Nadace VIA

Zpr áv a nezávislého auditora

ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
určena zřizovatelům organizace Nadace

VIA

Zpráva o ověření výročnízprávy
ověřili jsme soulad Výroění zprávy organizace Nadace VIA s účetnízávěrkou, 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:

jsme přiloŽenou účetnízávěrku organizace Nadace VIA, tj' Rozvahu k31.12'2009,Yýkaz
',ověřili
zisku a rtráý za období od l.l.2009 do 31.12'2009 a Přílohu této účetnízávěrky, včetně popisu
použiých významných účetníchmetod. Úaa;e o organizaci Nadace VIA jsou uvedeny v bodě 1.
Přílohy této účetnízávěrky.
odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotky za účetnízávěrku

Za sestavení účetnízávěrky a věrné zobrazeni předmětu účetnictvía finančnísituace v této účetní
závěrce v souladu s českými účetnímipředpisy odpovídá statutární orgán organizace Nadace VIA.
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní
závérky a věrným zobrazením předmětu účetnictvía finančnísituace vtéto úěetnízávěrce tak, aby
neobsahovalavýznamné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné
účetnímetody a provádět dané situaci přiměřené účetníodhady.

odpovědnost auditora
Našíúlohou je vydat na základé provedeného auditu výrok k této účetnízávérce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačnímidoložkami Komory auditorů Českérepubliky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické noÍTny a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
účetní 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 účetnizávěrce. Výběr auditorských postupů závisi na úsudku auditora'
včetně posouzení rizik,Že účetnízávérkaobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení účetnízávěrky a věrné zobrazeni předmětu účetnictvía finančnísituace v této úěetní
závěrce. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnostivnitřních kontrol. Audit téžzahrnuje posouzení vhodnosti použidch účetníchmetod'
přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetnízávérky.
Domníváme se, že získanédůkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho
výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetnízávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finančnísituace
organizace Nadace vIA k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2009 v souladu s českými úěetnímipředpisy."

BVM Audit

s.r.o.

Člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
osvědčení KAČR č. 277
IČo64052907, oR: KS v UL, odd.C,vl.10016

Tel.: +420 474745134
Fax: +420 474745137
E-mail: info@bvmaudit.cz

Http //www.bvmaudit. cz
:

Nadace

VIA

Zpráv a nezávislého auditora

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

,,ověřili jsme rovněž plnění podmínek stanovených smlouvami s Fondem národního majetku
a užitífinančníchprostředků nadačníhoinvestičníhofondu včetně všech platných

o převodu, správě

dodatků.

ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícímiaplikačními
doložkami Komory auditorů Českérepubliky. 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

VIA v roce 2009 ptnila podmínky dkajícíse převodu, správy a užití
Íinančníchprostředků nadačníhoinvestičního fondu.'o

Podle našeho názoru Nadace

Za správnost Výroění zprávyje zodpovědný statutární orgán organizace Nadace VIA. Našímúkolem
je vydat nazákladě provedeného ověření stanovisko o souladu Výročnízprávy s účetnízávěrkou.
ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisójícími aplikačními doloŽkami Komory auditorů Českérepubliky. Týo standardy vyžadují,
aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsaŽené ve
výročnízprávé, které popisují skutečnosti,ježjsou téžpředmětemzobrazení v účetnízávěrce,jsou ve
všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetnízávěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené
ověření poskyuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora
Pod|e našeho niízoru jsou informace uvedené ve Výročnízprávě organizace Nadace VIA
k 31.12.2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetnízávěrkou.
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