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o ov ení ú etní záv rky za rok 2011
sto B eclav
: 002 83 061
Zpráva je ur ena statutárnímu orgánu m sta. Provedli jsme audit p iložené ú etní záv rky
sta, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty, p ehledu o zm nách vlastního
kapitálu a p ehledu o pen žních tocích za rok kon ící k tomuto datu a p ílohy této ú etní záv rky,
která obsahuje další vysv tlující informace. Údaje o m st jsou uvedeny v p íloze této ú etní záv rky.
Audit jménem auditorské spole nosti provedl Ing. Št pán Gregor (oprávn ní KA R . 2136).
Odpov dnost statutárního orgánu ú etní jednotky za ú etní záv rku. Statutární orgán
sta je odpov dný za sestavení ú etní záv rky, která podává v rný a poctivý obraz v souladu s
eskými ú etními p edpisy, a za takový vnit ní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení ú etní záv rky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zp sobené
podvodem nebo chybou.
Odpov dnost auditora. Naší odpov dností je vyjád it na základ našeho auditu výrok k této
etní záv rce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor
eské republiky. V souladu s t mito
edpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
im enou jistotu, že ú etní záv rka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postup k získání d kazních informací o ástkách a
údajích zve ejn ných v ú etní záv rce. Výb r postup závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i
vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj uvedených v ú etní záv rce zp sobené
podvodem nebo chybou. P i vyhodnocování t chto rizik auditor posoudí vnit ní kontrolní systém
relevantní pro sestavení ú etní záv rky podávající v rný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjád it se k ú innosti vnit ního kontrolního systému
etní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých ú etních metod, p im enosti
etních odhad provedených vedením i posouzení celkové prezentace ú etní záv rky. Jsme
esv
eni, že d kazní informace, které jsme získali, poskytují dostate ný a vhodný základ pro
vyjád ení našeho výroku.
Výrok auditora. Podle našeho názoru ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz aktiv a
pasiv m sta k 31. 12. 2011 a náklad a výnos a výsledku jejího hospoda ení za rok kon ící k tomuto
datu v souladu s eskými ú etními p edpisy.
V Brn dne 30. dubna 2012
Podpis auditora:

TOP AUDITING, s.r.o., Brno
Oprávn ní Komory auditor
eské republiky . 47
Licencia Úradu pre doh ad nad výkonom auditu . 007
Znalecký ústav (MSp R 63/97-OOD)

