Identifikace úþetní jednotky

Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s.
U Jezu 10, Liberec, 460 01
,ý: 259 16 751
Zapsaná v rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl O, vložka 76
Zakladatel: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Liberec III, VaĖurova 465/20,
PSý 460 01, Iý 467 46 030
Hlavní úþel: realizace projektĤ k obnovČ pĜírodních a krajinných hodnot, propagování
strategie trvale udržitelného života, organizace semináĜĤ a odborných setkání –
viz Výpis z rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností, vedený KS Ústí n.L.., oddíl O, vložka 76
Dále jen spoleþnost

Identifikace pĜíjemce auditorské zprávy
Objednatelem auditu úþetní závČrky a výroþní zprávy je pĜedseda správní rady Spoleþnosti pro
Jizerské hory, o.p.s. pan Ing. Petr Neumann.
Audit byl proveden na základČ smlouvy o provedení ovČĜení úþetní závČrky a výroþní zprávy, jejíž
souþástí je i specifikace rozsahu ovČĜování.
Zpráva auditora je urþena zakladateli Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s., kterým je Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor, Liberec III, VaĖurova 465/20, PSý 460 01, Iý 467 46 030.

Identifikace pĜedmČtu auditu
3ĜedmČtem auditu byla úþetní závČrka a výroþní zpráva uvedené úþetní jednotky za roþní období od
1.1. 2007 do 31.12.2007. OvČĜili jsme pĜiloženou úþetní závČrku a výroþní zprávu Spoleþnosti pro
Jizerské hory, o.p.s. k 31.12. 2007.

OdpovČdnost vedení úþetní jednotky
Za vedení úþetnictví, jeho úplnost, prĤkaznost, správnost a za sestavení a vČrné zobrazení úþetní
závČrky v souladu s þeskými úþetními pĜedpisy odpovídá statutární orgán obecnČ prospČšné
spoleþnosti. Souþástí této odpovČdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitĜní kontroly nad
sestavováním a vČrným zobrazením úþetní závČrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
zpĤsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatĖovat vhodné úþetní metody a provádČt dané situaci
SĜimČĜené úþetní odhady.
Statutární zástupce spoleþnosti podepsal Prohlášení úþetní jednotky k auditu a tím potvrdil, že nám
byly poskytnuty veškeré doklady, jakož i informace, související se splnČním pĜedmČtu ovČĜování a
dále, že v pĜedložené úþetní závČrce a výroþní zprávČ jsou zahrnuty a prezentovány veškeré
relevantní úþetní pĜípady a informace, vztahující se k ovČĜovanému období.

OdpovČdnost auditora, rozsah auditu
Naší úlohou je vyjádĜit na základČ provedeného auditu výrok k této úþetní závČrce a výroþní zprávČ.
Provedli jsme audit pĜiložené úþetní závČrky a výroþní zprávy v souladu se zákonem o auditorech a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaþními doložkami Komory auditorĤýeské
republiky. Tyto standardy požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal
SĜimČĜenou jistotu, že úþetní závČrka neobsahuje významné nesprávnosti a že informace uvedené ve
výroþní zprávČ, které byly pĜevzaty z úþetní závČrky þi z ní použity, jsou ve všech významných
ohledech v souladu s touto úþetní závČrkou. Audit zahrnuje provedení auditorských postupĤ, jejichž
cílem je získat dĤkazní informace o þástkách a skuteþnostech uvedených v úþetní závČrce. VýbČr
auditorských postupĤ závisí na úsudku auditora, vþetnČ posouzení rizik, že úþetní závČrka obsahuje
významné nesprávnosti zpĤsobené podvodem nebo chybou. PĜi posouzení tČchto rizik auditor
SĜihlédne k vnitĜním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vČrné zobrazení úþetní závČrky.
Cílem posouzení vnitĜních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádĜit se
k úþinnosti vnitĜních kontrol. Audit rovnČž zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úþetních metod,
SĜimČĜenosti úþetních odhadĤ uþinČných vedením i posouzení celkové prezentace úþetní závČrky.
Domníváme se, že získané dĤkazní informace tvoĜí dostateþný a vhodný základ pro vyjádĜení našeho
výroku.
POMOC, k.s.
þ.osvČGþení 412

Výrok auditora
Urþený zakladateli spoleþnosti

OvČĜili jsme pĜiloženou úþetní závČrku obecnČ prospČšné spoleþnosti sestavenou
k 31.12. 2007 a výroþní zprávu Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
Za sestavení a vČrné zobrazení úþetní závČrky a výroþní zprávy v souladu s þeskými
~þetními pĜedpisy odpovídá statutární zástupce obecnČ prospČšné spoleþnosti. Naší
úlohou je vydat na základČ auditu výrok o této úþetní závČrce a výroþní zprávČ.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a s Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikaþními doložkami vydanými Komorou auditorĤ ýeské
republiky.
Tyto standardy požadují naplánovat a provést audit tak, aby auditor získal pĜimČĜené ujištČní
o tom, že úþetní závČrka neobsahuje významné nesprávnosti a že informace obsažené ve
výroþní zprávČ, které popisují skuteþnosti, jež jsou pĜedmČtem zobrazení v úþetní závČrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu pĜíslušnou úþetní závČrkou. Audit zahrnuje
provedení auditorských postupĤ, jejichž cílem je získat dĤkazní informace o þástkách a
skuteþnostech uvedených v úþetní závČrce. VýbČr auditorských postupĤ závisí na úsudku
auditora, vþetnČ posouzení rizik, že úþetní závČrka obsahuje významné nesprávnosti
zpĤsobené podvodem nebo chybou. PĜi posuzování tČchto rizik auditor pĜihlédne k vnitĜním
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vČrné zobrazení úþetní závČrky. Cílem
posouzení vnitĜních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádĜit se
k úþinnosti vnitĜních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úþetních
metod, pĜimČĜenosti úþetních odhadĤ provedených vedením i posouzení celkové prezentace
~þetní závČrky. Domníváme se, že získané dĤkazní informace tvoĜí dostateþný a vhodný
základ pro vyjádĜení našeho výroku.

„Podle našeho názoru ú etní záv!rka podává ve všech významných ohledech v!rný a
poctivý obraz aktiv, pasiv a finan ní situace obecn! prosp!šné spole nosti Spole nost pro
Jizerské hory, o.p.s. k 31.prosinci 2007 a náklad", výnos" a výsledku jejího hospoda#ení za
ú etní období roku 2007 v souladu s ú etními p#edpisy platnými v $eské republice.
Ov!#ili jsme též soulad výro ní zprávy ú etní jednotky s ov!#ovanou ú etní
záv!rkou. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výro ní zpráv! ve všech
významných ohledech v souladu ú etní záv!rkou, z níž byly p#evzaty.“
V ýeském DubČ dne 30. þervna 2008
auditorská spoleþnost POMOC, k.s.
osvČGþení KA ýR þíslo 412
Ing.Milada PavlĤ, komplementáĜ
NámČstí B.Smetany 25/I
463 43 ýeský Dub

odpovČdný auditor Ing. Milada PavlĤ
osvČGþení KA ýR þíslo 1892
NámČstí B.Smetany 25/I
463 43 ýeský Dub
POMOC, k.s.
þ.osvČGþení 412

Zpráva
nezávislého auditora o ovČĜení úþetní závČrky a výroþní zprávy
sestavené ke dni 31.12.2007

Spole nost pro Jizerské hory, o.p.s.

POMOC, k.s.
þ.osvČGþení 412
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Úþetní závČrka k 31.12. 2007 Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

POMOC, k.s.
þ.osvČGþení 412

