ZPRÁVA NEZÁVlsLÉHo AUDlToRA PoDLE lsA 8o5

členůmHonebního výboru Honebního společenstva - Slabčice, Slabčice, PsČ 398 47, lč 48256587 (dále jen
Společenstvo)

Výrok
Provedlijsme audit účetnízávěrkyza účetníobdobíod01.01.2016 do 3t.Lz.zo16, sestavené podle rámce pro
jednoduché účetnictví.Podle našeho názoru jsou finančníinformace v této účetnízávěrce Ve Všech
významných (materiálních) ohledech sestaveny v souladu se zákonem o účetnicwíčíslo563/1991 sb.,
v souladu s s38a tohoto zákona ve znění planém pro uvedené období, a s českými účetnímistandardy.
Základ pro

ýrok jsme provedli

v souladu s mezínárodními auditorskými standardy (lSA). Naše odpovědnost

stanovená těmito standardy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit' V souladu s
etickými požadaVky platnými pro audit tohoto soupisu jsme na společnosti nezávislí a splnilijsme i dalšíetické

povinnosti vypl'lvající z těchto požadavků'Domníváme se, že důkazníinformace, které jsme získali, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku
Naše zpráva je určena výhradně pro Vnitřní potřeby společenstva neměla by b,/t zpřístupněna jiným

subjektům. Náš vtl'rok není v souVislosti s touto záležitostí modifikován
Mimo ověřené účetnízávěrkyjsme byli požádáni, abychom se vyjádřili k výkladu stanov a Provozního řádu,
které nejsou zcela v souladu. K tomuto bodu sdělujeme, že nejsme kompetentnít]/to záležitosti posuzovat,
nicméně se domníváme, že pokud Společenstvo podle Stanov a Honebního řádu dosud postupovalo, a to za
souh|asu všech členů,je jedinou cestou změna stanov nebo Provozního řádu nejvyššímorgánem
SpoIečenstva.
Dále jsme byli požádáni, abychom posoudili, zda nedošlo k převodu peněžníchprostředků z účtuč'

27LB3972/o3oo (Honební společenstvo Slapčice _ MYsLlVcl) a účtu255607250/0300 (Honební společenstvo
Slabčice ) na účet27 35657 44/o3oo (zika Vladimír- mysl.) nebo na účet276938366/0300 (spolek přátel
přírody - Potoky). K tomuto sdělujeme, že jsme obdrželi výpisy z výše uvedených účtůa žádné převody uiše
uvedené jsme nezaznamenali.
odpovědnost honebního výboru za úěetnízávěrku
Honební rnýbor, odpovědný za sestavení účetnízávěrky je povinen přUmout takový Vnitřní kontrolnísystém,
kteni považuje za nezbytný pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahoval \,}íznamnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou.
Za dohled nad procesem účetního\^ýkaznictvíVe společnostijsou zodpovědné osoby pověřené její správou a

řízením.

odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky
Našímcílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka neobsahuje významnou (materiální) nespráVnost

způsobenou podvodem nebo chybou, a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok' Přiměřená míra jistotyje
Velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu se standardy lSA ve všech případech v
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soupisu odhalí případnou existujícírny'znamnou (materiální) nesprávnost. NespráVnosti mohou vznikat v

důsledku podvodů nebo chyb a považujíse za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by
jednotliVě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživateléna základě soupisu přijmou'
Při provádění auditu v souladu se standardy lSA je našípovinností uplatňovat během celého auditu odborný
úsudek a zachováVat profesní skepticismus. Dále je našípovinností:

. ldentifikovat

a Vyhodnotit rizika Významné (materiální) nespráVnosti soupisu způsobenépodvodem nebo

chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečnéa Vhodné důkazní
informace, abychom na jejich základě mohlivyjádřit \^ýrok. Riziko, že neodhalíme VlÍznamnou (materiální)
nespráVnost, k níždošlo v důsledku podvodu, je většínež riziko neodhalení v'ýznamné (materiální)
nespráVnosti způsobenéchybou, protože součástípodvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná

opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo potlačenÍvnitřních kontrol vedením.

. seznámit

5e s Vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantnÍm pro audit v takovém rozsahu,

abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli
vyjádřit názor na účinnostjejího vnitřního kontrolního systému

. Posoudit Vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených účetníchodhadů a vysvětlujícía
popisné informace, které V této souvislosti Vedení společnosti uvedlo

. Posoudit,

V

soupisu.

zda je vhodné, že společenstvo použilo účetnicwízaloženéna předpokladu nepřetržitého trVání

podniku, a zda s ohledem na získané důkazní informace existuje Významná (materiální) nejistota souvisejícís

událostmi nebo podmínkami, které mohou zásadním způsobem zpochybnit schopnost
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atc AUDIT s.r.o.
Brojova 16, 326 00 Plzeň
opráVnění KA čR č. 422
lng. Jaroslav Moravec,
auditor určený auditorskou společnostíjako
odpovědný za provedení auditu jménem
auditorské společnosti

Přílohy: Přiznání

k dani z

příjmu práVnických osob za zdaňovacíobdobí 2016

