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ZPRÁVA AUDITORA
o ověření účetní závěrky politické strany

Strana svobodných občanů
Perucká 14, 120 00 Praha 2
ke dni 31.12.2013

Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky
Název účetní jednotky :

Strana svobodných občanů

Právní forma :

politická strana, nezisková organizace

Sídlo organizace :

Perucká 2196/14, 120 00 Praha 2

Identifikační číslo :

71339612

Předmět ověření :

účetní závěrka k 31.12.2013

Příjemce zprávy :

statutární orgán politické strany,
zastoupený panem Petrem Machem, předsedou strany

Zpracovala :

Ing. Eva Neužilová, auditorka č. oprávnění 1338

Zpracovala jsem ověření přiložené účetní závěrky politické strany „Strana
svobodných občanů“ ke dni 31.12.2013.
Statutární orgán politické strany je odpovědný za vedení účetnictví tak, aby
bylo úplné, průkazné a správné, v souladu s platnými zákony a předpisy. Statutární
orgán politické strany je rovněž odpovědný za sestavení účetní závěrky. Mým úkolem,
je vyjádřit názor na účetní závěrku a vydat, na základě provedeného auditu, výrok
k účetní závěrce.
Audit jsem zpracovala v souladu se zákony a předpisy platnými v České
republice, kterými jsou řízeny činnosti neziskových organizací, a to zejména se
zákonem 424/1991 Sb o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, se
zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, s Českými účetními standardy pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a se zákonem č.
586/1992 o daních z příjmů.
Při ověření účetní závěrky jsem postupovala podle zákona č. 93/2009 o
auditorech, podle mezinárodních auditorských standardů a dalších zákonů, předpisů a
norem, které upravují danou oblast.. Auditorské standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Na základě výsledku použitých auditorských
postupů jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy
organizace nebyly ve všech podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a
předpisy.
Ověření bylo zaměřeno především na následující oblasti :
-ověření existence a vlastnictví majetku a správnosti jeho ocenění
-ověření správného a průkazného provedení inventur majetku a závazků
-ověření funkčnosti a spolehlivosti vnitřního kontrolního systému
-ověření existence vnitropodnikových směrnic a předpisů
-ověření náležitostí účetních dokladů v souladu se Zákonem o účetnictví
-ověření stavu a využitelnosti účetního software, jeho vhodnosti z hlediska předpisů o
vedení účetnictví
-testy návaznosti zůstatků účtů na účetní výkazy
-test bilanční kontinuity (meziroční návaznost)
-ověření časové souvislosti nákladů a výnosů s daným obdobím
-ověření evidence a zaúčtování poskytnutých darů a příspěvků
-ověření vyúčtování účelově poskytnutých darů a příspěvků
-ověření dodržení zásad, stanovených předpisy pro neziskové organizace
-testy zůstatků rozvahových účtů
-ověření správnosti zaúčtování přijatých darů a jejich prezentace v účetní závěrce
-ověření správnosti účetních postupů při účtování faktur pokladních dokladů,
bankovních výpisů a interních účtovacích dokladů
-ověření účtového rozvrhu,

Jsem přesvědčena, že provedené ověření účetní závěrky dává přiměřený základ pro
vyslovení výroku na účetní závěrku.

Podle mého názoru, účetní závěrka, ve všech významných
ohledech a podstatných bodech, věrně a poctivě zobrazuje aktiva,
pasiva a finanční situaci politické strany „Strana svobodných
občanů“ k 31.prosinci 2013 a výsledek jejího hospodaření za rok
2013, v souladu
se zákony, právními a účetními předpisy
platnými v České republice.

V Praze, dne 31.3.2014
Ing. Eva Neužilová
auditorka
č.osvědčení 1338

Přílohy : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, vše k 31.12.2013

