auditu, dostanú aj úlohu zorganizovať počítačové školenia alebo kurzy
počítačového auditu pre pracovníkov všeobecného auditu, alebo poskytovať im
technickú pomoc pri využívaní audítorského alebo iného softwaru.
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OTESTUJTE SA
Odpovedzte na nasledujúce otázky a odpovede si porovnajte s textom.
Vymenujte 5 odborných zručností, aké by mal mať počítačový audítor.
Aká je tá najmenšia miera odbornosti v oblasti výpočtovej techniky, akú by
sa audítor mal snažiť dosiahnuť?
Vymenujte 5 preventívnych opatrení, aké by mal audítor zakaždým urobiť
pred začatím každej vlastnoručnej kontroly živého systému.
Uveďte príklad zákazky na počítačový audit , ktorý by mal byť schopný
vykonať aj všeobecný audítor.
Uveďte tri príklady zákaziek, pri ktorých je vhodné, aby ich vykonal
špecialista na počítačový audit.
Vymenujte tri príklady toho, aké výhody prináša to, ak je všeobecný audítor
schopný využívať metódu vlastnoručného auditu.
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17.23 PODMIENKY ZABEZPEČENIA POČÍTAČOVÉHO AUDITU
17.24 CIELE
Po absolvovaní tejto časti by ste mali vedieť:
Rozpoznať hlavné zdroje, z ktorých je možné robiť nábor pre počítačový
audit
Rozobrať výhody a nevýhody jednotlivých zdrojov
Navrhnúť iné zdroje na zabezpečenie pokrytia počítačového auditu.
17.25 NÁBOR A VZDELÁVANIE POČÍTAČOVÝCH AUDÍTOROV
Špecializovaní počítačoví audítori prichádzajú z rôznych oblastí, ale vo väčšine
prípadov z počítačovej alebo účtovníckej/audítorskej. V oboch prípadoch je
možné dosahovať uspokojivé výsledky, samozrejme za predpokladu, že noví
pracovníci boli starostlivo vyberaní podľa spôsobilosti na výkon takejto práce a
boli príslušne vyškolení.
Kvalifikovaní účtovníci
Mnohé spoločnosti uprednostňujú prijímanie kvalifikovaných účtovníkov, ktorí
disponujú potrebnými osobnými kvalitami a obvykle majú skúsenosti s auditom
a tých potom vyškolia v oblasti výpočtovej techniky a počítačového auditu.
Takýto prístup uprednostňujú napríklad autorizované účtovnícke spoločnosti,
ktorých počítačoví audítori potom pracujú na externých auditoch. Tento prístup
je síce efektívny ale drahý, keď zoberieme do úvahy náklady spojné so
rozsiahlym vzdelávaním, ktoré vyžaduje. Samozrejme je ich možné vyrovnať
tým, že sú potom za ich prácu účtované klientom zodpovedajúce poplatky.
Tento prístup zohráva úlohu aj z pohľadu kariérneho vývoja na ceste k
profesionálnemu partnerstvu., pre ktoré je účtovnícka kvalifikácia základným
predpokladom.
Aj iné ako tieto profesionálne spoločnosti, a to ako vo verejnom tak v
súkromnom sektore, uprednostňujú prijímanie účtovníkov na pozície
počítačových audítorov. Tento prístup tu opäť nadväzuje na kariérny rozvoj, ale
je spojený aj s kvalitami a prístupom, ktorý účtovník získa počas svojho
vzdelávania – ako sú uvedomovanie si vecí a snaha stále klásť otázky.
Skúsení počítačoví pracovníci
Iné organizácie uprednostňujú prijímanie skúsených počítačových pracovníkov
a tých potom vyškolia v oblasti auditu. Takýto prístup obyčajne volia oddelenia
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interného auditu v organizáciách verejného aj súkromného sektora, ale aj
organizácie vykonávajúce externý audit vo verejnej službe.
Vyškoliť počítačového experta pre oblasť audítorstva stojí oveľa menej ako
naopak. Hlavne v prípade interného auditu môže predstavovať IT oddelenie
tejto organizácie zdroj potenciálnych počítačových audítorov a ich ďalšou
výhodou je, že je pravdepodobné, že majú skúsenosti so špecifickými
technológiami, ktoré organizácia využíva a poznajú aspoň niektoré z jej
systémov.
Títo pracovníci si pravdepodobne aj po audítorskom výcviku udržia dobré
vzťahy so svojimi bývalými kolegami, budú aj naďalej pozerať na veci rovnako a
chápať ich problémy. V extrémnom prípade by to mohlo viesť až k zníženiu
účinnosti práce nového pracovníka počítačového auditu. Za predpokladu, že si
dokážu zachovať primeraný odstup, môžu byť tieto vyššie spomínané tendencie
prínosom, lebo by mohli vniesť rovnováhu do profesionálneho úsudku a
súčasne urobiť vpád auditu na oddelenia IT prijateľnejším. Pre zamestnancov
bude asi jednoduchšie hovoriť s jedným z nich.
Integrácia a podpora
Počítačoví audítori by mali úzko spolupracovať s ostatnými členmi audítorského
tímu, aby boli ich ciele a činnosti správne zladené a zamerané na splnenie
cieľov auditu. Takýmto spôsobom sa počítačový audítor (hlavne pokiaľ vyšiel z
IT prostredia) dostane do kontaktu so širokou škálou audítorských postupov
(ako aj iných oblastiach ako je účtovníctvo) a môže ťažiť so skúseností
ostatných členov tímu.
Účtovníkovi, ktorý bol vyškolený v oblasti IT a počítačov hrozí, že sa dostane do
izolácie, pretože bude pravdepodobne jediným členom audítorského tímu, ktorý
má skúsenosti a znalosti z oblasti IT; môže sa stať, že pomoc pri riešení
technických problémov na strane IT bude treba hľadať mimo tejto jednotky.
Nech už je oblasť, z ktorej prešli k počítačovému auditu akákoľvek, počítačoví
audítori sa musia neustále v IT oblasti vzdelávať, aby udržali krok s touto rýchlo
sa meniacou oblasťou.
17.25.1 CVIČENIE
Pracuje na oddelení interného auditu vo Vašej organizácii jeden alebo viacerí
počítačoví audítori? Ak áno, z akého prostredia vyšli – IT, účtovníctvo alebo
iná? V prípade Vašej organizácie, čo si myslíte, že sú výhody a nevýhody
zvolenej metódy?
Ak Vaša organizácia počítačového audítora nemá, odpovedzte na túto otázku
na základe Vašich externých audítorov alebo sa pokúste ju aplikovať na inú
organizáciu, ktorú poznáte.
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17.26 INÉ SPÔSOBY POKRYTIA POČÍTAČOVÉHO AUDITU
Malé organizácie, ktoré by nedokázali zdôvodniť náklady spojené so
zamestnávaním špecialistu na počítačový audit majú viacero možností ako sú
napríklad:
Dočasné preloženie vhodnej osoby z oddelenia IT na obdobie konkrétnej
zákazky auditu.
Využitie externých zdrojov, napríklad od externých audítorov alebo
pridruženej organizácie; príkladom by mohla byť krajská samospráva,
ktorá poskytne svoje kapacity v oblasti počítačového auditu miestnym či
okresným samosprávam.
Zdieľanie počítačového audítora viacerými podobnými organizáciami.
Zaplatiť si odborníka, ktorý vytvorí testovacie prostredie, ktoré by potom
mohli využívať aj audítori „laici“ napríklad na testovanie systémov alebo
vyhľadávanie v súboroch.
Vyškoliť „laikov“ na úroveň mierne pokročilých počítačových audítorov.
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17.26.1 CVIČENIE
Porovnajte vyššie spomínané možnosti s počítačovým audítorom zamestnaným
na plný úväzok. Každá z nich má tú výhodu, že prináša aspoň nejaké kapacity
pre počítačový audit, ale aká je ich odvrátená strana?
Pre každú z piatich alternatív uveďte jednu dôležitú potenciálnu nevýhodu:
Dočasné preradenia
Externista
Zdieľanie
Štandardné zariadenie
Vyškolenie v obmedzenej miere
Uvádzame niekoľko potenciálnych problémov. Niektoré z bodov sa môžu
vzťahovať na viaceré alternatívy.
Nedostatočná miera nezávislosti auditu
Bezpečnostné riziko
Nedostatočná angažovanosť v audite
Nedostatok kontinuity
Nemusí byť k dispozícii vždy, keď je to potrebné
Rozdelenie pokrytia a nákladov
Strata dôvernosti
Nemusí byť dostatočne flexibilné
Treba ho aktualizovať – sústavné náklady
Malé znalosti sú nebezpečné
Falošný pocit istoty
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OTESTUJTE SA
Odpovedajte na nasledujúce otázky a odpovede si skontrolujte s textom.
Aké sú dva hlavné zdroje, z ktorých sa robí nábor počítačových audítorov?
Aké sú dve hlavné výhody a nevýhody každého tohto zdroja?
Vymenujte päť alternatív k špecializovanému počítačovému audítorovi.
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17.27 LEGISLATÍVA
Pri posudzovaní rizika, ktoré vypláva z toho, že organizácia používa počítače by
si mal audítor byť vedomí aj príslušnej legislatívy upravujúcej oblasti ako sú:
Ochrana údajov
Sloboda informovania
Zneužitie počítačov
Autorské práva
Ďalšie podrobnosti k niektorým z týchto bodov nájdete v kapitole Právo a dane
a týmto témam sa venujeme aj v kapitole o riadení informácií a finančnom
riadení.
17.28 VŠEOBECNÉ KONTROLNÉ MECHANIZMY
17.29 ÚVOD
Aby ste mohli rozumieť počítačovému auditu potrebujete mať aspoň základné
vedomosti o tom, ako organizácia počítače využíva a ako je ich využitie
kontrolované.
Veľká časť práce počítačových audítorov sa sústreďuje okolo kontrolných
mechanizmov informačných technológií:
Vyhodnotenie kontrolných mechanizmov
Kontrolné testy kontrolných mechanizmov
Odporúčania vylepšení kontrolných mechanizmov
17.30 CIELE
Po absolvovaní tejto časti by ste mali vedieť:
Definovať všeobecné kontrolné mechanizmy
Vysvetliť vzťah medzi všeobecnými kontrolnými mechanizmami
a kontrolnými mechanizmami aplikácií.
Uviesť príklady všeobecných kontrolných mechanizmov
Rozobrať problematiku auditu všeobecných kontrol
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17.31 DEFINÍCIA VŠEOBECNÝCH KONTROLNÝCH MECHANIZMOV
Všeobecné kontrolné mechanizmy počítača sa vzťahujú na prostredie, v ktorom
bol počítačový systém vytvorený, upravovaný, a v ktorom pracuje, a teda sa
vzťahujú na všetky aplikácie. Úlohou všeobecných kontrol je zabezpečiť
správny vývoj a implementáciu aplikácií, celistvosť programových aj dátových
súborov a počítačových operácií. Môžu byť manuálne alebo naprogramované.
Kľúčovou časťou tejto definície je, že všeobecné kontroly sa vzťahujú na
všetky aplikácie. V podstate to znamená, že tvoria základnú úroveň
počítačových kontrolných mechanizmov. Mali by platiť pre celú organizáciu
a všetky aplikácie. Mali by sa venovať oblastiam ako:
Čo bolo podnetom pre vznik aplikácie
Aká je jej architektúra, ako bola vyvinutá alebo zaobstaraná
Ako bola testovaná a implementovaná
Ako je zdokumentovaná
Ako je riadená a využívaná
Ako je zabezpečená
Ako je udržiavaná.
Obvykle je za tieto otázky zodpovedné počítačové centrum organizácie a to
bude preto aj predmetom audítorskej previerky. Takýmto centrom môže byť
veľké IT oddelenie s množstvom zamestnancov, ktoré poskytuje veľkej
organizácii aplikácie prostredníctvom hlavného počítača vrátane online
systémov.
Druhým extrémom je jeden jediný pracovník, ktorého úlohou je starať
s o niekoľko osobných počítačov v kanceláriách. A niekde uprostred v takmer
nekonečnom množstve možností sú: minipočítače pre oddelenie alebo celú
organizáciu, počítačové siete alebo ich kombinácia. V každom prípade je
potrebné, aby bol určený niekto zodpovedný a na základe tejto skutočnosti
potom vykonaný audit.
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17.32 TYPY VŠEOBECNÝCH KONTRONÝCH MECHANIZMOV
Ak sú všeobecné kontrolné mechanizmy základnou úrovňou počítačových
kontrol a vzťahujú sa na všetky počítačové systémy, čo môžeme klasifikovať
ako všeobecný kontrolný mechanizmus?
Všeobecné kontrolné mechanizmy sa delia do nasledujúcich kategórií:
Organizačná kontrola
Pokrýva oblasť riadenia a organizácie všetkých tých, ktorí sú zodpovední
za poskytovanie počítačových služieb
Prevádzková kontrola
Táto sa venuje prevádzkovým postupom vo všetkých fázach správy resp.
výroby vrátane písania vstupných údajov, kontroly práce odovzdanej na
spracovanie, práce počítača ako aj rozdelenia výstupov.
Kontrola súborov a softwaru
Predstavuje súbor opatrení, ktoré majú zaistiť, aby boli dáta aj software
chránené pred neoprávneným prístupom ako logicky tak fyzicky, pred
možnosťou straty alebo poškodenia.
Sieťová kontrola
Tieto kontrolné mechanizmy sa uplatňujú pri online systémoch, či už ich
poskytuje centrálny hlavný počítač, mini počítač, viacužívateľský systém
alebo len viac počítačov spojených sieťou alebo ich kombinácia. Zhŕňajú
kontrolu prístupu, iné bezpečnostné opatrenia a spracovanie na
jednotlivých termináloch či PC. Zahŕňajú tiež kontrolu prístupu
a používania celosvetovej siete.
Kontrola technického zariadenia
Tieto kontroly sa venujú tomu, či má každá počítačová inštalácia v organizácii
zabudované správne zariadenia a kontroly. Patria sem aj špeciálne klimatické
zariadenia (napríklad klimatizácia) a opatrenia, ktorými sa má predchádzať
strate a poškodeniu.
Pri kategorizácii všeobecných kontrol niektoré materiály uvádzajú aj
oblasť kontroly vývoja systému. Definícia na začiatku tejto časti sa k
tomuto prístupu prikláňa.
Kontrola vývoja systému.
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Sem patria zásady, podľa ktorých sa pristúpi k vývoju aplikácie, aplikácia
sa vytvorí (ak ide o aplikáciu vytvorenú v rámci organizácie) alebo zakúpi
(ak ide o hotovú aplikáciu), otestuje, uvedie do praxe a udržiava.
Kontrolným mechanizmom aplikácií (aplikačné kontroly), t.j. takým ktoré sú
špecifické pre jednotlivé aplikácie, sa budeme venovať v ďalšej časti.
Audítorská previerka konkrétnych aplikácií, ako napríklad systému skladu, musí
zohľadniť nie len vlastnosti a kontrolné mechanizmy týchto aplikácií, ale aj
príslušné všeobecné kontrolné mechanizmy, ako napríklad, že opatrenia na
zálohovanie dát v rámci systému zaznamenávania skladových zásob sú na
uspokojivej úrovni, pretože sa o to stará postup pre zálohovanie siete.
Samozrejme za predpokladu, že tento bol preverený a funguje uspokojivo.
Audítor by samozrejme mohol svoj záujem o kontroly v systéme skladových
zásob rozšíriť aj na sieťové zálohovanie, ale to by viedlo k metóde postupných
krokov pri previerke všeobecných kontrol, a tak by mohlo dochádzať k
prekrývaniu alebo vynechaniu niektorých oblastí s auditom preverujúcim
všeobecné kontroly. Oveľa uspokojivejšia je metóda, kedy sa previerka
všeobecných kontrol robí štruktúrovane. Je samozrejmé, že je rozumnejšie
vykonať audit všeobecných kontrol ešte pred previerkou individuálnych
systémov a, samozrejme, ju potom v pravidelných intervaloch opakovať.
17.32.1 CVIČENIE
Napadajú Vás ešte iné výhody toho, že všeobecné kontrolné mechanizmy sú
preverované pred previerkou jednotlivých aplikácií?
Jednou z ďalších výhod vykonania previerky všeobecných kontrol ešte pred
tým, ako sa prikročí k jednotlivým aplikáciám je, že poskytne audítorovi
príležitosť zoznámiť sa s ľuďmi, kapacitami a systémami a umožní mu vytvoriť
si obraz o silných a slabých miestach, čo sa mu neskôr môže zísť pri plánovaní
pokrytia počítačovým auditom.
17.32.2 CVIČENIE
Vymenujte 6 kategórií všeobecných kontrol a ku každej uveďte tri príklady.
1.

2.

3.
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4.

5.

