
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

určená akcionářům společnosti Městský doprai•ní podnik Opava, a.s. 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., 
která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztrát, přehledu o změnách vlastního 
kapitálu, přehledu o peněžních tocích za období od 1.1.2015 do 31.12.20 I 5 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých významných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy 
účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá 
statutární orgán společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. Součástí této odpovědnosti je 
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky 
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, 
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 
úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne 
k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem 
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti 
vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti 
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Domníváme se, že důkazní infonnace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku. 

Výrok auditora 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. k 31.I2.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy. 



Ostat11í informace 

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši 
zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný 
zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky 
seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s 
právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 
Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti 
uvést v naší zprávě. 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili. 

Datum vwracování zprávy: 5. května 2016 

Jméno a příjmení auditora, který jmé11em 
společnosti vypracoval zprávu: 

Ing. Jiří Fiala 
číslo oprávnění 1441 
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Obchodní firma a sídlo auditora: 

DANEPO s.r.o. 
746 O I Opava, Masarykova třída334/20 
číslo oprávnění 320 
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Ing. Jiří Fiala 
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