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ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
určena zřizovatelům organizace Nadace

VIA

Zpráva o ověření qýročnízprálw
ověřili jsme soulad Výročnízprávy organizace Nadace VIA s účetnízávěrkou, která je obsažena v této
Výročnízprávě a kterou jsme ověřili a vydali k ní dne 17.6.20ll Zprávu nezávislého auditora, a to v
následujícím znění:

,'ověřili jsme přiloŽenou účetnízávěrku organizace Nadace VIA, tj. Rozvahu k31'12.2010, Yýkaz
zisku a ztráty za období od l.1.2010 do 3l.12.2010 a Přílohu této účetnízávěrky, včetně popisu
použiých ýznamných účetníchmetod. Úda.je o organizaci Nadace VIA jsou uvedeny v bodě l. Příiohy

této účetnízávěrky.

odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotlryza účetnízávěrku

Za sestavení účetnízávěrky a věrné zobrazeni předmětu účetnictvía finančnísituace v této účetní
závěrce v souladu s čes(ými účetnímipředpisy odpovídá statutámí orgán organizace Nadace VIA.
Součástítéto odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní
závěrky a věmým zobrazením předmětu účetnictvía finančnísituace v této účetnízávěrce tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou' zvolit a uplatňovat vhodné

účetnímetody a provádět dané situaci přiměřené účetníodhady.

Odpovědnost auditora

Našíúlohou je vydat na zák|adě provedeného auditu ýrok k této účetnízávěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorslqými standardy a souvisejícími
aplikačnímido|ožkami Komory auditorů Českérepubliky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodrŽovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že učetní
záv ěrka neobs alruj e

ý znamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a
skutečnostech uvedených v účetnízávěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora,

včetně posouzení riz1k, Že účetnízávěrka obsahuje ýmamné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení účetnízávěrky a věrné zobrazení předmětu účetnictvía finančnísituace v této účetnízávěrce.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti
vnitřních kontrol. Audit téžzahrnuje posouzení vhodnosti použiých účetníchmetod, přiměřenosti
účetníchodhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetnízávěrky.
Domníváme se, že získané důkazní infotmace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vy'jádření nďeho
qýroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetnízávěrka podává věrný a poctiqý obraz aktiv, pasiv a finančnísituace
organizace Nadace vIA k 3l.I2.20t0 a nákladů, qýnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2010 v souladu s českými účetnímipředpisy."
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SoučástíZprávy auditora vydané dne 17.6'20|7

je

zároveň zpráva

o plnění podmínek hospodaření

s příspěvkem z nadačního investičníhofondu' a to v následujícím znění:

,,ověřili jsme rovněŽ plnění podmínek stanovených smlouvami s Fondem národního majetku o převodu,
správě aužitífinančníchprostředků nadačního investičníhofondu včetněvšech platných dodatků.
ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorslcými standardy a souvisejícímiaplikačními
doložkami Komory auditorů Českérepubliky. Týo standardy vyžadqí, 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 vy'jádření r4ýroku auditora.
Podle našeho nézoru Nadace VIA v roce 2010 plnila podmínky ťýkajícíse převodu, sprálry a
finančníchprostředků nada čníhoinvestičnÍh o fondu. "

liltí

Za správnost Výročnízprávy je zodpovědný statutární orgán organizace Nadace VIA. Našímúkolem je
vydat na zák|adě provedeného ověření stanovisko o souladu Výročnízprávy s účetnízávěrkou.
ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditors|qými standardy
a souvise.jícímíaplikačnímidoložkami Komory auditorů Českérepubliky. Tyto standardy lryŽadují, aby
auditor naplánoval a provedl ověření tak' aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsaženéve
výročnízprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou téŽ předmětem zobrazení v účetnízávěrce, jsou ve
všech qýznamných ohledech v souladu s příslušnou účetnízávěrkou. Jsme přesvědčeni' že provedené
ověření poskýuje přiměřený podklad pro vy'jádření wýroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výročnízprávě organizace Nadace VIA
k 31.12.2010 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetnízávěrkou'
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