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Sídlo společnosti:

Najviac oceňujem: Jičín Stráňavy, Slovensko
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         analýzu medziročných zmien, Obor činnosti:
auditorské služby

Používaný software:
DATEV - AUDIT

DATEV - SME

Technické řešení: 
lokální stanice

Hodnocení efektivity práce nad auditorskou dokumentací 

Reakce kontrolních orgánů KAČR a SKAU  

Nepracujem v tíme.

Nejvýznamněji oceněné části programů, v čem mi využívání programů nejvíce 

pomáhá?

Hodnocení dostupnosti potřebných informací z programu, archivace dat, 

formalizace pracovních postupů.

Program je časovo náročný pri zakladaní prvých klientov, zvládnutí postupu 

spracovania dokumentácie a ovládania programu ako takého.  S prvým 

klientom som sa pasovala takmer 10 dní (dlhší ako 8-hodinový pracovný čas) - 

len čas na spracovanie dokumentácie bez práce vykonanej u klienta.

"Využívanie programu mi zefektívnilo prácu v období pred 

podaním daňového prizania a zostavením účtovnej závierky u 

klienta. Importom hlavnej knihy klienta do programu sa výrazne 

skrátil čas kontroly správnosti zostavených výkazov."

V ďalších rokoch je čas na spracovanie závislý od rozsahu zmien u klienta 

(zmena zamerania činnosti, personálne zmeny, organizačné zmeny a pod.).

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

programu i ke změně způsob práce nad auditorskou zakázkou?

Jednotlivé pracovné listy v plánovacej fáze upravujem podľa zistení z minulých 

období o nové informácie a spracovanie najrozsiahlejších mi netrvá viac ako 

1,5 - 2 hodiny.

Pre lepšiu dostupnosť spracovaných pracovných listov z minulých období si 

archivujem pracovné listy v pdf formáte, takže môžem mať súbežne otvorené 

PL minulých rokov pri spracovaní PL overovaného obdobia. Dôležité údaje 

(výsledky analýz, trendy a číselné údaje) vkladám do dokumentov, aby som ich 

mala k dispozícii priamo. Zriedka ich ukladám cez sponku, pretože 

archivovaním na externom zdroji by som stratila link na tieto údaje.

Ku kontrole pracovnej dokumentácie som bola vyzvaná kontrolórom vytlačiť 

pracovné listy a priložiť ich do spisu kontrolovaného klienta.

         možnosť doúčtovania nezaúčtovaných a neopravených chýb a 

porovnanie výkazov klienta s výkazmi po vykonaných opravách pre 

rozhodnutie o modifikácii stanoviska v správe audítora
         pracovné listy sú urobené veľmi podrobne, takže nemám obavu, že 

niektoré fakty opomeniem
         prenesením trvalých zistení z minulých účtovných období mám v 

štrukturovanej forme spracované základné údaje o klientovi, upozornenia na 

riziká resp. iné dôležité informácie .

"Na konzultácie, technickú podporu, hotline nedám dopustiť! 

Som maximálne spokojná."

DATEV.cz s.r.o.



Celková spokojenost s využitím programu pro auditorskou práci, přínos programu pro auditorskou práci.

Hodnocení komplexnosti programů DATEV pro vedení auditorské zakázky. 

Spisy všetkých klientov mám stále so sebou (ak mám pri sebe notebook), takže môžem kvalifikovane komunikovať  s 

klientom pri riešení aktuálnych problémov a zároveň  zaznamenať komunikáciu priamo v spise.

Neviem, či sa dá program použiť pri audite obcí. V súčasnosti je snaha zvýšiť kritériá pre povinný audit, takže fyzické osoby 

sa budú musieť viac orientovať na audit neziskovej sféry alebo audit obcí. 

Hodnocení uživatelského prostředí programů, podpory DATEV.cz  při práci 

Na konzultácie, technickú podporu, hotline nedám dopustiť! Som maximálne spokojná s prístupom pracovníkov pri riešení 

problémov, s ktorými som sa na nich obrátila.

Využívanie programu mi zefektívnilo prácu v období pred podaním daňového prizania a zostavením účtovnej závierky u 

klienta. Importom hlavnej knihy klienta do programu sa výrazne skrátil čas kontroly správnosti zostavených výkazov.


