A+D IIELP, spol. s r. o.
oDrávněníKA ČR č.0273

Prověřovaná účetnijednotka:
Sídlospoleěnosti:

Stavebni bytovédružstvoBenešovu Prahy
Cechovaul. 1634
256 0l Benešov

Den zápisu do obchodního
rejstříku: 8. prosince1959
IČo: 000 34 894
Zápis do obchodníhorejstříkuu Městskéhosouduv Praze v oddíleDrXCVItr, vložka 76
Předmět podnilcíni:
o

.
o
o

Činnostdružstvajo založenana družstevnímvlastnicwí domů,bytů,rodinných domků,
objektůs nebýovými prostorami(garáže,ateliery),najejich správě a provozu, na správě
a provozu býů a nebýových prostor,kteréjsou ve vlastrrictvíčlenůdružstvanebojiných
osob a na ostatnímmajetku družstva.
organizov{ínípřípravy a provríděnílýstavby, provoz býoých a nebýoých objektůa
plněníposkýovaných s uŽívríLním
zabezpečování
býů a nebýoých prostor.
Inženýskáčinnostv rozsahupat.25 zák. ě. 455/1991sb'
obchodníčinnost- par.33a,v rozsahupar.25 zák' č,,455/1991
sb.

Prověřovatel:
Sídlo:
IČo:2561 8ó 10

A + D HELP, spol. s r, o.
Seifertova525
PříbramVII. PsČ 261 0l

Zápis do obchodního
rejstříkuu Městskéhosouduv Prazev oddíleC, v|ožka55270
oprávnění Komory auditorůčR č. 0273
Prověrkuprovedlajmenovanáauditorka:
Ing.NaděždaVoborská,č.oprávněníKA ČR 1019
Datumověření: 19.května2014
Příjemce zprávy:
Zprávaje urěenačlenůmbýového družstva.Za členydružstvapřevezrne
předseda představenstva.

.*;*#"''il'éR"i.'!;
Provedli jsme audit přiloŽené účetní
závěrky Stavebníhobýového druŽstva
Benešovu Prahy, která se skládá z Rozvahy k3|. 12.20|3' Yýkaz získua zírátyza rok
končící
3l. |2. 20|3 a přílohytétoúčetní
závěrky, která obsahujepopis použiých
podstatných
účetních
metoda dalšívysvětlující
informace.
j€ d notky za účetní
Odpovědnoststatutárnihoorgánu účetní
závěrku
Statutárníorgán Stavebníhobyového družsfuaBenešovu Prahy je odpovědný za
sestaveníúčetní
závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladus českýmiúčetními
předpisy' a za takový vnitřní kontrolnísystém,kteý povaŽujeza nezbytnýpro sestavení
účetnízávěrky tak, aby neobsahovalavýznamné(materiá|ní)nesprávnosti způsobené
podvodem
nebochybou.
odpovědnostauditora:
je vyjádřit na zák|adénašehoaudituvýrok k tétoúčetní
Našíodpovědností
ávěrce.
Audit jsme provedli v souladu se ákonem o auditorecha mezinárodnímiauditorskými
standardy a souvisejícímiap|ikačnímidoloŽkami Komory auditoru Českérepubliky.
V souladus těmitopředpisyjsme povinni dodrŽovateticképoŽadavkya nap|ánovata provést
audit tak, abychom získali přiměřenoujistotu, že účetní
závěrka neobsahujevýznamné
(materiální)
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedeníauditorskýchpostupůk získánídůkazníchinformacío
částkácha údajíchzveřejněnýchV účetní
závěrce.Výběr postupůZávisína úsudkuauditora
zahrnujícím
i vyhodnocení rizik významné(materiální)
nesprávnostiúdajůuvedených
podvodemnebochybou.Při vyhodnocování
v úěetní
závěrce způsobené
těchtorizik auditor
posoudívnitřníkontrolnísystémrelevantnípro sestaveníúčetní
Závěrky podávajícívěrný a
poctivý obraz. Cí|em tohoto posouzeníje navrhnoutvhodnéauditorsképostupy,nikoliv
jednotky. Audit téžzahrnuje
lyjádřit se k účinnostivnitřníhokontro|níhosystémuúčetní
posouzení
vhodnostipoužiýchúčetních
odhadůprovedených
vedeními posouzení
ceIkové
prezentaceúčetrrí
závěrky'
Jsme přesvědčeni,
žedůkazníinformace,kteréjsme získali,poskyují dostatečný
a
pro
vhodnýzáklad
vyjádřenínašehovýroku.
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Výrok auditora bez výhrad:

Podle našehonázoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Stavebniho býového družstvaBenešovu Prahy k 31. 12. 2013 a nák|adů,výnosůa
výsledkujeho hospodařeni za rok končici 31. 12.2013 v souladus českýmiúčetnimi
předpisy.
A + D HELP' spol' s r. o. , Příbram
oprávněni KA CR č.0273
Příbraml9. května20l4
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Ing.NaděždaVoborská
auditoroprávněníKA cR q

Příloha: Učetnízávěrka za Íok 2013

