ZPRÁVA

NEZÁVISLÉHO

AUDITORA
o

ověření účetní závěrky

LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s.
za rok 2014

Sídlo společnosti: Zborovská 62
150 00 Praha 5
IČ: 45 24 60 68
DIČ: CZ 45 24 60 68

Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM.
Předmětem ověřování byla účetní závěrka LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s.,
sestavená ke dni 31.12.2014.
Účetní závěrka byla ověřována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění navazujících právních předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné,
přehledné, srozumitelné a správné, v souladu s platnými zákony a předpisy, je odpovědná
účetní jednotka.
Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek podle výsledků
provedeného auditu.
Audit společnosti LORM byl proveden v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a dalších právních úprav, při respektování příslušných Mezinárodních auditorských
standardů a aplikačních doložek Komory auditorů České republiky.

Auditorské postupy

vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal dostatečnou jistotu, že
v předkládaných účetních výkazech, které jsou součástí účetní závěrky nejsou obsaženy
významné nesprávnosti, účetnictví dané účetní jednotky je vedeno v souladu s jednotlivými
ustanoveními zákona

o účetnictví a řídí se platnou účtovou osnovou a postupy účtování.

V rámci auditu byly ověřeny účetní záznamy dokládající zůstatky účtů a údaje vykázané
v účetních výkazech a příloze účetní závěrky za rok 2014. Dále byla ověřena správnost účtování
účetních případů na příslušné účty, ve správné výši i období jejich uskutečnění,

včetně

porovnání s prvotními účetními doklady.
Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem, při respektování zásady významnosti
vykazovaných skutečností. Bylo rovněž provedeno zhodnocení uplatňovaných účetních postupů
a celkové úrovně vedení účetnictví, zpracování účetních výkazů a přílohy účetní závěrky.

Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený podklad pro vydání auditorského
výroku na předloženou účetní závěrku

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. ke dni

31.12.2014.

Podle našeho názoru účetní závěrka společnosti LORM – Společnost pro hluchoslepé
z.s. ve všech významných ohledech dává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, aktivech
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