6.
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17.33 METÓDA AUDITU VŠEOBECNÝCH KONTROL
Prvým krokom audítorskej previerky všeobecných kontrolných mechanizmov pri
informačných technológiách, podobne ako pri ostatných audítorských
zákazkách, je príprava plánu auditu, ktorý by mal napr. obsahovať nasledujúce
prvky:
Identifikácia počítačových zariadení
Zhodnotenie rizika
Zhodnotenie kontrolných mechanizmov
Audítor musí identifikovať a zaradiť počítače v rámci organizácie a zistiť aké
aplikácie na nich bežia. V minulosti to bola pomerne jednoduchá úloha, pretože
väčšina organizácii mala iba jeden počítač – hlavný počítač alebo prípadne
minipočítač so sieťou terminálov.
V dnešnej dobe organizácie využívajú zmes rôznych typov a veľkostí počítačov,
hlavných počítačov, mini a mikro počítačov a dokonca aj pomerne malé
organizácie využívajú komplikovaný hardware so samostatnými PC,
zosieťovanými PC, prípadne viacužívateľskými systémami. A táto situácia
pomerne komplikuje otázku previerky všeobecných kontrol, nakoľko každá
jedna hardwarová kapacita alebo zariadenie môže pracovať v inom režime
všeobecnej kontroly.
Predstavte si nasledujúcu situáciu. Orgán miestnej samosprávy disponuje
nasledujúcim počítačovým vybavením:
Hlavný počítač v centrále, na ktorom bežia:
Hlavné knihy
Mzdy
Platby veriteľom
Evidencia pracovníkov
Dôchodky
Oceňovanie a hodnotenie
Miestne dane
Zoznam voličov
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Oddelenie správy bytového fondu – minipočítač, na ktorom bežia:
Prideľovanie bytov
Účtovanie nájomného
Prevádzkové náklady
Opravy a údržba
Kontrola skladových zásob
Oddelenie správy ciest – viacužívateľský systém, na ktorom bežia:
Zoznam zmlúv
Prevádzkové náklady
Kontrola skladových zásob
Odhady a ponukové konania
Subdodávatelia
Oddelenie služieb obyvateľstvu – počítačová sieť, na ktorej bežia:
Platby pestúnom
Register prípadov
Elektronická pošta
Textový procesor
Všetky oddelenia - samostatné PC IBM – kompatibilné, na ktorých bežia.
Textový procesor
Tabuľkový procesor
Malé databázy
Podobné usporiadanie nie je vôbec neobvyklé, dá sa povedať, že sa stalo
bežným, pretože každý typ počítača poskytuje tú najlepšiu alebo
najhospodárnejšiu kombináciu zariadení pre tú - ktorú skupinu požiadaviek.
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17.33.1 CVIČENIE
Aj keď miestna samospráva spomínaná v predchádzajúcom prípade mohla
zvoliť jednotné štandardy všeobecnej kontroly pre všetky svoje počítačové
prevádzky, ich uplatňovanie v praxi sa môže odlišovať. Pre čo je to tak?

354

AUDIT

Poznámka
Hlavnými dôvodmi, prečo sa v jednotlivých počítačoch uplatňujú rôzne
všeobecné kontroly sú:
Môžu sa odlišovať zabudované kontrolné mechanizmy (napr. kontrola
prístupu).
Za vykonávanie kontroly sú zodpovední rôzni ľudia.
Fyzická bezpečnosť môže byť rôzna (napríklad kvôli umiestneniu).
Pri mikropočítačoch sa môžu využívať štandardné programy a inde
programy vytvorené na objednávku.
Užívateľ si môže vytvoriť a kontrolovať svoju vlastnú malú aplikáciu.
Audítor preto musí nie len identifikovať každé jednotlivé počítačové zariadenie,
ale aj príslušne zatriediť aplikácie, ktoré podporuje. Toto v neskorších fázach
umožní analyzovať riziko na základe kvality všeobecných kontrol pri každom
type počítača ako inherentného rizika (prirodzeného rizika) príslušných
aplikácií.
Pri každom počítačovom zariadení by audítor mal identifikovať:
Typ ( hlavný počítač, mini, mikro, PC, miestna, oblastná sieť, a pod.)
Výrobcu a model
Termín inštalácie
Umiestnenie
Kapacitu procesora (pamäť a rýchlosť)
Kapacitu pamäte disku
Údaje o sieti (typ, počet a umiestnenie)
Pridružené zariadenia na prípravu dát (nie zabudované)
Pri identifikovaní softwaru sa audítor zameriava na aplikačný software a hlavne
finančný software.
Ale je dôležité utvoriť si celkový obraz o všetkých softwaroch. Je to výhodné
pre neskoršie plánovanie konkrétnych kontrolných testov počítačov, ktorých
charakter a realizovateľnosť môže závisieť od softwarových prvkov, ktoré sa v
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tejto fáze môžu zdať bezvýznamné. Následne, podobne ako audítor vypracuje
zoznam jednotlivých aplikácií podľa typu počítača ako to ukazuje príklad
miestnej samosprávy, mal by identifikovať a katalogizovať aj:
Operačný systém (to bude výhodné pri bližšom zatriedení mini a
mikropočítačov)
Obslužné programy (kopíruj, vyhoď, vytrieď, uprav text apod.)
Systémy riadenia databáz (DBMS)
Univerzálny software na obnovenie dát.
Keď už sú tieto základné fakty známe, je možné pristúpiť k previerke
všeobecných kontrol. Obvykle je previerka každého počítačového zariadenia
vykonávaná osobitne a predchádzajúca analýza hardwaru a softwaru uľahčí
stanovenie priorít.
17.33.2 CVIČENIE
Nájdite vo Vašej alebo v pridruženej organizácii jedno počítačové zariadenie,
ktoré podporuje jeden alebo viaceré finančné systémy. Potom sa pokúste
získať informácie, ktoré potrebujete na vyplnenie tabuľky. Ak si budete môcť
vybrať z viacerých zariadení, vyberte si to najväčšie, ktoré budete mať k
dispozícii. Samozrejme ak budete mať čas, môžete tieto informácie zozbierať aj
o viacerých zariadeniach.
Aj v prípade, že Vaša organizácia používa iba jeden samostatný počítač, oplatí
sa túto úlohu vykonať.
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Poznámka
ZISŤOVANIE FAKTOV O POČÍTAČOVÝCH ZARIADENIACH
(a) Hardware
Typ počítača
Výrobca a model
Termín inštalácie
Umiestnenie
Procesor RAM
Rýchlosť procesora
Kapacita pamäte pevného disku
Kapacita pamäte prídavného disku
Typ páskovej mechaniky
Kapacita pásky
Druh siete
Počet terminálov
Umiestnenie terminálov
Typ prípravných zariadení
Počet terminálov
(b) Finančný aplikačný software
Vymenujte každý systém s uvedením mena a krátkym popisom.

(c) Nefinančný aplikačný software
Vymenujte každý systém s uvedením mena a krátkym popisom.

(d) Iný ako aplikačný software
Operačný software
Obslužné programy
Software na spracovanie transakcií (ak
existuje)
Systém na riadenie databáz (ak
existuje)
Programovacie jazyky (ak existuje)
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Univerzálny software na obnovu dát (ak
existuje)
Iné
17.34 PREVIERKA VŠEOBECNÝCH KONTROL
Organizačné kontroly
Cieľom tejto previerky je zistiť, či sú pracovníci , ktorí s počítačovým zariadením
pracujú:
Správne a efektívne organizovaní a riadení.
Majú jasne stanovené zodpovednosti.
Vzťahuje sa na nich oddelenie zodpovedností.
Sú primerane vyškolení a majú primeranú podporu.
Majú primeraný systém podávania hlásení.
Táto previerka sa realizuje formou pohovorov s manažmentom a pracovníkmi,
osobným pozorovaním, ako aj previerkou dokumentácie ako sú popis práce,
schémy organizačnej štruktúry, zamestnanecké štandardy a manuály opisujúce
zaužívané postupy.
Organizácia a riadenie
Neexistuje len jeden správny spôsob riadenia výpočtového oddelenia. Každé je
iné, s iným počtom pracovníkov, inak rozdelenými povinnosťami a názvami
pozícií. Je preto pre počítačového audítora nevyhnutné, aby rozumel všetkým
úlohám výpočtového oddelenia, aby mohol objektívne posúdiť, či sú tieto
uspokojivo riadené a pridelené.
17.34.1 CVIČENIE
Zamyslite sa nad piatimi cieľmi, ktoré sú uvedené vyššie a napíšte, prečo je
každý z nich dôležitý. Uveďte príklady zaužívaných postupov pre každý z nich
a aké negatívne následky by mohlo mať, keby neboli splnené.
Napríklad pri „organizácii a riadení“ by ste mohli spomenúť, že sú dôležité pre
to, aby boli drahé kapacity využívané v najlepší prospech organizácie
a príkladom zaužívaných postupov by mohlo byť vymenovanie takého
riadiaceho pracovníka na miesto zodpovedného za počítačové vybavenie, ktorý
má dostatočnú prax a skúsenosti. V opačnom prípade je tu riziko, že
prevádzkové postupy budú dezorganizované, pracovníci nevyužití a pri
spracovaní môžu vznikať chyby alebo oneskorenia.
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(Pokúste sa prísť na iný príklad pre oblasť „Organizácie a riadenia“-)
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17.35 PREVÁZKOVÉ KONTROLY
Cieľom previerky prevádzkových kontrol je zistiť či je spracovanie zakaždým:
Úplné
Presné
Realizované na čas
Overené.
a že poskytovanie danej služby je spoľahlivé a nepretržité.
Charakter IT služieb sa bude líšiť v závislosti od veľkosti a štruktúry
organizácie, počítačového vybavenia aké používa a spôsobu akým bola práca
systému naprojektovaná. A bude to samozrejme ovplyvňovať aj typ kontrol,
ktoré je možné očakávať.
Mnohé počítačové systémy kontrolujú ich užívatelia, ktorí sú zodpovední za
vkladanie údajov, počítačové spracovanie a výstupné údaje. Takýto typ aplikácií
je typický pre samostatné počítače alebo počítače spojené do siete a podobne
aj pre viacužívateľské systémy a mini počítačové systémy. Takýto typ služieb
poskytujú aj centrálne počítače, ale tieto majú obyčajne batchové spracovanie(v
dávkach).
Ak teda ide o centrálny počítač s batchovým spracovaním, jednotlivé kroky –
vloženie údajov, spracovanie a výstup - by mali vykonávať rôzne skupiny ľudí:
Príprava vstupných údajov (oddelenia, od ktorých údaje pochádzajú)
Prijatie a kontrola údajov (oddelenie – časť IT oddelenia , ktoré má na
starosti kontrolu dát)
Konverzia dát do magnetickej podoby (oddelenie pre prípravu dát)
Počítačové spracovanie (počítačová prevádzka)
Kontrola a distribúcia výstupov (oddelenie – časť IT oddelenia , ktoré má
na starosti kontrolu dát)
Vyššie uvedený zoznam predstavuje postup prác na centrálnom IT oddelení
a je dobrým modelom pre zamyslenie sa, aké kontroly sú potrebné pri takom
širokom spektre operácií.
Vykonávanie auditu prevádzkových kontrol je v podstate založené na
pochopení cieľov a následnej previerke toho, ako to v skutočnosti funguje. Túto
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previerku je možné realizovať formou pohovorov so zamestnancami, kontrolou
kontrolnej dokumentácie, prípadne sledovaním prechodu rôznych druhov
vstupov celým spracovaním.

361

AUDIT

17.35.1 CVIČENIE
Na základe cieľov, ktoré boli vymenované na začiatku tejto časti sa pokúste
prísť na to, aké konkrétne kontroly by boli vhodné pri nasledujúcich úlohách:
Tvorba údajov
Kontrola údajov ( na vstupe)
Príprava dát
Počítačové spracovanie
Kontrola údajov (na výstupe)
Uvádzame niekoľko príkladov prevádzkových kontrol
Tvorba údajov:
Opečiatkovanie a podpísanie dokumentov
Kontrola prístupu k tlačivám
Postupnosť číslovania tlačív
Hromadná kontrola: schvaľovanie dávok, sumarizácia dávok
Kontrola údajov (na vstupe)
Zoznam vstupov
Kontrola vstupných dávok a dokumentov
Kontrola dodržiavania harmonogramu spracovania

Príprava dát:
Validácia vstupov
Overenie druhým operátorom
Rotácia práce
Počítačové spracovanie:
Obmedzené na nato určených operátorov
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Poskytnutie presných pokynov na vykonanie tej - ktorej operácie
Kontrola údajov ( na výstupe)
Kontrola úplnosti spracovania
Zoznam, komu boli výstupy poskytnuté
Teraz, keď ste sa už zaoberali prevádzkovou kontrolou pri veľkom centrálnom
počítači, pokúste sa zamyslieť nad tým, aké typy kontrol by boli vhodné pre
prostredie kontrolované užívateľom, povedzme pri PC spojených do siete.
Ako budú kontrolované vstupy?
Ako bude kontrolované spracovanie?
Ako budú kontrolované výstupy?
17.36 KONTROLY SÚBOROV A SOFTWARU
Hlavným cieľom previerky kontroly súborov a softwaru je uistiť sa, že
informácie, ktoré sú uložené na počítačových médiách sú bezpečne uschované
a nepovolané osoby ich nemôžu využívať, nie je možné ich meniť, znehodnotiť
alebo stratiť.
Slovo informácie v tomto kontexte má ten najširší možný význam. Zahŕňa
údaje, programy, parametre, kontrolné súbory a akúkoľvek inú informáciu, ktorá
je potrebná na spracovanie údajov v živom počítačovom systéme.
Pri takejto definícii sú všetky druhy informácií rovnako dôležité, nakoľko k tomu,
aby systém fungoval, sú potrebné všetky. Ale sú to dáta, o čom celé počítačové
systémy sú, a preto sa im priraďuje väčšia dôležitosť. Sú súčasne aj tou
najdynamickejšou časťou počítačových systémov (najviac sa menia), a preto
vyžadujú mimoriadnu pozornosť.
Hlavnými oblasťami, ktorým sa treba venovať sú:
Fyzická bezpečnosť súborov
Následky nepovolaného prístupu
Spôsob zálohovania
Fyzická bezpečnosť
Audítor sa musí uistiť, že súbory:
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Sú systematicky uschovávané, aby bolo možné ich ľahko a presne
identifikovať a obnoviť.
Sú zabezpečené proti krádeži, poškodeniu, ohňu, zatopeniu,
predčasnému vymazaniu a pod.
Logická integrita
Audítor sa musí uistiť, že súbory môžu byť spracúvané a menené len
povoleným spôsobom, konkrétne, že:
Dátové súbory sa spracovávajú len schválenými aplikačnými
programami.
A tieto programy využívajú len povolaní pracovníci na schválené účely.
Zálohovanie súborov
Audítor sa potrebuje uistiť, že je vždy k dispozícii aspoň jedna dobrá kópia
dôležitého súboru pre prípad, že by sa originál stratil, poškodil alebo pokazil.
Aby zálohovanie plnilo účel, musí byť:
Systematické
Často testované
Dôkladne zdokumentované
Zálohy musia byť uskladnené tak, aby sa zabránilo ich ukradnutiu,
fyzickému poškodeniu, magnetickej kontaminácii, poškodeniu ohňom,
tekutinami, prachom, teplom a pod.
Obvykle (a je to veľmi rozumný zvyk) sa uchovávajú dve, tri aj viac starších
verzií súborov ako záloha a je dobré ich uchovávať mimo priestorov organizácie
a/alebo v protipožiarnom trezore, aby boli ochránené pred fyzickým
poškodením.
Jednou z dobrých metód ako pochopiť systém kontroly súborov je zamyslieť sa
nad možnými nebezpečenstvami a aký vplyv by tieto mohli mať na organizáciu
a čo si myslíte, že by bolo dobré urobiť, aby sa tieto odstránili.
17.36.1 CVIČENIE
Zamyslite sa jednotlivo nad každou z nasledujúcich situácií. Napíšte, aké
následky by mohli mať na organizáciu a čo by bolo dobré urobiť, aby sa situácia
napravila.
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Operátori centrálneho počítača majú prístup k výkonnému obslužnému
softwaru, pomocou ktorého je možné meniť obsah akéhokoľvek dátového
súboru bez toho, aby po takomto zásahu zostala stopa.
Knižnica pások je zle organizovaná a príliš malá; police sú na prasknutie
plné a na dlážke sa kopia pásky, vonkajšie nálepky s označením sú chatrné
a ľahko sa odlepujú od škatúľ s páskami.
Postup zálohovania je pre všetky systémy v miestnej počítačovej sieti
rovnaký: všetko sa zálohuje v piatok popoludní a zakaždým sa používa
rovnaká páska.
Vo viacužívateľskom systéme neexistuje kontrola prístupu a ani pri
jednotlivých aplikáciách, ktoré v ňom pracujú (vrátane finančných).
Všetky zálohované súbory sú uložené v tej istej miestnosti ako počítač.
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Navrhované odpovede
Využitie takéhoto obslužného softwaru je potenciálne nebezpečné, lebo
s jeho pomocou je možné meniť dáta bez povolenia a bez zanechania
dôkazov. Toto by mohlo byť využité na podvod napríklad zvyšovaním
platieb, znižovaním alebo zrušením poplatkov alebo doplnením falošných
údajov so zámerom dosiahnuť finančný zisk. Takýto zásah by mohol tiež
znehodnotiť údaje tým, že spôsobí ich narušenie alebo stratu.
Jedným z možných riešení by mohlo byť odstránenie tohto softwaru
z počítača a obmedziť jeho používanie, len na povolané osoby.

V tomto prípade hrozí nebezpečenstvo, že magnetické pásky budú
poškodené alebo založené tak, že nebude možné ich nájsť, a to by mohlo
viesť k potencionálnemu narušeniu procesu spracovania. Nedostatočné
označenie môže spôsobiť, že budú spracované nesprávne údaje, a to môže
viesť k prípadným chybám pri spracovaní.
Je evidentné, že riešením by bolo zabezpečenie lepších priestorov na
uskladnenie, primerané označovanie pások a presné záznamy.

