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ZpRÁvA NEZÁuslnHo AUDITORA TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrlql společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. (dále take

,,Společnost") sestavené na základě česlEch účetních předpisů, heró se skládá z romahy
k3]. 12.20]9, výkazu zisku a ztróty a přehledu o peněžních tocích za rok končící
31. 12,20]9, a přílohy této účetní závěrlry, lďerá obsahuje popis použitych podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaie o Společnosti jsou uvedeny v příloze této
účetní zavěrlql. 

t

Poďle našeho núzoru účetní zóvěrka podúvá věrný a poctiuý obraz aktiv a pasiv společnosti
TyJloCentrum Brno, o.p.s. k 31. 12. 2019 a núkladů a uýnosů a uýsleďku jejího hospodaření
a peněžních toků za rok končící 3I. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro uýrok

Audit jsme provedli v souladu se záknnem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republilE pro audit, kterymi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní zóvěrky, V souladu se
zákonem o auditorech a Eticlqlm kodexem přijaťým Komorou auditorů České republilql jsme
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace; které jsme shromáždili, poslEtují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uveďené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrlal a naši zprávu auditora, Za ostatní informace odpovídá
s t atut ární zás tup c e Sp o l e čno s ti.

Náš ulrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrlE seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získnnými během
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako vyznamně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech llyznamných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušrrými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavlE právních předpisů na formální nóležitosti
apostup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě o statních informací.
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokažeme posoudit, uvádíme, že
, ostatní informace, které popisují slaltečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní

závěrce, jsou ve všech qlznamných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
. ostatní informace byly vypracovány v souladu s próvními předpisy,
Dóle 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 rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
vý znamné (mat e r i ální) v ě cné n e s pr áv no s t i ne zj i s t i l i.

Oďpovědnost statutdrního orgána a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrlql podávající věrný a poctiuý
obraz v souladu s česlqlmi účetními předpisy a za takový vni{ní kontrolní systém, hery
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrlgl tak, aby neobsahovala významné
(materiální) ne spr ávno sti způs ob ené podv o dem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrlgl je statutární orgón Společnosti povinen posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrlql
záležitosti ťýkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrlql, s výjimkou případů, kdy plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit,
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrley

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvode,rn nebo chybou a vydat zpróvu auditora
obsahující náš vyrok. Přiměřená míra jistoty je velka míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s vyše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující tlyznamnou (materiální) nesprávnost. Nespróvnosti mohou vznikat
v důsledh,t podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiólní), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, lďerá
uživatelé účetní závěrlry na jejím základě přijmou,

Při provádění auditu v souladu s ýše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

' Identffikovat a vyhodnotit rizika ýznamné (materiální) nesprávnosti účetní zóvěrlE
zpŮsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorski postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit ,ryrok. Riziko, že neodhalíme ýznamnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlóšení nebo obcházení vnitřních
kontrol.

. Seznámit se s vniřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
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okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost ieiího vnitřního kontrolního
systému.
Posoudit vhodnost použitych účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, heré v této souyislosti Společnost uvedla v příloze účetní zavěrlE.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrlE
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje ýznamná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, heré mohou ýznamně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat, Jestliže dojdeme k zóvěru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zpravě na informace
uvedené v této souvislosti v příloze účetní zóvěrlgl, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovany vyrok. Naše závěry ťýkající se schopnosti Společnosti
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, heré jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí udólosti nebo podmínlE mohou vést k tomu, že Společnost ztratí
schopnost nepřenžiň trvat, t

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrlE, včetně přílohy, a dále to,

zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede
kvěrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o tryznamných zjištěních, lcterá jsme v jeho průběhu učinili,
včetně zjištěných významných nedostatlců ve vnitřním kontrolním systému.

Dále je naší povinností vybrat na zókladě záležitostí, o nichž jsme informovali statutární
orgán a dozorčí radu, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrlql za běžný rok
nejvýznamnější, a laeré tudíž představují hlavní záležitosti cjuditu, a tyto záležitosti popsat
v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když pravní předpisy zakazují meřejnění takové
záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti
neměli v naší zprávě informovat, protože lze reólně očekávat, že možné negativní dopady
meřejnění převáží nad přínosem z hledislra veřejného zájmu,

Y Pruze, dne21.5.2020
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Ing. Soňa Bóhnelo
zapsanáv seznamu Komorou auditoru ČR pod ev. ě.1449.&íilx-"j

příloha: účetní závěrka


