ZPRÁVA NEZÁVISLÉTIo AUDIToR{
pro sprlívníradu Diakonie ČCE - středisko Y Praze 5 - Stodůllráctr
se sídlonlv1acho\'a l j02/20. l5j 0l.] Pťaha ] ]. Stodůlb,
]dentifikačníčíslo:629 312 70

Pror,cdla jsem audit při1ožené účetnízáÝěIky Diakonic čcE - střediska v Praze 5 stodůlkách. klelá se skládá Z rozvah}'k ]l. 12.2014, vÝkazu zisku a 7ÍráÍ\ za Iok l(ončící
]l' 12.201,+ a při]ohy této účetnizávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účehíchmetod a dalšívysvětJujicí informace. ljdajc o Diakonii čcE - ltřediska y Pfaze 5 _
stodůlkáchjsou Ll\edcn1'v pnní části piílohy této účetnízávěřky.

odpovědnost statutářního orgánu účetníjednotky za účetnízávěrku
statutálj orgán Diakonie ČcE - střediska v Praze 5 - stodůlkách je odpo\.ědný za
sestavellí ť]četnízávě.ky, která podává věrnÝ a poctivý oblaz v soula.lu s českými účetními
předpisy, a Za takový vnitfilí kontro]ní systém' který povazuje za ne7bJtný pro scstavení
Účetní závěrky tak. aby neobsahovala v}'znamnó nesprár'nosti způsobenó podr'rldem nebo
chybou.

odpo\ědnost auditora
\4ou odpo\'čdnostíje \'yiádřit na základč mého auditu výrok k této úče1nízávěrcc' Auditjsem
provcdla \ sou]adu sc zákonem o auditllrcch. mezináťodnimi auditorskÝmí standard\ a
souviscjícíni aplikačnímidoložkami Komory auditoru Českérepublik'v' ísoLrlrciLr s temiir-.
předpisy jsem povirrlta dodržoval etické požadavky a naplánovat a pl('vést audjt tat. ah.''ch
ziskala přiměřenou.jistotu. že účetnízávěrka neobsahuje l1i:rnamné n;splávíosti'
AodiL zahrnuje provecleni auditorskÝch poslupů k získánídůkaznich infomací c] částkách a
údajích zleřejněných v účetnízá\'ěrce. Vj.běr postupú závisi na úsudku auditora. zahrnujícím
i r'\'hodnocení rizik výZnafuné r]esprá\.nosti údajůuvedených \' účctnízávérce způsobené
podlodcn nebo chlborr. Při vyhodnocování těchto ťizik auditor posoudí vnitiní kontro]ní
s}stém rc]!-l'antní pro scsta\'ení ťlčctnízávěťky podár'ající věrný a pocti\:Í obraz. cí1em lohoto
posouzcní ie nar,r'hnout vltodné auditorské posllrp). nikoli r'1jáclřit se k účinnostivnitiního
kontr'o1nihcr slstémLl účetníjednotky. Audit téžzabmuje posouzcní \1]odnostj pouŽitých
účetníchmetod, přimčřonosti účetnichodhadů provedených vedením i posouzení cclkové
plezentace ťlčetnízávěIky.
Jscnl přesvědčena. Že důkazní infomace, které jscm získala. posk\ÍLljí doslaLcčnÝ a vho.lný
zík]ad pro r.r,jídření mého výroku'

výrok auditora

Diakoni. čcE
střediska y Praze 5 - Stodůlkách k]l' 12.2011 a n.ik]adů a výnosů a výsledku _jejíhcl
hospodaření za rok končící3 ] ' l2' 201.1 v st)uladu s českými úče|nímipře<lpisy.
Pod]e rnébo názor'u účetnízávěrka podává r'ěrný a poctivý obrai aktiv a pasiv
_

V

Praze 29.6 2015

/"/ /
i;:r Hlu|c ď'tin'ri.
'"''

lll' ' ll.'J.

'rr'.liror.

č1en Komory auditorů ČR. číslooprávnění

l591

