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Výtok auditora

Prcved!iisnc uudit přiložené zičeíní :blěrk1,.:;pr;!cčncsti Tl,t!oCent,*uln B*,la, c.p.s. {dá!c také

,,Spalečnost") sestaverué na základě česírych účetních předpisů, kterú se skíádá z rozvahy k
3}-}2.2a21, výkttzu zisíru a firáíy a přeh{edu ts paněžních toci*l,t ra r*zk krlnčící 3].l2.2a2l, a
přííohy íéío účetfti rávěríql, krerá obsahuje ptspis puužitých potlsť.*ťných účetních metod a
další uystětírgící in/brmr:ce. iIrlale o Sp*{ečxrlsti js*,tt uvedeny ,* přil*re tétú účeífií rťwěrky.

Poďle našeho názora účetnž závěrka poďňvá věrn§ a pacti.t§ ebftrz a*tit, a pasiv společnosti
TyfioCentrum Brnt, o.p.s. k 3].t2.2821 a nákladň * uynosů u u§síeďku jejího hospoďaření
a peněžních tgků za rok končíci 31.I2.283} v saalaďu s českými iičeními přeďpkll

Zúktadpro uj,rok

Áudit.f sme provedli v ,souladu se zákaneru rs auďiíoret:}z a ,strlndardy Komaty auditorů České
republiíry pra audit, kterýrni.istsu mezinároďn{ st*nďartřy prrs audit 17S,ý případně doplněné a
wpra,ené souvisejícími cpíikačními daloĚkamr. iifšť odpcvědn*st sísxcvexů těmito předpisy
je podrabněli popsána v aďáílu Odpovědwsí rsudiírsra ra aadit ňčetrgi závěríql. V souÍadu se
zákorterrt o auďitoreclz a Eticírym lloďexerrt přij*$m Komorcu *udírrsrů Česki rgýUbliíql jsnte
na Spoíečnosíi nezúvislí a splnili jsme i ďalší eíická povinnosti vyp|yvající z uvedených
předpisů. Domnis,áme §*, še ďůk*zni infonn*ce, které j"xrne sltrauňždš{i, p*síqltují dostrstečný
a v}rodný základ pro v_ujádření našelzo výroku-

Ostatní inftsrftrate aveďeríé ve uýrační zprúvě

Ostatními inforznacemi3.1,*a v sculaďu s § ?pí.rx" b} aúkona a au§iť*recle i*formace uvedené
ve výrační zprávě mim* zičetxi =*věrka a **ši sprilvu §udjtsra" Za astrsíní inf*rmace adpovídá
s taí ut árn í zás tupc e SpraÍ ečruss í i -

Náš výrok k účetní závěrce se k astatním inftsrmacirn nevztařluje. Přesío je však součástí
našich povinntlstí sxrxisejících s tluditem ťtčetní zal,ěrlry se:ruůmení se s r;statnhni
iďormacemi a ptss*tssení, zda rssíaťní irtftsrm*ce nejsau ve vixralru*ém (materiálním)
nesouladu s účetní záuěrkou či s ncšimi *z*í*sbni c účeÉrzi jed**í*e získanými během
prováCění agdiru nels* zda se jirtak tfr* ilzfbrnr*ce wejevi ja** vysrcalrtrtě (mcreriál#}
nesprávné. Takě prssuzujeme, zda tlstatgí inf*rm.ace byíy ve všecítvýnr*mrylclz (materiálních)
rshledech vypracovány v stsul*ďu s přisíušnými právními předpisy. Tírsrt* posouzením se
rclzumí, zdts ost{ítní infrar**te sp{ňulí pcš*ďr:vky práv*ích přeďpisů nta fr*"rrrálrtí náležitosti a
posíup vypracování ast*írtíck in{ormccí v korzťexíu významncsti {m*í*iaÍity}, íj. zda připadné
nedodržení p:š*ď*vkii &y byt<r zpikr:*iíé *víivltiť úsudek činěný rta zákÍadě
osíalních informací.
Na základě pravede*ýclz p*síupů, do miry,.f žš d*kášeme posoudit, wádí*e, že
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. ostatní inftsrmace, které popisují skwtečnosti, jež ,lsau též předmětem zobrazení v
účetní zúvěrce,J§aíJ }.?ť všech výzrzatrzrzý*k {rnateriálnítk} *|e\eder:í* v souladu s účetní
rávěrkou rt

