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ZPRÁVA NEzÁVlsLÉHo AU DlToRA
jedinému akcionáři společnostl

RAMFIN Gľoup a.s., tč: o89 18 864

Výrok auditora

. Provedlijsme audit přiloŽené účetní závěrky společnosti RAMFlN Group a's. (dále také
,,Úěetníjednotka") sestavené na základě českých účetních předpĺsů, která se skládá zrozvahy
k31'12.2020, výkazuziskua ztrátyzarokkonöícĺ 31'12'2o2o, apřílohytétoúčetní závěrky,
která obsahuje popis pouŽitých podstatných účetnĺch metod a další vysvětlující informace.
Úoaje o Účetní jednotce jsou uvedeny v Úvodu přĺlohy této Úöetnĺ zâvěrky '

Podle našeho názorv účetní závërka podává věrný a poctivý obrazaktiv a pasiv účetní
jednotky RAMFĺN Group a.s. k 31. 12' 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými Účetními předpisy'

Zâklad pro výrok

.. Audit jsme provedlĺ v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory audĺtorů
České republiky pro audĺt, kterými jsou mezinárodní standardy pro audĺt (lSA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikaěními doloŽkami. Naše odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přĺjatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Účetnĺjednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, Že důkazní informace, které jsme shromáŽdili,
poskytujídostatečný a vhodný základ pro vyjádřenĺ našeho výroku.

odpovědnost statutárnĺho orgánu Účetní jednotky za Účetnĺ závěľku
Statutární orgán odpovídá za sestaveníÚčetní závërky podávajícívěrný a poctivý obraz

v souladu s ěeskýmĺ Účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který povaŽuje za
nezbytný pro sestavení úěetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materĺálnĺ)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou'

Při sestavování účetní závërky je statutární orgán Účetnĺ jednotky povinen posoudĺt,
zda je Účetnĺ jednotka schopna nepřetrŽitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze
Úěetnĺ závěrky záleŽitosti týkajĺcí se jejĺho nepřetrżitého trvánĺ a pouŽitĺ předpokladu
nepřetrŽitého trvánĺ při sestavení Úěetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán
plánuje zrušení Účetnĺ jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
moŽnost, neŽ tak učinit.
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odpovědnost auditoľa za audit Účetnĺ závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, Že úöetní závěrka jako celek neobsahuje

významnou (materĺální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu
auditora obsahujĺcí náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, Že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v
úöetní závërce odhalí případnou existujícívýznamnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti
mohou vznikat v důsledku podvodŮ nebo chyb a povaŽují se zavýznamné (materiální), pokud
lze reá|ně předpokládat, Že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uŽivatelé úöetní závërky na jejím základě přijmou.

Při prováděníauditu v souladu s výše uvedenýmipředpisy je našípovinnostíuplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

- ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiálnĺ) nesprávnosti Účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujícĺ
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkaznĺ informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalĺme významnou (materĺální)
nesprávnost, k nĺŽ došlo v důsledku podvodu, je větší neŽ riziko neodhalení významné
(materiálnĺ) nesprávnosti způsobené chybou, protoŽe součástĺ podvodu mohou být
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutĺ, nepravdivá prohlášenÍ nebo
obcházení vnitřnĺch kontrol.

- Seznámĺt se s vnitřním kontrolním systémem Účetní jednotky relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účĺnnost jejího vnitřního
kontrolního systému'

_ Posoudit vhodnost pouŽitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetnĺch odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Úeetní jednotky uvedl v příloze
úěetní zâvërky'

- Posoudit vhodnost pouŽití předpokladu nepřetrŽitého trvání při sestavenĺ účetnĺ závěrky
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromáŽděné důkaznĺ informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Úěetní jednotky nepřetrŽitě trvat. JestliŽe dojdeme k
závëru, Že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit
v naší zprávë na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetnĺzávěrky, a pokud
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modĺfikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Účetnĺ jednotky nepřetrŽitě trvat vycházejí z dŮkazních informacĺ, které
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucÍ události nebo podmínky mohou
vést k tomu, Že ÚčetnÍjednotka ztratí schopnost nepřetrŽitě trvat.
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- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah rjčetní závërky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní zâvěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a
naěasovánĺ auditu a o významných zjĺštěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně
zjištěných významných nedostatků ve vnitřnĺm kontrolním systému.