Pre väčšinu počítačových zariadení, aj pre tie naozaj malé, je týždenná
frekvencia zálohovania nedostačujúca. Systémy, ktoré sa denne menia, by
mali byť aj denne zálohované alebo aj spolu s týždennou zálohou. Ak by sa
v posledný deň zálohovacieho cyklu stala chyba, povedzme v piatok ráno,
skoro celá práca toho týždňa by musela byť opätovne spracovaná.
Používať tie isté pásky (alebo diskety) zakaždým je veľmi nebezpečné. Ak
sa počas zálohovania niečo stane, znehodnotilo by to súčasne jedinú
existujúcu zálohu a nikto by to nevedel. A navyše, ak existuje záloha len
z jedného týždňa, znamená to, že každá chyba musí byť odhalená
v priebehu týždňa, lebo v opačnom prípade neexistuje záloha, ktorú by bolo
možné použiť.
Vhodným nápravným opatrením v tomto prípade by mohlo byť zavedenie
pravidla denného zálohovania, pričom tieto zálohy by sa uschovávali po
dobu jedného týždňa a týždenná záloha by sa uchovávala štyri týždne.
V takomto prípade by bol umožnený všeobecný prístup k finančným aj iným
systémom a ich dátovým súborom a aj nepovolané osoby by mohli
vykonávať spracovanie vo všetkých aplikáciách, a to by mohlo byť zneužité
na podvod alebo iné nekalé účely.
Vhodným riešením v tomto prípade by bolo zavedenie riadeného
prístupu do celého systému a súčasne kontroly prístupu aj do
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jednotlivých aplikácií. Táto kontrola (riadenie) prístupu by mohla mať
formu identifikácie užívateľa a hesla (hesiel).
Tak toto by malo byť jasné. Uschovávanie zálohovaných súborov
v miestnosti, kde je počítač, je síce pre operátorov praktické, ale
neposkytuje efektívnu ochranu pred prírodnými katastrofami ako je oheň. Ak
zhoria originály, s najväčšou pravdepodobnosťou zhorí aj záloha. Riešením
by bolo uschovávať zálohy mimo miesta, kde je umiestnený počítač alebo
mimo hlavného miesta uschovávania súborov a najlepšie v ohňuvzdornom
trezore.
Audit kontrol súborov pozostáva z:
Previerky fyzického uskladnenia ako aj previerky príslušných záznamov
Previerky riadenia prístupu
Previerky zálohovania
17.37 SIEŤOVÉ KONTROLY
Sieťové kontroly sa uplatňujú pri všetkých zariadeniach s viacnásobným
prístupom vrátane viacužívateľských systémov na minipočítačoch, veľkých sietí
s centrálnym počítačom a miestnych počítačových sietí (zosieťované PC).
Hlavné oblasti, ktorým je treba venovať pozornosť sú, či:
Môžu sieť používať iba oprávnené osoby.
Každá osoba môže používať len schválené funkcie.
Hlavné kontroly sa týkajú prístupu. Ak sú terminály umiestnené na bezpečnom
mieste, zabráni sa tak prístupu nepovolaných osôb. Ale už zo samotnej
podstaty sieťových terminálov vyplýva, že sú roztrúsené po organizácii a môžu
sa nachádzať aj na vzdialených miestach, kde by prísna kontrola fyzického
prístupu bola nepraktická. Oveľa efektívnejšou je preto logická kontrola
prístupu, teda kontrolovanie softwarom.
Logické riadenie prístupu je založené na identifikácii užívateľa a na heslách.
Vaše „meno užívateľa“ je jedinečný a obvykle stály kód na osobnú identifikáciu,
ktorý definuje Vaše prístupové práva. Vo väčšine systémov existuje nejaký druh
užívateľského profilu, ktorý určuje, ku ktorým systémom máte prístup. Napríklad
Vám Váš užívateľský profil môže povoľovať prístup do hlavných kníh alebo
skladových zásob, ale nie do mzdového systému. Po tom, ako ste systému
zadali svoje identifikačné údaje, niektoré systémy Vám ukážu menu, ktoré
obsahuje len tie možnosti, ktoré sú pre Vás dostupné. Je to dobrá metóda,
pretože nepriťahuje pozornosť nepovolaných osôb.
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Pri overovaní Vašej totožnosti Vám systém obvykle položí otázku, na ktorú by
ste odpoveď mali poznať len vy. Obyčajne je to heslo, ktoré nemusí dávať
žiaden zmysel a viete ho len Vy. Ale overovanie totožnosti môže byť aj
dômyselnejšie. Niektoré systémy kladú otázky ako „Aké je meno Vašej matky
za slobodna?“ . Samozrejme, že správnu odpoveď ste už predtým museli
systému zadať!
Zneužívanie hesiel je neslávne známe, ale ak všetci užívatelia heslá správne
používajú, môže byť heslo veľmi účinnou metódou riadenia prístupu.

17.37.1 CVIČENIE
Čo robí dobré heslo dobrým? Heslo musí byť ľahko zapamätateľné, ale nemôže
byť jednoduché ho uhádnuť alebo sa k nemu dopracovať. Malo by sa často
meniť. Predstavte si, že ste správca siete vo Vašej organizácii a mali by ste
vypracovať návod na vymýšľanie hesiel. Napíšte, aké návrhy by ste predložili.
Povedzme, že maximálna dĺžka hesla je osem znakov.
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Navrhované riešenie
Uvádzame niekoľko nie dobrých nápadov čo sa hesla týka:
Vaše meno
Meno Vášho partnera
ŠPZ Vášho auta
Váš dátum narodenia
Vaše telefónne číslo (klapka)
Číslo terminálu vysvietené na monitore
Meno Vášho domáceho zvieraťa
Tieto je evidentne ľahko uhádnuť
Lepšie sú:
Mená známych osôb (hudobníkov, hercov, filmových hviezd, politikov,
a pod.)
Mená miest (ale nie toho, kde sa nachádzajú Vaše kancelárie)
Obľúbené jedlá
Názvy kníh, filmov, v prípade potreby v skrátenej podobe
Zmes čísel a písmen
Kombinácia slov
Zlatým pravidlo pri heslách je, že majú byť:
Ťažko uhádnuteľné
Ľahko zapamätateľné
Nie príliš krátke
Menené v pravidelných intervaloch
Dôverné
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Zapamätajte si však, že heslo samo o sebe nie je kontrolou, je len prostriedkom
presadzovania riadeného prístupu.
Ďalšie spôsoby presadzovania riadeného prístupu sú:
Automatické vypnutie – ak na dlhší čas opustíte počítač, ale ste
prihlásený, niekto by mohol vykonať nepovolené operácie pod Vaším
užívateľským menom; niektoré systémy Vás preto automaticky odhlásia
po niekoľkých minútach bez aktivity.
Nezobrazovanie hesla: keď píšete heslo na obrazovke na nezobrazuje
nič, a nikto nevidí Vaše heslo.
Obmedzený počet pokusov o prihlásenie: dobre postavené systémy Vám
umožnia len niekoľko neúspešných pokusov o zadanie správneho
užívateľského mena a hesla; po povedzme dvoch, troch neúspešných
pokusoch sa terminál zablokuje a upozorní správcu.
Vynútená zmena hesla: vo vopred stanovených intervaloch je užívateľ
vyzvaný, aby si zmenil heslo; dômyselnejšie systémy si historické heslá
pamätajú a vedia odhaliť prípadné opakovanie a tak môžu užívateľom
zabrániť, aby proste menili dokola dve heslá.
Previerka terminálových kontrol vykonávaná počítačovým auditom zahŕňa
identifikáciu umiestnenia terminálov a na aké služby sú napojené. Potom
nasleduje previerka možností riadenia prístupu a ako sú tieto využívané.
Audítor by potom mal preveriť povolenia prístupu a overiť ich platnosť.
17.38 KONTROLA TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Jej úlohou je overiť, že
Počítače sú primerane zabezpečené proti strate a prerušeniu
počítačového spracovania, ktoré by mohlo byť spôsobené
predvídateľným poškodením či už úmyselným alebo náhodným.
V prípade, že by prišlo k strate alebo významnému prerušeniu
spracovania, bude touto stratou alebo prerušením užívateľská
organizácia trpieť len minimálne.
Aké straty alebo poškodenia by sa mohli vyskytnúť? Uvádzame niektoré hlavné
nebezpečenstvá:
Krádež
Poškodenie ohňom a dymom
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Sabotáž a vandalizmus
Zaplavenie
Výpadok prúdu
Zlyhanie zariadenia
Aké možné následky by to mohlo mať?
Ukradnutý alebo zničený majetok musí byť nahradený
Prerušenie vystavovania účtov a inkasovania splatných platieb
Strata finančnej kontroly
Zodpovednosť za škody spôsobené tretím stranám, ktoré sú od Vás
závislé
Aké preventívne opatrenia môžeme vykonať?
Fyzická bezpečnosť
Počítačové centrály a kancelárske priestory, v ktorých sú umiestnené počítače,
by mali byť tak zabezpečené, aby zabránili vniknutiu. Mnohé organizácie
vyžadujú od návštevníkov, aby sa pri vstupe zapísali, a aby ich po budove
sprevádzal zamestnanec a požadujú tiež aby nosili označenie „návšteva“.
Niektoré organizácie využívajú na to strážnikov iné recepciu.
Protipožiarne opatrenia
Pre počítačové vybavenie inštalované v bežných kancelárskych pomeroch
(mikro a mini počítače) sa protipožiarne opatrenia v podstate nelíšia od
protipožiarnych opatrení kancelárie. Paria sem:
Primerané rozmiestnenie hasiacich prístrojov
Zákaz fajčenia
Inštruktáž a školenie pracovníkov
Detektory dymu
Centrálne počítače sú obyčajne umiestnené v zvlášť chránenom prostredí (viď
nižšie). Tieto samostatné priestory môžu byť vybavené zabudovaným
systémom na šírenie inertného plynu, ktorý, keď sa aktivuje, uhasí oheň bez
toho, aby poškodil zariadenie.
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Prevencia pred zaplavením
Preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť zaplaveniu, sú väčšinou
záležitosťou rozumného umiestnenia počítačového zariadenia. Nemalo by byť
umiestené v suteréne, pod toaletami, kuchyňami alebo nádržami na vodu.
Pohotovostný zdroj energie
Spoľahlivý zdroj energie je pre nepretržité spracovanie nevyhnutný. Existuje
možnosť nainštalovať pohotovostný zdroj energie a tak zabezpečiť kontinuitu,
ale náklady s tým spojené musia zodpovedať pravdepodobnému výskytu
a trvaniu výpadkov prúdu a potenciálnym negatívnym následkom, ktoré by
nedostatok prúdu mohol mať na organizáciu: ak je miestny zdroj energie
nespoľahlivý a zabezpečenie nepretržitého spracovania kriticky dôležité, bude
pravdepodobne nevyhnutné zabezpečiť samostatný pohotovostný zdroj
energie.
Údržba
Spoľahlivosť počítačového zariadenia síce rastie, ale ešte stále sa môže stať,
že sa pokazí ak oň nieje riadne postarané, aj keď rutinnú údržbu v dnešnej
dobe vyžadujú už len veľké počítače. Mikropočítačom a kancelárskym
minipočítačom sa obvykle nevenuje pozornosť, kým problém nenastane a vtedy
je prizvaný technik. Ak sa pokazí malý počítač a chyba sa nedá odstrániť,
obvykle sa nahradí novým strojom. Užitočnosť tejto výmeny závisí od kvality
zálohovacích postupov (viď Kontroly súborov a softwaru).
Starostlivosť o malé počítače je väčšinou záležitosťou zdravého rozumu ako je
nevylievať kávu a podobne. Centrálnym počítačom je potreba venovať väčšiu
pozornosť. Obyčajne sú umiestnené v miestnosti s klimatizáciu a vzduchovým
filtrom a je na nich vykonávaná pravidelná údržba, aby sa tak predišlo zlyhaniu
zariadenia.
Predchádzajúce odseky sa venovali preventívnym opatreniam – opatreniam,
ktoré majú zabrániť strate a prerušeniu. V ďalšej časti sa budeme venovať
plánom na riešenie nepredvídaných okolností. Tieto plány a prípadné iné
dohody sú navrhnuté tak, aby minimalizovali následky strát a prerušení.
Plánovanie riešenia nepredvídaných okolností je potrebné pre všetky
organizácie, ktoré využívajú počítače a audítor by mal hľadať dôkazy
o existencii plánu na riešenie nepredvídaných okolností v písomnej podobe.
Tieto plány môžu:
Obsahovať informácie o tom, kde majú byť dáta uložené, aby sa znížilo
riziko ich straty,
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Identifikovať systémy kritického významu – teda také, ktoré organizácia
potrebuje k tomu, aby mohla vykonávať aspoň základné funkcie.
Napríklad systémy, ktoré riadia zariadenia na udržiavanie základných
životných funkcií v nemocnici je možné považovať za kritické, nakoľko
bez nich by nemocnica nemohla poskytovať základné služby ako sú
operácie alebo pohotovostná intenzívna starostlivosť.
Identifikovať postupy na obnovu kľúčových systémov v čo najkratšom
čase. Sem môže patriť nový hardware.
Podrobne opisovať alternatívne metódy, ktoré budú využívané v prípade
zlyhania počítačových systémov, aby mohla organizácia pokračovať
v práci. Môžu to byť napríklad podrobné opisy manuálnych systémov
a ich realizácie.
Tento zoznam nie je vyčerpávajúci. Mnohé plány riešenia nepredvídaných
okolností do istej miery závisia aj od špecifických potrieb organizácie.
Poistenie
Toto je posledná bezpečnostná sieť pre prípad, že všetko zlyhá. Poistený by
nemal byť len hardware a hmotný majetok. Opätovné vytvorenie počítačových
dát môže byť mimoriadne nákladné a náklady spojené s náhradou na zákazku
vyrobeného softwaru môžu byť obrovské. Organizácie, ktoré používajú
štandardné programy, sú obyčajne lepšie chránené, nakoľko vlastník softwaru
im môže poskytnúť alebo predať ďalšiu kópiu.
Audítor by mal preveriť, aké poistenie organizácia má a či zodpovedá jej
známemu majetku a či pokrýva aj obnovu dát a softwaru, zvýšené náklady na
prácu spojené s prácou nad čas, cestovaním, stravovaním, prenájmom
priestorov a zariadení. Pre audítora môže byť ťažké posúdiť, či sú poistné sumy
pre tieto nehmotné statky reálne, ale môže sa obrátiť na manažment a požiadať
o potvrdenie.
17.39 KONTROLA VÝVOJA SYSTÉMOV
Kvalita aplikačných systémov, ktoré organizácia používa môže mať významný
vplyv na úspešnosť jej fungovania. Aplikácie, ktoré sú správne navrhnuté
a uvedené do prevádzky, pomáhajú organizácii dosiahnuť jej ciele a uspieť;
systémy, ktoré sú alebo neprávne navrhnuté alebo nesprávne využívané,
predstavujú sústavný odtok prostriedkov a môžu viesť k veľkým stratám aj
ku kolapsu organizácie.
Kontrola vývoja systému má za úlohu, aby opatrenia týkajúce sa nákupu, vývoja
a zavádzania systému zabezpečili, že tieto systémy sú:
Strategicky správne pre tú - ktorú organizáciu
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Opodstatnené z pohľadu nákladov a prínosu
Postavené tak, že budú zodpovedať potrebám užívateľa a organizácie
Navrhnuté a vyvinuté v súlade so všeobecnými štandardami
Pred uvedením do prevádzky dôkladne testované
Využívané plánovaným a štruktúrovaným spôsobom
Plne zdokumentované v súlade s všeobecnými štandardami.
Po uvedení do prevádzky preverené či spĺňajú požadované úlohy
(previerka po uvedení do používania)
Správne udržiavané
Úloha audítora
Vo vzťahu k procesu vyvíjania programov má audítor dve hlavné úlohy. Prvou
je previerka a otestovanie všeobecných postupov a kontrol podľa vyššie
uvedeného; a druhou je previerka konkrétnych aplikácii v rôznych štádiách
vývoja, aby sa uistil, že obsahujú primerané kontrolné mechanizmy. V tejto časti
sa budeme venovať tej prvej úlohe.
Stratégia
Všetky organizácie by mali mať vypracovanú obchodnú stratégiu, ktorá by
stanovovala, čo organizácia zamýšľa robiť a ako zamýšľa tieto ciele dosiahnuť.
Niekedy sa to nazýva aj podnikateľský zámer a môže vyzerať podobne ako
tento jednoduchý príklad vymysleného úradu zdravotníctva:
„Poslaním úradu by malo byť: byť najlepším poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti pre obyvateľov regiónu XYZ. Tento cieľ bude dosahovať
pomocou zdravotníckych zariadení na mimoriadne vysokej úrovni,
službami pre ambulantných pacientov a návštevníkov a dôraznou
zdravotníckou osvetou.“
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že toto s počítačmi nemá nič spoločné, ale
ak má byť poslanie splnené, potom musí svoju úlohu plniť každý z aspektov
práce tejto organizácie, teda aj počítačové systémy.
Systémy na príjem pacientov, hospodárenie, zdravotné záznamy, sklady liečiv
podobne ako hlavná účtovná kniha a mzdový systém – tieto všetky sú potrebné
na to, aby bolo možné toto poslanie splniť. Audítor môže a mal by preveriť
projekty určené na vývoj a nákup v tejto oblasti. Ak neexistuje oficiálny
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dokument, ktorý by stanovoval poslanie organizácie, audítor by mal preveriť, na
základe čoho manažment organizácie takýmto projektom prideľuje príslušnú
prioritu.

17.39.1 CVIČENIE
Má Vaša organizácia formálny podnikateľský zámer? Ak nie, vymyslite si niečo.
O ktorých systémoch viete, že sa do neho najlepšie hodia? A ktoré sa zdajú, že
sa hodia najmenej?
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Uskutočniteľnosť, náklady a prínos
Pre každý významný nový projekt by mala byť vypracovaná štúdia
uskutočniteľnosti, ktorá by vyhodnotila aj alternatívne riešenia. Súčasťou štúdie
je aj analýza nákladov a prínosu jednotlivých možností. Aj keď prínos nemusí
byť finančný, celkový prínos, ak má byť projekt schválený, musí prevyšovať
náklady - aj keď nepriamo.
Ako audítor môžete prezrieť náklady a výnosy aktuálnych projektov a určiť, či
spĺňajú predpisy organizácie, či sú vypracované objektívne, napríklad či
zahŕňajú všetky náklady. Pri historických projektoch môžete byť presnejší,
nakoľko budete mať k dispozícii skutočné náklady a prínos.

