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Výrok auditora
f'rovedli jsme audit přiložené účetnízávěrky politické strany Aliance pro budoucnost
(,,Společnost,,) .".tuu"né na základě českých účetníchpředpisů, která se skládá z rozvahy k
11.iz.zozl, výkazu zisku a zíráíy, za obdobi 1.1._ 31,.12.202I, a přílohy této účetnízávěrky,
tterá obsahuje popis použitých podstatných účetníchmetod a dalšívysvětlujícíinformace.
Iidaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetnízávěrky,

podle našeho názoru účetnízávěrka podává věmý a poctivý obraz aktív a pasiv společnosti k
v
:i1.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období 1.1,, 31.12.2021
souladu s českými účetnímipředpisy.

Základ pro výrok
České
,\udit isme orovedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorŮ
(ISA)
případně
pro
audit
,..o"irity t{Á cn) pro audit, ktenými jsou mezinárodní standardy
těmito
,l"pr.c"É u up.uu"rré .ouuisejicimi áplikáenimi doložkami. Naše odpovědnost stanovená
V
závěrky.
účetní
za
awdií
práapiry je podrobněji popšánu u oddilu odpovědnost auditora
české
auditorů
:;ouladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přij atým komorou
vyp]lývajici z
povinnosti
jsme
etické
i
další
,=puuritv jsme na společnosti nezávislí a splnili
jsme
shromáždili, posk}tují
,rveaeny,"lr předpisů. Domníváme se, že dttkazni informace, které
,costatečný á vhodný záklari pro vyjádřeni našeho výroku,
Ostatní informace uvedené ve výročnízprávě
informace uvedené ve
ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm, b) zákona o auditorech
informace odpovídá
vyroení zprávě mimo ričetnízávěrku a naš'i zprávu auditora. Za ostatni
statutámí orgtitr Společnosti.

NášvýrokkúčetníZávěrcesekostatniminformacímnevztahuje.Přestojevšaksoučástínašich
po"in'o.tisouvisejícíchsověřenímúčetnízávěrkyseznámenísesostatnímiinformacemia
ve významném (materiálním) nesouladu,s účetní
;;;;;;;;i ,Ju oriutni informace nejsoujednotóe
ziskanými během ověřování účetnízávěrky
závěrkou či s našimi znalostmi o riojni

n"to'ausejinaktytoinfomacenejevíjakovýznamně(materiálně)nesprávné.Také
(materiálních) ohledech
;;;r"j;., áu o.tát,rí informace uyrv u" všech významných

vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda
ostatni informace splňuj í požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informaci v kontextu významnosti (materiality), tj. zda připadné
nedodrženíuvedených požadavků by bylo způsobiléovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, ježjsou téžpředmětem zobrazení v účetní
'
závěrce, jsou ve vŠech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetnízávěrkou

.
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ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základé poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. v rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili,
Odpovědnost staúutárniho orgánu Společnosti za účetnízávěrku
Statutámí orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetnízávěrky podávající věrný a poctivý
v souladu s českými účetnimipředpisy a za takový vnitřni kontrolní systém, který
povťuje za nezbylný pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala významné
,[materiální) nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.
,obraz

Při sestavování účetnízávěrky je statutámí orgán Společnosti povinen posoudit, zda je

]Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetnízávěrky
,záležitosíi týkajícíse jejího nepřetržitého trvání a použitípředpokladu nepřetržitého
trváLrrí při

sestavení účetnízávěrky, s výjimkou případů, kdy statutámí orgán plánuje zrušeníSpolečnosti
rrebo ukončeníjejí činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka jako celek neobsahuje významnou
t'materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
rlbsahujícínáš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech připadech v účetnízávěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
rlůsledku podvodů nebo chyb a považujíse za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
rrživatelé účetnízávěrky najejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naši povinností uplatňovat během
oelého auditu odbomý úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je našípovinností:
.
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetnízávěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečnéa vhodné důkazníinťormace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo v důsledku podvodu, je většínež riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobenéchybou, protože součástípodvodu mohou být tajné dohody,
falšovrlní, úmyslná opomenuti, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
vedením.
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seznámit se s vnitřním kontrolnim systémem společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnostvnitřního kontrolního
systému.

posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených
účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutámí orgán společnosti uvedl v příloze

účetnízáVěrky.
posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení účetnízávěrky
vedením a to, zda s ohledem na shromážděné důkazníinformace existuje významn'á
(materiální) nejistota vyplývajícíz událostí nebo podmínek, které mohóu významně
zpochybnit schopnost společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, ie taková
významná (materiální) nejistota existuje, je našípovinností upozornit v našízprávě na
informace uvedené v této souvislosti v přiloze účetnízávěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkajíci se schopnosti
společnosti trvat nepřetržitě vycházeji z dílkaznich inťormací, které jsme získali do data
naši zprávy. Nicméně budouci události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěni a obsah účetnízávěrky, včetně přílohy, a dále
to, zda účetnízávérka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede
k věmému zobraz.eni -

Našípovinností je informovat statutámí orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
iruditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho pruběhu učinili, včetně zjištěných
,uýznamných nedostatků ve vnitřním kontrolním
systému.
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