Nlrtottki 37l, Přibr.m

AUDIT
s.r.o.

oBcE,

261 01

ČesM rcpublike
rél fil42 ó(p 369 86l
úpi§ do OR u Mě§t§kého §oudu
v Pnze, oddil c, lložb 97022

DIč: C227110753
wwtť.auditobc€.c,

ZPRÁVA NEZÁvIslBrro AUDITORA
StatutáLrírimu orgánu spolku

Národní sít' Mí§tnich akčníchskupin Ceské republiky, z, s,, sídlem: Opavská 228, 747
Hradec nad Moravicí

41

IČ 28554272

Zpráva o auditu účetnizávěrky
Výrok auditora

Provedli jsme audit přiloženéúčetnízávěrky spolku Národní siť Místníchakčníchskupin České
republiky, z. s., (dále také,,Spolek") sestavené na základě českých účetnichpředpisů, která se
skládá z rozvahy k 3l. 12.2017, výkazu zisku a zíráty za rok končící3I. 12.2017 a přílohy této
účetnízávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných úěetníchmetod a dalšívysvětlující
informace. Udaje o Spolkujsou uvedeny v příloze této účetnízávěrky.

Podle našeho názoru účetnízávérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku
Národní sít' Místních akčníchskupin Českérepubliky, z. §. k 31. 12.2017 a nákladů a výnosů
a výsledku jeho hospodaření za rok končící3l. 12. 2017 v souladu s českými účetními
předpisy.
Zdklad pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standaldy Komory auditoru České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačnímidoložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetnízávérky. V souladu se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na Spolku
nezávisli a splnili jsme i dalšíetické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domniváme se,
že dítkazni informace, které jsme shromaždili, poskytuj í dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
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Statutámí orgán Spolku odpovídá za sestavení účetnízávěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetnimipředpisy, a za íakový vnitřni kontrolní systém, který povťuje za
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nezb}.tný pro sestavení účetníávěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování úěetnízávěrky je statutárni orgán Spolku povinen posoudit, zda je Spolek schopen
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v přiloze účetnízávérky zá|ežitosti týkajícíse jeho
nepřetržitého trvrfurí a použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnízávěrky, s
v,ýjimkou případů,kdy statutární orgán plánuje zrušení Spolku nebo ukončení jeho činnosti, resp.
kdy nemájinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audií účetníuívěrky

Našímcílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka jako celek neobsahuje l^ýznamnou
(materiálni) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
náš výrok, Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není záŤukou, že audit provedený v
souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetnízávěrce odhali připadnou existujíci
výmamnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považuj í se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokl ádaí, že by jednotlivě nebo v
souhmu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnuti, která uživatelé účetnizávěrky na jejím zakladě
přijmou.

ql,še uvedenými předpisy je našípovinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je našípovinností:

Při provádění auditu v souladu
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Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiálni) nesprávnosti účetnízávěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujícína tato rizika a získat
dostatečnéa vhodné důkazníinformace, abychom na jejich základě mohli lyjádřit výrok.
Riziko, že neodhalime významnou (materiální) nesprávnost, k niž došlo v důsledku podvodu, je
většínež riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobenéchybou, protože
součástípodvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá
prohlášení nebo obcházení vnitřnich kontrol představenstvem.

seznámit se s vnitřním kontrolním systémem spolku relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnostjejiho vnitřniho kontrolního systému.
posoudit vhodnost použitých úěetních pravidel, přiměřenost provedených účetníchodhadů a
informace, které v této souvislosti statutámí org{itr Spolku uvedl v příloze úěetni závěrky.

posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého trváLrri pfi sestavení účetnízávěrky
statutámím orgánem Spolku a to, zda s ohledem na shromážděné důkazníinformace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Spolku nepřetržitě tívat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková výzrtamná
(materiáIní) nejistota existuje, je naši povinností upozomit v našízpnívě na informace uvedené
v této souvislosti v příloze účetnízávěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závéry týkajici se schopnosti Spolku nepřetržitě trvat vycházeji z
důkazních informací, které jsme získali do data naši zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Spolek ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah účetnízávěrky, včetně přilohy, a dale to, zda
úěetnízávěrka zobrazl]je podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazeni.

Našípovinností je informovat statutámi orgán Spolku mimo jiné o plánovaném rozsahu

a

načasování auditu a o významných zjištěnich, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
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