Uvádzame niekoľko príkladov nákladov a prínosu:
Náklady
Hardware
Software
Školenie
Poradenstvo
Financovanie
Mzdové náklady na vývoj
Údržba
Dodávky

Prínos
Vyvarovanie sa budúcim
nákladom
Zníženie prevádzkového
kapitálu
Zlepšenie finančných tokov
Zlepšenie manažérskych
informácií
Zlepšenie poskytovania služieb
zákazníkom
Zníženie prevádzkových
nákladov
Zníženie mzdových nákladov
Zlepšenie pracovnej morálky
zamestnancov

Špecifikácia, návrh, vývoj a dokumentácia
V tejto oblasti je úlohou audítora zistiť, či existujú predpisy, ktoré by tento
proces riadili a ak áno, či sú aj dodržiavané. Cieľom všeobecných predpisov pre
vývoj je:
Podporovať vysokú kvalitu vývoja systémov založeného na správnych
princípoch navrhovania, a
Minimalizovať náklady na údržbu systému využitím štandardizovaných
metód programovania a dokumentácie. Podrobný audit v tejto oblasti
vyžaduje odborné znalosti v oblasti výpočtovej techniky.
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Testovanie
Testovanie počítačových systémov sa realizuje v dvoch odlišných fázach vývoja
systému: testovanie programu a testovanie systému. Programátor by sa mal
testmi ubezpečiť, že každý jednotlivý program pracuje v súlade so špecifikáciou
ešte pred tým, ako ho predá systémovému analytikovi. Systémový analytik by
mal vykonať systémové testy systému alebo testy úplnosti celých súborov
programov a nakoniec aj celého systému ešte pred tým, ako bude tento
uvedený do prevádzky.
Ako audítor by ste mali vo všeobecnosti preveriť oba aspekty testovania. Ale
programovanie ako aj testovanie programov môže byť dosť technické, môžete
sa rozhodnúť, že sa nechcete podrobne venovať všetkým testovacím údajom,
ktoré slúžili na testovanie programu – môže sa to zdať dosť nezmyselné.
Do testovania systému by mali byť zainteresovaní aj užívatelia aj technici.
Audítori by mali preveriť alebo dokonca prispieť k údajom, ktoré budú slúžiť na
test systému, aby sa takto uistili, že sú tak reprezentatívne a vyčerpávajúce ako
je to len možné.
Uvedenie do prevádzky (implementácia)
Neexistuje jednotná jednoduchá metodika implementácie, ktorá by bola
využiteľná za každých okolností. Najčastejšie sa využívajú tieto možnosti:
Paralelná produkcia
Určitý obmedzený čas pracujú nový aj starý systém paralelne, až kým sa
všetky chyby v novom nevychytajú; je to bezpečné, ale spracovanie
všetkých údajov v dvoch systémoch ja nákladné;
Pilotná prevádzka
Nový systém sa uvedie do prevádzky najskôr v jednej časti organizácie a
postupne sa zavádza v ostatných častiach; je to tiež pomerne bezpečný
spôsob, ale je treba veľmi pozorne vyberať miesto na pilotnú prevádzku,
aby bola táto prevádzka reprezentatívna;
Priamy prechod
Riskantné, ale lacné; používa sa tam, kde neexistuje ekvivalentný starý
systém alebo sú ostatné alternatívy nepraktické.
Audítor môže preveriť aktuálne aj historické prípady a posúdiť dôvody
a efektivitu zvolenej metódy. Nech už bola zvolená ktorákoľvek metóda, je
dôležité sa dôkladne pripraviť – plánovanie, školenie a oboznámenie užívateľov
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a počítačových technikov s novým systémom, príprava prevádzkových
manuálov, príprava súborov a postupov na konverziu. Audítor môže posúdiť
primeranosť všetkých týchto prípravných postupov.
17.39.2 CVIČENIE
Zamyslite sa nad systémom, ktorý bol v poslednej dobe implementovaný vo
vašej organizácii. Ako bol uvedený do prevádzky? Súhlasíte so zvoleným
postupom? Zdôvodnite.
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Post-implementačná previerka (PIR - Post-implementation Review)
Mimoriadne dôležitou časťou vývoja systému (ale aj jednou, ktorú obyčajne
vynechávajú) je previerka nového systému v prevádzkovej praxi. Kľúčovými
otázkami, ktoré by si manažment mal v tejto fáze klásť sú:
Dodržal vývojový proces harmonogram a rozpočet?
Splnil nový systém všetky zamýšľané požiadavky?
Bol prínos, ktorý bol v počiatočnej fáze očakávaný, dosiahnutý?
Odhalilo uvedenie do prevádzky nejaké podstatné riziká, ktoré neboli
podchytené pri návrhu?
Existujú nejaké neočakávané výsledky v porovnaní s tým, ako bol systém
prezentovaný?
Priniesol nejaké poučenie do budúcna?
Pri audite v organizácii, kde PIR vykonávajú, by audítor mal preskúmať program
PIR-u a určiť počet systémov, ktoré zahŕňa ako aj ich prioritu. Mal by preskúmať
správy PIR-u a zhodnotiť ich rozsah, objektívnosť a aký dosah majú závery
z nich. Hlavne by mal určiť reakcie manažmentu na závery a odporúčania PIR.
V organizáciách, kde PIR nevykonávajú, by mal audit posúdiť potrebu toho, aby
boli pri niektorých projektoch vykonávané a tak ukázať manažmentu význam
takéhoto prístupu.
Údržba systému
Kontrola údržby systému je aspoň tak dôležitá ako kontrola predchádzajúcich
častí vývojového procesu. V niektorých ohľadoch je údržba takým malým
vývojovým procesom.
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OTESTUJTE SA
Odpovedajte na nasledujúce otázky a odpovede si porovnajte s textom.
Definujte všeobecné kontroly.
Vymenujte šesť kategórii všeobecných kontrol, ktoré sme spomenuli v tejto
kapitole. Ku každej uveďte príklad.
Vymenujte štyri ciele previerky organizačných kontrol.
Vymenujte štyri ciele previerky prevádzkových kontrol.
Vymenujte tri hlavné ciele previerky kontrol súborov.
Ktorým dvom hlavným oblastiam sa musí audit venovať pri previerke
sieťových kontrol?
Uveďte zlaté pravidlá pre tvorbu hesla.
V časti venovanej kontrolám technického zariadenia boli vymenované štyri
možné dôsledky katastrôf. Aké to sú?
Vymenujte šesť cieľov previerky kontrol pri vývoji systému.
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17.40 APLIKAČNÉ KONTROLY
17.41 ÚVOD
Počítačová aplikácia je softwarový systém, ktorý vykonáva konkrétnu činnosť
ako je hlavná účtovná kniha, kontrola skladových zásob, mzdy. Väčšina
organizácií využíva viacero aplikačných systémov a vo veľkých organizáciách je
ich naozaj veľký počet. Ak sa má organizácia spoliehať na informácie, ktoré
tieto aplikácie poskytujú, musia byť všetky tieto aplikácie kontrolované.
Niektorým aplikačným systémom musia audítori venovať zvláštnu pozornosť,
hlavne finančným. Ale bolo by chybou predpokladať, že pre organizáciu
alebo audit sú dôležité len finančné systémy. Na začiatku tohto modulu sme
zdôraznili, že aj nefinančné systémy môžu mať významné finančné následky.
17.42 CIELE
Po absolvovaní tejto časti by ste mali vedieť:
Definovať aplikačné kontroly
Definovať príslušné aplikačné kontroly systémov s batchovým
spracovaním a online systémov
Popísať a uviesť príklady kontroly vstupov, spracovania, uchovávania
a výstupov
17.43 APLIKAČNÉ KONTROLY – DEFINÍCIA
Návod k počítačovému auditu CIPFA (5. vydanie) hovorí, že
„účelom aplikačných kontrol je zabezpečiť úplnosť,
presnosť, bezpečnosť a efektívnosť spracovania. Môžu byť
vykonávané ako súčasť programu aplikačného systému
alebo manuálne užívateľom alebo oddelením IT.“
17.44 KLASIFIKÁCIA APLIKAČNÝCH KONTROL
Každý počítačový systém sa skladá so štyroch základných častí:
Vstup
Spracovanie
Uloženie

381

AUDIT

Výstup
V tejto kapitole sa budeme venovať kontrolám každej z týchto častí. Ale nakoľko
sa systémy líšia svojou stavbou aj funkčnosťou, konkrétne kontroly sa
v jednotlivých systémoch budú tiež odlišovať. Neexistuje skupina kontrol, ktorá
by vyhovovala všetkým systémom.
17.45 KONTROLA VSTUPOV
Riadenie (kontrola) prístupu
Prvým krokom k vloženiu údajov do systému je získať prístup do systému.
Systémy, nezávisle od ich účelu, môžeme rozdeliť na batchové (spracovanie
v dávkach) a online (okamžité spracovanie) a ich kombináciu. Povaha kontrol
v jednotlivých systémoch do veľkej miery závisí od ich základnej stavby. Prístup
do batchových systémov je obyčajne kontrolovaný fyzicky: iba oprávnení
operátori môžu spúšťať spracovanie alebo mať prístup do súborov; vstupy,
ktoré musia byť na tlačivách, musia prejsť sekciou na kontrolu údajov, kde sa
kontroluje, či boli schválené a pod. Riadenie prístupu pri online systémoch musí
byť riešené inak.
17.45.1 CVIČENIE
Pri online systéme, ako si myslíte, že by mala byť riešená kontrola prístupu na
úrovni aplikácie (inými slovami, ako dodatok k všeobecným kontrolám)? Ako
príklad zoberte integrovaný účtovný systém s nasledujúcimi funkciami:
Predaj, nákup, saldokonto
Spracovanie objednávok na predaj a nákup
Prevádzkové náklady
Kontrola zásob
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Návrhy
Ako sme už spomínali v časti o všeobecných kontrolách, úlohou všeobecných
kontrol je zabrániť nepovolanému prístupu do celej siete a obmedzenie prístupu
k jednotlivým systémom a službám siete. Ale ak sa už niekto do konkrétneho
systému prihlásil – napríklad do nášho integrovaného účtovného systému – sú
potrebné aplikačné kontroly, aby obmedzili práva užívateľa v tomto systéme.
Môžete napríklad chcieť, aby Tomy mohol zadávať účtovné vstupy ale nie
transakcie; Tereza, na druhej strane, môže zadávať transakcie, ale nemôže nič
zadávať do účtovnej knihy; Mary, ako nadriadená, môže robiť jedno aj druhé,
ale len Vy môžete otvárať nové účty.
Tieto obmedzenia (povolenia) sa týkajú len aplikácie, a preto sa im hovorí
aplikačné kontroly. Takéto a podobné kontroly sú nevyhnutné pri online
systémoch a je možné ich uplatňovať rovnako ako všeobecné kontroly prístupu,
obvykle pomocou užívateľského mena a hesla. Aplikačné kontroly teda môžu
využívať rovnaké techniky ako všeobecné kontroly, aj keď okolnosti sú iné.
Kontrola vstupov
Keď sa Vám podarilo dostať do systému, môžete zadávať údaje. Aj tu platí, že
zlé vstupy povedú k zlým výsledkom, na to pri zvažovaní kontrol vstupov
nezabúdajte. Pokiaľ údaje, ktoré do systému vstupujú nie sú úplné, presné
a správne, môžete si byť istí, že s výstupom budú problémy. A preto
prechádzajú (mali by prechádzať) vstupné údaje rôznymi kontrolami.
Kontrola batchových – dávkových vstupov
Pri systéme, ktorý spracováva údaje po dávkach, sa transakcie ako je predaj,
nákup, otázky týkajúce sa skladu zaznamenávajú na tlačivá a potom sú, či už
na dennej alebo týždennej báze, spracovávané v počítačovom centre. Údaje sú
do systému vpisované centrálne v centre na prípravu údajov. Tento spôsob
práce bol voľakedy univerzálne používaný, ale v súčasnosti sa obmedzuje na
niekoľko systémov obyčajne pracujúcich na centrálnom počítači.
Miestom prvej kontroly je oddelenie, z ktorého údaje pochádzajú. Tu by mali
kontrolovať, kto môže tlačivá vypĺňať a kto ich môže odovzdať na spracovanie.
Tlačivá musia byť obyčajne opatrené podpisom a pečiatkou, že boli overené,
ale niekedy sa takto schvaľuje len kontrolný dokument k celej dávke (hlavička).
Táto by v takomto prípade mala obsahovať kontrolný súčet počtu dokumentov
v dávke a/alebo celkovú sumu nejakej kľúčovej položky ako hodnota faktúr,
počet odpracovaných hodín, závisí to od systému. Toto východiskové oddelenie
by si o týchto sumách malo viesť záznamy, aby na ich základe bolo možné
skontrolovať, čo bolo spracované a čo sa vrátilo.
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Miestom ďalšej kontroly je sekcia kontroly údajov v počítačovej centrále. Je to
miesto, kde sa práca odovzdáva a zhromažďuje. Obvykle zaprotokolujú dávky
a skontrolujú overenie, napríklad porovnaním podpisov.
Odtiaľ potom dávky pokračujú na oddelenie prípravy údajov, kde sú vpísané do
systému. Vstup je obvykle vkladaný priamo na disk. Nezabúdajte, že tieto
tlačivá sú vypisované ručne a môžu byť zle čitateľné, hlavne ak ich vypĺňali
pracovníci v teréne ako dopravný strážnici (pokuty za parkovanie) alebo
skladníci (vydanie tovaru).
Aby sa vyhlo chybám, sú údaje ešte verifikované, t.j. vpísané ešte raz iným
operátorom. Ak je k dispozícii aj hlavička, vpíšu sa aj údaje z nej a celkové
sumy sa porovnajú s celkovými sumami, aké vypočítalo zariadenie, do ktorého
boli údaje vkladané (v podstate aj toto je počítač). Ak nastanú nejaké problémy
pri rekonsiliácii (porovnaní) celkových súm alebo chyby na vstupe, celá dávka
sa vráti na východiskové oddelenie, aby problém vyriešilo. Aj keď je chyba
jasná, výpočtové oddelenie by nemalo robiť žiadne zmeny vstupov.
To však ešte nie je koniec, pretože keď údaje postúpia do prevádzkovej
aplikácie, sú podrobené ďalším kontrolám ako napr.:
Kontrola formátu (každé pole vstupu má istý formát, napr. numerický)
Kontrola rozsahu (hodnota a kódy v prijateľných medziach)
Logické kontroly (účet, na ktorý údaje posielate existuje, transakcia
nebola ešte v minulosti spracovaná).
Kontroly online vstupov
V online systémoch pracuje užívateľ priamo s produkčným programom, a preto
tu musia byť všetky kontroly vstupov, ako boli uvedené v prechádzajúcej časti
(kontrola formátu, rozsahu a logická kontrola). Ale v tomto prípade, ak je vstup
odmietnutý, môže ho užívateľ hneď na mieste opraviť.
Online systémy môžu tiež predchádzať chybám tak, že vstup užívateľovi
zobrazia. Napríklad chcete zapísať faktúru pre Faraway Travel Agents, ale
namiesto toho, aby ste zadali ich správny účtovný kód F123 omylom napíšete
F132. Ak to nie je správny kód systém by mal vstup odmietnuť. Ale ak kód F132
existuje (Ferret Trapers Ltd.), faktúra by mohla byť zle zadaná. V online
systéme by Vám systém mohol vypísať meno, aby ste ho mohli skontrolovať
skôr, ako operáciu ukončíte. Takto môžu online systémy vylepšiť kontrolu
správnosti vstupov.
Nakoľko sú údaje zadávané priamo do systému a dokumenty neopúšťajú
oddelenie, ktorému patria, potreba vykonávania batchových kontrol odpadá. Ale
aj napriek tomu tu musí existovať kontrola úplnosti a overenia (autorizácie)
spracovania.
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Overenie je zahrnuté v povolení pre užívateľa prihlásiť sa do systému; oficiálne
prístupové práva každého jednotlivca do systému sú dôkazom ich oprávnenia
na vykonávanie vstupov a tiež presne ohraničujú tieto právomoci. A naviac, ich
užívateľské meno môže byť zaznamenané pri každej operácii ako záznam
o tom, kto ju vykonal.
Úplnosť môže byť kontrolovaná rôznymi spôsobmi v závislosti od povahy online
systému. Niektoré môžu využívať techniku porovnávania dávok ako
v batchovom systéme; iné môžu porovnávať zoznam vstupov so zoznamom
výstupov.
17.45.2 CVIČENIE
Nájdite vo Vašej organizácii, alebo inej, jeden online systém, do ktorého máte
prístup. Môže to byť systém, ktorý pracuje na samostatnom počítači alebo
v sieti či inom viacužívateľskom systéme.
Pokúste sa zistiť aké kontroly vstupov sú zabudované v systéme, ktorý ste si
zvolili. Môžete to urobiť aj formou pohovoru so správcom systému alebo jeho
užívateľom. Pred pohovorom si pripravte zoznam otázok, ktoré sa mienite
opýtať. Otázky by Vám mali vyplynúť z jednotlivých bodov tejto časti.
Ak Vaša organizácia využíva len systémy s batchovým (dávkovým)
spravovaním, vyberte si na splnenie tejto úlohy jeden z nich.
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17.46 KONTROLY SPRACOVANIA
Účelom kontrol spracovania je zabezpečiť, aby informácie vypočítané alebo
vytvorené systémom boli správne alebo aspoň primerané. Môžu na to byť
použité manuálne techniky alebo automatizované. Uvádzame niekoľko
príkladov, ktoré demonštrujú širokú škálu možností.
Mzdy:
Týždenné výplaty celkom = minulý týždeň plus, mínus 2%.
Čistá výplata jednotlivca presahujúca £ X sa objaví na hlásení
o výnimočnej situácii
Hlavná účtovná kniha:
Súvaha je vyrovnaná
Automatické hlásenie nevyčistených prechodných účtov
Kontrola skladových zásob:
Záporné hodnoty zásob sa objavia na hlásení o výnimočnej situácii.
Niektoré počítačové systémy môžu mať zabudované do dátových súborov
špeciálne kontrolné záznamy, aby mohli odhaliť chyby v spracovaní. Napríklad
systém evidencie nájomného v bytovom družstve môže obsahovať kontrolné
záznamy, ktoré budú obsahovať celkové objemy podľa jednotlivých obvodov
a za celý súbor. Zakaždým, keď je na niektorý účet pripísaná čiastka alebo je
zaťažený nejakým poplatkom, kontrolné záznamy sa tiež upravia. Potom,
v presne stanovených intervaloch – napríklad denne – štandardný program
prejde súborom, spočíta jednotlivé zostatky a porovná ich s celkovou sumou
podľa obvodu a celkovou sumou súboru a prípadné odchýlky vyhlási.
17.47 KONTROLA SÚBOROV
Aplikácie sústavne využívajú dátové softwarové súbory. Je preto dôležité, aby
tieto boli uchovávané tak, aby boli údaje, ktoré obsahujú, chránené, V tejto časti
sa budeme venovať opatreniam, ktoré:
Kontrolujú zmeny v statických (stálych) dátach
Zabezpečujú, aby boli spracované správne údaje (dáta)
Zmeny v statických (trvalých) údajoch sa obvykle vykonávajú oddelene od
údajov o transakciách, aj keď niektoré kontroly sú rovnaké. Príkladom trvalých
statických dát je hlavná databáza mzdového systému, ktorá obsahuje stále
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údaje o pracovníkoch alebo hlavná databáza dodávateľov, ktorá obsahuje stále
údaje o dodávateľoch.
Nie všetky informácie v týchto súboroch sú dokonale stále v pravom slova
zmysle. Napríklad, celkový objem príjmu zamestnanca a údaje o dani sa pri
každej výplate menia. Podstatné je, že sa tu nejedná o transakcie (aj keď tieto
údaje môžu odrážať výsledok transakcií), takže výraz statický je v tomto
prípade relatívny.
Takže statické informácie sa môžu meniť: celkové sumy sa upravujú, mená
a adresy, úverové limity a ročné mzdy sa môžu meniť. Navyše sa do hlavnej
databázy pridávajú nové záznamy a staré sa vymazávajú. Všetky tieto operácie
sa obyčajne robia čas od času a musia byť kontrolované.
Overovanie týchto zmien je na užívateľskom oddelení a malo by byť doložené
nejakým druhom dokumentu ako je napríklad tlačivo na otvorenie nového
dodávateľa alebo zamestnanca. Kontroly, ktoré sa uplatňujú pri odovzdaní
údajov na batchové spracovanie sú podobné kontrolám vstupov. V online
systémoch je overovanie zmien statických dát realizované tak, že prístup
k týmto údajom je obmedzený len na vybraných ľudí.
Správnosť vstupu je kontrolovaná rovnako ako pri transakciách a pri spracovaní
sú vykonávané logické kontroly zmien: záznamy, ktoré sa majú zmeniť alebo
vymazať, musia existovať, záznamy, ktoré sú vkladané ako nové, nesmú ešte
existovať.
Kontroly úplnosti sa vzťahujú aj na zmeny aj na statické dáta ako celok. Inými
slovami, musíte si byť istý, že všetky požadované zmeny boli vykonané a pri
vykonávaní týchto zmien v hlavnej databáze sa z nej nič nestratilo, napríklad
chybami pri spracovaní. Porovnanie vstupu a výstupu môže pomôcť pri kontrole
úplnosti vstupov a uchovávanie celkových súm súborov alebo počtov viet, či už
manuálne alebo ako súčasť automatizovaného procesu, môže poslúžiť na
celkovú kontrolu súboru.
Správna verzia súboru
Puntičkárske kontroly vstupných údajov by boli zbytočné, keby boli transakcie
alebo zmeny urobené v nesprávnej verzii hlavnej databázy. Prečo by mali
existovať rôzne verzie?
Systém, ktorý na uchovávanie súborov používa magnetickú pásku, môže počas
spracovacieho cyklu vygenerovať hneď niekoľko verzií hlavnej databázy. Je to
preto, že záznamy na páske nemôžu byť zmenené na mieste v živom systéme;
dajú sa zmeniť len kopírovaním, spolu zo zmenami, na inú páskovú mechaniku.
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Každá nahradená verzia sa obvykle uchováva ešte nejaký čas ako záloha, čiže
v každom čase môže existovať niekoľko verzií toho istého súboru. Ako je
možné to kontrolovať?
Knižnica záznamov každého systému je vedená buď manuálne alebo obyčajne
automatizovaným systémom riadenia pások, obvykle je to jedna z funkcií
operačného systému veľkých počítačov. Pri súboroch uložených na diskoch to
nie je taký problém, lebo tieto umožňujú dynamicky meniť údaje, a teda ten istý
súbor na disku môže existovať počas celej existencie systému. Najmodernejšie
počítačové systémy využívajú uchovávanie na disku na spracovanie a pásky na
archiváciu a zálohovanie.
17.48 KONTROLY VÝSTUPU
Výstup z počítačového systému obyčajne predstavuje vytlačené správy
a dátové súbory, ktoré potom využívajú iné systémy. Audit zaujíma hlavne to, či
sú výstupy úplné, správne označené a včas rozposlané.
Kontrola vytlačených výstupov je pomerne jednoduchá. Každá správa by mala
obsahovať:
Názov organizácie
Názov správy
Dátum (vytlačenia a /alebo dátum účinnosti)
Označenie poslednej strany
Celkové sumy pre účely kontroly
Ku každému systému by mal existovať zoznam výstupov a toho, kam výstupy
odchádzajú. Tento zoznam by obsahoval všetky výstupy, ktoré sa majú
vygenerovať po spustení, počet kópií a aj ich príjemcov. Tento zoznam môže
poslúžiť ako kontrolný zoznam úplnosti spracovania a aj na kontrolu distribúcie.
Kontrola výstupu na médiá (disk, páska) má obyčajne formu porovnania
celkovej sumy výstupov so systémom, ktorý ich prijíma. Napríklad elektronický
prevod platieb sa bežne používa na prevod miezd alebo iných platieb na účet
príjemcu. Súbor vytvorený platcom obsahuje aj kontrolný súčet počtu platieb
a hodnoty transakcií. Keď jeho banka vykoná prevod, tieto kontrolné súčty budú
porovnané s údajmi z obdobia pred začatím spracovania súboru.