. rsstdltní in{cnnact hví:, Wcr*covánp v souí*dw s tlr*vnimi přeďpiqy.
DáÍe jsme povinni ul,,ést, zda na zák]adě p*xrlaíkii a ptsvědamí * Sp*íečntssti, k nimž jsme
dospěli při proúděxí ssuáitu, osttsíní ťŇrtnsce ne*bsrshwjí x_Ýzrtamné {materiá{rcí) věcné
nesprávnasti, V ráx**i wveáených pastupii.j,sr*a v *btlržených tlstatxír:h infortnacích žádné
vý znamné (ma i er iáí ní} v ěcné ne spr áv rcc s í i nesj is i ž í i -

odpovědnost statutárního *rgúnu a dazarěí ra$l.§príečlrosíi z& ričetrrš *ávěrIu

Sttltutárni argán Spaíečntlsti odpovíáá ra sesí*vetli zičetní závěrky p*dáv*jíci věrný a poctivý
cbraz v sauÍaciu ,t českými *ičetními přeďpi*y * za í*k*vý vrzž{šrzí k*ntralní t;ystérrt, ktery
považuie za nezbytný prts sestavení účetní závěrky tak, *b), ne*bsahovala významné
(ma t er i á l n í) ne s pr áv ru* s t i lpůs a b ené po dv c d*m ne b * c lry b o u.

ťři seslavaváni rhčetní :svěríql je statutární *rgán Sp*lečnrlsti p*vinen posaudit, zd* je
SpoÍeči"tost sciioprla rsepřeíršiíě trcaí, a ptlkuď je ta reíevarlírtí, popst;í v příl*ze ,účeiní závěrlq,
zúležitosti tykající se .jejího nepřetržitélzo trvůni rt použití př*dpoklaďu nepřetržitého trvání
při sesíavení účetní závěrky, s výjimkau připar,lň, kfu plánuje zrušení Spo|ečnasti nebo
ukančení jej í činnosti, re.rp, kdy nemú j incu reáln*u .mažno§t fiež tak učinit^

Za dolzled nad procesem z}čet?rího výkrlznictví ve Sp*lečnasti tlápcviáá tírsz{trčí rada.

Oďpověďnast auditara za aaďit účetní záuěrl*y

Naším cílem je získ*,t přiměřenou jisíatu, že účeťrlí závěrkrs jaka ceíek nerlbs*huje významnou
(materiální) nesprávn*sí zpiísobenou po1.iv*á*m nebo clzyhou rs v*§dtsí zprávu audiíara
*bsc;hující náš ";yr*k. Přirxěře** mír* 1istaffl le ,-e!ki: rlíra jisír;ť;, rcitméně *ení zárukcu, že
audit provedený v sauladu s výše uvedenými pře$pisy ve všech přip*éeck v účetní rávěrce
odhalí připadnou existující význarnnou (materiálniJ nesprávrusst- Nesprávnasti mahou vznikaí
v důsíedku podvodů rtebo chyb a pavažusí §€ z{í významné (materiáíní), pokud lze reúlně
přeďpokíádaí, že by jeďxatíivě nebo y soul,trnu mtslzíy ovťivnit eka*o*tit:ků rozhodnuti, která
už i,l :st e ! é uč et x i z á,; ěr!q; x* ; e; i rn : ák! adě př § ml;a.

Při prováděni audiru v soulutlu s výše uvetlenými přet)pisy je na,ši povinntlsti uplatňovaí
během celého auditu odborný tisudek a ztlchovápat prafesní skepticismus. Dále je naší
povinnasíÍ:
. Idenítliko,.,,lt * *,hr:,Jn*tit r!:ikll ý:*rs*",né {rn::terils!*ii n*spráz,rost! účeíní zá,.,ěrky

zpŮsobené pody*dern nebo chybou, navríln*ut a provást auáiírsrské posíupy reagující
na lato ruika u :ískat dostutecnc tt víeodné dúkazni inJbrmace, ahychom na 1elich
základě tnahít ryyádřit výrok. Ěi;irtei, že neodhalirne význarnnou (materiální)
nesprávnas| k niš #*šIa v důsledkz* psďv*du, je věťší rzeš ri:ik* *eoďhalení ýznarnné
{mntpriilniI np,tnrátntltíi =nlirtlhpná rhlphl.lt nrnlrlžp ct*lřÁ,;tí nnr]vru-ttl rutlhrlll hút'.**'"il'--.'T._ť-"',-!.Á.rť'"..,-,'ť...=

tajné dohaďy {kalwze}, faíšování, ťl*rysí.rcá apomenutí, neprcvďxá prohlášení nebo
obChuzent v-nItinlCít konlrol ,

