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Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky 1ístní akční skupina 1'01100 venkov 3, občanské sdružení

se sídlem Val 26, 518 01 Dohruška
IČO 27005577

Příjemci zprávy:

Statutární orgán občanského sdružení
Mí tní akční kupiny POIIOD venkov a

Ovčřili jsme přiloženou účetní závěrku Místní akční skupiny POIIODJ\ venkova,
občanské sdružení se sídlem ve Valu 26, ]('0 27005577, tj. rozvahu k 31.12.20 I O, výkaz
zisku a ztráty za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a přílohu k účetním v' kazům za období
od 1.] .2010 do 31.12.2010. včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o
Místní akční skupinč POIIODA venkova. občanské sdružení jsou uvedeny v příloze této
účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými

účetními předpis odpo ídá tatutární orgán Mí tní akční skupiny POIIOD venkov a.
občanské sdružení. Součástí této odpovědnosti je na rhnout, zavést a zaji tit vnitřní kontroly
nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby ncobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a
prováděl dané ituaci přiměřené účetní odhad .

Odpovědnost auditora
NaŠÍ úlohou je vydat na základě provedeného auditu ýrok k této účetní závěrce. Audií

j rne pro edli v souladu e zákonem o auditorech. Mczinárodnimi auditor .kýrni tandardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditoru České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a prové 1 audit tak. abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských po tupu. jejichž cílem je zí kat dukazní
informace o částkách a skutečno tech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských
postupů závisí na úsudku auditora. včetnč posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při po. uzování těchto rizik
auditor přihlédne k vnitřním kontrolám. které j ou rclcx antní pro .csta cní a črné zobrazení



účetní závčrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetních metod. přimčřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení
celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané dukazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává včrný a poctivý obraz akti . pasiva finanční

situace Místní akční skupiny POHODA venkova. občanské družení k 31.1_.20 I O a nákladů a
výnosů a vý ledku jejího hospodaření za rok 2010 ouladu českými účetními předpisy.

Auditor ká společnost: ESOP účetní a daňo á kancelář. S.LO.

Sídlo: Komen kého 38. 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C. vložka 25584
Číslo auditorského oprávnění auditorské polečnosti: 491
Auditor, který jménem společno ti vypraeo al zprávu: ing. Daniela Burianová
Číslo auditorského oprávnění auditora: 1991

Zpráva vypracována dne 18. června 201 I v Rychnox č nad Kněžnou

Podpi auditora:

Přílohy:


