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ZrRÁVA NEzÁusLÉHO AliDIToRA TylloCentrum Brno, CI.p.s.

Výrak auditorg

}'roveď{i _fsme uuclil 7lřiíožetlé účetní :óllěrlr: spulečntl,sti 'I\ílcl(.enlrum í}rnu, o.p,s. (c{úle také

,,Spriečnosl") scslcn,ené na :áklutlě čcských účerníclt předpisu, kt,erti se sklúdó : ro:vulw ls

31.}2,2018,:,ýka:tl:i,yktl a zíráll: a přehlet{u u paněžních tocích:u ruk končící 3].I2.2()I8, a
přííoful télo účetttí :úvěr,k},, která ob,rcthuje pallis ptlužitých podstutrnch účetních nleírlcí a
,1,1lií tl,tt,,illlttí,.í jn!!rťlr!,ll,,, l'],l,tin,,lrt,!,.,-,ntltli iltltt r,r.,,,l,,,rr, r, nř.íI.r,l t,jtn li,:,,tltí-rir,,',,,Lt,

PoďIe našelrc núzoru účetní závěrka podáv,á +,ěrný u poctivý obraz aktil, tt pasiv spol.ečnosti
T,tfloCentrum Brno, o.p.§" k 3I.I2.20I8 a nciklrlelů a tynosů a výsleďka jejílto ltospodaření
a peněžních tokŮ za rok končící 31.12.2018 v saularíu s českými účetními předpisy.

Ztikfud pro výrok

Áutlit jsnrc pťov-etlliv souladu,se :áktlnetlt o autliíoretll rl stantlarďvl Kotrltlry ar,ttlitot,tl (']eskě

rentlhlikv pro audil. kterdrzi,!,tou me:intirotltlí síundrsrclv nrrl rnldii {íSÁJ nřínudně drlplněné a
tqlravené sot,tvi,se,jícími apíikačllíruti tlolclžkatni. Naše adprlvěďnost .rí{!n{)v.eltú těmilo prleúpis1,1

.ie podrohněli popsťtna v oc{.dílu Odpovědntls{ audiírlrtl :a autlit účettlí :át,ěrk!. l/ srluladu se
:tíkonem o atttlitore.c:h u l:,ticfoim kotlexem přtlttťýnl Kotumlu aucliíorzt ()eské repuhlikt,.7snte
nu Spolcčntlsťi na:út,islí u splnili.l,sme i efulší elické povinnost,i vy-plý,-ulící : ttvetlenýclt
přetlpist,l. l)omnívútne se. že dtika:ní inlomruce, kta.ré.í,yme shromážtliíi, po,skvítlií clostaíer]:n.ý

a ,-hoclný :óklad pro v1/úclt'ení našehtl výroku.

Ostatní infoťmace uveďené ve vliroční zpťtívě

Osttlírlílni irzft;rmur:e*li ísrsu v st.lu.lutl.tl.r t9 2pí^r*l. bi :tikonu rl ctzldi.ítrech it.tltlrmuce ltveelené
re ,*ýrrltiní :právě mintl účetní :úvěrktt u lta,íi -slrúvu atltliitlru, Zu rlsfttťní in{arnruce txlprlvídá
s, í tt tut tÍr n. Í : Ús ítlp c e Spt l l ečnosr i,

l),{áš výrok k účetní :úvě.rce §ť k osrumínz inf?lrmucítn nev:íalzuje. {'ře,rto 1a však soz.tčástí

tlušic/t ptlt,ittttt;slí xlttvt,re7icíc:h s autliletn. itčeíní :úvěrky srnárnení §e s osíaínítni
inlbrmucenti u ptlst,lu:ení, :tla osíatní inrt rmuce nejsrlu ve vý:nu.nmém (muleriťtlním)
n.estlztlatlu s účetní :cit,ěrkoll či ,y na,íitrti :nalrlsít,lli a tičetní .feďnotce :ískanými běhenl
prrlvútlěttí tlutliítt nahcl :da se .iinuk t_l.,to irc{rlrtulc€ í?e/e\|í luko t;_\i:rtamttě (nrulcriúlně)
nesprúvně. }-ctké prlszt:ttlctltc, :da tl,síuíní ilýbrnrctce b.yl|l ,-e v,šech l,\,:nrstnných (nruteriálnfuhi
Oh!edeCh v.y7sraun;titt}, l; st.luíctdu s pří,slllšsými prúvnílni předlsis,v. Tímto ptlst,nt:ením .*,e

