Ing. František Meierl - auditor č. oprávnění 1160
Zpráva auditora vedení účetní jednotky
MAS Nad Prahou o.p.s.
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky MAS Nad
Prahou o.p.s. IČ 01398707 k 31. prosinci 2013. Za sestavení účetní závěrky
jsou odpovědné statutární orgány účetní jednotky. Mojí úlohou je vyjádřit na
základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů
České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky.
Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor
získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti
částek a informací uvedených v účetní závěrce.
Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých
účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení
celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.
Podle mého názoru , účetní závěrka ve všech významných ohledech
podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace obecně prospěšné
společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. k 31. prosinci 2013 a výsledek
hospodaření za rok 2013 v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy
platnými v České republice.
ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
SPOLEČNOSTI MAS Nad Prahou o.p.s.
Ověřili jsme soulad výroční zprávy s účetní závěrkou, která je obsažena v
této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení
společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok
v souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky . Tyto
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal
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přiměřenou jistotu, že informace ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti,
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčen , že
provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech
významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze dne 30. září 2014
Ing. František Meierl - č.opr. 1160
Lačnovská 377/8
155 21 Praha – 5, Zličín
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