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Zpr áv a nezávislého auditora
určena správní radě a zYtzovatehtlm Nadace VIA

ově ili jsme irčetní závěrku Nadace vIA k 3 l. 12.2008 a vydďi dne 29.5.2009 Zprávu auditora

o ově ení ričetní závěrky obsahující následující 1 rok:

,,Pod|e našeho nitz;oruirčetní závérka podává věrn a poctiv obraz aktivo pasiv a finanční

situace arganwace Nadace vIA k 31.12.2008 a nákladťr, v nosri a v sledku jejího

hospoda ení za rok 2008 v souladu s česlc'mi ričetními p edpisy."

Součástí Zprávy auditora vydané dne 29.5.2009 je zárove Zpráva o plnění podmínek

hospodďeni s p íspěvke m z nadačruho investičního fondu obsahující následující vyrok:

,,Podle našeho nfupru orgaruzace Nadace VIA v roce 2008 plnila podmínky f kající se
p evodu, správy a užiti finančních prost edkri nadačního investičního fondu."

ově ili jsme soulad V1roční zprávy Nadace YIA s q še uvedenou četní zÍxěrkou' Za

sprármost V;iroční zprÍtvyje zodpovědny statutární orgán Nadace VIA. Naším kolem je vydat

ia zál<ladé provedeného ově ení stanovisko o souladu Vyroční zpritvy s ťrčetní závěrkou.

ově ení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorsk mi standardy a souvisejícími
aplikačními dolložkami Komory auditor České republiky. Tyto standardy vyžaduji, aby auditor

naplánoval a provedl ově ení talg aby ziskal p imě enou jistotu, že informace obsažené ve

v ioční zprávé, které popizují skutečnosti, jež jsou též p edmětem zobrazení v ričetní záněrce,
jsou ve všech vymamnych ohledech v souladu s p íslušnou četní zátvěrkou. Jsme p esvědčeni,

že provedené ově ení poskytuje p imě en1i podklad pro vyjád ení Yí/roku auditora.

Podle našeho niuorujsou informace uvedené ve V roční zprávě Nadace vIA k31.12.2008
ve všech v znamn ch ohledech v souladu s v še uvedenou ričetní závěrkou.
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