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Ověřovaný subjekt:

Liberecký kraj			
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Přezkoumali jsme hospodaření Libereckého kraje za rok 2001, přiložený závěrečný účet Libereckého kraje a účetní výkazy k 31. prosinci 2001 ve smyslu ustanovení § 20, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Statutární orgán Libereckého kraje je odpovědný za hospodaření, sestavení závěrečného účtu a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné v souladu s platnými zákony a předpisy. Naší odpovědností je vyjádřit názor na hospodaření Libereckého kraje z hlediska dodržování platných právních předpisů a na účetní výkazy, závěrečný účet Libereckého kraje jako celek na základě provedeného auditu.

Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 254/2000 sb., o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka jakož i ostatní účetní výkazy sestavované podle příslušných předpisů neobsahují významné nesprávnosti. Audit zahrnuje ověření, provedené výběrovým způsobem, účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje účetní závěrky, posouzení účetních postupů a také celkové prověření hospodaření účetní jednotky ve smyslu dodržování příslušných obecně závazných právních předpisů. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

Podle našeho názoru Liberecký kraj při svém hospodaření v roce 2001 neporušil platné zákony a předpisy. Závěrečný účet a účetní výkazy Libereckého kraje ve všech významných ohledech věrně zobrazují hospodaření s příjmy a výdaji za rok 2001, finanční vztahy ke státnímu rozpočtu republiky a majetek, závazky,fondy a výsledek rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k 31. prosinci 2001 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy.

V Liberci dne 31.5.2002
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