rtl:tallí, :dcl osíatní itzJbrlnut,e ,spíňt|í požtttlavxr,,u prá"-níclt př<:t}pisťt lltt Ji;nnálttí núlcžita,gti a
posl.Ltp vypracovúltí rlstuíních in/brmuci y koníexítl v.Ý:namnosíi (lttuterialiíy.}, t,j. :da přípuclné
ntdodržení utetíených požadavktt b7,fu,ltl:pzlsohilé uvljvnit úsudek činěný lta:áklctclě
tls{uíruí ch i n/ orntac í.

Nu zúkludě provedenÝch posíupú, tlo mity,.1iž cklkážetne posaucíit, uvúclíne, že
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llrip:..'.,".li.irrll;.l,r,.,"i_lc;iililit;l,r;.s*i,:tl _ E-moil., i];olilt*ljili,,r:;.srlllrlii1,.st-:lll;lli'l;.l::;

. o,ftcttní inl'tlrmuce, kleré popisulí skutečtxlsti,,jež,jstlu téŠ předmětenl:obru:ení v

účetní :ťlvěrce, Jsoll Te všet:it vú:namných únateriúíních1 ohíetieúz v ,goltíuciu :; úce tní
:tivěrkott ct

. {lstatní infbnnttce b1,|y tl,pracovúnl,v stlzt/aeízt ,s prúvními přetlpis3l.
Dále jstne povinni uvést, :da na :úkludě prl:nalku a povětlotní o Spo{ečnosli, k nimž jsnze

ďa,spěli při provútíě:lí autlittl, tlstatní in{irmace ner:hsahuií výlrumné (materiálni) yě,cné

nesprávnrl,tri. l' rámci uveriených posiuplr,l§lr,ť u obciržených rlstuiních inibrructcích žúdné
,* li : ncl m né (m a l er i ti l n í) tl ě t, né ne s pr áv nrl s í i lt t : i i s i i l i.

Oďpovědnost sttttutárniho orgúnu a dozorčí rady Společnosti za účetní zállěrku

Siuiuiúrní trgúrt Sptlitčiul.:ťi tnl7lli,íclú :u. sasíuvetlí ilčaíruí :úv{yfty putiú.vttiicívěrn.v u ylucíívý
tlhraz v soulalltl ,y česlútnj t?čatními přetlpi,* a :a takrlvý vn.itřrlí fulntrrllní systém, krerý
povužufe :u ne:hytný pro sesíuvení ťlčeíní :ú,-ěrky tak, ub,1: nczb*uhovula v1l:rurnn'

únaí e r i úl n í ) n e s 7lr, áv tt tl s t i : p ts,s tl b e tt é p o tít, o d e m ne h r l t, hy b rnl.

{'i'i su,rí,Jl;Lnhií účeíití :á,*č:rki; jt: ,líuíLiíúl,ttí tr,3iii !]{,t,leč;ns,;íi 1;i,l,*itt*it í}0,\í}trLiíí, :ďu je
Slltllačrulsl schopna nepřetržitě írval, u pokutl,st tt,l rclevunlní, pops{tl l: př:í!tl:t účetní :átěrky,
:ciležitu.rli l,ýkulící se 1ejíful nepř;etržiíého ín,úilí a použilí předptlklrltllt nepř,elržitéhrl trvúní
při sestavení účetní :ávěrk),, ,s vtl,jimkou příptlclu, ktlt, plánulc :ru,íení Společnosti nehcl

ttkončení jelí čit,ttlosti, resp. kd,v nelntilitttltt reútrultl tlttlittl,sí než tak učintt.
7 J I^] t-^ ].^"- --,,.-_.-'.\.)-^!J^ ---'.l.,-..: /-..'.. (,.^ / ,... ,,. ]^,.:]'- l --..::.. l/-ú (il)iiiLLl tluLl Pil)LL.\Litt ll(vtlilllU 1.1A(í_/í/Lrt1 lL.11 llllLLIill\llIlLtLJliIiaiai Lía1_1,1 Ll lLlu(l.

