A+D HELP, spot.s r, o.
oprávnění
KA cR č.0273

Prověřovaná účetní
jednotka:
SídIospoIečnosti:

družstvo
Benešov
uPrahy
8:il:T,"?:l:]i
256 0l Benešov

Denápisu do obchodního
rejstříku
: 8' prosinceI959
IČo: 00034 894
Zápis do obchodníhorejstříkuu Městskéhosouduv Prazev oddí|eDrXCVI

I|, v|oŽka76

Předmět podnikráni:
.

o
o
o

Činnostdružstvaje za|oŽenana druŽstevním
v|astnicwídomů,býů, rodinnýchdomků,
objektůs nebyovými prostorami(garáže,ateliery),najejich správěu p,ouo,u,
na správj
a provozubýů a nebýo\.ýchprostor'kteréjs.u ve vtas1nictví
členů
družswanebojiných
osoba na ostatnímmajetkudruŽstva.
Ot.ganizování
přípravya prováděnívýstavby,provoz býových a nebyových
objektůa
zabezpečování
pIněníposkytovaných
s uŽíváním
byů a nebytovýchprostor.
InŽenýskáčinnost
v rozsahupar.25 zák.č.455/t99tsb.
obchodníčinnost-par'33a,v rozsahupar.25 zÁk.č.455/l99lSb.

Prověřovate|:
Sídlo:
Ičo:2561 86 lo

I

A + D HELP, spol. s r. o.
Seifertova
525
PříbramVII, PSc 2610l

Zápis do obchodníhorejstříkuu Městskéhosouduv Prazev oddí|eC' v|ožka
55270
oprávnění Komory auditorůČR č. 0273
PrověrkuprovedIajmenovanáauditorka:
Ing.Naděžda
Voborská,č.oprávnění
KA ČR l0l9
Datumověření: l2. května20ló
Příjemcezpráry:
Zprávaje určenačlenům
bytového
druŽstva.
Za č|enydruŽswapřevez4e předseda představenstva.
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Provedli jsme audit přiloženéúčetní
závěrky Stavebního
byovéhodružswa
Benešovu Pralry, která se sk|ádá z Rozvahy k 3l . 12. 20|5, Yýkaz zisku a ztráty za rok
končící
3l. |2.20|5 a přílohytétoúčetní
závěrky, která obsahujepopis použiých
podstatných
účetních
metoda dalšívysvětlující
informace.

jednotkyza účetní
odpovědnoststatutárníhoorgánu účetnÍ
závěrku
Statutárníorgán Stavebníhobyového druŽstvaBenešovu Prahy je odpovědnýza
sestaveníúčetní
ávěrky, která podává věrný a poctivý obraz v sou|adus českýmiúčetními
předpisy' a za takový Vnitřníkontrolnísystém,kteý povaŽujeza nezbytnýpro sestavení
účetnízávěrky tak, aby neobsahovalavýznamné(materiální)nesprávnosti způsobené
podvodemnebochybou.
Odpovědnostauditora:
je Vyjádřitna základěnašeho
Našíodpovědností
audituvýrokk tétoúčetní
závěrce.
Audit jsme provedli v sou|aduse ákonem o auditorecha mezinárodními
auditorskými
standardya souvisejícímiapIikačními
doloŽkamiKomory auditorůCeské repubIiky.
V souladus těmitopředpisyjsme povinnidodržovat
eticképoŽadavky
a naplánovat
a provést
audit tak, abychomzískali přiměřenoujistotu,že Írčetní
závěrka neobsahujevýznamné
(materiální)
nesprávnosti.
Audit zahrnujeprovedeníauditorských
postupůk získánídůkazních
informacío
ěástkácha údajíchzveřejněnýchv účetní
závěrce.Výběr postupůzávisí na úsudkuauditora
zahrnujícími vyhodnocení rizik významné(materiá|ní)nesprávnostiúdajůuvedených
podvodemnebochybou.Při vyhodnocování
v účetní
závěrce způsobené
těchtorizik auditor
posoudívnitřníkontrolnísystémrelevantní
pro sestavení
účetní
závěrkypodávající
věmý a
je navrhnoutvhodnéauditorské
poctivýobraz.Cí|emtohoto posouzení
postupy,nikoliv
jednotky.Audit téŽzahrnuje
vyjádřit se k účinnosti
vnitřníhokontrolního
účetní
systérnu
posouzenívhodnostipouŽitýcltúčetrrích
provedených
odhadů
vedeními posouzenícelkové
prezentace
účetn
ízávěrky.
jsme získali,poskýujídostatečný
Jsme přesvědčeni,
Že důkazní
informace,
které
a
vhodnýzákladprovyjádřenínašeho
výroku.

)

Výrok auditora bez výhrad:
Pod|e našehonázoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
StavebníhobytovéhodružstvaBenešovu Prahy k 31. 12. 2015 a nák|adů'výnosůa
jeho hospodařeni za rok končicí 31. |2.20|5 v souladus českýmiúčetními
r"ýsledku
předpisy.
A + D Hf,LP' spo|.s r. o. ' Příbram

oprávnění
KA Čnt. ozzs
Příbraml2. května201ó

1/,/,,,,,L'
lng. NaděŽdaVoborská
auditoroprávněníKA ČRč. l019

Příloha: Účetnízá,,ě.ka zárok 2015
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