


Zpráva auditora pro zastupitelstvo
o přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2004

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, Liberec				IČO: 70891508


Provedli jsme přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2004 na základě údajů o ročním hospodaření Libereckého kraje a účetní výkazy k 31. prosinci 2004 ve smyslu ust. § 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 úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato  zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. 

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití fondů, údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí, a vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Předmětem bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví Libereckého kraje, nakládání a hospodaření s majetkem státu, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku Libereckého kraje a účetnictví vedené Libereckým krajem. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími předpisy upravující finanční hospodaření Libereckého kraje, souladu vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti účetních dokladů o přezkoumávaných skutečnostech.   










Podle našeho názoru Liberecký kraj při svém hospodaření v roce 2004 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 2004, finanční vztahy ke státnímu rozpočtu republiky a majetek, závazky, fondy a výsledek rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k 31. prosinci 2004 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy.

V Liberci dne 31.5.2005
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