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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určená správní radě a

z

izovatelťrm Nadace

VIA

Zpráva o ově ení rr ročnízpráqy
Ově ili jsme soulad qiročnízprávy Nadace
zprávé a kterou jsme ově ili a vydali k

MA s ričefirízávérkou, která je obsažena v této v roční
ní dne 27.6.2012 Zprávu nezávislého auditora, a to

v následujícím znění:

,,Provedli jsme audit p iloženéričefi závérl<y otganizace Nadace

MA,

která se skládá

z

rozvahy

k31.12,20l1, qfkazu zisku a ztráty za rok koněící31.12.20ll a pílohy této četrrízávérky,která

obsahuje popis použit ch podstatn ch ričefiríchmetod a dalšívysvětlujícíinformace. Udaje o orgarizaci
Nadace VIA jsou uvedeny v bodě I. p ílohy této ričetnízávěrky.

Odpovědnost statutírního orgánu liěetní jednotl<y za riěetní ávěrku
Statutární orgán organizace Nadace VIA je odpovědn} za sestavení ričetnízávérky, která podává věm
a poctiv_ obtaz v souladu s čes mi ričetními p edpisy, a za tzkovy vnit ní konfrolní systém, kteq
považuje za nezbrytny pro sestavení ričetnízávěrky tak, aby neobsahovala vyzrtarrtrÉ (materiální)
nesprávnosti zptisobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Našíodpovědností je vyjád it na základě našeho auditu vYrok k této četnízávěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorslq mi standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditoru Českérepubliky. V souladu s těmito p edpisy jsme povinni dodržovat
etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali p imě enou jistotu, že ,6četni
závěrka neobsahuje

v

zrnmné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditors ch postupri k získánídrikazrích informací o částkách a ridajích
zverejněn ch v ričetnízávérce. V}běr postup ávisí na risudku auditora, zahrnujícími vy,hodnocení
iňkvymamné (materiální) nesprávnosti ridajri uveden ch v ričetnízávěrce zprisobené podvodem nebo
chybou. P i vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitní kontrolní systém relevantrrí pro
sestavení ričetrízávěrky podávající věm; a poctirn_ obraz. Cílem tohoto posouzení je nawhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjád it se k ričinnosti vnit ního kontrolního systému ričetríjednotky. Audit
téžzahmuje posouzení vhodnosti použit ch ričetních metod, p imě enosti četrďch odhadri proveden ch
vedením i posouzení celkové prezentace četnízávérky.
Jsme p esvědčeni, že dukazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečq a vhodn} základ pro
vl,jád ení našeho v_ roku.

v

rokauditora

věrn a poctiv obraz aktiv a pasiv organizace Nadace
a v sledku jejího hospoda ení za rok končící3!.l2.2D1l,

Podle našeho niuoru ričeírízávérka podává

VIA k 31.12.20ll a nákladri
v souladu s

a

v

nosri

česh_ mi ričetními p edpisy."

BYM Audit

lr/
',a'q

s.r.o., IČo: 64052907, oR: KS vUL, odd. C, vl. 10016, opnivněni Komory auditoru ČP.
Sídlo: Všebo ická82/2,4000l Ústí nad Labem, Pobočka: Michelská l2a/l8, t450l Praha 4
Tel.: +420 474745134, Fax +420 474745|37, E-mail: inťo@bvmaudit.cz" http://wwrl,.bvmaudit.cz

t.zll

ffi

BVM
SoučástíZptávy auditora vydané dne 27.6.2012

je

zfuoveň zptáva o plněrrí podmínek hospoda ení

s pffspěvkem z nadačníhoinvestičníhofondu, a to v následujícím znění:

,,Ově ili jsme rovněž plnění podmínek stanoven; ch smlouvami s Fondem národního majetku o p evodu,
správě al tti finančníchprosfredk nadačního investičníhofondu včetně všech platrr ch dodatkri.

Ově ení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorslc mi standardy a souvisejícímiaplikačními
doložkami Komory auditoru Českérepublrlry. Tyto standardy vy,žadují,aby auditor naplánoval
a provedl ově ení tak, aby získal p imě enou jistotu, že podmínky stanovené smlouvami s Fondem
národního majetku jsou dodržoviány. Jsme p esvědčeni, že provedené ově ení poslcytuje p imě en
podklad pro vyjád ení v roku auditora.
Podle našeho názoru Nadace VIA v roce 2011 plnila podmínky f kajícíse
finančníchprost edkri nadaěního investiěního fondu."

p evodu, správy z

liltí

Za správnost v ročnízpráw je zodpovědn statutámí orgán Nadace WA. Naším rikolem je vy,dat na
zákJadéprovedenéhoově enív. roko souladuv ročnízpráNy s riěetnízávěrkou.
Ově ení jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorslrymi standardy a souvisejícímiaplikačními
doložkami Komory auditoru Českérepublrlcy. Tyto standardy vyžadaji, aby auditor naplánoval a
provedl ově ení tak, aby získal p imě enou jistotu, že informace obsaženéve v_ ročnízprávé, kterc
popisují skutečnosti, jež jsou téžp edmětemzobrazení v ričetnízávětce,jsou ve všech v_izramqch
(materiálních) ohledech v souladu s p íslušnouričeíťzávěrkou. Jsme p esvědčeni, že provedené ově ení
poslrytuje p imě en; podklad pro vy,jád ení v roku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve v ročnízprávé Nadace
v znamn ch ohledech v souladu s v še uvedenou četníávěrkou.
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k 31.12.2011 ve všech

s.r.o.

člen mezinárodní asociac e nezávisl;ich profesionálních firem
MSI Global Alliance, Leg?l & Accounting Firms
Všebo ická 8212,400 01 Ustí nad Labem
oprávnění

VIA

KAČn č.277

Y Ptaze, dne 30.6.2012
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