VÝnOX NEZÁVISIÉHO AUDITORA
určenývedení společnosti Koordinační a informačnístředisko pro osoby se
zdravotním postiženíma seniory, o. p. s.
Provedla jsem audit účetnízávěrky společnosti Koordinačnía informačnístředisko pro
osoby se zdravotním postiženíma seniory, o. p. s.l Pujmanové 1221,I40 00 Praha 4,IČO 282

30 7]9, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Městským soudem
vPraze, oddíl O, vložka 548, která se skládá zrozvahy,ýkazu zisku a ztrátykončícík31.12,
2OI5 a přílohy této účetnízávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetníchmetod
a dalšívysvětlujícíinformace.

Odpovědnost statutárního oreánu účetníiednotkv za účetnízávěrku
Statutámí orgán společnosti Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním

postižením a seniory, o. p. s. je odpovědný za sestavení účetnízávérky, která podávávémý a

poctiý

obraz v souladu s česlcými účetnímipředpisy, a za íakový vnitřní kontrolní systém,

ktery považuj e za nezbyíný pro sestavení účetnízávérL<y tak, aby neobsahovala ýznamné
nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjádřit na zákJadé provedeného auditu ýrok k této účetnízávérce.
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačnímidoložkami vydanými Komorou auditorů Českérepubliky.

V souladu s těmito předpisy jsem povirrna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést
audit tak, aby byla ziskána přiměřená jistota, že ttóetrtt závérka neobsahuje ýznamné
(materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů kzískání důkazních informací o částkách a
údajíchzveřejněných v úěetnízávěrce. Výběr postupů závísí na úsudku auditora, zahrnujicim

i

vyhodnoceni ťrzlk významné nesprávnosti údajůuvedených vúčetnízávérce zpŮsobené
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní
systém relevantní pro sestavení účetnízávěrky, podávající věrný a

poctiý

obraz. Cílem tohoto

posouzení je nawhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnostivnitřního

kontrolního systému účetníjednotky. Aldit téžzahrnuje posouzení vhodnosti pouŽitých
účetníchmetod, přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedením i posouzení celkové
pr ezentace účetní záv ěrky,

Jsem přesvědčena, že důkazní informace, které jsem ziskala, poskytují dostatečný a vhodný
záHad pro vyj ádření výroku,

Ing. Anithea Škodová, auditor, číslooprármění

KA ČR 1 1 6 1 , Boleslav

ská 7 l1905, 130 00 Praha 3

vÝrok auditora

Podle mého názoru účetnízávérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Koordinačnía informační středisko pro osoby se zdravotním postiženíma
seniory, o. p. s., k datu 31. prosince 2015 a nákladůo výnosů a výsledku jejího hospodaření

zaúčetnírok končící31.12.2015 v souladu s českými účetnímipředpisy.

Y Praze dne2], května 2016
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Ing. Anithea Škodováo auditor
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