Odpovětlttost auditora íú ilutlit účetní závěrkj,

Na.íím cíletn ,le získut přitněr'enrltt 1is,trllu, že t?četní :tivěrku.fako cclek neob,tuhtge ,-ý:ltcttttlttltt
t,.^.,, ,,.;',l,,!, ,, ,.,,._-',,,,,...,l -_,,.,..i. ,,,,.,, ,-.,,l,,,,,l,,,,, ,,,,l^., .,./,,,l-,,,, ,, ,..,.t,,, -_,.,;,,,, .,,,.J;',,,..,
ii,lLlllI iuiitlj lit,\|lluit11,\i -J )ll,\iJ,]ll11itt llllLtlllLaLlIl lllU|l Ll1_1 !,|_r!] u i.t(aqa -i'llllII ullLlllIllLt

tlb,sahující náš výrclk. Přitttěř"enťl míra.lt.síot:,, .ie velká míra ji,stott,, tlicnténě není :úrukrlu, le
audit. pravedený v soulacíu s v,li.s'c utetlenýtti př;edpis1, l,e všeclt přípudech v účcíní :úvěrce
odhulí příslacínou exi,líttjic,í vý:ncmtnrlrt (nruteriální) ncsprtivlzasí, Nr.slltávnosíl tntlhou t,ltikaí
v tltisletlku poc!--rltllt nebo chvb a polažují se ju. významné (muíeriáíníi, prlkud l:a reáIně
nř,,.ln,,1.1,i.l,,t :., h,,i,,,!,,,,t]i,..', ,,,,h,,,,.,,,,l,,.,,,, -,,l"l,,,-,l,,,,llií r,ktlii1,11,1tt.lti! r,tlll:Jtl.tltí, !:tr'rú
lliílll.'|',il(l(rL.l| -! 

l,.r,JlIlllIlllir( ,i\ ,LllilI.1l tlt|)ll|.J l)lI1

uí iv u t c l é tič et n í z úv ě, r k1, r7t1 .1.,1 i,n : úk l tl tl ě p ř i 1 nultl.

Při provátlění audiíu t, ,ttluíudu .t, t,úŤe ttl,eclenýn,ti přetlpisy; je nu^ší pavinno,1tí uplutňoval
hěhetn celého uuclitu tldborný ú,sudek tl :aclulvávat profbsní skepticistrtus. l)ále je naší
nrnlinntl<,l í,t"' " """"'""'. ltlení.ifikovctt a vyhtxlnolil ri:tku y.{,:numné (matt:riáíni1 ne.tprávnosti tičeíní zcivěrÍr},

:působené ptldvotlem ncbr,l chvbtlu, navrhnr.ltú a prallésl. uudilors,ké pos{ttp1, reugulící
t,l{t tato ri:iku u :ískctt dostatečné- tt víloelně ďuku:ní in{brmat:e, {1by1|1r,,r, na .1cjiclt
:úklatíě trlrlhli yyjútlřit výrok. }?.i:iko, že netltlhaíínle i,ý:rsuntno?,t (nzureritilní1

ne.spról,tlt,lst, k níž tl*š!o y tlzt^,rler|ku pt,,-lt,;vlll,.1t, l,ětší ilež ri:ikll necld!,lu!ertív}i:nrlruné
(materiální.) ne,;prú:,rulsíi zpusobertě c:lz"v-bou, protrl:e součúsíí potlvtltlu nnlltlu býí
trliné dohodv (kolu:e1, /alšování, titnysínú rlpomenuťí, nepravcliuťl preň{ášení nebrs

o b c: ítá: eni v n i í řn íc ll kon t r cl {,

. Se.:nútnit ,se s vniířním ktlntrtlíltím q,s!énletn ,Sprslečnoslt rclevunťním prtl autlil :,
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dallé okolnrlsli, nikoli ubychrlttt mohli w]ric{řit nú:or na zičinrulsí lejího t,nitřníhrl
konrrolníito sy,t ré mtl.

