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A K A D E M I E

Zprîva o úòetní zívérce

Ovèiili jsme pÌiloZenou úÒetní zéwérkt obecnè prospéSné spoleènosti AKADEMIE se sídlem
v Brnè, BÌenkova 3, PSÒ 613 00, IÒO 63493713, tj. rozvahu k 30. 6. 20II, vykaz zisku a
zfréú od l. 7. 2010 do 30. 6. 2011 a pÌílohu této úèetní zàvérky vÒetnè pouZitfch
vyznarnnych úÒetních metod. Druh obecné prospèSnych sluZeb vÒetnè doplilkové òinnosti je

podrobnè uveden ve vypisu z rejstÈíku obecné prospéSné spoleònosti, vedeného Krajskym
soudem v Brné, oddíl o, vloZka 1.

Odpovédnost statutórního orgónu úòetní jednotky

Za sestavení a vérné zobrazeni úòetní zéxérky v souladu s óeskymi úÒetními piedpisy
odpovídó statutarní orgón spoleònosti. Souòóstí této odpovèdnostije navrhnout,zavésta
zajistit vnitÍní kontroly nad sestavovóním a vérnym zobrazenimúóetní zíxérky tak, aby
neobsahovalavyznamné nespióvnosti zpùsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatf,ovat
vhodné úòetní metody a provódèt dané situaci pÌiméÌené úòetní odhady.

Odpovèdnost auditora

NaÉí úlohou je vydat nazékladé provedeného auditu vj'rok k této úòetní z6vérce. Audit jsme
provedli v souladu se zékonem o auditorech a Mezinarodními auditorskymi standardy a
souvisejícími aplikaòními doloZkami Komory auditoru Ceské republiky. V souladu s tèmito
piedpisy jsme povinni dodrZovat etické normy a naplónovat a provést audit tak, abychom
získali piiméienou jistotu, Ze úèetní zíxérkaneobsahuje vyznarrné nespróvnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorskych postupú, jejichZ cílem je ziskat dùkazní informace o
òóstkóch.a skuteónostech uvedenych v úòetní zéwérce. Vfbèr auditorskych postupù zéwisí na
úsudku auditora, vòetné posouzení rizik,Le úóetní zîvérkaobsahuje vyznamne nespróvnosti
zpùsobené podvodem nebo chybou. PÍi posuzovóní téchto rizik auditor piihlédne k vnitÌním
kontrolóm, které j sou relevantní pro sestavení a vèrné zobrazení úòetní zénérky . Cílem
posouzení vnitÌních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli se vyjódÌit
k úèinnosti vnitÌních kontrol. Audit teù zahrnuje posouzení vhodnosti pouZitych úÒetních
metod, pÍimèÌenosti úòetních odhadù provedenych vedením i posouzení celkové prezentace
úòetní zéxérky.

Domnívóme se, Ze získané dùkazní informace tvoÈí dostateény avhodny zéúdad pro vyjódÍení
na5eho vyroku.

Podle na5eho nizoru úòetní zúvérka podóvó vérny a poctivy obraz aktiv, pasiv a
finanòní situace obecné prospéSné spoleénosti AKADEMIE k 30. 6. 20ll a nókladù,
vynosù a vysledku jejího hospodaÍení za období od 1. 7.2010 do 30. 6.2011 v souladu s
òeskymi úòetními pÉedpisy.
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Zprixa o ovèiení vyroòni zprirry

OvèÌili jsme soulad vyroÒní zprény obecnè prospéSné spoleònosti AKADEMIE k 30. 6. 2011
s vySe uvedenou úóetní zévèrkou. Zaspréwnost vfroòní zpréxy je zodpovédny statutómí orgén
obecné prospéSné spoleònosti AKADEMIE. Na5ím úkolem je vydat na zétkladé
provedeného ovèÍení stanovisko o souladu qfroòní zpréxy s úÒetní zóvérkou.

OvéÌení jsme provedli v souladu s Mezinórodními auditorskymi standardy a souvisejícími
aplikaòními doloZkami Komory auditoru Óeské republiky. Tyto standardy vyùadují, aby
auditor naplónoval a provedl ovèÌení tak, aby získal piimèÍenou jistotu, Ze informace
obsaZene ve vyroÒní próvé, které popisují skuteònosti,jeZjsoutéZ pÌedmètem zobrazení
v úóetní zéxérce,jsou ve v5ech vyznamnych ohledech v souladu s pÍíslu5nou úóetní zóvérkou.

Jsme pÍesvédÒeni, Ze provedené ovèÌení posky'tuje pÌimèÍenf podklad pro vyjódiení vyroku
auditora.

Podle na5eho núzorujsou informace uvedené ve vyroònízprúvé sestavené k 30. 6. 2011
obecnè prospèSné spoleònosti AKADEMIE ve vSech qfznamnych ohledech v souladu
s vySe uvedenou úòetní zóvèrkou.

ProvéÌili jsme téZ vécnou spróvnost údajù uvedenfch ve zpréxé o vztazích mezi propojenymi
osobami obecnè prospéSné spoleènosti AKADEMIE k 30. 6.2017. Za sestavení této zpréxy o
vztazichje zodpovédn1f statutómí orgón této spoleònosti. Na5ím úkolem je vydat nazàkladé
provedené provèrky stanovisko k této zpréxé o vztazich.

Provèrku jsme provedli v souladu s Mezinórodními auditorskymi standardy vztahujícími se
k provèrce a souvisejícími aplikaòními doloZkami Komory auditorù Óeské republiky. Tyto
standardy vyùadují, abychom planovali a provedli provérku cílem získat stiední míru jistoty,
ùe zpréxa o vztazích neobsahuje vyznarnné nespróvnosti. Provérka je omezena piedev5ím na
dotazovétní pracovníkù spoleónosti anaanalytické postupy a vybérovfm zpúsobem provedené
provéiení vècné spróvnosti údajù. Proto provèrka poskytuje niZSí stupeó jistoty nei audit.
Audit zprîvy o vzfazích jsme neprovódèli, a proto nevyjadÌujeme vlfrok auditora.

Na zókladé naSí provèrky jsme nezjistili Zódné vj,znamné vècné nespróvnosti údajú
uvedenych ve zpróvè o vztazích mezi propojenymi osobami obecnè prospéSné
spoleònosti AKADEMIE k 30. 6. 2011.

Provèrku jsme provedli v souladu s Mezinérodním standardem pro provérky a souvisejícími
aplikaóními doloZkami Komory auditorù Óeské republiky. Tyto standardy vyùadují, abychom
plénovali a provedli provérku s cílem získat stÌední míru jistoty, Le zpréxa o vzfazích
neobsahuje vyznarrné nespróvnosti. Provérka je omezena piedev5ím na dotazovfiní
pracovníkù spoleónosti a na analltické postupy a vybérovym zpùsobem provedené provéÍení
vécné spróvnosti údajù. Proto provérka poskytuje niZSí stupeú jistoty neZ audit. Audit jsme
neprovódèli, a proto nevyjadiujeme vyrok auditora.
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Datum vyhotovení zpríwy:11. Ííjna 2011

APOGEO AUDIT s.r.o.
Praha 3, LiZkov, Konévova 2660 I I4l
Òíslo osvédóení o zópisu do seznamu
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auditor spoleónosti
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