388

AUDIT

OTESTUJTE SA
Odpovedajte na nasledujúce otázky a odpovede si porovnajte s textom.
Definujte aplikačné kontroly.
Vymenujte päť možných kontrol vstupov pre tú časť batchového mzdového
systému, ktorá spracováva hodinovú mzdu na základe kontrolnej karty.
Vymenujte päť možných kontrol vstupov pre vloženie faktúry do hlavnej
účtovnej knihy.
Online systém hlavnej účtovnej knihy akceptuje viacnásobné vstupy
z účtovných kníh, ale celková suma debetov sa musí rovnať sume kreditov,
v opačnom prípade celú knihu zamietne. Príkladom akej aplikačnej kontroly
je tento príklad?
Vymenujte tri možné kontroly úplnosti a presnosti statických dát
v podsystéme na správu mzdových súborov.
Vymenujte dva spôsoby kontroly verzie súboru pri systéme, ktorý používa
magnetickú pásku.
Vymenujte šesť bežných kontrol výstupov pre vytlačené správy.
Mzdový systém raz mesačne posiela informáciu o mzdových nákladoch na
pracovníka do hlavnej účtovnej knihy (na disku). Aký druh kontroly v rámci
mzdového systému by sa uplatnil na kontrolu úplnosti a správnosti tohto
prevodu.
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17.49 TESTOVANIE AUTOMATIZOVANÝCH APLIKAČNÝCH KONTROL
V AUTOMATIZOVANOM SYSTÉME
Hneď na začiatku tejto časti, keď sme hovorili o počítačovom audite, sme
spomenuli, že by ste sa mohli pokúsiť otestovať kontroly v systéme náhodným
výberom skupiny vstupov a sledovať ich cestu systémom, poznamenať si každé
odmietnutie, výnimku, výsledok spracovania a výstup.
Takýto test „prechodu systémom“ je výhodný, ak si chcete dokázať, že systému
rozumiete, ale ako test kontroly nie je ani zďaleka dostatočne prísny.
Aby ste mohli poriadne otestovať kontrolné mechanizmy počítača, potrebuje
použiť počítač. Môžete to urobiť pomocou simulovaného spracovania
špeciálnych dát pre účely testu auditom (nepravé dáta) alebo môžete použiť
prehľadávací software a otestovať priamo obsah dátových súborov.
17.49.1 CVIČENIE
Zamyslite sa nad poslednou vetou. Ako Vám testovacie dáta môžu pomôcť pri
hodnotení aplikačných kontrol?
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Navrhovaná odpoveď
Odpoveď na poslednú otázku je, že dáta v každej aplikácii sú dôkazom o práci
systému. Inými slovami, dáta sa do systému dostanú len spracovaním. A keď
už sú tam, zmeniť ich je možné zase len spracovaním. Toto spracovanie
vykonáva systém, a preto ak má kontrola nejaké nedostatky, môžete o tom
získať dôkazy vo forme chybných údajov.
Toto síce môže audítorovi poskytnúť dôkaz, ako sme už spomínali, ale pokiaľ
nevykonávate audit systému s vysokou mierou chybovosti, nemusí sa Vám
podariť získať dôkazy, na ktorých by ste mohli založiť opodstatnené hodnotenie
kontrolných mechanizmov. Čo ak napríklad všetky vstupy v období, ktoré
preverujete, boli správne? Nebola by šanca, aby kontrolné mechanizmy
aplikácie našli chybu. Ako by ste si mohli byť istý, že budú správne fungovať,
keď sa chyby vyskytnú?
Prácu aplikačných kontrol je možné otestovať pomocou nepravých testovacích
dát. Teda audítor vytvorí skupinu testovacích dát a vloží ich do systému, aby
videl, ako tento funguje. Aj táto metóda však so sebou nesie isté riziká.
Treba dbať na to, aby tieto testovacie údaje neboli vložené do živého
systému. Ale niekedy je možné ich označiť a systém ich potom
identifikuje ako testovacie a nenechá ich prejsť konečným spracovaním,
alebo môže byť dokonca možné tieto dáta po spracovaní odstrániť, ale
treba dbať na to, aby boli skutočné platby spracované a faktúry vydané.
Niektoré systémy majú aj testovacie prostredie, čo je v podstate kópia
systému, ktorú technici používajú na otestovanie zmien ešte pred ich
uvedením do prevádzky. Audítor môže vložiť testovacie dáta do tohto
systému a nechať ich spracovať, ale je tu riziko, že testovacie prostredie
bolo zmenené a už presne nezodpovedá živému systému. Táto metóda
tiež znižuje mieru nezávislosti audítora, lebo je závislý od pracovníkov IT,
ktorí mu musia umožniť prístup.
Testovacie dáta musia obsahovať ako platné tak neplatné transakcie.
Nezabúdajte, že testujete či kontrolné mechanizmy dobré údaje vpustia a
zlé odmietnu.
Nie je zlé vložiť aj dáta, ktoré by otestovali obmedzenia systému. Pokúste
sa napríklad vložiť kód čísla účtu dodávateľa do poľa, kde má byť suma.
Ktokoľvek kontrolné mechanizmy vytváral si mohol myslieť, že nikto aj tak
nebude platiť viac ako £ 10.000, a preto si nedal tú námahu, aby
obmedzil sumu, ktorú je možné vložiť. (Len nedávno sa stalo, že vo
Veľkej Británii dostal zákazník účet za elektrinu vo výške 6 miliárd libier, a
to len preto, že číslo účtu boli vpísané do poľa pre sumu.)
Vytváranie testovacích dát môže byť časovo náročné, a preto aj drahé.
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17.50 ZÁVERY
Potom ako ste kontrolné mechanizmy v systéme identifikovali a ich funkčnosť
vyhodnotili pomocou testov, vyhľadávania alebo kombináciou týchto spôsobov,
mali by ste vypracovať správu, kde by ste rozviedli podrobnejšie svoje závery.
Tie by mali byť podložené každým dôkazom, ktorý sa Vám podarilo získať a
mali by ste predložiť aj odporúčania, ako zdokonaliť kontroly, ktoré sú
nedostatočné alebo neexistujú.
Tak ako v prípade všetkých odporúčaní auditu aj tu treba zohľadniť reálnu
situáciu: predkladať odporúčania, ktoré sú nepraktické alebo sú len teoretickým
prínosom nemá pre organizáciu ani audit žiaden význam. To je presne bod, v
ktorom sa prejavia audítorove skúsenosti s výpočtovou technikou, pretože stačí
jedno nepraktické alebo nereálne odporúčanie a podkope alebo spochybní
ostatné opodstatnené pripomienky, a to hlavne v prípade, keď manažment
organizácie aj tak cieľom auditu nie je naklonený. Učebnicovým odporúčaniam
sa je preto lepšie vyhnúť.
K tvorbe svojich odporúčaní by audítori mali pristupovať pružne a s fantáziou;
možno by sa dal navrhnúť účinný manuálny postup, ktorý by bol vhodnou
alternatívou plne automatizovaného kontrolného mechanizmu, ktorý by ste tam
asi najradšej videli, ale ktorý by bol príliš drahý.
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17.51 POČÍTAČOVÝ PODVOD
17.52 CIELE
Po absolvovaní tejto časti budete vedieť:
Definovať dve hlavné kategórie počítačového podvodu.
Uviesť príklady známych prípadov počítačových podvodov.
V základných bodoch načrtnúť metódy prevencie počítačových
podvodov.
Definovať úlohu audítora vo vzťahu k počítačovým podvodom.
17.53 ČO JE POČÍTAČOVÝ PODVOD
Je ťažké podať presnú definíciu počítačového podvodu. Niekto by mohol
namietať, že každý podvod, pri ktorom bol použitý počítač, je počítačový
podvod. Ale každý podvod vo finančnom systéme organizácie sa musí týkať aj
počítačov, pretože len málo organizácií počítače na tento účel nepoužíva. Ak
pracovník, ktorý pracuje so mzdami pri vkladaní údajov umelo navýši počet
hodín, ktoré odpracoval jeho kamarát, je to počítačový podvod len preto, že
mzdový systém je automatizovaný?
Podvod, ktorý sa týka spracovania neschválených transakcií, ako bol aj náš
príklad, je jedným z najbežnejších typov podvodov, v ktorých počítač hrá nejakú
úlohu. Ale je to počítačový podvod?
Iní by mohli povedať, že k tomu, aby sme mohli hovoriť o počítačovom
podvode, musí vlastná existencia počítača vytvárať podmienky pre podvod, a
teda počítač nemá byť len nástrojom na vykonanie podvodu. Inými slovami,
sfalšované alebo nadsadené hodnoty v záznamoch o dochádzke by sa dali
spracovať aj manuálne (keby systém nebol automatizovaný), čiže to, že je v
podvode zainteresovaný počítač, je len zhoda okolností.
Pravý počítačový podvod, mohli by povedať, zahŕňa manipuláciu programu
alebo dátových súborov s využitím odborných vedomostí s oblasti výpočtovej
techniky alebo iných zariadení. Ak sa niekomu podarí pomocou obslužného
softwaru dostať do počítača banky a nakreditovať si účet £ 10.000, to je
počítačový podvod.
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Alebo ak programátor pri robení úprav v systéme pridá do programu niekoľko
nedovolených riadkov a vďaka tomu sa mu bude automaticky na každé
narodeniny zvyšovať plat, to je počítačový podvod.
Tak a teraz, ktorá verzia je správna?
V podstate je to jedno. Čo však jedno nie je, je že manažéri aj audítori si musia
uvedomiť, že tu je možnosť počítačového podvodu, či už zneužitím bežných
počítačových aplikácii ale neobvyklou manipuláciou.
Pre organizáciu je dôležitá strata, ktorú jej podvod spôsobí a nie spôsob akým
bol vykonaný.
17.54 ZNEUŽITIE ŠTANDARDNÝCH POČÍTAČOVÝCH APLIKÁCIÍ
Prvej kategórii počítačového podvodu - neoprávnené užívanie štandardných
počítačových aplikácií – sa dá do veľkej miery predchádzať (a je možné ich
odhaľovať) pomocou primeraných aplikačných kontrol napríklad:
Kto vstupuje do systému a za akým účelom.
Úplnosť vstupu (podvod sa môže robiť aj zatajením vstupných údajov ako
napr. kontrola dlžníka)
Presnosť vstupu (aby, ak boli pridané nejaké nepovolené vstupy, tieto
boli na výstupe odhalené).
Schvaľovanie vstupov (formou kontroly dokumentov, registrácie
transakcií menom toho, kto ich vložil).
Aj všeobecné kontroly sú pri prevencii podvodov dôležité, hlavne:
Oddelenie povinností (napríklad osoba zodpovedná za vstupy by nemala
mať možnosť potlačiť vygenerovanie výstupu).
Dohľad (vrátane sledovania morálky pracovníkov, ich motivácie a
spozorovanie prípadných osobných problémov – častá príčina podvodu).
Tento druh podvodu, pri ktorom sa pracuje so štandardnou aplikáciou, by malo
byť jednoduchšie odhaliť, pretože využíva štandardné postupy, a preto je
vypočítateľný. Ale samozrejme najlepším systémovým prostriedkom na
odhaľovanie takýchto podvodov je nepretržité fungovanie správne navrhnutých
kontrolných mechanizmov.
Audítori nie sú mimoriadne úspešní pri priamom odhaľovaní podvodov. Z toho
logicky vyplýva, že svoje kapacity orientujú skôr na previerku kontrolných
mechanizmov ako na snahu odhaliť podvod.
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17.54.1 CVIČENIE
Uvádzame niekoľko príkladov podvodov, pri ktorých bola použitá štandardná
počítačová aplikácia. Aké kontrolné mechanizmy si myslíte, že by mohli pomôcť
týmto podvodom predísť alebo ich odhaliť?
Pracovník mzdovej učtárne dostáva každý týždeň z rôznych prevádzok
sady kartičiek s dochádzkou pracovníkov, ktorí majú hodinovú mzdu.
Pracovník vpíše tieto údaje do online terminálu, ale nadčasy svojho
kolegu - spolupáchateľa sfalšuje. Pracovník nemá prístup k výstupom z
tohto procesu.
Pri zadávaní platieb dodávateľom operátor zmení referenciu veriteľa tak,
že platbu dostane jeho spolupáchateľ.
Vedúci v obchode ukradne zo skladu tovar a aby tento nedostatok zakryl,
v automatizovanom systéme prevádzkových nákladov nahrá výber
tovaru a priradí tento výber k fiktívnej operácii.
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Návrhy
Celkový počet odpracovaných hodín aj nadčasov by mal byť spočítaný
na prevádzke, ktorej tieto údaje patria. Tieto čísla by potom mali byť
uvedené na hlavičke, ktorá sprevádza dávku a mala by byť spolu s ňou
odovzdaná na počítačové spracovanie a mala by slúžiť ako batchová
kontrola. Alternatívnym riešením by bolo odovzdať tieto údaje nezávisle
od dochádzky oddeleniu kontroly miezd, ktoré kontroluje výstup.
Väčšina systémov by sa spoľahla na to, že skutočný dodávateľ bude
reklamovať neplatenie a spätné vyšetrovanie by potom podvod odhalilo.
K tomu, aby bolo možné odhaliť vinníka vo vnútri organizácie, je
potrebné, aby jej/jeho meno bolo nejakým spôsobom pri transakcii
zachytené. Pri online systéme by to mohlo byť súčasťou riadenia
prístupu a systému registrácie. Pri batchovom systéme (ktorý údaje
spracováva v dávkach) je potrebné sa spoľahnúť na operátora, že doklad
alebo dávku ošifruje a opečiatkuje.
Vloženie neexistujúcej operácie by systém mal odmietnuť. Vedúci
predajne by teda nemal mať možnosť to urobiť.
17.55 PRIAMA MANIPULÁCIA PROGRAMOV A DÁT
Druhému typu počítačového podvodu – prostredníctvom neoprávnenej
manipulácie počítača – je ťažšie predchádzať a aplikačné kontroly ho aj ťažšie
odhalia: tento typ podvodu môže kontroly obísť. Napríklad riadenie prístupu do
aplikácie Vám môže brániť, aby ste zmenili obsah hlavnej databázy použitím
štandardného systému. Ale ak poznáte spôsob, ako túto zmenu zrealizovať bez
použitia štandardného systému, tieto aplikačné kontroly budú neúčinné.
Na druhej strane, neoprávnenú zmenu alebo vymazanie údajov z hlavnej
databázy spôsobom, ktorý oklame systém na správu súborov, aplikačné
kontroly môžu odhaliť, ak napríklad obsahujú nejaký kontrolný mechanizmus
na kontrolu počtu viet alebo účtovných sumárov.
Ale ak si je podvodník vedomý toho, že napríklad súbor, o ktorý sa zaujíma,
obsahuje kontrolné záznamy, ktoré sa potom porovnávajú, môže aj tieto zmeniť
a synchronizácia ostane zachovaná a nebude odhalený.
Nakoľko je tento typ podvodu už vo svojej podstate nepredvídateľný, je treba sa
spoliehať na dobre fungujúce všeobecné kontrolné mechanizmy. V princípe
existujú dva spôsoby ako sa dopustiť takéhoto podvodu – zmeniť program,
alebo zmeniť údaje. Preto je dôležité, aby bol prístup do programu a k živým
súborom kontrolovaný.
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K tomu, aby bolo možné zmeniť živý počítačový program, sú potrebné odborné
znalosti z programovania, podrobná znalosť systému a aj príležitosť na
vykonanie takýchto zmien. Programátori organizácie sú preto vhodnými
kandidátmi: musia byť odborníkmi a dôkladne poznať program, inak by nemohli
vykonávať svoju prácu, ale príležitosti na robenie zmien môžu a musia byť
kontrolované.
Napríklad tak, že programátorom je zamedzený prístup k iným programom ako
tým, na ktorých práve vykonávajú povolený vývoj alebo údržbu. Ale ako im
zabránite v tom, aby v programoch, v ktorých vykonávajú povolené zmeny,
niečo nepovolene nezmenili?
Pravdepodobne neexistuje 100-percentná metóda, ale dohľad, previerky a
prísne testovanie inou osobou sú nutné. Jednou z možností je zabrániť
programátorom, aby pracovali so živým systémom, lebo potom nebudú môcť
spustiť nedovolené procesy, ktoré vyžadujú špeciálne pokyny alebo prepnutia
počas prevádzky.
Výhodou hotových softwarov z pohľadu počítačového podvodu je, že
organizácia obyčajne nemá prístup k zdrojovému kódu, a teda miestny
programátori nemajú šancu niečo meniť – či už s dovolením alebo bez neho.
Takýto typ softwaru sa pri finančných aplikáciách vyskytuje veľmi často, hlavne
pri tých, ktoré bežia na malých počítačoch.
Veľká rozšírenosť PC a lacného softwaru dáva užívateľom možnosť vytvárať si
vlastné malé počítačové aplikácie pomocou programov na všeobecné použitie
ako sú tabuľkové procesory, databázy a tým sa zvyšuje riziko podvodu. Tieto
aplikácie sú vyvinuté neoficiálne až neformálne, a preto im chýbajú tie správne
kontrolné mechanizmy a program je možné meniť ľahko, rýchlo a často.
Audítori by k takýmto systémom, ak sa domnievajú, že sú z pohľadu auditu
