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Ing. Petr Lukeš, auditor

Sídlo společnosti:
1.       Vedení auditorské dokumentace Jičín Brno
2.       Datové analýzy v čase, sestava „Zjištění rizik“ je moje nejoblíbenější

Obor činnosti:
auditorské a znalecké službyposkytování audit. služeb

4.       Celá sekce „Plánování auditorského postupu“ (510-585) auditorské a znalecké službyposkytování daňového porad.
auditorské a znalecké službyčinnost účetních poradců

Hodnocení efektivity práce nad auditorskou dokumentací 

Profil společnosti:
společnost byla založena   

v roce 1991
více než 100 zaměstnanců ve společnosti jsou 3 auditoři
partnerem je např. Lufthansa  se SW pracují ze 75% samost.

a z 25% v týmu

Používaný software:
DATEV - AUDIT

DATEV - ROA

Reakce kontrolních orgánů KAČR a SKAU  

Technické řešení: 
síťové řešení

Celková spokojenost s využitím programu pro auditorskou práci

Hodnocení komplexnosti programů DATEV pro vedení auditorské zakázky 

Používáme výhradně DATEV AUDIT.

R E F E R E N C E

Struktura programu je velmi široká a komplexní, chce to získat rutinu v jeho 

ovládání. S podporou jsme zcela spokojeni.

Pokud člověk ví kam má šáhnout, tak je dostupnost výborná. Ale předpokládá 

to solidní úroveň ovládání programu, která se dostaví při intenzivním 

používání. Program umí spoustu věcí, my jsme možná na 50%.

14.3.2013

Tým tvoří max. 2 osoby ( auditor a asistent). Práce je efektivnější, auditor má 

okamžitou kontrolu a může do dokumentů hned zasahovat.

Schopnosti programu jsou jednoznačně veliké a jeho přínos pro auditorskou 

práci nezpochybnitelný. Jediný problém je potřebný čas x rozpočet zakázky.

"Schopnosti programu jsou jednoznačně veliké a jeho přínos pro 

auditorskou práci nezpochybnitelný"

"Struktura programu je velmi široká a komplexní, chce to získat 

rutinu v jeho ovládání.  S podporou jsme zcela spokojeni."

Hodnocení uživatelského prostředí programů, podpory DATEV.cz při práci

Nejvýznamněji oceněné části programů, v čem mi využívání programů nejvíce 

pomáhá?

Časově hodně náročné je vytvoření  přijatelného spisu v prvním roce, ale 

vyplatí se velmi pro další roky. Uvítali jsme zkrácenou formu pracovních listů 

210 a 320, 400 (rizika).

Hodnocení dostupnosti potřebných informací z programu, archivace dat, 

formalizace pracovních postupů

Hodnocení práce v auditorském týmu (pracujeme–li tak), vedlo zavedení 

programu i ke změně způsob práce nad auditorskou zakázkou?

3.       Určení jednotlivých úrovní materiality, faktory spolehlivosti a stanovení 

počtu vzorků k testování 

Zatím jsme měli kontrolu do r. 2009 – tam jsme používali a ke kontrole 

předložili převážně papírovou formu spisu. Do PC se nikdo nedíval. Od 2010-

ROA vedeme spis naopak převážně elektronicky, tiskneme jen vybrané 

důležitější pracovní listy.

Reference - D.R.M. Europe Partner, s.r.o. 1 DATEV.cz s.r.o.


