
ZPRÁVA NEáUSLÉHO AUD|TORA

Zakladatelům, vedení o,p.s. MAS Sokolovsko se sídlem nám, Míru 230,357 61 Březová, lČO 27962008

Výrok auditom

Provedlijsme audit přiložené účetní závěrky o.p.s. MAS Sokolovsko (dále také ,,Společnost") sestavené

na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019 a výkazu zisku a ztráty
za rok končící 31. t2.2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných

účetních metod a dalšívysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní
závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poďivrý obraz aktiv a pasiv o.p.s. MAS
Sokolovsko k3t. í2. 2O!9 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 3!. t2.
2019 v souladu s česlaými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
{KA ČR) pro audit, kterýmijsou mezinárodnístandardy pro audit (lSA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji

:ccsá:a ,,,ccdilu odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky. v souladu se zákorrem o auditorech
: --::,,r .cdereri přijatyni Komorou auditorů České r,epr_rbliky jsme na Spoiečnosti nezárrislía splnili

,sme ,Ca,šietické povinnosti vyp|ývajícíz uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,
<:ere jsrre shromáždili, poskytujídostatečný a vhodný základ pro vyjádřenínašeho výroku.

Ostatní int'ormace uvedené ve výroční zprávě

Js:airL T nicrracemijsoil v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
:o,á,ě ^nlmo lčetnizávěrku a našízprávu auditora, Za ostatníinformace odpovídá vedeníSpolečnosti.

\taš ,"i,:ok k účetni závěr,ce se k ostatním informacím nevztahuje. přesto je však součástí našich
:: , , a.s: sc J!,;se] lc'ch s ověřením účetní závěrky seznámeníse s ostatními informacemi a posouzení,

:Ca rsiatli Infcrmace nejsou ve vliznamném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
:-l-.::Ť c .l:etn jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
'nformace nejeví,]ako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
T'nrto posouzením se razumi, zda ostatníinformace splňujípožadavky právních předpisů na formální
ná ežitosii a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
ořípadné nedodržení uvedených požadavků by byío způsobi!é ovlivnit úsudek činěný na základě

-^ ^:^-* ^-Ý>!q!,ll9 l l lLUlllldll.
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

o ostatní ínformace byly vypracovány v souladu s právními předpisy,

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při

provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámcí

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné rnýznamné (materiální) věcné

nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost vedení Společnosti a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Vedení Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu

s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro

sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je vedení Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna

nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetnízávěrky záležitostitýkajícíse jejího

nepřetržitého trvánía použitípředpokIadu nepřetržitého trvánípři sestaveníúčetnízávérky, s výjimkou

cřicadu, kd,,, ,,,edení ptánuje zrušení SpoIečnosti nebo ukončeníjejí činnosti, resp. kdy nemá jinou

'a. ':J a-C]'CSi reŽ tak ;Č|nlt,

Ze dch ed rad procesem účetniho výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky

^i,ň - -- - ^ - ^ ,,;^r^, a-,,^.,,^ ;^l,^ -^|^l, ^^^h.-l^, j j ^- _ =* .: -- _',;: :'-€'a-.]- .:-]C];, -E JLELIil 4ovglxo jdKO CeieK neo05anUj€ VYZnamnOU
.r,a:E, a n ] .escrál,nost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš

,,, ,3 r, ); ,T,,]ě ie na m rra jistoty je ve ká m íra jistoty, nicméně není zá rukou, že audit provedený v souladu

s }.,ae ..i,,,eC3ly:n oieCpisy ve všech případech v účetnízávěrce odhalípřípadnou existujícívýznamnou
,]1 a:e, á'n'] nesorávnost, Nesorávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považujíse za

,,_,.- -. -"::,'" -' .:r.]l :e r,:é -,é rře,dpok]édat, že by jednotlivě nebo vsouhrnu mohlyovlivnit

..:^]- :{e -::-ctj "J:, k|e-á lZiva:_e|é učetnizávěr,ki/ na jejím základě přijmor_r.

f,'c.ov,aden audituvsouadusvýšeuvedenými předpisyjenašípovinnostíuplatňovatběhemcelého

a;di:.r odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

o :ce:tlflkc,,,at a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
:cJ",cCem rero clybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a zísl<at
,Jcsta_ecné a vhcdne důkazni informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodha|íme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je většínež
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), fa|šování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.



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 mohlivyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému,

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti vedení Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda
s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající
z událostí nebo podmínek, které mohou rnýznamně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě
trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozornit v naší zprávě na informace uveďené v této souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme

získali do data naší zprávy, Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že

Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda

účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinnostíje informovat vedení a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování

auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných

redostatků ve vnitřním kontrolním systému.

A{ONT, s,r,o.

Polní 4, 586 01Jihlava
Evidenční číslo auditorské společnosti 372

lng. Jiří Makaj, auditor

Evidenční číslo auditora L529
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