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Zpráva nezávislého auditora  

 o prověrce účetní závěrky  

Bytového družstva MB OMEGA  

 
 

 

 

 

Provedli jsme prověrku přiložené účetní závěrky Bytového družstva MB OMEGA, která 

se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a 

přílohy této účetní závěrky která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a 

další vysvětlující informace. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

 

Statutární orgán účetní jednoty je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 

věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní 

kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 

neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

 

Odpovědnost auditora 

 

Naší odpovědností je vyjádřit závěr o této účetní závěrce. Její prověrku jsme provedli 

v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky ISRE 2400 (revidované znění), 

Prověrky historických účetních závěrek. V souladu s tímto standardem jsme povinni 

vyjádřit se k tomu, zda jsme nezjistili nějaké skutečnosti svědčící o tom, že účetní 

závěrka jako celek není ve všech významných ohledech sestavena v souladu s českými 

účetními předpisy. Dále jsme v souladu s tímto standardem povinni dodržovat příslušné 

etické požadavky. 

 

Prověrka účetní závěrky provedená v souladu s ISRE 2400 (revidované znění) je 

zakázkou poskytující omezenou jistotu. V jejím rámci auditor provádí především 

dotazování členů vedení a dalších pracovníků účetní jednotky a analytické postupy a 

vyhodnocuje shromážděné důkazní informace. 

 

Postupy prováděné v rámci prověrky mají podstatně menší rozsah než postupy při auditu 

prováděném v souladu s mezinárodními standardy pro audit (ISA). K účetní závěrce tudíž 

nevydáváme výrok auditora. 

 

Základ pro závěr s výhradou 

 

1/ Ve výkaze Rozvaha 

a/ Aktiva položka B.II. Dlouhodobý hmotný majetek je vykazována účetní hodnota 

staveb ve výši 210 685 tis.Kč, která neodpovídá výši spoluvlastnického podílu na 

jednotlivých stavbách, které má družstvo. Majetek je uveden ve výši finančních zdrojů 

členů družstva a neodráží skutečnou hodnotu spoluvlastnického podílu rozděleného mezi 



 

Město Mladá Boleslav 51% a Bytové družstvo MB Omega 49%. 

 

b/ Aktiva položka C.II. Dlouhodobé pohledávky je vykazována pohledávka za upsanými 

členskými vklady ve výši 23 501 tis.Kč – správně by měla být uvedena v položce A. 

Pohledávky za upsaný základní kapitál. 

 

c/ Pasiva položka A. III. Fondy ze zisku je vykazována částka 211 887 tis.Kč – nejedná 

se o fondy ze zisku, ale o upsané členské podíly, které patří do položky A. I  Základní 

kapitál. 

 

d/ Pasiva položka B. I. Rezervy je vykazována částka 3 957 tis.Kč – správně se jedná o 

dlouhodobou zálohu na opravy, která patří do položky B. II  Dlouhodobé závazky. 

 

2/ Výkaz zisků a ztrát 

Náklady bytového družstva spojené se správou domu a pozemku (např. opravy, pojistné, 

odměna správce, odměna statutárním orgánům, daň z nemovitostí apod.), účtuje družstvo 

nesprávně rozvahovým způsobem, nikoliv výsledkově přes náklady a výnosy jak ukládá 

Vyhláška o účetnictví pro podnikatele č. 500/2002 Sb. 

Co je službou a lze účtovat rozvahovým způsobem vymezuje Zákon č. 67/2013, kterým 

se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a 

nebytových prostorů v domě s byty (“služby”). 

 

3/ V příloze k účetní závěrce chybí informace o zástavním právu vloženého ve prospěch 

zástavního věřitele – Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj, které poskytlo 

účelovou dotaci na výstavbu nájemních jednotek.  

 

 

Závěr s výhradou 

 

Na základě naší prověrky jsme, s výhradou dopadů skutečností popsaných v odstavci 

obsahujícím základ pro závěr s výhradou, nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že 

účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Bytového družstva MB 

OMEGA k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 

31. 12. 2015  v souladu s českými účetními předpisy. 

 

 

 

V Liberci, dne 19. července 2016  

  

 

AUDIT TOPOL s.r.o.       

Ještědská 261      

  

460 08 Liberec 

č.oprávnění  453 

 

 

        

auditor,  Ing.Petr Topol, č.oprávnění  0400 


