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Zpráva auditora
o ověření roční účetní závěrky za rok 2002
I. Údaje o společnosti:
1.1. Jméno: Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové
1.2. Sídlo: Praha 1, Černá ul. 946/9
1.3. IČ: 25673980
1.4. Zpráva je určena pro vedení nadačního fondu.
II. Předmět ověření a jeho rozsah:
2.1. Předmětem ověření byla účetní závěrka k 31. 12. 2002, včetně účetních výkazů. Ověření
účetní závěrky, výsledku hospodaření a stavu účetnictví bylo provedeno na základě ustanovení
§ 24, odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech v platném znění. Výroční
zpráva nebyla k auditu předložena.
2.2. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost jakož i za úplné a správné
plnění informačních povinností ve výroční zprávě odpovídá statutární orgán účetní jednotky.
Povinností auditora bylo získat všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí
nezbytné pro ověření účetní závěrky, závěrku ověřit a svůj názor vyjádřit v souhrnném výroku.
Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných
skutečností v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky,
včetně posouzení správnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní
jednotkou. Provedený audit je přiměřený pro vyjádření našeho výroku.
III. Souhrnný výrok auditora:
Podle našeho názoru byla roční účetní závěrka sestavena správně na základě
účetnictví vedeného v souladu s českými zákony a účetními předpisy, a proto ve všech
podstatných aspektech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění, výsledek
hospodaření a finanční situaci společnosti.
Roční účetní závěrku proto ověřujeme bez výhrad.
V Praze dne 2. února 2005
……………………………...
za auditora - podpis odpovědného auditora
IV. Údaje o auditorovi:
4.1. Auditor: R - audit,s.r.o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, číslo auditorského osvědčení 124
4.2. Odpovědný auditor: Ing. Jiří Randák, CSc., dekret číslo 521, jednatel společnosti
V. Příloha : Ověřený výkaz o majetku a závazcích

