
Pøíjemce zprávy:
1. valná hromada akcionáøe obchodní spoleènosti
2. objednavatel- statutární orgán spoleènosti
3. dozorèí rada akciové spoleènosti

Zpráva o úèetní závìrce
Ovìøili jsme pøiloženou úèetní závìrku spoleènosti Liberecká IS, a.s. se sídlem v
Liberci 5, Jablonecká 41, tj. rozvahu k 31. 12. 2008, výkaz zisku a ztráty za období
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 a pøílohu této úèetní závìrky, vèetnì popisu použitých
významných úèetních metod. Údaje o spoleènosti Liberecká IS, a.s. jsou uvedeny
v bodì 1. pøílohy této úèetní závìrky.

Odpovìdnost statutárního orgánu úèetní jednotky za úèetní závìrku
Za sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky v souladu s èeskými úèetními
pøedpisy odpovídá statutární orgán spoleènosti liberecká IS, a.s. Souèástí této
odpovìdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitøní kontroly nad sestavováním a
vìrným zobrazením úèetní závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
zpùsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatòovat vhodné úèetní metody a
provádìt dané situaci pøimìøené úèetní odhady.

Odpovìdnost auditora
Naší úlohou je vydat na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce.
Kromì úèasti na inventurách jsme audit provedli v souladu se zákonem è. 254/2000
Sb., o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito
pøedpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejichž cílem je získat dùkazní
informace o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr
auditorských postupù závisí na úsudku auditora, vèetnì posouzení rizik, že úèetní
závìrka obsahuje významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi
posuzování tìchto rizik auditor pøihlédne k vnitøním kontrolám, které jsou relevantní
pro sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky. Cílem posouzení vnitøních kontrol je
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vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnosti vnitøních kontrol.
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti

odhadù provedených vedením i posouzení celkové prezentace úèetní

Domníváme se, že získané dùkazní informace jsou dostateèné a vhodné a jsou
pøimìøeným základem pro vyjádøení výroku auditora.

k øádné úèetní závìrce obchodní spoleènosti Liberecká IS, a.s. se sídlem v Liberci 5,
Jablonecká 41, IÈ 25450131 k datu rozvahového dne 31. prosince 2008

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení auditorského ovìøení øádné úèetní
závìrky spoleènosti s výrokem auditora byla vyhotovena ve ètyøech výtiscích,
z nichž tøi jsou urèeny pro objednatele, jeden je urèen k založení do archivu (spisu)
auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

Auditorské ovìøení øádné roèní úèetní závìrky za rok 2008 k datu rozvahového dne
31.12.2008 bylo provedeno:

spoleèností
se sídlem
identifikaèní èíslo
telefon
fax
e-mail

0- CONSUL T s.r.o.
460 01 Liberec, Baarova 48
44 56 7448
485 102546,485 102547
485102547
o-consult@o-consult.cz

osvìdèení Komory auditorù Èeské republiky èíslo 38

auditor odpovìdný za zpracování zprávy: Ing. Jana Hoèková
osvìdèení Komory auditorù Èeské republiky èíslo 1656
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Pøíloha: úèetní závìrka obchodní spoleènosti k datu rozvahového dne 31. 12.2008
za rok 2008
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