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Príjemce:

Název:

Sídlo:

Právní forma:

IC:

Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s

Svatoplukova 16, 784 OI Cervenka

obcanské sdružení

27037932

Rozhodující predmet cinnosti:
-ochrana nejvýznamnejších hodnot území Litovelska a Pomoraví, kterými jsou zejména venkovské
prostredí, zachovalá príroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostredí,
-podpora rozvoje obcanských iniciativ na místní a regionální úrovni,
-zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území vcetne podpory malého a stredního
podnikání, bydlení, školství, využití volného casu, rozvoje verejné dopravy, turistického ruchu, péce o
památky, informatiky, aj.
-zabezpecení koordinovaného postupu clenu Sdružení pri všestranném rozvoji výše uvedeného území,
soustredení sil a prostredku pri prosazování zámeru presahujícím svým rozsahem a významem
možnosti jednotlivých clenu, vcetne zajištování príslušných financních zdroju.

Provedla jsem audit priložené úcetní záverky Moravské cesty (Litovelsko-Pomoraví), o.s která se
skládá z rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a z~ráty za rok koncící 31.12.2013 a prílohy této úcetní
záverky, která obsahuje popis použitých podstatných úcetních metod a další vysvetlující informace.
Údaje o Moravská ceste (Litovelsko-Pomoraví), o.s jsou uvedeny v príloze k úcetní záverce

Odpovednost statutárního orgánu úcetní jednotky za úcetní záverku

Statutární orgán Moravská cesty (Litovelsko-Pomoraví), o.s je odpovedný za sestavení úcetní záverky,
která podává verný a poctivý obraz v souladu s ceskými úcetními predpisy, a za takový vnitrní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úcetní záverky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti zpusobené podvodem nebo chybou.

Odpovednostauduora

Mojí úlohou je vydat na základe provedeného auditu výrok k této úcetní záverce. Audit jsem provedla
v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské republiky. V souladu s temito predpisy jsem povinna
dodržovat etické normy a naplánovat" a provést audit tak, abych získala primerenou jistotu, že úcetní
záverka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupu, jejichž cílem je získat dukazní informace o cástkách
a skutecnostech uvedených v úcetní záverce. Výber auditorských postupu závisí na úsudku auditora,
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaju uvedených v úcetní
záverce zpusobené podvodem nebo chybou.
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Pri vyhodnocování techto rizik auditor posoudí vnitrní kontrolní systém relevantní pro sestavení
úcetní záverky podávající verný a poctivý obraz. Cílem posouzení je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádrit se k úcinnosti vnitrního kontrolního systému úcetní jednotky. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úcetních metod, primerenosti úcetních odhadu provedených
vedením i posouzení celkové prezentace úcetní záverky. Jsem presvedcena, že dukazní informace,
které jsem získala, poskytuj í dostatecný a vhodný základ pro vyjádrení mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru úcetní záverka podává verný a poctivý obraz aktiva pasiv spolecnosti Moravská
cesta(Litovelsko-Pomoraví), o.s. k 3 I. prosinci 2013 a nákladu a výnosu a výsledku jej ího
hospodarení za rok koncící 31.12.2013 v souladu s ceskými úcetními predpisy.
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