vÝnox xnzÁvrsrÉHo A uDIToRA
urČený vedení sPoleČnosti Koordinační a informační
středisko pro osoby se
zdravotním postřením a seniory, o. p. s.
Provedla jsem audit ÚČetnízávěrky společnosti Koordinační
a informačnístředisko pro
osobY se zdravotním PostiŽením a seniory, o. p. §., Pujmanové
1221,14000 praha 4,Ičo 282

30 779, zaPsané vrejstříku obecně prospěšných společností,vedeného
Městslcým soudem
vPraze, oddíl O, vloŽka 54B, která se skládá zrozvahy,
ýkaruzisku a ztrátykoněícík3I. 12.

2014 a PřílohY této ÚČetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetníchmetod
a dalšívysvětlujícíinformace.

Statutámí orgián sPoleČnosti Koordinační a informačnístředisko
pro osotry se zdravotním
PostiŽením a senioryo o. P. s. je odpovědný za sestavení účetnízávěrky, která podáv á věmý a
Poctiý obraz v souladu s Česlcými ÚČetnímipředpisy, a za takový witřní kontrolní

kteý

PovaŽuje

za nezbYtný pro sestavení účetnízávérlq tak,

nesprármosti způsobenépodvodem nebo chybou.

systém,

aby neobsahovala ýznamné

odpovědnost auditora

Mojí odPovědností je r,yjádřit na záHadě provedeného auditu vyrok ktéto účetní
závěrce.
Audit jsem Provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními
auditorslcj,rni
standardY a souvisejícímiaptikaČnímidoložkami vydanými
Komorou auditorů českérepubliky.

V souladu s těmito PředPisY jsem povinna dodržovat etické požadavky
a naplánovat a provést
audit tak, abY bYla získána přiměřená jistota, že uěetru závěrka
neobsahuje významné

(materiální) nesprárnrosti.

Audit zahmuje Provedení auditorských postupů kziskánídůkazních
informací o částkách a
Údajích zveřqněných vúČetnízávěrce, Výběr postupů závisína
úsudku auditora, zahmujicím i
vY'hodnocení ť'zik významné nesprávnosti údajůuvedených
v účetnízávěrce způsobené
nebo
chYbou.
Podvodem
Při vYhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní
sYstém relevantní Pro sestavení ÚČetní závérl<y, podávající
věmý a poctivý obraz. Cílem tohoto

Posouzení je nawhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se kúčirrrrosti
vnitřního
kontrolního sYstému ÚČetníjednotky. Audit téžzatrnuje posouzení
vhodnosti použitých

ÚČetních metod, Přiměřenosti účetníchodhadů provedených
vedením

i

pr ezentace účetní záv érky.

posouzení celkové

Jsem PřesvědČena, Že dŮkazni informace, které jsem získala,
poslq/tují dostatečný a vhodný
záHad pro ry.jádření výroku.

Ing, Anithea Škodová, auditor, číslooprávnění

KA ČR l16l, Bolesla vská7l79O5,130

00 Praha 3

vÝrok auditora

Podle mého názoru účetnízávérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Koordinačnía informačnístředisko pro osoby se zdravotním postiŽením a
seniory, o. p. s., k datu 31. prosinc e 20t4 a nákladůo výnosů a výsledku jejího hospodaření

za účetnírok končící3l. 12.2014 v souladu

Y Praze dne

19. čenma 2015

s

českými účetnímipředpisy.
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Ing. Anithea Škodová, auditor
číslooprávnění

Ing. Anithea Škodová, auditor, číslooprávnění KA

KA Čn rrer

ČR l l61, Boleslavská7l1905,130 00 Praha
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