Příloha č. 5

Valné Shromáždění OOA-S – 18.5.2022
Program
1.
13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
2.
Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
3.
Schválení programu VS
4.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2021 včetně výroku auditora
5.
Určení a schválení auditora na rok 2022
6.
Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2021
7.
Schválení investiční strategie
8.
Schválení usnesení VS

Bod 5. Určení a schválení auditora na rok 2022
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky a výroční zprávy spolku Ochranná organizace autorská - Sdružení
autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. (dále také „Spolek")
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za
rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Spolku jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Spolku Ochranná organizace
autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. k
31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými
účetními předpisy.
Praha 5 Zličín 3.4.2022
Ověření provedl auditor Ing. František MEIERL, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu
auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1160.
Ing. František MEIERL auditor ev. č. 1160

Ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021 (výrok viz výše, v rámci výroční zprávy
v bodu 1.) provedl auditor Ing. František MEIERL, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín,
zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1160.
Navrhuje se určení a pověření shodného auditora Ing. Meierla pro auditní činnosti i na rok
2022.
Ředitelka žádá přítomné, aby svým hlasováním vyjádřili souhlas s určením a schválením Ing
Meierla pro auditní činnost na rok 2022
Hlasování:
pro: 51, proti: 0, zdržel se: 0
(dle registrace přítomno 52 členů s hlasovacím právem)
Návrh byl přijat
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