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Vlirok auditora

Provedljsem audit piiloZene ridetni zttv€rky spolednosti Cesk6 alzheimerovsk6 spole6nost, o.p.s. (d6le take
,,Spolecnost") sestaven6 na z6klad6 deskfch ridetnich piedpis0, kter6 se skl6d6 z rozvany
k 31. prosinci2018, vykazu zisku a ztrlty za rok kondici 31. prosincem 2018, a piilohy teto 6detni zAv1rxy,
kter6 obsahuje popis pou2itfch podstatn;ich Odetnich metod a dalsi vysv6lujici informace. Udale
o Spolednostijsou uvedeny v lvodu piilohy teto 0detni zitvdrky.

Podle meho nAzoru fdetni zAvdrka pod6vii v6rn! a poctivf obraz aktiv a pasiv spolednosti fleskdr
alzheimerovsk6 spolednost, o.p.s. k 31. prosinci2OlS a n6kladir a v;Tnosii a vlisledku jejiho hospodaieniza
rok kondici 31. prosincem 2018 v souladu s desklmi ddetnimi piedpisy.

Zlklad pro vf rok

Audit jsem provedl v souladu se z6konem o auditorech a standardy Komory auditorfr eeske republiky pro
audit, kterlimi jsou Mezin6rodni standardy pro audit (lSA) piipadn6 dopln6n6 a upraven6 souvisejicimi
aplikadnimi doloZkami. Moje odpovddnost stanovend t6mito piedpisy je podrobn6ji pops6na v odditu
Odpov6dnost auditora za audit ridetni zitv€rky. V souladu se z6konem o auditorech a Etickfm kodexem
piijatfm Komorou auditor0 Ceske republiky jsem na Spolednosti nez6vislf a splnit jsem i datsi eticke
povinnosti vypllvajici z uvedenlch piedpis&. Domniv6m se, Ze d0kazni informace, ktere jsem shromdZdil,
poskytuji dostatednli a vhodnf zt:klad pro vyj6dieni meho vfroku.

Odpov6dnost ieditele Spolednosti za f 6etni zAvlrku

Reditel Spolednosti odpoviddr za sestaveni r.idetni zilvdrky podavajici v6rn! a poctivf obraz vsoulaou
s cesklmi 0detnimi piedpisy a za takovy vnitini kontrolni syst6m, kterf povaZu je za nezbytnf pro sestavenl
0detni z1vlrky tak, aby neobsahovala vfznamn6 nespr6vnosti zp0soben6 podvodem nebo chybou.

Pii sestavov6ni 0detni zav€rky je ieditel Spolednosti povinen posoudit, zda je Spolednosti schopna
nepietr2it6 trvat, a pokud je to relevantni, popsat v pilloze 0detni zAvdrky z6leZitosti tfkajici se jejiho
nepietrZiteho trvini a pouZiti piedpokladu nepietrZiteho trv6ni pii sestaveni 0detni zAv6rky, s vfjimkou
piipad&, kdy ieditel planuje zru5enI Spolednosti nebo ukondenijeji dinnosti, resp. kdy nem6 jinou re6tnou
moZnost neZ tak udinit.

Odpov6dnost auditora za audit ri6etni zlvdrky

M17m cilem je ziskat piim6ienou jistotu, Ze 0detni zAvlrkajako celek neobsahuje vyznamnou nespr6vnost
zp&sobenou podvodem nebo chybou a vydat zpri:u auditora obsahujici m0j vf rok. Piim6ien6 mira jistoty je



velka mira jistoty, nicm6n6 neni zdrukou, Ze audit provedenf v souladu s vlise uvedenlimi piedpisy ve v5ech
piipadech v 0detni z6vdrce odhali piipadnou existujicivyiznamnou nespr6vnost. Nespr6vnosti mohou vznikat
v d0sledku podvodr} nebo chyb a povaZuji se za v,!znamn6, pokud lze re6ln6 piedpokliidat, 2e by jednoiliv6
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnutl, kter6 uzivatele rjdetni z6v6rky na jejim zilklade
piijmou.

Pii proviid6niauditu v souladu s vfse uvedenlmi piedpisy je mou povinnosti uplatriovat b6hem cel6ho auditu
odbornf fsudek a zachovlvat profesni skepticismus. D6le je mou povinnosti:

- ldentifiKovat a vyhodnotit rizika vliznamn6 nespr6vnosti 0cetni zdvlrky zpflsoben6 podvodem nebo
chybou, navrhnout a provdst auditorsk6 postupy reagujici na tato rizika aziskat dostatedn6 a vhodn6
d0kaznl informace, abych na jejich z6klad6 mohl vyj6diit vlirok. Riziko, Ze neodhalim vyznamnou
nespr6vnost, k ni2 do5lo v dfrsledku podvodu, je v6t5i ne2 riziko neodhaleni vfznamn6 nespr6vnosti
zp0soben6 chybou, protoZe soud6sti podvodu mohou byit tajne dohody, falsov6ni, 0mysln6
opomenutl, nepravdiv6 prohl65eni nebo obchizeni vnitinich kontrol.

- Sezn6mit se s vnitinim kontrolnlm syst6mem Spolednosti relevantnim pro audit v takov6m rozsahu,
abych mohl navrhnoui auditorske postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti, nikoli abvch mohl
vyjadiit ndzor na 0dinnost jejiho vnitiniho kontrolniho syst6mu.

- Posoudit vhodnost pouZitlch Udetnich pravidel, piim6ienost provedenfch 0detnich odhadfr
a informace, kter6 v t6to souvislosti ieditel Spolednosti uvedl v piiloze ildetni z6vdrky.

- Posoudit vhodnost pouZiti piedpokladu nepietrZiteho trv6ni pii sestavenl Odetni zAvlrky ieditelem
a to, zda s ohledem na shrom62d6ne d0kazni informace existuje v5iznamn6 nejistota vyplfvajici
z ud5losti nebo podminek, kter6 mohou vlznamn6 zpochybnit schopnost Spolednosti nepietr2ite
trvat. JestliZe dojdu k zAvEru, Ze takov6 vyznamnA nejistota existuje, je mou povinnosti upozornit
vna5i zprAvd na informace uveden6 v t6to souvislosti v piiloze 0detnf zAverky, a pokud tyto
informace nejsou dostatedn6, vyj6diit modifikovan;i vfrok. M6 z6v6ry tlikajici se schopnosti
Spolednosti nepletrZite trvat vych6zeji z dfrkaznich informaci, kter6 jsem zfskal do data m6 zpr1vy.
Nicm6n5 budouci uddrlosti nebo podminky mohou v6st k tomu, Ze Spolecnost ztrati schopnost
nepietrZit6 trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlendnia obsah 0detni zitv€rky, vdetn6 piilohy, a ddle to,zda 1detni
zAvbrka zobrazuje podkladove transakce a ud6losti zp0sobem, kteryi vede k v6rn6mu zobrazeni

Mou povinnostije informovat ieditele mimo jine o pldnovan6m rozsahu a nadasov6ni auditu a o vfznamnlch
zji5t6nich, kterd jsem v jeho pr0b6hu udinil, vdetnd zji5tdn5ich vfznamnlch nedostatk0 ve vnitinim kontrolnim
syst6mu.

V Miro5ovicich dne 25. biezna 2019.

Auditor.

Ing. Daniel Horad dislo oprdvndni 1979 KAe R

Miro5ovice, Pod JeZovem 336
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