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Výrok auďitora

Prc"-ed!i 1slne audit při!*žeysě tiče*sí z*věrky syslečrz*sti TyýIcCa*trLm Brrc, c.p.s. {Cá!e t*ké

,,Společnost") sestavené n* záklaáě česhych tičetních předpisů, kíerá se skíádá z rozvahy k
3t"í2.2a2ú, výkazu zisku a zrráry a přelríedu a peněžnich tocích ra rak kančící 31.12.2a2a, a
přílohy íéto účetní závěrky, kteró abs*ítrye p*pis ptlužitých poďsíatných účetních metod a
d*íší vysvěttu3ící informetce. {7ďaje a Spc!ďn*síi jstlu wedeny v pří!*re téta {lčetní zavěrlql.

Poďle našeho názoru účetxí závěrka podóaávěrwý a poetiuý gbriz aktiv a pasív společnosti
TyfioCentrum Brno, o.p.s. k 31.I2.2t2{} a nňklaďů * u§nosň e u§sled*a jeiíha hospoďaření
a peněžních takŮ za rgk končicí 31.12.2a28 v s*alada s českými áčetními přeďpisy.

Zdklaď pro uýrak

Áudit jsrne provedli p souladu se zákonem o auďitoreclz a standardy Komcry auditarů České
repuhlifol pro audit, kteryrxi jsou mezináradni standaráy pro *u§it {íSÁ} případně dopíněné a
upravené sowisejícimi apíikačními dsložkami- Na.íe odprsvědrccst sía*ovená těmito předpis3l
je podrobněji popsárca v cddílu }dpovědnost audiíora za audit ,*četrtí závěrful. Y souladu se
zákonem rl auďirorech {r EilcW Éodexem přťaryrr: Komorau auďir*rů Česřré repubíiÉy isme
na Společnosti nezávislí a splni|i jsme i daíší etickě pcvinnosíi ryplyvající z wedených
předpi,rii Damníváme se, še důkazní inform*ce, které jsme .s}tromáždi{i, paskytuji dostatečný
a vhodný zákíad pro w.1údřeni na,§eho výr*ku.

Ostutnť inforínírce uveúené ve uyračnť rBróvě

Ostatními informacemť;r.rtl* v soulttdu s § 2pi.tn b) zákona o auáit*r*ck informace wedené
ve vyroční zprávě mims {lčetni sáyěrku a n*ši zprťrvu *uditara. Za *statftí in{ormace aďpovídá
statut árrcí zástupce SpoÍečnast i-

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním itŇrrtacím neuztakuje" Přesto 1e v,šak součástí
našich povinnastí slxxisqfících s cuditem ůčetní závěrlql sernámení se s ostatními
iqfarmacemi a posouaeni, zda ostatní inýsrrnace nejsou ve víanamném {materiálnim)
nesouladu s účetní závěrkou či s n*šimi zyuďCIstmi a účetrcí jedtatce získanými běhenn
prc,váďění auďitu *eb* zďa se jitt*k $Éa irtforrrtace nqeví jaÉc, t3arcamrtě {materiáíně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní infarrwzce byIy ve všech vyz*arnnych (materiáíních)
ohledech vypracovány v sozsíadu s příslušnýrni právními předpisjl. Tímt* posouzením se
rozuntí, zda ostatní *ýbrx*x splňují pošaďavky prťswích přeďpis{l n*fsrrnáIní náIežitosti a
postup vypracování astatrtíck informací v kanttxíu vinna.mn*sti {awteriality), tj. zda případné
rcedodržení uveďetýclr pšuď*vků by byí* zt'as*bié ovíi,tlnir risw§ek činěný na zákíadě
tlýatních informtscí.
Na rákíadě provedenýclz p*stupů, do txity, již dakášewe postsudit, wáďim4 šs
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' }St{]tní irlforrrtace, které popisují skut*čnosti, jež js*u též předmětem zobrazení v
ÚČetní záaěrce, j,**u ve všech l,ysncmrrych {materiůíních} tlírlgďeclx v souladu s účeíni
závěrkou *

, astatní inforrwtce byly vypracovárry v scuí*da s právnírni předpiq,.
Dále jsme pavinni avěst, zda na aákíadě ptsznrltk,il a pověd*rní * Spalečnasti, k nimž jsme
dt:sPěíi při provádě*,i guditu, osťcltní in§srrruce neabsahují 4lz**urné {materiáIní) věcné
nesprávnosti. V rárnci z*edených postupŮ jsme v tlbdrženýck tlsíaťrlícbz informacích žádné
ýznamné (mai eriáírlí} větné ne sprůvncsí i nezj isi il i.

oďpověďnost statutárníh* atgánu a dozorči ra$l §polečnosíi za účetní uivěrku

Statutúrní orgán Společnosíi cdpovídá za sestaveni účetni závěrful poáávajíci věrný a poctivý
obraz v saziladu s Česlqlmi -Ůčetnírni přeďpi.*y * za takoty vnitžní hun*.*íní systérrl, který
pavažuje za nezbytný Fro sestavení účeíní závěrky tak, abj) uao\rotrovaía významné
(m a t e r i á l n í) n e s p r ú,- no s t i r p ů,s o b en é p o dv o d em n e b o c lry b o u.

Při sestgvavání ÚčeÉní zavěrky je statuíár*í argán Společncsti pxuínen pos_audit, zda 1e
SpoleČnost schopna irepřeiržitě trvat, a pokz;tl je ío reíevatztní, p*pstst v přílaze tičetní závěrlry,
záleŽitosti ýkající se jejíhr: nepřetržitého trvání a použití předpakí*du nepřetržiíéhrs trvání
Při sestavení ÚČeíní závěrky, s výjimkou připadů, kdy píúnuje zrušení Společnasíi neba
ukonČení její činnasti, resp- k$l nemá jinau reálnrsu možnost než tak učinit_
Za dohÍed nad procesem účetnílzo výkaznictvi ve Společnosti otípovídá ršaz*rčí rada.

