
Cis audit, dan8, uCetnictvi 

Zpriiva nezaivisl6ho auditora 

Pfijemce zpravy: 
pro zEizovatel6Eetn.i jednotky Geofyzikdni ustav AV CR, v.v.i. 

OvGfili jsme pfiloienou GCetni zivGrku Geofyzikdniho ustavu AV CR, v.v.i., tj. rozvahu 
k 3 1.12.2007, *kaz ziskii a ztrat za obdobi od 1.1.2007 do 3 1.12.2007 a pfilohu teto GEetni 
AvGrky, vEetnE popisu pouiitych vyznarnnych GEetnich metod. ~ d a j e  o uEetni jednotce 
Geofyzikdniho &tam AV CR, v.v.i., jsou uvedeny v Pfiloze teto 6Cetni zitv6rky. 

OdpovZdnost statutrirnr'ho orgrins riEetnijednotky za ri2etnizrivZrku 

Za sestaveni a vGrne zobrazeni Xetni zhvErky v souladu s C e s ~ m i  GCetnimi pfedpisy 
odpovida s t a t u w  orgin Geofyzikalniho ustavu AV CR, v.v.i. SouEhti tCto odpovGdnosti 
je navrhnout, zavest a zajistit vnitEni kontroly nad s e s t a v o v ~  a v2rnym zobrazenim GEetni 
zivErky tak, aby neobsahovala vyznamne nespravnosti zptisobene podvodem neb0 chybou, 
zvolit a uplatiiovat vhodne uEetni metody a provadEt dank situaci pfimGfen6 uEetni odhady. 

OdpovZdnost auditora 

NaSi ulohou je vydat na &ad5 proveden6ho auditu e r o k  k teto 6Eetni zavGrce. Audit jsme 
provedli v souladu se &onem o auditorech a Mezinhodnimi auditorskwi standardy a 
souvisejicimi aplikaEnimi doloikami Komory auditord Ceske republiky. V souladu s tGmito 
pfedpisy jsme povinni dodriovat eticke normy a naplhovat a provest audit tak, abychom 
ziskali pfimgfenou jistotu, i e  uEetni AvZrka neobsahuje vyznarnne nespravnosti. 

Audit zahrnuje provedeni auditorsljch postupb, jejichi cilem je ziskat daazni informace o 
Chtkach a skuteEnostech uvedenych v uCetni GvErce. Vybb auditorskych postupii zivisi na 
usudku auditora, vEetni: posouzeni rizik, i e  uEetni zavGrka obsahuje jznamni  nespravnosti 
zpbsobene podvodem neb0 chybou. PEi posuzovini tEchto rizik auditor pfihledne k vnim'm 
kontroliim, ktere jsou relevantn' pro sestaveni a vErn6 zobrazeni uEetni Avkky. Cilem 
posouzeni vnithich kontrol je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadiit se 
k uEinnosti vnitkich kontrol. Audit tei zahrnuje posouzeni vhodnosti pouiiech GCetnich 
metod, pfi mGfenosti uEetnich odhadb provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace 
uCetni zhvgrky. 

CIS Audit s.r.o., Ocel6Tska 3511354, 190 00 Praha 9 
Zapsana v obchodnim rejstiiku, vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil C, vloika 42262. dne 22. prosince 1995 

osv6dEeni KA CR E. 180 



Cis audit, dani5,6Cetnictvi 

Domnivhe se, ie ziskane d % m r  informace tvofi dostateEn9 a vhodnf &ad pro vyja&eni 
naSeho vlroku. 

Vjrok auditora 

Podle naSeho ndzoru tic'etni zdvhka podcivd vei.n)i a poctivi obraz aktiv, pasiv a finanhi 
situace Geofyzikrilniho listavu A V f ~ ,  V.V. i., k 31.12.2007 a nLiklad5, vpnosb a vqsledku 
jejiho hospodafeni a pene'inich tokG za rok 2007 v souladu s c'esljmi 2ic'etnimiptedpisy. 

CIS Audit s.r.0. 
Ocelgska 35/1354 
Eislo osvGdEeni KACR 180 

Datum vypracovhi: 28. dubna 

Zprava byla vyhotovena v Ctyfech q i sc i ch  
- 2x pro statutzirni orgh auditovank CEetni jednotky 
- 2x pro auditora 
PMohy: Rozvaha, Vykaz zislffi a ztrat, Pfiloha 
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