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ZPRÀVA
nezívislého

auditora

uròenó spróvní

ra dé a zakladateli o.p.s.

AKADEMIE
Zprîva o úòetní zívérce

spoleènostiAKADEMIE se sídlem
Ovèiili jsme pÌiloZenouúÒetnízéwérkt obecnèprospéSné
v Brnè,BÌenkova3, PSÒ613 00, IÒO 63493713,tj. rozvahuk 30. 6. 20II, vykazzisku a
zfréúod l. 7. 2010 do 30. 6. 2011 a pÌílohu této úèetní zàvérky vÒetnèpouZitfch
vyznarnnychúÒetníchmetod. Druh obecnéprospèSnychsluZebvÒetnèdoplilkové òinnostije
podrobnèuvedenve vypisu z rejstÈíkuobecnéprospéSné
spoleònosti,vedenéhoKrajskym
soudemv Brné, oddíl o, vloZka1.
jednotky
orgónuúòetní
Odpovédnost
statutórního
Za sestavenía vérné zobrazeniúòetní zéxérkyv souladu s óeskymi úÒetnímipiedpisy
odpovídóstatutarníorgón spoleònosti.Souòóstítéto odpovèdnostijenavrhnout,zavésta
zajistit vnitÍní kontroly nad sestavovóníma vérnym zobrazenimúóetnízíxérky tak, aby
neobsahovalavyznamnénespióvnostizpùsobenépodvodemnebo chybou, zvolit a uplatf,ovat
vhodné úòetní metody a provódèt dané situaci pÌiméÌené úòetní odhady.
Odpovèdnostauditora

NaÉíúlohou je vydat nazékladé provedenéhoauditu vj'rok k této úòetní z6vérce.Audit jsme
provedli v souladu se zékonemo auditorecha Mezinarodními auditorskymi standardya
souvisejícímiaplikaònímidoloZkamiKomory auditoruCeskérepubliky. V souladus tèmito
piedpisy jsme povinni dodrZovatetické normy a naplónovata provést audit tak, abychom
získali piiméienoujistotu, Zeúèetnízíxérkaneobsahujevyznarrnénespróvnosti.
Audit zahrnujeprovedení auditorskychpostupú,jejichZ cílem je ziskat dùkazní informace o
òóstkóch.askuteónostechuvedenychv úòetní zéwérce.Vfbèr auditorskych postupù zéwisína
úsudku auditora, vòetnéposouzenírizik,Le úóetní zîvérkaobsahuje vyznamnenespróvnosti
zpùsobenépodvodem nebo chybou. PÍi posuzovónítéchto rizik auditor piihlédne k vnitÌním
kontrolóm, které j sou relevantní pro sestavenía vèrné zobrazeníúòetní zénérky. Cílem
posouzenívnitÌních kontrol je navrhnout vhodné auditorsképostupy, nikoli se vyjódÌit
k úèinnosti vnitÌních kontrol. Audit teù zahrnujeposouzenívhodnosti pouZitych úÒetních
metod, pÍimèÌenosti úòetníchodhadùprovedenychvedením i posouzenícelkové prezentace
úòetní zéxérky.
Domnívóme se, Ze získanédùkazní informace tvoÈídostateényavhodny zéúdadpro vyjódÍení
na5ehovyroku.
Podle na5eho nizoru úòetní zúvérka podóvó vérny a poctivy obraz aktiv, pasiv a
finanòní situace obecnéprospéSnéspoleénostiAKADEMIE k 30. 6. 20ll a nókladù,
vynosù a vysledku jejího hospodaÍeníza období od 1. 7.2010 do 30. 6.2011 v souladu s
òeskymi úòetními pÉedpisy.
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Zprixa o ovèiení vyroòni zprirry
OvèÌili jsme souladvyroÒnízprényobecnèprospéSné
spoleònostiAKADEMIE k 30. 6. 2011
s vySeuvedenouúóetní zévèrkou. Zaspréwnostvfroòní zpréxy je zodpovédny statutómí orgén
obecnéprospéSnéspoleònostiAKADEMIE. Na5ímúkolemje vydat na zétkladé
provedenéhoovèÍení stanoviskoo souladuqfroòní zpréxy s úÒetnízóvérkou.
OvéÌeníjsme provedli v souladus Mezinórodními auditorskymi standardya souvisejícími
aplikaòními doloZkami Komory auditoru Óeskérepubliky. Tyto standardyvyùadují, aby
auditor naplónoval a provedl ovèÌení tak, aby získal piimèÍenou jistotu, Ze informace
ve vyroÒnípróvé,kterépopisují skuteònosti,jeZjsoutéZpÌedmètemzobrazení
obsaZene
v úóetnízéxérce,jsouve v5echvyznamnychohledechv souladus pÍíslu5nouúóetnízóvérkou.
JsmepÍesvédÒeni,
ZeprovedenéovèÌeníposky'tujepÌimèÍenf podkladpro vyjódiení vyroku
auditora.
Podle na5ehonúzorujsou informace uvedenéve vyroònízprúvé sestavenék 30. 6. 2011
obecnèprospèSnéspoleònostiAKADEMIE ve vSechqfznamnych ohledechv souladu
s vySeuvedenouúòetnízóvèrkou.
ProvéÌili jsme téZ vécnou spróvnostúdajù uvedenfch ve zpréxéo vztazíchmezi propojenymi
osobamiobecnèprospéSné
spoleènostiAKADEMIE k 30. 6.2017. Za sestavenítéto zpréxy o
vztazichje zodpovédn1f
statutómíorgóntéto spoleònosti.Na5ímúkolemje vydat nazàkladé
provedenéprovèrky stanoviskok této zpréxéo vztazich.
Provèrkujsme provedli v souladus Mezinórodnímiauditorskymistandardyvztahujícímise
k provèrcea souvisejícímiaplikaònímidoloZkamiKomory auditorùÓeskérepubliky. Tyto
standardyvyùadují, abychom planovali a provedli provérku cílem získat stiední míru jistoty,
ùe zpréxao vztazíchneobsahujevyznarnnénespróvnosti.Provérkaje omezenapiedev5ímna
dotazovétnípracovníkù spoleónostianaanalytické postupy a vybérovfm zpúsobemprovedené
provéienívècnéspróvnostiúdajù.Proto provèrkaposkytujeniZSístupeójistoty nei audit.
Audit zprîvy o vzfazích jsme neprovódèli,a proto nevyjadÌujemevlfrok auditora.
Na zókladé naSíprovèrky jsme nezjistili Zódné vj,znamnévècné nespróvnosti údajú
uvedenychve zpróvè o vztazích mezi propojenymi osobami obecnèprospéSné
spoleònostiAKADEMIE k 30. 6. 2011.
Provèrkujsme provedli v souladus Mezinérodnímstandardempro provérky a souvisejícími
aplikaóními doloZkami Komory auditorù Óeskérepubliky. Tyto standardyvyùadují, abychom
plénovali a provedli provérku s cílem získatstÌednímíru jistoty, Le zpréxao vzfazích
neobsahujevyznarrné nespróvnosti.Provérkaje omezenapiedev5ímna dotazovfiní
pracovníkù spoleónostia na analltické postupy a vybérovym zpùsobemprovedenéprovéÍení
vécnéspróvnostiúdajù.Proto provérkaposkytujeniZSístupeújistoty neZaudit. Audit jsme
neprovódèli,a proto nevyjadiujeme vyrok auditora.
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APOGEOAUDIT s.r.o.
Praha3, LiZkov,Konévova2660I I4l
o zópisudo seznamu
Òísloosvédóení
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