V Brně dne 21' 6. 2

lng' Štěpán
oprávnění KAČR 2136

!'..!iŠ lií -ĺ
l'j. í, (;l,

Licencia Úradu pre I'ad

Znalecká kan

TOP D!TI , s.r.o.
oprávněnĺKomory dito

OO BRNO

republiky č. 47
výkonom auditu t. 007
ČR oslsz-ooo1



ROZVAHA
V plném rozsahu
ke dni: 31.12.2020 Název a sĺdlo úcetníjednotky
(v celých tisících Kč) RAMF|N Group a.s.

IC: 08918864 Příkop843ĺ4

Dle vyhlášky č. 5oo/2oo2 sb. !áţtsÍ
Sestaveno dne: 30.4.202 1

Právní forma účetní jednotky: AKCloVÁ spolecruosľ
Předmět podnikání účetníjednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Spisová značka: 8/8331

V likvidaci: Ne

Podpisouý

Běžné účetlí období Minulé úč. obdobÍoznačenĺ

a

AKTIVA

b

Ćíslo
řádku

o Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM (4.+8.+C.+DJ 01 2.026 2.000

A, Pohledávky za upsaný základnĺ kapitál 02

c. oběžná aktiva (C.l. + G'!l. + C.!ll. + C.ĺV.) 37 1.78',1

c.ll Pohledávky (G.l|.í + c.!l'2+ c.ll.3) 46

2. Krátkodobé pohledávky 57

2.1 Pohledávky z obchodnĺch vztahů 58 50

c.tv PeněžnÍ prostředky (c.lv.í. + G.lV.2.) 75

2. PeněŽnÍ prostředky na účtech 77 1.73'l 1.731

D. časové rozIišenĺ aktiv (D.ĺ. + D.2.+ D.3.) 78 245
,| Náklady přĺštích období 79 245 245

Stav v běžném úóet' obdobÍ Stav v minuló úěeřtĺm obdobioznačení

a b

PASIVA

c

Číslo
ádku

5 6

PASIVA CELKEM (4.+B.+G.+DJ 0í 2.026

A. Vlastní kapitál (4.1. + 1.11. + A.lll. + A.lV. + A,V. + A.MJ 02

A.l. Základní kapitáI (A'l.í. + A.l'2. + A.l.3.) 03 2.000

1 ZákladnÍ kapitál 04 2.000 2.000

A.V Výsledek hospodařenĺ běŽného účetního obdobĺ (+l_) 21 19

B+C. Cizí zdroie (součet B. + cJ 23

c. (součet c.l. + c.ll. + C'lll')Zâvazky 29

c.il. Krátkodobé zâvazky (součet G. ll.'t. až C.ll.8.) 45

4. Závazţ z obchodnÍďl váahů 51 3

L Závazky ostatní 55

8.5. stát zźuazky a dotace 60 4



WKAzzlsKU n zľnÁTY, dľuhové členění
v plném rozsahu
ke dni: 31'12'202a Název a sídlo úcetníjednotky
(v celých tisících Kě) RAMF|N Gľoup a's.

lČ: 08918864 Příkop 843/4

Dle vyhlášky č. 5oo/2oo2 sb. Brno 2
60200

Sestaveno dne: 30.4.2021
Pľávní forma úěetní jednotky: AKCloVÁ spolrČľosĺ
Předmět podnikání úěetníjednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Spisová znaěka: 8/8331
V likvidaci: Ne

