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ZPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI
úeetníobdobí od {.í.2018 do 3í.12.2018

Zprávu o průhlednostijsem připravil dle požadavku čl. 13 NařízeníEvropského parlamentu a
Rady (EU) é.53712014.
lng. Luboš Liška (lČ 64272443)je podnikajícífyzická osoba se sídlem ve Velkém Meziříčí,
Demlova 2, která vykonává činnost na základě auditorského oprávnění Komory auditorů ČR
č. 1974. Auditor není členem mezinárodní sítě nezávislých veřejných účetních,daňových a
poradenských firem,

Při řizení kvality postupuji v souladu s právními předpisy platnými v Českérepublice
(zejména se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech), profesními standardy kvality vydanými
Komorou auditorů Českérepubliky a mezinárodními standardy Mezinárodní íederace
účetníchIFAC (zejména ISQC 1).
Při dodžování etických požadavků se řídím etickým kodexem lFAC platným po schválení
KAČR i v Českérepubtice, Důsledně dodžuji etické zásady, které požadujízachování
principu nezávislosti na klientovi, abych jednal bezúhonně a nestranně, choval se
proíesionálně, práci odváděl na odborné výši a s řádnou péěí.Svým podpisem potvrzuji
každý rok prohlášení o dodržování příslušných etických požadavkůa zásad,

Při rozhodování o přijetí zakázky i o jejím opakovaném přijetí a pokračovánísmluvního
vztahu vyhodnocuji rizika spojená s daným klientem. Při posouzení přijetí zakázky
vyhodnocuji informace o klientovi, jeho vedení a vlastnících, posuzuji klientovu obchodní
činnost, vyhodnocuji možnéohrožení nezávislosti a potenciální střet zájmů, zhodnocuji svoji
schopnost poskytovat služby klientovi, popř. dotázáním předchozího auditora ohledně
důvodu výměny auditora, a zda existuje jakýkoliv důvod, proč bych neměl přijmout

jmenování auditorem.

Postup při ověřování je navžen tak, aby zaji.stil, 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

požadovanou jistotu nezávislosti auditora na auditované osobě při poskytování auditorských
služeb v souladu s Etickým kodexem Komory auditorů Českérepubliky, jakož i příslušnými
ustanovenímizákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Zpráva o transparentnosti 2018

Poslední pravidelná kontrola kvality ze strany orgánů Komory auditorů Čn Oyta provedena
v říjnu-prosinci 2015, Rada pro veřejný dohled nad auditem zahájila kontrolu kvality
v listopadu 2018. Do okamžiku zveřejnění zprávy o transparentnosti nebyla kontrola kvality
ukončena.

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

V

předchozím účetnímobdobí jsem prováděl audit statutární účetnizávěrky subjektu

veřejného zájmu MROSER|A a.s..

Ve sledovaném účetnímobdobí jsem neprováděl audit statutární účetnizávérky subjektu
veřejného zájmu.
lnformace o celkovém obratu auditora za rok končící31.12.2018 (údaje v tis, Kč)

Celkem
z toho příimv:
povinný audit ročnícha konsolidovaných závěrek subjektů veřejného
záimu, včetně dceřinÝch soolečností
oovinný audit ročnícha konsolidovanÝch závěrek iinÝch subiektů "
povolené neauditorské služby auditovaných klientů
ostatní činnosti

2o18

2017

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

-) Věcným obsahem
této kategorie příjmů jsou také nepovinné audity ročníchzávěrek jiných
subjektů, ověřování dotací dle lSAE3000
přezkoumání hospodaření územních
příjmy
samosprávných celkŮ. Tyto
činily XXXX tis. Kč za rok 2018, resp. XXXX tis. Kč za rok
2017.

a

Vyhotoveno dne 28. 4.2019

(

Podpis v.r, )

lng. Luboš Liška
Demlova 2,594 01 Velké Meziříčí
Auditor, auditorské oprávnění é. 1974

Zpráva o transparentnosti 2018

