
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Auditorská zpráva pro vedení a zakladatele organizace DOTEK o. p. s.,
Pardubská 1194, 763 12 VIZOVICE, IC: 27 66 43 33

Zpráva o úcetní záverce
Overili jsme priloženou úcetní záverkll organizace DOTEK o. p. s., Pardubská 1194, 763 12
\llZOVICE, tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, prehled o penežních tocích
za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 a prílohu této úcetní záverky, vcetne popisu použit)'ch
v):'znamných úcetních metod.

Odpovednost statutárního orgánu úcetní jednotkry za úcetní záverku
Za sestavení a verné zobrazení úcetní záverky v souladu s cesktmi úcetními predpisy orgán
organizace DOTEK o. p. s., Pardubská 1194, 763 12 \lIZOVICE. Soucástí této odpovednosti
je navrlmout, zavést a zajistit vnitrní kontroly nad sestavováním a verným zobrazením úcetní
záverky tak, aby neobsahovala \'Ý'znamné nesprávnosti zpusobené podvodem nebo chybou,
zvolit a uplatnovat vhodné úcetní metody a provádet dané situaci primerené úcetní odhady.

Odpovednost auditora
Naším úlohou je vydat na základe provedeného auditu v)Tok k této úcetní záverce. Audit jsme
provedli v souladu s v souladu se zákonem o auditorech a l\1ezinárodními standardy a
souvisejícími doložkami Komory auditoru Ceské republiky. V souladu s temito predpisy jsme
povinni dodržovat etické nOffi1Ya naplánovat a provést audit tak, abychom získali primerenou
jistotu, že úcetní záverka významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorsky'ch postupu, jejichž cílem bylo získat dukazní informace o
cástkách a skutecnostech uvedeny'ch v úcetní záverce. Výber auditorsk)'ch postupu závisí na
úsudku auditora, vcetne posouzení rizik, že úcetní záverka obsahuje významné nesprávnosti
zpusobené podvodem nebo chybou. Pri posuzování techto rizik auditor prihlédne k vnitrním
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a verné zobrazení úcetní záverky. Cílem
posouzení kontrol je navTlmout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádrit se k úcinnosti
vnitrních kontroL Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použií)'ch úcetních metod,
primerenosti úcetních odhadu provedených vedením i posouzení celkové prezentace úcetní
záverky. Domníváme se, že dukazní infonnace tvorí dostatecné a vhodn)' základ pro v)jádrení
našeho 'r)'roku.

Vj'rok auditora
Podle našeho názom úcetní záverka podává vern)Ta poctiv)T obraz aktiv, pasiva financní situaci
organizace DOTEK o. p. s., Pardubská 1194, 73 12 VIZOV1CE, k 31. prosinci 2007 a
nákladu, \r)'nosu, v)'sledku a penežních toku za kalendární rok 2007 v souladu s cesk)Tmi

úcetními predpisy. v

Organizace úcelne využila financní dotace CR na rok 2007, pridelených ministerstvem práce a
sociálních vecí a financní dotace pridelen)'ch Mestem Vizovice, v souladu se smlouvou o
poskytnutí financní dotace na financování provozních nákladu.
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