l

n6.

i.-l,.t fo

iL
, ,l!

*í:; l*§*l;kn

;..it}ttii*,/; 1 liř.i:i;},i:jliť+, ij

,,lr:, ,,r4

:

-;st

,,

-,f,.

.,

ii /i

a.];.lť1l++;
J..

,r

j,i::.':,-- ' í,:.

--!

ZPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI
účetníobdobí od í.í.2017do 3í.12.2017

Zprávu o průhlednostijsem připravil dle požadavku čl. 13 NařízeníEvropského parlamentu a
Rady (EU) č.53712014,

lng. Luboš Liška (lČ 64272443)je podnikajícifyzická osoba se sídlem ve Velkém MeziříČÍ,
Demlova 2, kterávykonává činnost na základě auditorského oprávnění Komory auditorŮ ČR
č. 1974. Auditor není členem mezinárodní sítě nezávislých veřejných ÚČetních, daňových a
poradenských firem.

při řízeníkvality

postupuji v souladu s právními předpisy platnými v ČeskérePublice
(zejména se zákónem č. 9á/2oo9 Sb., o auditorech), profesními standardy kvality vydanými
komorou auditorů Českérepubliky a mezinárodními standardy Mezinárodní federace
účetních|FAC (zejména ISQC 1),
při dodržování etických požadavků se řídímetickým kodexem IFAC platným po schválení
KAčR i včeskérepublice. Důsledně dodržuji etické zásady, které poŽadují zachování
principu nezávislosti na klientovi, abych jednal bezúhonně a nestranně, choval se
profesionálně, práci odváděl na odborné výši a s řádnou péčí.Svým podpisem potvzuji
každý rok prohlášení o dodžovánípříslušných etických požadavkůa zásad.

při rozhodování o přijetí zakázky i o jejím opakovaném přijetí a pokraČování smluvního
vztahu vyhodnocuji iizira spojená s daným klientem. Při posouzení přijetí zakázkY
vyhodnocuji informáce o klientovi, 1eho vedení a vlastnících, posuzuji klientovu obchOdní
čínnost,vy-hodnocuji možnéohrožeňínezávislosti a potenciální střet zdjmŮ, zhodnocuji svoji
schopnosi poskytovat služby klientovi, popř. dotázáním předchozího auditora ohledně
zda existuje jakýkoliv důvod, proČ bych neměl Přijmout
důvodu výměny' auditora,
jmenování auditorem.

a

postup při ověřování je navržen tak, aby zajistil, že audity budou plnit přísluŠnéProfesní
standardy, právní požadavky a vydané zprávy budou odpovídat daným okolnostem.

při své činnosti uplatňuji postupy vedoucí k dodženízásad nezávislosti, abYch

zajistil
poskytování
auditorských
požadovanou jistotu nezávislosti auditora na auditované osobě při
služeb v souladu s Etickým kodexem Komory auditorů Českérepubliky, jakoŽ i PřísluŠnými

ustanovenímizákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

poslední pravidelná kontrola kvality ze strany orgánŮ Komory auditorŮ ČR Oyta Provedena
v říjnu-prosinci 2015.

Zpráva o transparentnosti 2017

Vzdělávání auditora je zajištěno absolvováním kurzů pořádaných Komorou auditorŮ České
republiky se zaměřením na prioritní témata tak, aby byly naplněny požadavky na kontinuální
profesní vzdělávání auditorů.

Ve sledovaném účetnímobdobí jsem prováděl audit statutární úěetnízávérky subjektu
veřejného zájmu KAROSERlA a.s..

lnformace o celkovém obratu auditora za rok končící31,12.2017 (údaje v tis. Kě)

Celkem
z toho příimv:
povinný audit ročnícha konsolidovaných závěrek subjektů veřejného
záimu, včetně dceřiných společností
povinný audit ročnícha konsolidovaných závěrek iiných subiektů -)
povolené neauditorské službv auditovanÝch klientů
ostatní činnosti
*)

2017

2016

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

Věcným obsahem této kategorie příjmů jsou také nepovinné audity ročníchzávěrek jiných
přezkoumání hospodaření územních
subjektů, ověřování dotací dle lSAE3000
samosprávných celků. Tyto příjmy činily XXXX tis. Kč za rok 2017, resp. XXXX tis. Kč za rok

a

201 6.

Vyhotoveno dne 29. 4. 2018

( Podpis v.r, )

lng. Luboš Liška
Demlova 2, 594 01 Velké Meziříčí
Auditor, auditorské,oprávnění é. 197 4
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