A+D HELP, spol. s r. o.
oprávněníKAČR ě.0273

jednotka:
Prověřovanáúčetní
Sídlospolečnosti:

StavebníbytovédružstvoBenešovu Prahy
čechovau|.1.634
25601 Benešov

Denzápisudo obchodního
rejstříku
: 8. prosince1959

tČo:ooo34894
Zápisdo obchodního
rejstříku
u Městského
souduv Prazev oddí|eDrXCV|l|,
vložka76
Předmět podnikání:
o

a
o

je založena
činnostdružstva
na družstevním
v|astnictví
domů,bytů,rodinnýchdomků,
objektů
s nebytovýmiprostoraml(garáŽe,
ateliery),
najejichsprávěa provozu,na správě
a provozu bytůa nebytovýchprostor,kteréjsou ve vlastnictvíč|enů
družstvanebo
jinýchosoba na ostatnímmajetkudružstva.
organizovánípřípravya prováděníuýstavby,provoz bytovýcha nebytovýchobjektůa
p|nění
poskytovaných
prostor.
zabezpečování
s užíváním
bytůa nebytových
lnženýrská
činnost
v rozsahupar.25 zák.č.455/1991
sb.
- par.33a,v rozsahupar.25 zák.č.455/1991sb.
obchodníčinnost

Prověřovatel:
Síd|o:

tčo:zs 618610

A + D HELP,spol.s r. o.
Seifertova525
PříbramV|l,Psč26Iot

Zápisdo obchodníhorejstříkuu Městskéhosouduv Prazev oddí|eC, vložka55270
oprávnění Komoryauditorůčn e. ozzg
Prověrkuprovedlajmenovanáauditorka:
Ing.NaděŽdaVoborská,č.oprávněnira énrorg
Datumověření:15.května2014
Příjemcezprávyz
převezme
7právajeurčena
Za členydružstva
č|enům
bytového
družstva.
předseda představenstva.

A+DHELP, spol.s r. o.
oprávnění
KA ČR č.02,|3
ProvedIi jsme audit přiloženéúčetní
závěrkyStavebního
bytovéhodružstva
Benešov
u Prahy,kteráse sk|ádáz Rozvahyk 31' 12. 2ol4,Yýkazziskua ztrátyza rok končící
3L. 12, zo1'4 a pří|ohytétoúčetní
závěrky, která obsahujepopispoužitých
podstatných
účetních
metoda da|ší
vysvětIující
informace.
odpovědnoststatutárního
jednotkyza účetní
orgánuúčetní
závěrku
Statutárníorgán Stavebního
bytovéhodružstvaBenešovu Prahyje odpovědnýza
sestavení
účetní
závěrky,která podávávěrnýa poctivýobrazv sou|adus českými
účetními
předpisy,a za takovývnitřníkontroIní
systém,kterýpovažuje
za nezbytnýpro sestavení
účetní
závěrkytak, aby neobsahova|a
významné(materiá|ní)
nesprávnostizpůsobené
podvodemnebochybou.

I

I

odpovědnostauditora:
Naší
odpovědnostíje
vyjádřitna zák|aděnašeho
audituvýrokk tétoúčetní
závěrce.
Audit jsme provedIiv sou|aduse zákonemo auditorecha mezinárodními
auditorskými
standardy
a souvisejícími
ap|ikačními
doložkami
Komoryauditorů
České
repub|iky.
V souladu
s těmitopředpisyjsmepovinnidodržovat
požadavky
etické
provést
a nap|ánovat
a
audittak,
abychomzískalipřiměřenoujistotu,že účetní
závěrkaneobsahuje
(materiální)
významné
nesprávnosti.
Audit zahrnujeprovedení
pbstupůk získání
auditorských
důkazních
informací
o
částkách
a údajích
zveřejněných
v účetní
závěrce.Výběrpostupů
závisína úsudku
auditora
zahrnujícím
i vyhodnocenírizik významné
(materiá|ní)
nesprávnosti
údajůuvedených
v účetní
závěrce způsobené
podvodemnebo chybou.Při vyhodnocovánítěchto rizik
auditorposoudí
vnitřníkontro|ní
pro sestavení
systémre|evantní
účetní
závěrkypodávající
věrnýa poctivýobraz.Cí|emtohoto posouzení
je navrhnout
vhodnéauditorské
postupy,
niko|ivvyjádřitse k účinnosti
jednotky.Audit též
vnitřníhokontro|ního
systémuúčetní
zahrnuje posouzenívhodnosti použitýchúčetních
odhadů provedenýchvedením
i posouzení
prezentaceúčetní
ceIkové
závěrky.
Jsmepřesvědčeni,
žedůkazní
informace,
poskytují
kteréjsmezískali,
dostatečný
a
vhodnýzák|adprovyjádření
našeho
výroku.
Výrokauditorabez výhrad:
Podle našehonázoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý.obrazaktiv a pasiv
StavebníhobytovéhodružstvaBenešovu Prahy k 31. 12. 2ot4 a nákladů,výnosůa
výs|edkuieho hospodařeníza rok končící3t. t2.2oL4 v souladusčeskýmiúčetními
předpisy.

A + D HELP,spo|.s r. o. , Příbram
oprávněníKA čRč.0273
Příbram
15' května2015

Ing'Naděžda
Voborská
auditoroprávnění
KA čRč. 1019
Příloha:Účetnízávěrka za rok 2014