, }'{l^roudií vllrldrtrlst prlužitých účelních prul,iclel, pt\inrě'řerzasl prtlvedených zlčenzích
otlltutltt u inftrmctce, které v této so,w*is{r;sti Spttlečnast uvedla v přílo:a účetruí

závěrky.
. I'{lsieludit vhotí.nrssl pottžití přecťpakťadtt nepřetržitéful trvůní při ,lestct,*ení Účetní

:úvěrky a ítl, :eítt s clhíetiem rul sitromúžtiěné tiuka:tí infilrnwce exi,stufe vý:namnú
(nzaíeriúlní) ne,f isttltrt ,-yplývajicí : utLi{as{í ncbo pr.ldtlínck, které tu;hrltt vý:namně
zpoch._vbnit schopwtst Sprllečnosíi nepřeíržitě l.rvaí. ,íestliže tloftleme k :ávěru, Že

íclkrnti vý:nuntllú (muteriúlní1 neji,síottt l,rt,sírye,.1e naší poviltttt,l,stí upo:ornit l'naší
:právě na inftlrnulce uvedené v této srnlvisíosíi v přílo:e ú.čeíní :civěrky, a prlkutl $,to
inJbrriiacc rtaj,sotl iiusítliečné, vy,tátiřit tnuti(ifulvctný v.Ýl,tlk. llia,{c. :tivěr_y íýitající sc
sc:htlpnosti. Sprllečnrlsti nepřetržitě trvtlí ts,,chú:eií : t]ukcl:ruich il,tftlrmacÍ, které jsme
:ískali cltl c{ula nu,ší :prú,-y. Nicméně bucfunlcí utJúltlsti ttebtl poctttínk},tntlhott vést k
ítsmu., že. Sptllečnrsst :tťutí schopnrl,s{ neplreťržitě trvat,

, ý'.vlttldnrlllt celkot,r,lzt }lre:eníuci, členění u t*sah účeíní ;rivěrkl,, t:čet.ně PřÍ!ah_V, U ďále

ítl,:tiú účetiií :tivěrkcl:tll;ra:uje ssiitik!Lte*lvé íruilsttk*-,e ti.ttdálosíi :p[1,1ubettt, kíci'_ý

ve de k věrnému :tlhru:ení.

Nttší povinntlsíí je inJilrmovctt ,síuítttúrní orgún u dtl:trčí rctclu rniny.l ,jiné o pláncn,clnétn
rrlzsuhu u nača,goyání cnttlil,u tt o vý:nattmÝch :,ii,šíěních, kterci f sttc t, .lelul slruběhu učitlili,
_.j .,,_ l __,ji.,.,__1 ^l, -.-'-_,- ,.,-.--'. .l, -- ] , ,ll.^. .- :.-^ J. .-.., l.-:.,^ ... .',...-.IL( i//L, -Jl.\lL'ii.iL,lt i_|-iiutlril.iLll llLLla j.\l(li^lt IL Illlllliltil 

^llIllll)tllllll 
,\l \ir//lil.

Dále 1e naší povin,r,,,5si yybrut na:áklatlě :áležitosíí, o nit:llž 1,vne infbnnovuli stttítltúrní
orgún a tlo:rlrčí rutlu, ty, které .lsou : hledisku uutli.ttt tičerní :úvěrk7, :a hěžn.ý rok
nejv7l:ngp1l1ěl,ší, u které rudíž před,stal,ulí ltluvni:úležito,tti ttuclifu, tt !1:tt,l:áležitostt p()psttl 1:

,^ ,:: .-_,. i.,,, -l'-.,,. _..,.;,,,,.,.,, ,- ,^l-.,: l,-l,,j ^,,,'...,.,' ^". ,-l^:.,,, - ,r.-,-,,, 
" 

-.. ,,: ,,,,i,,: t.,l..,,.illia,\l -PiuIa. iuiIl ljIJIllillIl\i lli. l/lLili, ^Li)_ l'lullil iii(ar'l,\.t -Ltftu-ltit -|LlL.lllLIll .(rA(/l(

:tiležitosli nebr1.1e,stliže ve :celu výjimečnéttz příput{ě ll,gtludíme, že byc:íum tl dané zúležitosti
nenlěli ,- naší :prúvě infilrnltnclt, prtltože l:e reúlně očekúvat., že nulžné neguttvní dopud1,

:veřejněni převúží nad přínrlsem : hleclisku veřeJnéítr,l :ájtnu.

V Praze, dne 14.6. 2019

zapsaná v seznamu ar-rditorů n,edďř,n Komorou auditorťr ČR pod er,, č. 1449.
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příloha: účetní závětka

lnu. Soňa Bóhrďová.