Odpovědnast auďitoru zfr írudit účetní závěrky

NaŠÍm cilem je získaí přiměřenau jistatu, že t?četní závěrka jaka celeíe neabsrlíruje významnau
(materiálnÍ) nesprávnosl způsobenou podvatlem neho chyb*u a vydat zprávu auďitara
obsahujicí náŠ -,yrck. P{iměřená mírts ji:;taty je ,-e!kit mírrs jistr:ty, *icmé*ě wení zárukau, že
autÍit provedetzy v soulatlu s výše uvetlenými předptsy ve věech přípaáecřt v tičetní závěrce
adhali případrlau exisíusící významnou {materiáíní) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniktt
v dŮsledku podvodŮ neba chyb a považuií §e za významně {materiáíní}, pakud lze reáíně
Předpokíádat, Že by jetÍnotlině nebo v souhrxu rntlízly ovííwtit ekrsrz*mická rozhodnatí, kteró
uživate!é účetni závěrfo: *rs jejím základě přijmt;zl.

Při Pravádění auditu v souÍadu s výše uvede*ými předpisy je naši ptsvinností upíatňovaí
běhent celého cluditu odborny úsudek a zsr:hcvirvat profesní skepticismus. Dále .je ncší
povinností:

' ldelltirtk*tlat s vyhrlď*:ltit rizika ,4,zn**rlě {ruateriálxí} x*spr**:xtssti účeírui zá,;ěrfu
rPŮsobené podpodem *ebo clzybrlu, ft{svríznaut a provést audit*rské postupy reagující
ndl tato rizika a ;Ískat dostatečné a vřt*dné důkazní inJbrrn*ce, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výrak. Ririk<s, že neodhalime významnou (materiální)
nesPrávnosí, k niš ď.*šÍ* v dŮsíedku p*ďtadu, je větší *ež risíko xeodhalení 4lmamné
(materiáÍnÍ) nesprávn,ssti zpiis*bená thyí;*zl, proí*že s,;:ridslí p*,Jvod-u mtlhau hýt
tajné dohody {k*íure}, l*lšování, lanysírzá opomenutí, ruepravdivá prohlášení nebo
o b c ház en í vnitřn íc h fus nt r o í.

' Seznámit se s vnitřxím kontro{ním ,sys{émern Společnosti reťev,rsntn{m pro audit v
takovóm rozsrthu, abycham mahíl n*tsrhnrsat cuditorské pú§tapy v§zodně s ohledem na
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dané okolnosti, nikoIi abychom ířž{)híi vyjádřtt názor na účinnosť jejího vnitřního
kontrolníha systéttril*

Posoudit vřzodn*st potĚitých účeircích pravidei, přiměře**sí prův€dených ričetních
odhadŮ a inform*ce, které 1} téta srsuvis{osíi Spoíeč*ast uveďla v při}oze účetní
závěríql.
Posoudit vhadnost paužití př*dptlkíaďw *epřetržitéltls trvání při sestavení účetní
závěrlql a ía, zďa ,g ahíedem rta shrtsrrnážlíěné dilkarní infrlrm*ce existuje významná
(materiáínÍ} nejisíot* vypíyvající z u§áíustí neba prlďrnínek, které mchou ýznatnně
zpochybrtit schapnast Společnasti nepřeíršitě trvat. Jestliše d*jdeme k závěru, že
ttlková výmamná {materiální) nejisíata existu,ie, je naší povin*rssíí upozornit v naší
zprávě na infarmace uvedené v této souvislosti v příloze zičetní závěrlql, a pokud tyta
informace nejsau drlstatečné, vyjádřií ruodifikovtl"y ,ýok N*še zavěry 4tkající se
schapnosii SpoÍeČncsíi netrlřeíržitě íntlí vycházejí z á,íikaznicřz inftsrmací, kieré jsme
získali da data nrsši zprávy, Nicméně budoucí utíálasti *ebo podmínky mohau vést k
tomu, že Společnost ztratí scÍtapntlst nepřetržitě trvat.
Vyhodnatit celkovou prezentaci, čIenění a absah účetní závěrky, včetně příIahy, a clále
to, zda Účetní závěrkrl zobrazuje p*dkladavé transakce a udáí*sti způsobenz, ktery
vede k věrnétrzu rcbru*ní.

NaŠÍ povinnastí je informtsvrst staíutární argán a drlzoyči radu mimo jiné o plánavaném
rozsahu a naČasování auditu a o ťyzrtamných $ištěních, která jsme v jeho průběhu učinili,
včetně zjištěnýcít ýzxamnýcíz nedostatků ve vniíř*ím kantrolním systému.

DáÍe je naŠÍ pcninnastí *ybrrlt na zák\adě :áležitostí, o nichš jsme iafarmovali stttíutárrlí
orgán a dozarčí rada, ty, kterě jsou z híediska auditu ďčetní závěrky za běžný rok
nejvýznarnnějŠÍ, a které ttdíž představu.jí hlgvní záIežiíosti auditu, a tytCI záležitosti popstlt ý
naŠÍ zprávě. Tato ptsvinnost nepíatí, k$Ě právní předpisy rrlkazují zveřejnění takové
záIeŠita,sti neba jestliže ve zceta výimečnétz případě uscudíme, že byth*m a darcé záležitosti
neměli v naŠÍ zprúvě informovat, prtltože lze reáíně očekávat, še možné negativni dopady
neřejnění převážt nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.
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zapsaná v seznamu auditorů r,edeném Komor*rr auditorů ČR pod ev. č, l449.
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