Ukázkový zápočtový test - Finanční audit
TVRZENÍ (správná odpověď 1 bod)
Auditor si může vybrat, jestli provede finanční audit podle českých
1
auditorských standardů nebo podle ISA.
Auditor se nemusí zabývat událostmi po datu účetní závěrky, i když jsou
2
pro auditovanou společnost významné.
3
Spis auditora je majetkem KAČR.
4
Na asistenta auditora se nevztahuje Etický kodex.
Ověřování zakázky se účastní dvě samostatné strany: auditor a
5
předpokládaní uživatelé auditorské zprávy.
Přirozené riziko představuje možnost, že zůstatek účtu nebo účetní
6
operace jsou nesprávné a tyto nesprávnosti nebudou odhaleny
kontrolním systémem.
Analytické testy spolehlivosti se provádějí za účelem získání informací o
7
spolehlivosti informačního systému společnosti.
Auditorův odhad jednotlivých komponentů rizika auditu se již nemůže v
8
průběhu auditu měnit.
Čím vyšší je odhad přirozeného a kontrolního rizika, tím vyšší
9
spolehlivosti musí auditor dosáhnout při uplatňování testů věcné
správnosti.
Riziko, že auditor může vydat neodpovídající výrok o účetní závěrce, se
10
nazývá kontrolním rizikem.
11
Auditor může účetní jednotce nařídit přeúčtování chyb na účtech.
12
Existuje pět možných modifikací auditorského výroku.
Účetní informace generované automatickým účetním systémem není
13
třeba ověřovat.
Hladinu významnosti musí auditor stanovit pouze na základě číselných
14
parametrů určených KAČR.
Pokud auditovaný klient není vůbec schopen doložit účetní záznamy
15
příslušnou dokumentací, musí dát auditor výrok se zdůrazněním
skutečnosti.
Zjišťovací riziko určuje takovou hodnotu nesprávností, kterou bude
16
auditor považovat za významnou ve vztahu k účetní závěrce.
Auditor nemusí do spisu auditora zmiňovat možná ohrožení své
17
nezávislosti, stačí, když je o nich ústně informován partner zakázky.
Ověření existence majetku a závazků je možné pouze kontrolou všech
18
příslušných účetních dokladů.
Provedení testů věcné správnosti je součástí předběžných plánovacích
19
procedur.
Pokud chce auditor upozornit společnost na dílčí nedostatky, učiní tak
20
ústním pohovorem s vedením společnosti.

OTÁZKY ZA 4 BODY:
1. Co je audit a co je jeho cílem?

ANO

NE

2. V jakém případě nesmí auditor poskytovat účetní jednotce auditorské služby?

3. Vyjmenujte všechny činnosti související s vlastním provedením auditu.

4. Popište význam a způsob provádění analytických testů věcné správnosti.

5. Jaké skutečnosti testujeme při testech věcné správnosti? Jakým způsobem?

6. Popište, jakými metodami je prováděn auditorský výběr vzorku.

7. Provádíte testy detailních údajů u vybraných položek účetní závěrky. Uveďte, jaké
důkazní informace budete požadovat u dlouhodobého hmotného majetku. Vypište,
co může způsobit jeho nadhodnocení v účetnictví.
Popište metody získávání důkazních informací.

8. V jakých případech je vydáván výrok se zdůrazněním skutečnosti? Uveďte příklad.

9. Uveďte příklady situací signalizujících chybu nebo podvod.

10. Vypočtěte velikost vzorku pro testování, pokud znáte:
PV = 1 000 000
R=3
V = 200 000
ON = 100 000
FR = 1,5