Podpisový záznam

Skutečnost v úěeütÍm obdobĺoznâčenÍ

a

TEXT

b

tĺslo
ádku

c běžném
1

minulém
2

TrŽby z prodeje výrobků a sluŽeb 01 50

A. Výkonová spotřeba (součet A.í. až A.3.) 03

3. SluŽby 06 27

Provozní výsledek hospodařen ĺ (+/-) 30

Výsledek hospodařenÍ před zdaněním (+lł 49

L. Daň z přlimů (součetL. 1+1.2.; 50

L.í Daň z přĺjmů splatná 51 4

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53

Výsledek hospodařenĺ za účetní období (+/-) 55

čisýobratza účetnĺoMobĺ= l. + Il. + Il|. + lV. + V. + M. + Vll: 56



Příloha k účetnĺ zdvěľce
RAMF'IN Gľoup a.s.

k ľozvahovému dni 3l. 12.2a20

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500l2a0Ż Sb' Ve znění pozdějších předpisti, kteými se
stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vychazejí z účetních písemností űčetní jednotky
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů' které má účetní jednotka
k dispozici.

Přílohaje zpracovâĺazaűčetni období počínající dnem 5' ledna2020 akončící dnem 31. prosince 2020

obecnó údaje

1. Popis účetní jednotky

obchodní fiľma: RAMFIN Gľoup a.s.
zapsanâ u Kľajského soudu v Brně, pod oddílem B, vložkou 833 l

Sídlo: Příkop 843/4,Zâbrdovice, 602 00 Brno

Pľávní foľma: akciová společnost rČo: ogs 18 864

Předmět činnostĺ:
- správa vlastního majetku

Datum vzniku společnosti: 5' űnolia 2020

osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více neź 20o/o:
Miloslav Honek, jediný akcionář

Základní kapitál
10 ks kmenové akcie najméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,_ Kč

2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňovúní

Předkládaná účetní závěrka společnosti byĺa zpracována v souladu se zákonem č,. 563/1991 Sb'' o účetnictví
s Vj'hláškou č)' 50012002 Sb., kÍerou se provádějí někteľá usţanovení zĺlkona č)' 5631199l Sb., o ličetnictví a
s ČesĘmi účetními standardy pro podnikatele.

2.I. oceňovdní majetku

Pro oceňování majetkujsou ve společnosti používány tyto ceny

- pořizovací cena _ ceîa, za kterou byl majetek pořízen anźtklađy sjeho pořízením související
- vlastní náklady _ v případě majetku vytvořeného vlastní činností, přímé a popř. i nepřímé náklady související s
výrobou
- ľeprodukční pořizovací cena - v případě bezuplatného nabytí nebo když nelze zjistit vlastní náklady' tj ' cena,
za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

ocenění souboru moviých věcí se zýši o ocenění věci do souboru dodatečně zaŕazerĺé a naopak.



Vymezení majetku

a/ Drobný hmotny majetek IDRHN/ĺ/
Předměţ s dobou použitelnosti delší nežjeden ľok a vstupní cenou nižší než Kč 5.000,- budou považovâny za
spotřební mateľiál, budou vyúčtovány okamžitě po jeho vydání nebo již při jeho nákupu do nákladů a o tomto
majetku se nevede opeľativní evidence.
Předměţ s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou od 5.000,- Kč do 40'000,- budou povaŽovány
za DRHM a budou považovaĺy za spotřební materiál, budou vyúčtovány okamžitě po jeho vydání nebo již při
jeho nákupu do nákladů a o tomto majetku se vede operativní evidence.

b/ Dlouhodobý hmotný investiční majetek /DHI]vĺ/
Jako DHIM se eviduje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou vyšší jak Kč
40.000,- ' ZaÍazęní tohoţo majetku do účetnictví se provádí na základě dokladu o zaţazeti
dlouhodobého hmotného majetku do používání. Tento majetek se pľostřednictvím účtů úč. sk.04
převádí na účet 02x. Tento majetek společnost odepisuje v souladu s odpisoým plánem. Vyřazení se
pľovádí na základě dokladu o vyřazení DHIM, při prodeji' fyzicke likvidaci ěi ztrâtě. Současně se
konkĺétní DHIM vyřazuje zűčetni evidence.