, Seznámit se s vnitřním kontroínim sjlstěmcm Spoíečnosti reíeyantním pro audit v
takovém rozs*ha, abycham woí,síi n*vrhn*a{ *wditorské pú,ttupy vlrgáné s ohíedem na



rft§. §Ořá gó;ramr8Yá 
,špr*nl*š,*:.,a 132*14? ?eI: {+42o} 211 143 525

aud-ííor - č- apráu*érlí i449 f §.3 #ú *cřrrr 5 ě€*fuT: 
'i+4g*j6ť'2 

385 364
llttP:/ / sueb.tzlbolmeloua.sorm E_**ií, bohr*lorn.uono**rno*.o

dané okolnosÍi, nikoli abychom et*hÍi vy3ádřit názor ntz *čin*ost jejilto vnitřního
kontralníha *ysíému.

' řosoudit vřto§n*sí ptsuŽityciz Ůčetníck prulviáel, přiměř*r*st provetiených účetních
odhadů tl ircformgce, které v této .coť.tJi"c1,osřj Sp*íečn*sí §eďía v přilcze účeíní
závěrlq,.

' P1soudiť vÍu;ď*rsst ptuŽití předpckí*ďu nepřetržitéhls *xání při sestavení účetní
závěrlE a {o" zď,ú s ahÍedem na skrtsrn*štl€né dfik*rrtí tn§*rr**ie existuje významná
{maÍeriáÍníi nEisřaia vypÍ.yvajicí z uďáí*sĚí nebo pa§rnin*k, kteri mohau ýznarnnězPochvbnit schtsýxtssť Sísolečn*sti nepřetršiíě *vát- Jestíiše áqid*me k závěru, žetaková {rn*teriáÍnÍ) nejisírsta *xistuse, je naší pa:innÁstí uprszornit v naší
zPrávě na in{ormace uvedené v téta srsuvislosti v příloee 

-r;čutni 
závěriv, a pokud tyto

inJbrmace tejs*u ďrsstateázé, wjádřit í?žGď.i§koiarcý vyr*k. N*še závěty týkajíci se
schopnosti.§pofur?l*.rri nepřeíržiíě írzlať vyciú:;ejí i áéXr::r3iciz i,*{ararucí, které jsnte
získali ďo ďat* n*ši správy. Nicméně bzxž*tai utláírssti ooio poi*íszfol mohou vésí k
t omu, ž e Spol ečnast :í raí í s clzapnasí nepřetrš it ě t r,- at., yylladnotit ceíkcvtlu prerentaci, číenění * *bs*h účetní rávěríq.t, včetně přííohy, a ríále
to, zda ÚČetní lávěrk* zobrazuje p*ďH*§*vé transakce a zeďáí*síi způsobim, ktery
verle k věrnéniu :rlbru:ert í.

NaŠÍ Povinnastí je infarmavat staíutár*í argáw a dazorčí yadu mimrs jiné o plán<lvaném
rozsahu a naČasování auditu a o významnýctz rjištěních, která jsme v ieho průiahu učinili,
uČetně !iŠíěných výrcamzrých nedostatkii p* vxitřrlím kantroíxí.rn lystěma.

DáÍe je naŠÍ Povinností vybrat na zókladě záí*šaosff, a nichž jsrne inýsrmavala.,"it{rtutúťní
orgán a dozorČÍ ratŽu, ty, které .lsou z hleďiska auditu ,;iátni zárěrtry' ,a ,běžný rok
ne.fvýznamně.lŠÍ, tl které tuďíŽ představují lsí§vftí záležítosti auditu, {§ 4)t{} ,iínžitorti pop1út v
naŠÍ zPrávě- Tctíts Ptsvinnost nepÍatí, kdyš průvní předpisy rakarulí zveřejněni iakové
zá{ežita,rti nebo r;esíliže ve :ce{a výimeč*ém přip*ďě *ouáíron, ž* fu,ti*m t dané ráiežitosti
neměli v naŠÍ zPrúvě in{ormavat, protoše íze r"eáíně očekóvat, že'mcžné negativní dopady
zveřejnění převáží nclď přínosem z hlediska veř*jného zájmu.

\"l Praze, dne 2ó 5. 2S]]

lng. S*ňa Bčhnel+,",á_

zapsaná v seznamll auditorŮ r,edeném Komorou auditorŮ ČR pod ev, č. 1449,
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