významné, mali pristupovať mimoriadne podozrievavo. Často sa audítori
rozhodnú, že kontrolám pri takýchto systémoch vôbec nebudú venovať
pozornosť a vykonajú radšej rozsiahle testy údajov.
Nedovoleným zmenám údajov v súboroch sa dá zabrániť kvalitnou kontrolou
(fyzickou aj logickou) prístupu do súborov, a zákazom používania výkonných
obslužných programov – napríklad tak, že nebudú online, alebo bude možné ich
používať len za prísne kontrolovaných podmienok. Fyzickou a logickou
kontrolou prístupu k súborom sme sa zaoberali v predchádzajúcich častiach
tejto kapitoly.
Je hlásených len málo podvodov takéhoto charakteru, ale sú o to populárnejšie.
Je to tým, že sa úspešne vyhýbajú odhaleniu.
Uvádzame niekoľko príkladov takéhoto typu podvodu:
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Metóda „Salámy“: rozdiely zo zaokrúhľovania sa zbierajú na zvláštnom
účte, ktorý patrí programátorovi.
Metóda „Padacích dverí“: ide o podvodnú skupinu programových krokov,
ktoré sú ukryté v oficiálnom programe aplikácie; obvykle ich aktivuje
nejaká vonkajšia okolnosť ako kľúčový dátum, konkrétna kombinácia
vstupov alebo zvláštny program, ktorý aplikácia pri práci využíva a pozná
ich len páchateľ. Možné následky sú v podstate nekonečné a závisia od
povahy aplikácie a súborov, s ktorými pracuje.
Logická bomba: obvykle využíva metódu padacích dverí, ale môže byť
do systému zanesená aj pomocou vírusu. Ničí súbory aj zálohy. Logické
bomby boli využívané ako spôsob pomsty (prepustení zamestnanci a
pod.) alebo na vydieranie.
Hackerstvo: neoprávnený vstup do systémov organizácie obídením
alebo prekonaním mechanizmov na kontrolu prístupu, pričom sú údaje
zámerne poškodené alebo aktíva spreneverené.
Použitie výkonného obslužného softwaru, ktorý je schopný meniť dátové
súbory bez toho, aby po tom zostali stopy, čím obíde aplikačný program
a teda aj jeho kontrolné mechanizmy.
17.56 PRÁVNA ÚPRAVA
V mnohých krajinách existujú zvláštne zákony, podľa ktorých je zneužitie
počítačov (ako hackerstvo) trestným činom, aj keď jeho cieľom nebolo peňažné
obohatenie sa. Napriek akýmkoľvek zákonným ustanovenia ostáva prioritou
manažmentu a auditu zabrániť neoprávnenému prístupu prísnymi vnútornými
kontrolami systémov.
17.57 MANAŽÉRSKY PODVOD
Doteraz to vyzeralo tak, že podvod, ktorému sa snažíte zabrániť alebo mu
predchádzať, je namierený proti organizácii, v ktorej audit vykonávate. Ale
nesmieme zabúdať, že sa stali aj prípady, kedy sa manažment organizácie
pokúsil spáchať alebo spáchal podvod nie na organizácii, ale na jej vlastníkoch,
klientoch alebo širokej verejnosti.
Klasickým príkladom je podvod v Equity Funding Corporation. Manažment tejto
organizácie požiadal programátorov, aby napísali programy, ktoré vytvárali
falošné poistné zmluvy. Cieľom tohto podvodu bolo zvýšiť cenu akcií, takže
podvod bol spáchaný na potenciálnych akcionároch.
V takýchto prípadoch je do podvodu zapojené najvyššie vedenie organizácie, a
preto sú bežné všeobecné a aplikačné kontroly irelevantné. Audítori preto
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musia testovať dáta vo vnútri organizácie aj mimo nej, napríklad kontaktovaním
veriteľov a dlžníkov a pod.
17.58 PRIESKUM POČÍTAČOVÝCH PODVODOV A ZNEUŽITIA
Rozsah počítačových podvodov čo do počtu alebo hodnoty podvodu nie je
známy. Ani pri odhalenom podvode nie je možné presne určiť jeho rozsah, lebo
organizácie si neprajú tieto údaje zverejňovať, aby sa vyhli ťažkostiam.
Organizácie poskytujúce finančné služby ako sú banky, stavebné sporiteľne a
poisťovne sú jasným cieľom podvodu a pochopiteľne majú najmenší záujem,
aby sa, ak sa podvod vyskytne, o tom verejne hovorilo: veď ich dobré meno
závisí od ich schopnosti chrániť peniaze iných.
V snahe kvantifikovať a analyzovať počítačové podvody a zneužitie počítačov
vo Veľkej Británii vykonáva Audítorská komisia každé tri roky prieskum, ktorý
pokrýva všetky oblasti hospodárstva. Pri svojom prieskume Audítorská komisia
používa oveľa širšiu definíciu počítačového podvodu ako sme to urobili my v
tejto časti.
V roku 1994 urobila Audítorská komisia prieskum, v ktorom analyzovala
zneužívanie počítačov v zdravotníctve, miestnej samospráve, ministerstvách a
súkromnom sektore. Výsledky tohto prieskumu ukázali, že v rokoch 1990 až
1994 zaznamenalo zneužívanie počítačov nárast vo všetkých oblastiach
vrátane podvodov, krádeží a hackerstva, a to:
3-násobný nárast počtu hlásených prípadov
38% nárast počtu podvodov
183% nárast celkovej hodnoty hlásených prípadov
8-násobný nárast používania nezákonného softwaru
4-násobný nárast prípadov neoprávnenej súkromnej práce.
Navyše bolo hlásené aj neoprávnené odhalenie osobných údajov. Prieskum
dospel k záveru, že zneužitie počítačov sa rozšírilo vďaka nedostatočnej alebo
chýbajúcej kontrole. Väčšinu podvodov urobili zamestnanci, ktorí na svojej
pozícii mohli vkladať falošné údaje do systému alebo meniť existujúce údaje
bez potreby autorizácie (overenia). 25% všetkých podvodov sa dopustili vedúci
alebo riadiaci pracovníci, vnútorná kontrola bola nedostatočná ak ju tí, ktorí sú
za ňu zodpovední, mohli obísť.
Prieskum zistil, že z organizácií, ktorých sa týkal:
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25% nemá interný audit.
viac ako 60% neposkytuje školenia na zvýšenie povedomia o potrebe
zabezpečenia.
takmer 50% nedisponuje vedomosťami potrebnými pre počítačový audit.
viac ako 80% nevykonáva analýzu rizík.
Prieskum dospel k záveru, že vo väčšine prípadov by primerané kontroly
zabránili zneužitiu počítačov. Ako postupne narastá závislosť organizácií od
počítačov, rastie aj potreba efektívneho zabezpečenia.
Ďalší prieskum v roku 2001 odhalil, že:
Počítačové podvody a iné spôsoby zneužitia počítačov vzrástli za
posledné tri roky o 45%.
80% organizácii hlásilo zvýšené riziko počítačových podvodov
Priemerná strata spôsobená odhaleným podvodom bola £ 36.000.
Pridružili sa nové nebezpečenstvá spojené so stratou dobrého mena
kvôli nezachovaniu dôvernosti informácií a prípadom spojených s
pornografiou.
75% organizácií má moderné bezpečnostné predpisy pre IT (t.j. 25% ich
NEMÁ).
Iba 50% organizácií vytvorilo stratégie predchádzania podvodom.
Dohľad nad a kontrola prístupu sú stále nedostatočné.
Kontroly používania nových technológií (internet a e-mail) sú často
neprimerané.
Správa dospela k záveru, že akonáhle sa organizácii podarí zvládnuť riziko IT,
vyvstane nové. Audítori a manažéri by preto mali venovať zvýšenú pozornosť
hodnoteniu rizika a stratégiám na riadenie takýchto rizík.
Na minimalizáciu rizika počítačového podvodu Audítorská komisia odporúča:
Vytvoriť bezpečnostné predpisy pre IT.
Prideliť zodpovednosť za túto bezpečnosť.
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Vyhodnotiť interný audit – disponuje organizácia takými odbornými znalosťami,
aby mohla radiť vo veci kvalitnej kontroly?
Preveriť kontrolné mechanizmy práce IT.
Kontrolovať prístup do PC.
Zhodnotiť riziko a príležitosť.
Chrániť osobné údaje.
Zvýšiť informovanosť zamestnancov o prevencii počítačového podvodu a
zneužitia počítačov.
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OTESTUJTE SA
Odpovedajte na nasledujúce otázky a odpovede si skontrolujte s textom.
Vymenujte dve hlavné kategórie počítačového podvodu.
Ktorá je viac rozšírená?
Prečo sa ľahšie predchádza podvodom, pri ktorých bola nedovolene
použitá štandardná aplikácia?
Aký typ kontroly je najúčinnejší pri prevencii a odhaľovaní tohto typu
podvodu?
Prečo sú všeobecné kontrolné mechanizmy vhodnejšie pre podvody
realizované prostredníctvom priamej manipulácie počítačového
programu alebo súborov?
Vymenujte tri typy počítačového podvodu, ktoré využívajú
neštandardné počítačové vybavenie.
Uveďte päť častí stratégie prevencie podvodov, ktorú vytýčila
Audítorská komisia.
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17.59 AUDIT SYSTÉMOV, KTORÉ SÚ PRÁVE VO VÝVOJI
17.60 CIELE
Po absolvovaní tejto kapitoly budete vedieť:
Vysvetliť a odôvodniť účasť audítora na vývoji systémov.
Identifikovať ciele tejto zaangažovanosti.
Opísať charakter tejto zaangažovanosti.
Definovať rozdiel medzi previerkou všeobecných kontrol vývoja systémov
a previerkou vývoja konkrétnej aplikácie.
V tejto časti sa budeme odvolávať na niektoré koncepty, ktorým sme sa
venovali v predchádzajúcich častiach o kontrole vývoja systémov.
17.61 AUDIT SYSTÉMOV, KTORÉ SÚ PRÁVE VO VÝVOJI
Aj keď to nieje všeobecne akceptovaný prístup, medzi audítormi, a hlavne
internými audítormi, je rozšírený názor, že je ich povinnosťou preverovať
konkrétne aplikácie už vo fáze vývoja.
Hlavný argument proti účasti audítorov vo fáze vývoja je spojený s otázkou
nezávislosti a objektivity auditu: ak ste prispeli ku ktorejkoľvek fáze vývoja
systému, ste neskôr schopný tento systém objektívne kritizovať?
Hlavné dôvody, ktoré hovoria pre účasť audítorov na vývoji sú:
Zabezpečiť, aby boli do systému zabudované primerané kontrolné
mechanizmy.
Skontrolovať, či boli všetky fázy vývoja realizované správne vo vzťahu
k danému systému.
Oba aspekty, ktoré hovoria za účasť audítorov na vývoji, majú teda niečo
spoločné s kvalitou práce budúceho systému.
Prvý aspekt – primerané kontrolné mechanizmy – je opodstatnený faktom, že je
obvykle jednoduchšie a lacnejšie implementovať primerané kontroly hneď na
začiatku, ako meniť systém následne. Audítori, ktorí odmietajú účasť, až kým sa
niečo nestane, sú niekedy považovaní, a možno aj oprávnene, za defenzívnych
alebo nesmelých.
Cieľom audítora by malo byť pomáhať, ale nepreberať iniciatívu. Takto je
možné zachovať nezávislosť a objektivitu, lebo audítor sa nezúčastňuje
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rozhodovacieho procesu manažmentu, ale len poskytuje odborné pripomienky,
ktoré manažment nie je povinný akceptovať. Druh kontrol, o ktoré sa audítor
snaží, sú prevažne aplikačné kontroly.
Druhý aspekt – schvaľovanie jednotlivých vývojových fáz – je, alebo by mal byť,
menej kontroverzný. Vo väčšine organizácií riadi vývojový proces interné
oddelenie IT bez akejkoľvek inšpekcie zvonka. Aj keď existuje medziodborový
riadiaci výbor, jeho úloha je skôr v oblasti predpisov a nie účasti na priamom
riadení.
Z pohľadu spoločnosti je výhodné, ak systém schvaľuje, kontroluje rozdeľovanie
drahých zdrojov a monitoruje kvalitu práce a rozhodovania v každej fáze
informovaný „človek zvonka“. Nie je to potrebné pri každom vyvíjanom systéme:
audit musí selektovať, čomu sa bude venovať a zamerať sa na rizikové (obvykle
finančné systémy) a veľmi veľké (a preto vyžadujúce rozsiahle zdroje) alebo
strategicky dôležité systémy.
17.62 CIELE AUDÍTORSKEJ PREVIERKY
Audítor bude hľadať odpovede na nasledujúce otázky:
Zahájenie projektu
Sú vyvíjané tie správne systémy, ktoré budú plniť ciele organizácie?
Boli presne definované požiadavky?
Bolo začatie projektu schválené?
Uskutočniteľnosť, náklady a prínos
Bola uskutočniteľnosť projektu primerane preukázaná?
Boli uvážené všetky reálne alternatívy?
Sú odhadované náklady a prínos vyčerpávajúce a realistické?
Špecifikácia a architektúra
Má systém tú správnu funkčnosť a vlastnosti?
Boli potreby užívateľov primerane zohľadnené?
Sú kontroly vyčerpávajúce, primerané a uskutočniteľné?
Zodpovedajú špecifikácia a architektúra (stavba) systému normám?
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Testovanie a dokumentácia
Existujú dostatočné dôkazy o testovaní?
Boli testovacie dáta vyčerpávajúce a reprezentatívne?
Prispeli testovacími dátami aj užívatelia (a audítori)?
Existuje kompletná dokumentácia systému pre účely údržby
a prevádzky?
Plánovanie a príprava uvedenia do prevádzky (implementácie)
Je plán implementácie dôkladne prepracovaný?
Bol na prechod na nový systém vyčlenený dostatočný čas a zdroje?
Je školenie pre prevádzku a užívateľov dostatočné?
Sú príručky pre užívateľov skompletizované a vyčerpávajúce?
Post-implemetačná previerka (PIR)
Bola vykonaná previerka po uvedení do prevádzky?
Aké boli jej najdôležitejšie zistenia?
Venuje manažment potrebnú pozornosť poučeniu, ktoré z PIR vyplynulo?
V prípade, že takáto previerka nebola vykonaná, existujú dôkazy o nejakých
problémoch, ktoré nastali po implementácii? (Toto je argument, ktorý by audit
mohol použiť, aby presvedčil manažment, aby vykonával vlastné previerky.)
17.63 CHARAKTER AUDÍTORSKEJ PREVIERKY
Audit by si mal dať záležať, aby bol informovaný o každom návrhu nového
projektu. Je to možné docieliť tak, že bude uvedený na rozdeľovníku
príslušných riadiacich výborov, zápisníc z kľúčových porád vedenia a podobne.
Audítori by mali mať právo žiadať možnosť nahliadnuť do všetkých návrhov
nových systémov alebo rozšírení už existujúcich, alebo by im tieto mali byť
automaticky poskytované.
Audit by mal byť oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kontrolovať
doklady, robiť pohovory so zamestnancami, zúčastňovať sa porád o postupe
prác aspoň ako pozorovateľ. Je jasné, že k tomu treba pristupovať opatrne
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a s citom a nie spôsobom, ktorý by akýmkoľvek spôsobom mohol brzdiť alebo
rušiť postup projektu.
17.63.1 CVIČENIE
Zamyslite sa nad tým, čo sme si povedali o audite procesu vývoja v porovnaní
s tou istou témou v predchádzajúcej časti venovanej kontrolám vývoja
systémov. Aký je medzi nimi rozdiel? Aký je medzi nimi vzťah?
Aj keď sú názvy podobné ako tie použité predtým, ciele audítora ako aj jeho
metódy sa v mnohom líšia. V predchádzajúcej časti sme sa venovali
všeobecným opatreniam pri vývoji systému, a preto sme sa sústreďovali na
činnosti ako preverovanie dokumentácie a štandardov platných pre postupy
v jednotlivých fázach vývoja.
V tejto časti sme sa venovali tomu, ako sa tieto uplatňovali v konkrétnych
prípadoch, takže sme preverovali jednotlivé činnosti a rozhodnutia a vyvodili
sme z nich záver pre konkrétny systém.
Ale pri previerke konkrétnych prípadov sa audítor nielen dozvie niečo o vývoji
konkrétneho systému, ale v podstate vykonáva test príslušných všeobecných
kontrolných mechanizmov. A podobne predchádzajúca previerka všeobecných
kontrol vytvára rámec pre špecifické previerky.
Môžeme teda zhrnúť, že tieto dva druhy previerok sa vzájomne podporujú
a potvrdzujú.
OTESTUJTE SA
Odpovedajte na nasledujúce otázky a odpovede si skontrolujte s textom.
Vysvetlite, aké výhody prináša účasť audítora na procese vývoja systému.
Vymenujte prípadné negatíva tejto zaangažovanosti.
Ako si môžu audítori uchovať nezávislosť, keď pripomienkujú navrhované
kontrolné mechanizmy systémov počas ich vývoja?
Vymenujte aspoň dva ciele auditu ku každej z uvedených vývojových fáz:
Začiatok projektu
Uskutočniteľnosť, náklady, prínos
Špecifikácia a architektúra
Testovanie a dokumentácia
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Plánovanie a príprava implementácie
Post-implementačná previerka

