C.J.AUDIT, s.r.o.

Senovážná 8611,,460 01 Liberec

Auditorská společnost č. 442

Vyjádření auditora

ke způsobu účtovánía použitívyrovnávací platby za poskytování služeb

v obecném hospodářském zájmu

Určenízprávy:

Poskýovatel vyrovnávací platby - Liberecký
Statutární orgán příjemce lyrovnávací platby

Příjemce:
IC:
Sídlo:
právní forma:

Domov důchodcůJablonecké Paseky, příspěvkov á or ganizace

zřizovaíel:

U,raj

71220 01l

Jablonec nad Nisou, Ul. Vítězslava Nezvala
příspěvkov á or ganizace
Liberecký kraj

87

|I4,PSČ 466

02

Na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem Domov důchodcůJablonecké Paseky,
příspěvková organizace a vykonavatelem C. J. AUDIT s.r.o. jsme provedli ověření způsobu
účtovanía použitíposkytnuté vyrovnávací platby za poskýování služeb v obecném
hospodářském zájmu.

Ověřili jsme postup účetníjednotky při čerpánípřidělených finančníchprostředků dle
Smlouvy o poskytnutí lyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodařském
zé|mu č. OLP/684120I5 schválené Radou Libereckého kraje dne l0.2.20l5 usnesením č.
136/15/RK (dále jen ,,Smlouva"). Ověřili jsme, zdaíčettíjednotkapostupovala v souladu se

Smlouvou. Součástíq,iroku je vy,jádření auditora ke způsobu účtovánía použiti vyrovnávací
platby. Za hospodámé a efektivní použitíposkytnutých prostředků a jejich vykazovéní je
zodpovědné vedení výše uvedené příspěvkové organizace.

Ověření jsme provedli v souladu se zá/r.onem ó. 9312009 Sb., o auditorech ve znéni
pozdějších
-u předpisů a Mezilárodními auditorskými standardy, zejména standardem ISAE
iOOO
souvisÓ3icimi aplikačními doložkami Komory auditoru Českérepubliky. Tyto
standardy vyžaduj| aby auditor naplánoval a prováděl ověření íak, aby získal přiměřenou
jistotu, že ,íčetníjednotka postupovala v souladu s podmínkami plyrroucími zlzavíené
Smlouvy. Auditor ověřoval v souladu s tímto standardem vybrané položky účetnízávérky,
související s přijetím a použitímuvedené dotace. Domníváme se, že provedené ověření
poskytuje dostatečný základ pro vyjádření auditora k plnění podmínek. Uvedené postupy
nepředstavují audit účetnízávěrky provedené v souladu s Mezinarodními auditorskými
standardy, příslušných narodní standardů nebo národní praxe a proto tato zpráva nemá sloužit
žádnému jinému účelu.

e -mail
Tel:485 113 558, 602339 08l
Zápisv obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, odd.C, vl. 21005

cj audit@,seznam.

cz

l

C.J.AUDIT, s.r.o.
Vyjádření auditora:
podle našeho né.zoru organizace spl+ila vroce 2015 ve všech významných ohledech
podmínky stanovené ji Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodá

imu včetně způsobu účtovanía použitíposkytnudch prostředků.

Plnění podmínek:

-

-

Organizace použila prostředlE na úhradu nákladů souvisejících s poslcytováním
sociální služby.
Organizace použilaveškeréprostředlql do 3].12.20]5.
Organizace provedla vyúčtovánív termínu do 5.2.20]6.

Přehled poskytnutých vyrovnacích plateb dle registrovaných služeb:
Služba
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

poskvtnufý ořísoěvek

č. registrace

9139875
4654168

použitÝ přísoěvek

3 620 000.00

l

942 000.00

5 562 000.00

Celkem

3 620 000.00
1

942 000,00

5 562 000,00
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Auditorská společnost:

C.J.AUDIT

s.r.o.

Qel.:rtý

Senovážná 86lI,460 01 LIBEREC 12
evidenčníóislo 442

Datum vypracování : 11,.3.2016
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Zprávl

auditorka Ing. Jitka
evidenčníčíslo1663
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