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Na základě dokončení auditu o ověření yykaru zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého
výsledku hospodaření k 3l. 12. 20ll ryracované s ohledem na zákon ě. 30611999 Sb. o poskytování dotací
soukromým Školám, předškolním a škols§ým zaílzenlm Vaší společnosti si Vám dovolujemé předat následující
doPis, který nenahrazuje ani neomezuje zíkonnou povinnost auditora předložit z,právlo výsleďku ověření. Terrto
dopis nelze zaměňovat se zprávou stanovenou dlejiných předpisů.

Předmětem provedeného ověření byla řádná roční účetní závérka k 3l. 12. 20ll společnosti Sťední
:lb*liŠ|gra ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. se sídlem Malé Svatoňovice, 17. listopadu l77,
PSc 542 34 se zaměřením na audit vYkazu zisku a zháty (ná{<ladových a výnosov,ých účtů). v případě dosaženi
zisku ověření rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku za auditované období a jeho zaúětováni
v následujícím období a splnění podmínek jeho vynaložení na vzdělání a školské služby.

CÍlem auditu ÚČetní závěrky zpracované dle závané metodiky, je umožrit auditorovi vyjádřit nazor
na tuto ávěrku. Obsahem auditorské činnosti není stoprocentní potwzení a zaruěeni správnosti vedeného
ÚČetnictvÍ. Stejně tak není primárním cílem auditu potwzovat dodržování všech právních no..*, identifikovat
Protipnívníjednání ajeho původce, ani potwzovat správnost všech daňových přizrání.

Při formulaci svého názoru auditor totiž potlžívá výběrový způsob ověřováLrrí zahrnujícl posouzení
vtýznamnosti auditovaných oblastÍ, které mu umožtí získat přiměřenou jistotu, že účetnictví je veaóno ripme,
průkazrým způsobem a správně.

Při získáváni dŮkazrích informací při auditu hledá auditor ujištění, že se v účetní závěrce nevyskytrrjí
nesPrávnosti, které by ji mohly významným způsobem zkreslit. Zuýše uvedeného yyplyvá určité přřo;dé
riziko auditu, že některé nesprávnosti mohou zůstat neodhaleny.

Auditorem byla zjiŠtěna dlouhodobě neuspokojivá situ_ace v oblasti plateb stravného ajejich vedení v účetnictví škoty. Z tohoto dllv9du (pro přehtednost irovozu kuchyně)
navrhujeme platby stravného realazovat prostřednictvim služby Stpo, iedy automatiCkoú
platbou za skutečně odebrané jíd!o žáka.
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