Ako sa líši previerka vývoja konkrétneho systému od previerky kontrolných
mechanizmov vývoja systému?
Popíšte vzájomné pôsobenie previerky všeobecných kontrol a previerky
vývoja systému.
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Kapitola 18
Audítorské techniky s využitím počítačov (CAAT - Computer
Assisted Audit Techniques)
18.1 ÚVOD
Po tom čo sme sa venovali tomu, ako môže audítor kontrolovať počítačové
systémy, v tomto module sa budeme ďalej venovať tomu, akú úlohu zohrávajú
počítačové systémy v rámci auditu. Budeme sa venovať tomu, do akej miery
môže audítor využívať počítačové systémy k tomu, aby mohol využívať
audítorské techniky s využitím počítačov na zlepšenie efektivity svojej práce
a v konečnom dôsledku poskytovať lepšie audítorské služby.
18.2 CIELE
Po absolvovaní tejto časti budete vedieť:
Definovať CAAT
Rozpoznávať tri základné klasifikácie CAAT
Analyzovať príslušné výhody a nevýhody testovania dát a systémov
pomocou CAAT
Opísať využitie CAAT
Opísať využitie počítačov pri riadení audítorskej zákazky.

Plánovanie Vášho štúdia
Na absolvovanie tejto časti budete potrebovať cca dve hodiny. Absolvovanie
tejto časti bude pre Vás jednoduchšie, ak ste sa už oboznámili s kapitolami
o audítorskom dôkaze a audítorských technikách a poznáte a rozumiete práci,
ktorú audítori vykonávajú k tomu, aby mohli poskytnúť uistenie.
18.3 DEFINÍCIA CAAT
Audítorské techniky vyžívajúce pomoc počítačovej techniky (Computer Assisted
Audit Techniques) čiže CAAT, sú také, pri ktorých audítor využíva počítač na
realizáciu kontrolných testov alebo pri realizácii audítorských postupov. Niekedy
sa im hovorí aj vykonávanie auditu s využitím počítačov. V predchádzajúcej
kapitole sme sa venovali auditu počítačov a automatizovaných systémov.
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Mali by ste si tiež uvedomiť rozdiel medzi čistou CAAT , kedy audítor využíva
počítač na vytvorenie alebo pomoc pri vytvorení audítorských dôkazov
a automatizáciou auditu, kedy audítor využíva pomoc počítačovej techniky na
automatizáciu určitých individuálnych úloh pri plánovaní, práci v teréne alebo
vo fáze previerok. Spôsobom akými sa to deje je venovaná záverečná časť tejto
kapitoly.
Najskôr sa budeme venovať CAAT v ich prvom význame. Existujú tri hlavné
kategórie týchto typov CAAT:
CAAT na kontrolné testovanie dát
Audítor používa na kontrolu a testovanie obsahu dátových súborov, ktoré
sú súčasťou aplikácie, na ktorej sa audit vykonáva, zvláštny prehľadávací
program. Tento je schopný rozpoznať chybné údaje a poskytnúť
manažérske informácie.
CAAT na výkon kontrolných testov systémov
Audítor v testovanej aplikácii spracuje testovacie dáta, aby videl ako
aplikácia pracuje (napríklad výpočty) a ako funguje kontrola.
Analytické a pomocné CAAT
Na analyzovanie údajov získaných počas auditu sa používa zvláštny
software – nemusí ísť o údaje získané pomocou počítača. Ako príklad
môžeme uviesť regresnú analýzu a analytickú kontrolu historických
finančných údajov s cieľom zistiť, ako sa vyvíjajú v čase.
Software je možné využiť aj na pomoc pri audite, napríklad na
generovanie náhodných čísel počítačom pri manuálnom výbere vzoriek.
(Ak počítač vzorky aj vyberie, je možné toto považovať za testovanie dát
pomocou CAAT). V tejto časti sa budeme venovať testovaniu dát
a systémov pomocou CAAT.
18.4 VÝHODY CAAT
18..1 CVIČENIE 1
Napadajú Vás nejaké výhody, ktoré by mohli CAAT prinášať auditu? Spíšte čo
Vás napadlo a potom čítajte ďalej.
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Tieto techniky poskytujú v porovnaní s manuálnymi technikami audítorského
kontrolného testovania pri vhodnom použití viaceré výhody:
Väčší rozsah kontrolného testovania
Rýchlosť a presnosť, s akou je počítač schopný spracovať veľké množstvo
informácií, umožní audítorovi výrazne zväčšiť rozsah overovania – veľakrát až
na 100% pokrytia. Môže znížiť alebo dokonca eliminovať výberové riziko pri
minimálnom náraste nákladov na výkon auditu. Napríklad počítaču bude trvať
kompletný prepočet cien na zozname zásob len o málo dlhšie ako výber
a kontrola vzorky výpočtov.
Realizácie úloh, ktoré manuálne nie sú realizovateľné
V niektorých počítačových systémoch – hlavne tých dômyselnejších – neexituje
viditeľná stopa pre audit. Jediná možnosť, ktorá audítorovi zostáva, je použiť
počítač, aby prehľadal systém a potvrdil správnosť fungovania kľúčových
kontrol a procesov.
Cenová výhodnosť
CAAT môžu byť z pohľadu nákladov v porovnaní s alternatívnymi
manuálnymi postupmi veľmi efektívnou metódou na dosiahnutie cieľa.
Cenová výhodnosť využitia tejto techniky sa ešte zvyšuje tým, že ju je
možné opätovne použiť napr. v nasledujúcich rokoch. Je to tým, že
väčšina celkových nákladov sa vyskytne na začiatku pri jednorázových
nákladoch na vývoj.
Odstránenie opakujúcej sa práce
Tým, že opakujúcu sa a zdĺhavú prácu vykonáva počítač, ostáva
audítorovi viac času na dôležité aspekty jeho práce, kde je dôležitý jeho
úsudok.
Lepšie poznanie klientových systémov
Dôležitým vedľajším produktom využitia počítača ako nástroja auditu je,
že audítor sa môže dozvedieť oveľa viac o klientových systémoch.
18.5 PRÍKLADY CAAT NA TESTOVANIE DÁT A TESTOVANIE SYSTÉMOV
Ako sme už spomínali, táto kapitola sa sústredí predovšetkým na využitie CAAT
na kontrolné testy dát a systémov. Využitie oboch týchto techník je rozšírené
a audítor potrebuje rozumieť tomu, ako fungujú a aké sú ich výhody
a nevýhody. Na vykreslenie týchto bodov nám poslúži malá prípadová štúdia
imaginárneho systému platieb dodávateľom.
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Tento systém spracúva odberateľské faktúry a dobropisy (transakcie) a
produkuje šeky a platobné príkazy pre dodávateľov. Údaje o dodávateľoch sú
držané v hlavnej databáze, ktorá je pravidelne aktualizovaná o zmenené údaje
a nových dodávateľov raz týždenne, keď zbieha aktualizácia. Transakcie sú
zaraďované denne a platobné príkazy sa generujú na týždennej alebo
mesačnej báze. Všetky uhradené transakcie sú po miesiaci vymazané.
18.5.1 CVIČENIE
Zamyslite sa nad tým, aké informácie tento systém platieb dodávateľom
spracúva a ako by ich mal spracúvať. Potom sa zamyslite nad možnými
problémami, ktoré by mohli vzniknúť, napríklad pri zlom vstupe alebo
spracovaní a ako to audítor môže skontrolovať. Spíšte Vaše nápady na voľnú
časť strany.
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Poznámky
Jednou z možností ako otestovať chybný vstup je vytvoriť batchový súbor
(dávku) kontrolných vstupov – napr. faktúry a dobropisy – a nechať ho
systémom spracovať. Takto môže audítor otestovať každý mysliteľný druh
vstupu – správne údaje rovnako ako nesprávne – jednotlivo aj v kombinácii.
Audítor môže napríklad kontrolovať čo sa stane ak:
Identifikácia dodávateľa neexistuje v hlavnej databáze dodávateľov.
Identifikácia dodávateľa bola pri vstupe vynechaná.
Nákladový kód uvedený na vstupe neexistuje.
Faktúra a dobropis sú spracované naraz, a teda platobná povinnosť je
nulová.
Nie je uvedená faktúrovaná čiastka.
Bol vložený dobropis na zápornú čiastku.
Toto v žiadnom prípade nie je vyčerpávajúci zoznam kontrolných testov, ktoré
je možné uskutočniť v systéme platieb dodávateľom, ale zamyslenie sa nad
tým, ako sú tieto transakcie spracované v prípade nie dobre navrhnutého alebo
udržiavaného systému, presvedčí každého audítora o potrebe testovania tohto
systému.
18.5.2 CVIČENIE
Pre každý test z vyššie vedeného zoznamu najskôr napíšte, ako si
predstavujete, že by systém mal transakciu spracovať a potom napíšte, čo by
sa v najhoršom prípade mohlo stať.
Test
výsledok
(1)

Správne spracovanie

Najhorší možný

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Vo všetkých prípadoch okrem (4) by mala byť transakcia odmietnutá. V prípade
(4) nejde o jasnú chybu – je to celkom reálny scenár, ale systém ho musí byť
schopný spracovať. Správne spracovanie by mohlo vyzerať tak, že systém zruší
platobný príkaz a vyprodukuje potvrdenie o úhrade s nulovou sumou, ale so
všetkými náležitosťami transakcie.
Najhorší možný výsledok pre test (4) (a test (5)) by mohol nastať, keby systém
vyprodukoval šek bez uvedenia sumy. Nesvedomitý dodávateľ by tam mohol
doplniť akúkoľvek sumu a šek predložiť banke. Najhorším možným výsledkom
pri testoch (1) a (2) by bolo vystavenie šeku bez uvedenia príjemcu. Riziko,
ktoré tento scenár predstavuje je v tom, že niekto, napríklad zamestnanec, by
mohol šek spreneveriť, doplniť tam svoje meno a predložiť ho banke na výplatu.
Pri ostatných testoch sa nič horšieho ako účtovná chyba nestane, ale takéto
chyby by mohli mať vážne negatívne následky.
Spracovanie nezávislých údajov platobným systémom je len jeden z príkladov
počítačového auditu a predstavuje jednu techniku.
Pozrime sa teraz na audítorské testovanie toho istého systému s využitím
prehľadávacieho systému na kontrolu súborov s cieľom otestovať dáta.
Hlavná databáza dodávateľov, čo je stály súbor, obsahuje o každom
dodávateľovi tieto údaje:
Číslo dodávateľa
Meno dodávateľa
Adresu
Limit na výšku vystaveného šeku
Splatnosť
Zostatok
Meno, ktoré sa má uviesť na šek
Kumulované platby za rok
Platby za posledný rok
Databáza transakcií obsahuje nasledujúce informácie o každej transakcii, ale
uhradené transakcie sú po mesiaci vymazané:
Číslo dodávateľa
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Typ transakcie (faktúra, dobropis)
Dátum transakcie
Číslo šeku
Číslo objednávky
Hodnota šeku
Kód DPH
Hodnota DPH
Zľava
Dátum splatnosti
Indikátor, či bola faktúra uhradená (indikátor uhradenia
18.5.3 CVIČENIE
Predpokladajme, že máte prístup k všeobecnému prehľadávaciemu programu a
aj potrebné znalosti, aby ste ho vedeli používať. Aké testy si myslíte, že by Vám
pomohli lepšie posúdiť prácu systému a jeho kontrolných mechanizmov?
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Návrhy riešenia:
Hlavná databáza
Duplicitné číslo dodávateľa
Zostatok vyšší ako je povolený limit
Realizované platby tento aj minulý rok rovné nule
Všetky kreditné zostatky
Splatnosť viac ako 30 dní
Nevyplnené meno príjemcu
Neexistujúci limit
Databáza transakcií
Neznámy typ transakcie
Chýbajúce číslo objednávky
Chyba pri výpočte DPH
Dátum splatnosti uplynul. ale nebola uhradená (indikátor uhradenia)
Označená ako zaplatená, ale chýba číslo šeku
Prehnaná zľava
Kontrola následnosti faktúr, aby bola odhalená duplicita, alebo medzery
Test duplicity transakcií (dátum transakcie, č. objednávky, č. dodávateľa, suma
– všetko duplicitne)
Vzorka faktúr s nulovou sadzbou DPH
Vzorka monetárnych jednotiek všetkých transakcií

