Zpráva auditora ke dni 31. 12. 2001
V souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky
jsme provedli audit účetní závěrky společnosti "Člověk v tísni - společnost při České televizi" ke dni
31. 12. 2001.
Správní rada společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. je odpovědná za
sestavení řádné účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné v souladu
s platnými zákony a předpisy.
Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě výsledku ověření. Naší
povinností bylo získat všechny informace, které jsme považovali podle svých znalostí za nezbytné pro
řádné ověření účetní závěrky. Obdrželi jsem písemné prohlášení statutárního zástupce společnosti, že
nám byly poskytnuty veškeré doklady a sděleny všechny informace, potřebné k provedení ověření.
Statutární zástupce společnosti současně prohlásil, že v předložené účetní závěrce jsou zahrnuty
všechny hospodářské operace, na které se v ověřovaném účetním období vztahovala povinnost
zaúčtování. Ověření údajů bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti
vykazovaných skutečností.
Při ověřování řádné účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní
záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve
všech významných položkách.
Poznatky, které jsme získali ověřením účetních dokladů a dalších souvisejících informací, jsou dle
našeho názoru dostatečné k vyslovení závěru, že získané prostředky od poskytovatelů grantů a dárců
jsou vynakládány k účelům, které jsou v souladu s posláním společnosti.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek,
závazky, vlastní jmění a finanční situaci společnosti Člověk v tísni - společnost při České
televizi, o.p.s. ke dni 31. 12. 2001 a výsledku hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o
účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
Výsledkem hospodaření společnosti za období 1. 1. 2001 až 31. 12. 2001 je ztráta ve výši 2.587
tis. KČ. Pro úhradu ztráty byly vytvořeny dostatečné zdroje na fondu vlastního jmění
společnosti.
Výroční zpráva obsahuje výklad o hlavních aktivitách společnosti v období roku 2001. Součástí
výroční zprávy za rok 2001 společnosti je i finanční přehled, který obsahuje hlavní údaje
převzaté z účetní závěrky společnosti. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsou v
souladu s údaji uvedenými v účetní závěrce za rok 2001.
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce společnosti včetně Přehledu o peněžních
tocích jsou přílohami č. 1, č. 2 a č. 3 této zprávy.
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