

Zpráva auditora pro zastupitelstvo
o přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2002

Auditorská firma:

VGD, PODZIMEK A ŠUMA-AUDIT, s.r.o			
Zapsaná do seznamu KA ČR pod číslem licence 271		IČO: 63145871
se sídlem: Bělehradská 18, 145 00 Praha 2 

Ověřovaný subjekt:

Liberecký kraj			
se sídlem: U jezu 642/2a, 461 80 Liberec			IČO: 70891508

Přezkoumali jsme hospodaření Libereckého kraje za rok 2002, přiložený závěrečný účet Libereckého kraje a účetní výkazy k 31. prosinci 2002 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.

Liberecký kraj v roce 2002 zadal čtyři veřejné zakázky v celkové hodnotě 8.353 tis.Kč zjednodušeným zadáním podle § 49a, zákona č. 199/1994Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle našeho názoru měly být tyto zakázky s přihlédnutím k § 67 tohoto zákona zadány jako obchodní veřejná soutěž podle § 4 a následujících.

Podle našeho názoru s výhradu vlivu skutečnosti popsané v předchozím odstavci Liberecký kraj při svém hospodaření v roce 2002 neporušil platné zákony a předpisy a závěrečný účet a účetní výkazy Libereckého kraje ve všech významných ohledech věrně zobrazují hospodaření s příjmy a výdaji za rok 2002, finanční vztahy ke státnímu rozpočtu republiky a majetek, závazky,fondy a výsledek rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k  31. prosinci 2002 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy.

V Liberci dne 31.5.2003

Auditorská společnost:					Auditor: 

VGD, PODZIMEK-ŠUMA-AUDIT, s.r.o.                           Ing. Vítězslav Uher, dekret č. 1831
               licence č. 271
   Bělehradská 18, 145 00 Praha 4



