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Příjemce zprávy

Děti patří domů, z. s.,

lč

226 82660

právníforma

Spolek, zapsaný 1, ledna 2014 pod spisovou znaěkou L6559, vedené u Krajskéhosóudu v Hiadci-Králové, původni Občanskésdruženíbylo založenédle zákona č.
83/1990 Sb. o sdružování občanů

Sídlo

náměstí Míru 108/28, Město, PsČ 568 02 Svitavy

Určenízprávy

Statutární orgány spoleěnosti a externí uživateléúóetní závérky

b_c

VýroR auditora

plovedlijsme audit přiložené úěetnízávěrky spolku Děti patří domú, z. s., (dále také ,,SpoleK') sestavené
na záklaóě českých rjčetn ích předpisů, která se skládá z rozvahy k 31 . 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok
končící31, 12.2019 a přílohy této účetnízávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných úěetních
metod a dalšívysvětlující informace.

podle našeho názoru úěetnízávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Děti patří
domů, z. s., k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok konČÍcí31.12.
2019 v souladu s ěeskými úěetnímipředpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorŮ Českérepubliky pro

audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (lSA) případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačnímidoložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem
přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i dalšíetické
povinnosti vyplývajícíz uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazníinformace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skuteěnosti

ověření účetnízávěrky spolku Děti patří domú, z. s. nepodléhá povinnému auditu vzhledem k tomu, že
podmínky, které by k této povinnosti vedly, nejsou pro právní formu spolku Oběanským zákoníkem č.
B9l2012 Sb. upraveny a stejně tak hodnoty účetnízávěrky 2019 nenaplňují podmínky dané § 20 zákona č,
563/1991 Sb. o účetnictví.

ostatní informace
Za ostatní iníormace se považují informace uvedené ve výročnízprávě mimo účetnízávěrku a naši zprávu
auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti spolku Děti patří domÚ, z. s.,
Náš výrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní
výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejícíchs ověřením účetnízávérky seznámení se s
ostatními informacemi azvážení, zda ostatní informace uvedené ve výročnízprávě nejsou ve významném
(materiálním) nesouladu s účetnízávěrkou ěi našimi znalostmi o účetníjednotcezískanými během ověřování
účetnízávérky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na
základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěnéskutečnosti uvést v našízprávě.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.
Odpovědnost správní rady spolku za účetnízávěrku
Správní rada Spolku odpovídá za sestavení účetnízávěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetnímipředpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavenÍ
lng, Ludmila Talířová
oŠvědčeníKómory auditorů ČR eisto tgt0
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rlčetnízávérky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.

při sestavování účetnízávérky je statutární orgán Spolku povinen posoudit, zda je Spolek schopen
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetnízávěrky záležitosti týkajícíse jejího
nepřetržitého trvání a použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení úěetnízávěrky, s výjimkou
případů, kdy se plánuje zrušeníSpolečnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
moznost ne! tak učinii. Správní rada Spolku odpovídá téžza dohled nad procesem účetníhovýkaznictví
Spolku.

Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky
Našímcílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka jako celek neobsahuje významnou (materiálnÍ)
nesprávnost Žpůsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahujícínáš výrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
pŤedpisy ve všech případech v rjčetnízávěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost, Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považujíse za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživateléúčetnízávérky na jejím základě přijmou.

při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je našípovinností uplatňovat během celého

auditu odborný úsudek azachovávat profesnískepticismus. Dále je našípovinnostÍ:
a

ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetnízávěrky zpŮsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok, Riziko, že
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níždošlo 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

vnitřních kontrol,
a

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnostjejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených účetníchodhadŮ a informace,

které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetnízávérky.

a

Posoudit vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnízávérky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývajícíz událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je našípovinností upozornit v našízprávě na informace uvedené v této souvislosti v

a

příloze účetnízávěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,vyjádřit modifikovaný výrok. Naše
závéry týkajícíse schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazníchinformací, které jsme
získali do data našízprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah účetnízávěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní
závérka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Našípovinností je informovat statutární orgán Spoleěnosti mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditor:
lng. Ludmila Talířová
Bratří Čapků'l5,568 02 Svitavy
osvědčeníKomory auditorů Čn e.

4-

6

tgt0

Svitavy dne 21. dubna 2020
razitko a
lng. Ludmila ]alířová
KÓmory auditorů ČReisn tgt0
oŠvědčení

auditora

2

