
Nadace VIA Zpr áv a nezávislého auditora

ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
určena zřizovatelům organizace Nadace VIA

Zpráva o ověření výroční zprávy

ověřili jsme soulad Výroění zprávy organizace Nadace VIA s účetní závěrkou, která je obsažena

v této Výročni zprávé a kterou jsme ověřili a vydali k ní dne l0.6.2010 Zprávu nezávislého auditora, a

to v následuj icím znéní:

',ověřili 
jsme přiloŽenou účetní závěrku organizace Nadace VIA, tj' Rozvahu k31.12'2009,Yýkaz

zisku a rtráý za období od l.l.2009 do 31.12'2009 a Přílohu této účetní závěrky, včetně popisu
použiých významných účetních metod. Úaa;e o organizaci Nadace VIA jsou uvedeny v bodě 1.

Přílohy této účetní závěrky.

odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky a věrné zobrazeni předmětu účetnictví a finanční situace v této účetní
závěrce v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán organizace Nadace VIA.
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní
závérky a věrným zobrazením předmětu účetnictví a finanční situace vtéto úěetní závěrce tak, aby

neobsahovalavýznamné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné

účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základé provedeného auditu výrok k této účetní závérce. 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 noÍTny a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že

účetn í záv ěrka neob sahuj e vý znamné ne správno sti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů' jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách

a skutečnostech uvedených v účetni závěrce. Výběr auditorských postupů závisi na úsudku auditora'

včetně posouzení rizik,Že účetní závérkaobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo

chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro

sestavení účetní závěrky a věrné zobrazeni předmětu účetnictví a finanční situace v této úěetní

závěrce. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se

k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použidch účetních metod'

přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závérky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří 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
organizace Nadace vIA k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2009 v souladu s českými úěetními předpisy."
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Nadace VIA Zpráv a nezávislého auditora

Součástí Zprávy auditora vydané dne 10.6.20l0 je zároveň Zpráva o plnění podmínek hospodaření
s příspěvkem z nadačního investičního fondu, a to v následujícím znění:

,,ověřili jsme rovněž plnění podmínek stanovených smlouvami s Fondem národního majetku
o převodu, správě a užití finančních prostředků nadačního investičního fondu včetně všech platných
dodatků.

ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Týo standardy vyžaduj í, aby auditor naplánoval
a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že podmínky stanovené smlouvami s Fondem
národního majetku jsou dodržovány. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření qýroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru Nadace VIA v roce 2009 ptnila podmínky dkající se převodu, správy a užití
Íinančních prostředků nadačního investičního fondu.'o

Za správnost Výroění zprávyje zodpovědný statutární orgán organizace Nadace VIA. Naším úkolem
je vydat nazákladě provedeného ověření stanovisko o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou.

ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisójícími aplikačními doloŽkami Komory auditorů České republiky. Týo standardy vyžadují,
aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsaŽené ve
výroční zprávé, které popisují skutečnosti,ježjsou též předmětemzobrazení v účetní závěrce,jsou ve

všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené

ověření poskyuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Pod|e našeho niízoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě organizace Nadace VIA
k 31.12.2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
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V Praze, dne 14.6.2010

Ing. Miroslava Nebuželská
osvěděení KACB č,.2092
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