Oba súbory
Číslo dodávateľa na transakcii sa nenachádza v hlavnej databáze
Číslo dodávateľa na uhradenej faktúre – v hlavnej databáze nie je záznam o
platbe
18.6 VÝHODY A NEVÝHODY TESTOVANIA DÁT A SYSTÉMOV POMOCOU
CAAT
Obe techniky – testovanie dát aj testovanie údajov sú veľmi efektívnymi
metódami, ale každá má svoje silné aj slabé stránky. Ich využitie jednej z nich
je za niektorých okolností vhodnejšie, ale sú situácie, kedy sa navzájom môžu
dopĺňať.
Údaje v každom systéme predstavujú dôkazy o jeho fungovaní. Inými slovami,
údaje sa môžu do systému dostať len ak boli spracované. Toto spracovanie
vykonáva systém, a preto, ak majú kontrolné mechanizmy systému nedostatky,
pomocou chybných údajov by ste mali byť schopní získať o tom dôkazy.
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Testovanie dát v prvom rade pozostáva z techník vyhľadávajúcich údaje, kedy
audítor za pomoci počítača vyberie a analyzuje údaje zo systému, ktorý skúma.
Testovanie systému je obvykle založené na vložení fiktívnych údajov s cieľom
zistiť, či kontrolné mechanizmy aplikácie uspokojivo fungujú alebo nie a či sú
spoľahlivé.
Obe metódy – aj testovanie údajov aj testovanie systému – majú svoje slabé aj
silné stránky.
18.6.1 CVIČENIE
Pokúste sa prísť na niektoré relatívne výhody a nevýhody – tak praktické ako
teoretické – oboch týchto metód. Vypíšte ich do voľného miesta na stránke
a porovnajte s nasledujúcim zhrnutím.
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Testovanie systému
Výhody
Efektívna metóda testovania, teoreticky konečná, môže simulovať
akékoľvek okolnosti a ich kombinácie.
Výhodná v prípade, keď permanentné údaje v systéme obmedzujú
možnosti skúmania súborov.
Môže byť v pravidelných intervaloch opakované.
Nevýhody
Príprava testovacích údajov a očakávaných výsledkov môže byť prácna.
Je potrebné živý systém ochrániť pred následkami, ktoré by mohlo mať
vloženie nesprávnych (testovacích) údajov a zámerných chýb.
Môže sa teda stať, že testy bude potrebné realizovať na kópii živého
systému, nie v prevádzkovom prostredí; toto môže prípravu veľmi
skomplikovať a vyžiadať si pomoc zo strany oddelenia IT; možnosť
zníženia miery nezávislosti auditu.
Závery sú platné len v deň vykonania testu; systém mohol byť deň pred
a deň po kontrolných testoch zmenený; výsledky nemajú vypovedaciu
schopnosť o celom účtovnom období, za ktoré je kontrola vykonávaná.
Ďalšie poznámky
Testovanie sa môže obmedziť na určité časti systému, ako je zadávanie
údajov alebo kľúčové výpočty; toto by mohlo pomôcť znížiť komplikácie
pri príprave.
Integrované testovacie zariadenie (ITF - Integrated test facility)
predstavuje zdokonalenie základných testovacích metód a pomáha
prekonať niektoré obmedzenia; fiktívne údaje sú pripojené k živej hlavnej
databáze, čím sa v rámci živého systému vytvorí malý testovací systém;
testovacie transakcie vložené auditom sa potom spracúvajú oproti
fiktívnym záznamom v rámci bežného spracovania a tým sa eliminuje
riziko poškodenia skutočných živých údajov.
Testovanie dát
Výhody
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Nedeštruktívny spôsob testovania, prehľadávací software dáta iba číta,
nemení ich.
Výsledkom je audítorský dôkaz; ak kontrolný test odhalí chybné údaje,
dokazuje to, že slabé miesto systému malo negatívny vplyv na údaje
v systéme.
Potenciálne predstavuje dlhodobé spracovanie; údaje v systéme mohli
byť počas celého kontrolovaného obdobia a prípadne aj oveľa dlhšie
(napr. hlavná databáza mzdového systému).
Nevýhody
Vyžaduje použitie špeciálneho audítorského softwaru ako aj potrebné
znalosti jeho používania.
Rozsah testovania závisí od údajov v systéme; to môže byť vážnym
obmedzením.
Cyklicky sa meniace súbory (ako hlavná účtovná kniha) musia byť
uložené po tom, ako vypršala ich platnosť, aby mohli byť podrobené
testom.
Netestuje všetky možné okolnosti, ale len tie, čo sa vyskytli v čase, ktorý
predstavuje testovaný súbor.
V praxi je skúmanie súborov oveľa rozšírenejšou metódou CAAT, a preto
sa v ďalšom budeme venovať týmto technikám.
OTESTUJTE SA
Odpovedajte na nasledujúce otázky a svoje odpovede si skontrolujte s textom.
Definujte CAAT a uveďte ich tri typy.
Vymenujte tri výhody využitia CAAT.
Aký je rozdiel medzi metódami CAAT na testovanie dát a na testovanie
súborov?
Aké sú hlavné výhody a nevýhody CAAT na testovanie dát a testovanie
súborov?
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18.7 SOFTWARE NA PREHĽADÁVANIE SÚBOROV
18.8 CIELE
Po absolvovaní tejto časti budete vedieť:
Rozpoznať typy softwaru vhodné na audítorské skúmanie;
Rozobrať základné výhody a nevýhody každého typu;
Vysvetliť výhody prehľadávacieho programu v počítači;
Rozpoznať znaky prehľadávacieho programu;
Vymenovať fázy prieskumného projektu v počítači.
18.9 SOFTWAROVÉ ALTERNATÍVY
Audítori môžu na preskúmanie súborov použiť rôzne typy softwaru ako sú
programy vyrobené na objednávku, programy na tvorbu reportov a univerzálne
prieskumné programy.
Programy vytvorené na objednávku sú napísané v jednom so štandardných
programovacích jazykov ako sú COBOL alebo RPG a sú efektívne, ale finančne
náročné s ohľadom na čas a odborné vedomosti, ktoré sú potrebné nato, aby
mohli byť vyvinuté. A sú tiež málo flexibilné. Audítor potrebuje vopred vedieť,
aké kontrolné testy budú potrebné a nemôže systém rýchlo prispôsobiť tak, aby
by mu umožnil otestovať zaujímavé oblasti, ktoré by na základe výsledkov
počiatočných testov mali byť otestované.
Programy na tvorbu reportov sú zabudované v mnohých kompletných
účtovných (a iných) systémoch ako aj v niektorých systémoch vytváraných na
objednávku. Tieto môžu byť potenciálne v obmedzenej miere nápomocné pri
kontrolných testoch auditu, sú pomerne flexibilné, ale nie sú nezávislé od
hlavného softwaru – dá sa očakávať, že budú používať rovnakú logiku ako
hlavný systém. Každá chyba v hlavnom systéme môže program na tvorbu
reportov ovplyvňovať.
Univerzálne prieskumné programy sú riešené tak, aby produkovali
jednorázové reporty z akéhokoľvek systému. Sú veľmi výkonné, flexibilné
a nezávislé od systému, na ktorom je vykonávaný audit, ale chýbajú im
základné funkcie, ktoré audítori potrebujú ako výber vzoriek, kontrola duplicity.
Špecializovaný audítorský prehľadávací program je pravdepodobne tou
najlepšou alternatívou a existuje ich veľa. Sú flexibilné, nezávislé a sú schopné
vykonávať aj špecifické funkcie potrebné pre testovanie auditom. Niektoré
z nich sa dajú použiť len pri konkrétnych typoch počítačov, čo obmedzuje
možnosť ich využitia hlavne pre externých audítorov, nakoľko ich klienti môžu
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používať širokú škálu hardwaru. Samozrejme pre interný audit toto nemusí
predstavovať až taký problém. Programy, ktoré sú viazané na konkrétny typ
hardwaru, sú väčšinou využívané priamo na vlastných počítačoch klienta.
Tieto programy majú obyčajne tieto funkcie:
Atribútny výber vzoriek
Testovanie duplicity
Prepočet
Porovnanie súborov a záznamov
Štatistický výber vzoriek
Sčítanie
Počítanie
Vrstvenie
Zhrnutie
Generovanie reportu
18.9.1 CVIČENIE
Je vo vašej organizácii používaný prehľadávací software? Ak nie, používajú ho
externí audítori?
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Pokúste sa zistiť, o aký program sa jedná a na akých typoch počítačov pracuje.
Požiadajte niekoho, aby Vám predviedol ako funguje alebo aspoň, aby Vám
ukázal nejaké reporty, ktoré program vygeneroval spolu s príkazmi
a zoznamom parametrov, aby ste videli, aký test vlastne prebehol.
18.10 AUDÍTORSKÉ KONTROLY S POMOCOU OSOBNÉHO POČÍTAČA
Rozšírenie využívania osobných počítačov (PC) viedlo k rozvoju flexibilných
audítorských metód preverovania. Počítač sa stal štandardným vybavením a aj
keď je kompatibilita rôznych typov centrálnych počítačov a minipočítačov
minimálna, z každého počítača je možné pomerne ľahko údaje stiahnuť na PC
a naopak.
Mnoho audítorov teraz využíva možnosť stiahnuť si údaje z klientovho počítača
na svoje PC, kde už majú nainštalovaný prehľadávací program. To technicky
znamená, že môžu ten istý program použiť pre hociktorý typ počítača, a tak si
môžu rozširovať skúsenosti a vedomosti o jednom programe a nedeliť svoju
pozornosť medzi viaceré.
Tento postup je výhodný aj z pohľadu nákladov na vzdelávanie a starostlivosť
a aj náklady na vlastný software predstavujú len zlomok nákladov na program
inštalovaný na centrálnom počítači. Prehľadávací program inštalovaný na PC je
tiež priamo kompatibilný s každým systémom, ktorý beží na PC a tieto sú
najrozšírenejšie.
Existuje viacero takýchto programov, ale najrozšírenejšie vo Veľkej Británii sú
dva kanadské programy ACL (Audit Command Language) a IDEA (Interactive
Data Extraction and Analysis).
V ďalšom sa budeme venovať jednotlivým fázam, ktorými musí audítor prejsť pri
skúmaní súborov pomocou PC.
Identifikácia
V prvom rade musí správne identifikovať súbor, ktorý chce preskúmať. K tomu
je potrebná istá znalosť systému. Kde je súbor? V akom je formáte? Bude
potrebné ho skonvertovať pred začatím práce?
Výber
V prípade veľkých súborov môže byť nutné eliminovať niektoré záznamy alebo
ich časti, ktoré pre účely auditu nie sú dôležité a tak ušetriť miesto na harddisku
PC a tiež minimalizovať čas sťahovania údajov a ich spracovania. Nato je
možné využiť software hlavného počítača.
Sťahovanie dát
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Dáta sú fyzicky prenesené z centrálneho počítača na harddisk audítorovho PC.
V závislosti od zdroja alebo od veľkosti súborov to môže byť obyčajné
kopírovanie cez disketu alebo prostredníctvom komunikačného systému alebo
pomocou pripojenia CD-ROM mechaniky k PC.
Konverzia a definovanie
V závislosti od zdroja sa môže stať, že bude potrebné dáta zkonvertovať do PC
formátu. Väčšina prehľadávacích programov obsahuje príslušenstvo, ktoré im
umožňuje rozpoznať a konvertovať všetky bežné formáty používané hlavnými
počítačmi a mini počítačmi.
Nesmieme zabúdať, že tieto programy sú celkom nezávislé od systému, ktorý je
podrobovaný auditu, a preto môžu vyžadovať vloženie informácií o štruktúre
záznamu a poliach dát, aby sa s nimi dalo pracovať.
Pre niektoré bežne používané PC programy sú definícia záznamu a polí už
v prehľadávacom programe zahrnuté. Pri niektorých databázových PC
programoch je definícia dát zabudovaná priamo v dátových súboroch a tieto
potom môže prehľadávací software priamo interpretovať. Ale ak je systém,
ktorý má byť podrobený auditu jedinečný alebo neznámy software, budete
musieť tieto definície zadať sami. Potrebné špecifikácie by ste mali dostať od
oddelenia IT.
Spracovanie a výsledok
Teraz už môžu byť dáta preskúmané a výsledok predložený. Presný postup
prác, ktoré treba vykonať závisí od rozhodnutia audítora, akú vhodnú techniku
použije a či je k dispozícii vhodný software na splnenie tejto úlohy.

OTESTUJTE SA
Odpovedzte na nasledujúce otázky a odpovede porovnajte s textom:
Vymenujte štyri druhy softwaru, ktoré je možné použiť na prieskum súborov
a ku každému uveďte aspoň jednu výhodu a jednu nevýhodu jeho použitia.
Vymenujte osem spoločných znakov špecializovaného audítorského
prehľadávacieho programu.
Aké sú hlavné výhody využitia prehľadávacieho programu inštalovaného na
PC?
Vymenujte päť fáz auditu pomocou prehľadávacieho programu
inštalovaného na PC.
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18.11 VYUŽITIE POČÍTAČOV PRI RIADENÍ AUDITU
18.12 CIELE
Po absolvovaní tejto časti budete poznať význam využitia počítačov pri:
Plánovaní
Dokumentácii
Kontrole auditu.
Na začiatku tejto kapitoly sme spomínali rozdiel medzi CAAT a automatizáciou
auditu.
V tejto časti sa budeme venovať tomu druhému spôsobu, ako môžu audítori
využívať počítače vo svoj prospech – využitie počítačov pri riadení auditu.
Tejto téme sa budeme venovať v troch častiach:
Plánovanie auditu
Pracovné materiály a počítač
Kontrola auditu
Upozorňujeme, že informácie v podkapitole o plánovaní auditu platia pre interný
audit. Informácie uvádzané v ostatných podkapitolách platia ako pre interný tak
pre externý audit.
18.13 PLÁNOVANIE AUDITU
Proces realizácie stanovenia potrieb auditu a aj tri hlavné typy postupov
plánovania auditu sú zložité a časovo náročné. Viaceré organizácie verejného
sektora vyvinuli vlastné počítačové programy na plánovanie auditu a iné si
zakúpili programy vyvinuté spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú navrhovaním
a tvorbou počítačových programov.
Tieto programy manažérom auditu umožňujú:
Stanoviť potreby auditu, frekvencie jeho opakovania a rozsah kontroly.
Nakoľko vzorce na výpočet indexu rizika sú vo väčšine prípadov odvodené
z matematických vzorcov, počítač môže byť veľkou pomocou pri tomto
„hraní sa s číslami“.
Zachovávať plány auditu v užívateľsky prístupnej podobe (to sa týka aj
externého auditu).
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Monitorovať jednotlivé ciele ako aj časový priebeh auditu a kontrolovať jeho
výkonnosť (to sa týka aj externého auditu).
Poskytovať informácie o nákladoch spojených s časom vynaloženým na
realizáciu auditu, ktoré budú neskôr prefaktúrované príslušnému
prevádzkovému centru, v ktorom bol audit vykonaný.
18.4 PRACOVNÉ MATERIÁLY A POČÍTAČ
Začiatok využívania mikropočítačov pri výkone auditu viedol k zvýšeniu
efektívnosti a účinnosti auditu. Príklady využitia mikropočítačov sú uvedené
nižšie. Audítori vždy pracovali s textom, ale v minulosti to bolo pomocou papiera
a pera. Pri tom vznikali hromady popísaných, poškrtaných a prepísaných
hárkov papiera, ktoré len plnili odpadkové koše.
Spracovanie textu na počítači umožňuje audítorom písať, preskupovať a tríbiť
poznámky a správy audítora oveľa rýchlejšie a presnejšie ako tomu bolo
v minulosti.
Aj pre schémy boli mikropočítače prínosom. V minulosti boli schémy výsledkom
práce s ceruzkou a šablónami na obrovských hárkoch papiera. A keď už sa dali
považovať za hotové, nové informácie alebo poznámky kontrolóra mohli mať za
následok pracné prerábanie. Aj keď schéma presne vystihovala situáciu pri
momentálnom audite, pri ďalšom už mohla byť neaktuálna. V dnešnej dobe
máme k dispozícii softwary, ktoré audítorom umožňujú schémy jednoducho
nakresliť aj meniť. Po ukončené prípravy schémy, môže byť táto uložená
v elektronickej podobe a v priebehu nasledujúcej kontroly byť potom podrobená
previerke a aktualizovaná.
Odkedy bol vynájdený papier, používali audítori pre svoje upratané riadky
a stĺpce čísel tabuľky. Elektronické tabuľky sú omnoho rýchlejšie a lepšie. Stačí
jedenkrát vytvoriť vzorec pre prácny matematický výpočet a tiež zaistia presné
sčítavanie číselných súm zakaždým, keď je vložený nový údaj.
Databázy výrazne ovplyvnili prácu audítora. Audítori môžu databázy využívať
na zbieranie údajov a ich analyzovanie rôznymi spôsobmi. To im ušetrí námahu
spojenú so zhromažďovaním faktov a čísel a ostane im viac času na
intelektuálnu prácu spojenú s vyhodnocovaním zhromaždených údajov.
Ale ani využitie mikropočítačov sa nezaobíde bez problémov:
mnohí audítori uchovávajú svoje tabuľky, databázy a textové súbory na
disku. Veľké množstvo informácii môže byť takto uložené na fyzicky malom
priestore. Ale s touto výhodou sú spojené aj isté riziká. Zmeny prostredia
môžu disky zničiť a tým sa ťažko získavané informácie stratia navždy.
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Disky musia byť chránené pred teplom, zimou a elektronickou
interferenciou.
Informácie, ktoré boli v minulosti zachytené v objemných pracovných
materiáloch, ktoré boli jasne viditeľné sa dnes dajú tajne schovať do vrecka
na kabáte. A okrem toho, je možné informácie meniť v podstate bez toho,
aby po tomto zásahu ostala stopa.
Pri pomenúvaní súborov je potrebné zaviesť určitú mieru štandardizácie,
aby sa tí, ktorí sú oprávnení sa k informáciám dostať, sa k nim aj naozaj
dostali. V opačnom prípade sa môže stať, že pri hľadaní súboru, ktorý
potrebujete, strávite hodiny prezeraním jednotlivých súborov.
Dáta v elektronickej podobe sa môžu ľahko stratiť. Je preto nevyhnutné
každý večer robiť kópie všetkých diskov ako zálohu. Po ukončení práce
v teréne by sa malo v robení záloh pokračovať až dovtedy, kým nebudú
ukončené previerky pracovných dokumentov a všetky poznámky k týmto
previerkam nebudú uzavreté.
Pri kontrole elektronických pracovných materiálov nastáva ďalšia
komplikácia, a to že kontrolór musí mať svoj vlastný počítač. Poznámky by
asi bolo lepšie robiť rukou, aby sa predišlo zmätku. Ale niektorí sa pri
kontrole pracovných materiálov nechajú tak uniesť svojimi elektronickými
slovami a ľahkosťou s akou sa zmeny dajú robiť, že tieto zmeny robia
priamo do elektronických materiálov. Pre audítora, ktorý audit vykonával
a má sa týmito poznámkami riadiť, bude zložité sa nimi riadiť a pre
audítora, ktorý vykonával previerku bude ťažké nájsť závery.
18.15 KONTROLA AUDITU
Počítače môžu byť nápomocné aj pri kontrole audítorskej práce. Obvykle má
každý audit pridelený jedinečný identifikačný kód a je vytvorená databáza, kde
sú pri každom kóde auditu uvedené informácie ako dátum vykonania
posledného auditu a číslo stáleho spisu. V takýchto systémoch obvykle
pracovníci na týždennej a mesačnej báze dopĺňajú údaje do pracovného
výkazu, pričom pre jednotlivé aktivity sa používajú rôzne kódy podľa kódov
auditu uložených v databáze. Informácie z jednotlivých výkazov sú potom
vložené do systému a ten vypracuje rôzne reporty, ktoré potom manažment
auditu analyzuje. Výsledky týchto analýz poskytujú manažmentu auditu
základné informácie potrebné pre kontrolu a monitorovanie auditu a hodnotenie
jeho výkonnosti.
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Všeobecný prehľadávací program
testovanie dát aj testovanie údajov
Integrované testovacie zariadenie (ITF)
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