ZPRÁVA NEZÁvIsLEHo AUDIToRA

čcE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách
l502/20'
155 00 P.aha 13' stodůlky
se sídlemVlachova
tdentiijkačníčíslo:629 312 70

pro spřávní radu Diakonie

Provedla jsem audil přiložené účetnízávěrlT Diakonie čcE - střediska v Praze 5 stodůlkách' ktcrá se skládá z rozvahy k 31. 12' 2013, výkazu zisku a ztráty Za rok končící
3].12.2013 a přílohy této účetnízávěrky, ktelá obsahuje popis použiýcb podstatných
účetníchmetod ; dakí vysvět1ující informace. Údaje o Diakonii čCE - střediska v Praze 5 _
stodůlkách j sou u\'edeny v první čristi přílohy této účet1ízávěIky.

odporědnost stalulárííbo orgánu úče(níjedrotkyza účetnizávěrku
Statutarní orPán Diakonie ČcE - stíediska v Praze 5 - stodůlkách je odpo\'ědný za
sestavení účetnízávěIky, která podává věmý a poctiwý obraz v sorúadu s ěeskiŤni úče1ními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém' kteď považuje za Í\ezb't:Í\ý pro sestavení
účetnízávě*y tak' aby neobsahovala významné nesplát'Dosti způsobenépodvodem nebo
chybou.

odpovědnost auditora
Mou odpovědností je vyjáďit na zríkladě mého audifu \'ýrck k této účetníávěrce. Audit jsem
provcdla v souladu sc Zákonem o arrditorech, mezinárodními auditoískými standardy a
iouvisejícími aplikačnímidoložkami Komory auditoru Českérepubliky. V souladu s těmito
předpisy jsem povinrra do&žovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych
získala přiměřenoujistotu, že účetnízávě*a neobsa.I]uje význa.mné nesprávnosti'

Audit zahmuje provedení auditorských postupů k získríni dťrkazníchinfomací o částkách a
údajíchZveřejněných v účetnízávěrce. výběr postupů závisí na úsudku auditora' za}rnujícím
závěrce způsobené
i rryhodnocení ťizik ÚzramnÓ nesprá\lnosti údajůuvedených v účetíí
posouď
vnitřní kontrolní
těchto
dzik
auditor
podvodem nebo chybou. Při lyhodnocoviíní
systán lelevantní pro scstavení účetnízávěIlf podávající věmý a pocti\''ý obaz. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout vhodné audjtorské postupy, niko]i vyjádřit se k účinnostivnitřníl'lo
kontrolního systému účetníjednotla. Audit téžzahmuje posouzení vhodnosti použiqích
účetníchmetod, přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetnízávěřky'

Jsem pŤesvědčena, že důkazrríinformace, Lteré j sem získala' posk1'tui í dostatečný a vhodný

základ pro rYjádření mého vfoku'

výřok auditořa

CCE
-střediskavPraze5-Stodůlkáchk31.]2.201]anákladůavýrrosůavýsledkujejího
Podlc mého nazoru účetnízávěrka podává věrný a poctivý obraz aLtiv a pasiv Diakonie

hospodďení za rok končící31' 12. 2013 v souladu

s

česbimi účjtními předpisy.

V Praze 30.6.2014

ffi,(u.^ou*.
C!1, eísJo oprávneni l591