c/ ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /DRNHINĺ/
Jako DRNHIM se eviduje nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupnĺ cenou v
rozmezi do Kč 60'000,-. Tento a bude považován zapÍijaté služby, bude účtován okamžitě po jeho vydánĺ nebo
již při jeho nákupu do nákladů a o tomto majetku se vede operativní evidence.

d/ Dlouhodobý nehmotný majetek /DN]\{/
Jako DNHIM je nehmotný majetek se vstupní cenou vyšší než Kč 60.000, - a dobou použitelnosti delší než jeden
rok. Při pořízení se tento majetek prostřednictvím úč. sk' 04 převádí na majetkové tlč'Ę 02x. DNHIM se odpisuje
dle odpisového plánu lviz dtllel. Kľitériem pro odpisování technického zhodnocení DHM i DNM je Kč 40.000,-.

odpisový plán úěetních odpisů dtouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v intemích
směrnicích, kde vychazela z předpokládaného opotřebení zaŕazovaného majetku odpovíđajícĺho běžným
podmínkám jeho používání.

2.2. Zásady pro čüsové ľozlišení ndkladfł a výnosů

Náklady a výnosy se účtují v zâsadě do období, se kteým časově a věcně souvisejí. Nevýznamné a pľavidelně se
opakující výdaje či přţmy, kţeré záměrně nesledují zkĺeslení hospodářského výsledku, se účtují na konci
účetního období do nákladů či výnosů bez časového ľozlišení. Jedná se zejména o:
_ předplatné novin a časopisů
- nákupy kalendářů a diářů na příští rok
- služby auditoni, daňoých poradců a účetních služeb

2.3. Zósady pľo tvoľbu dohadných položek

Ke stanovení ţše dohadných položek se použţe podle možností a charakteru položky odhad, stanovený na
zźkJaďěconejpřesnějšíhopropočtu_např. ziłdajůzestejnéhoobdobíminuléhorokusezohledněnímcenového
qývoje, z údajů ze smlouvy, objednávĘ apod.
a) dohadné položky akÍivní, â to zejména
_ nepotvrzený náľok náhrady o pojišťovny

- nepotvrzené a nepřijaté úroĘ z vkladů

b) dohadné položky pasivní
_ dodavatelem dodané nevyfakturované výkony čízboži

Na dohadné položĘ je nuÍré náklady a ţnosy proúětovat koncem roku podle dostupných infoľmaci. V
následujĺcím období se proúčtuje na tyto účty doklad potvrzující zźxazek či pohledávku. Rozdíl oproti
skutečnosti vzniklý určitou nepřesností odhadu se proúčtuje na přislušný účet nákladů a qinosů běžného roku a
je daňově űčinný.



2.4. Zósaďy pro tvotbu a čerpdní ľezerv u opravných položek

Tvorba rezerv se řídí zákonem č)' 563/91 Sb., o účetnictví, zákonem ě' 593/92 Sb., o rezervách v platném znění a
dalšími předpisy' V úvahu pilchâzí tvorba ţezeţy îaopravy hmotného majetku'

Tvoľba opravných položek vychâzi zinventanzace majetku, a to především pohledávek a hmotného majetku
vedeného v ričetnictví účetní jednotky. V rámci inventaĺizace buđe posuzováno účętní ocenění s oceněnim
ľeálným av připadě nadhodnocení majetku vedení účetníjednotĘ rozhodne naztĺľrlađě návrhu pľacovníků
odpovědných za danou oblast o worbě opravných položek a ojejich qýši.

V případě pohledávek je využíváno možnosti vytvářet opravnou položku ve smyslu zílkona o rezervách č.
593192 Sb. v platném znění.

2.5. Přepočet cizí měny na ěeskou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu v pniběhu účetního období je použiý pevný kurz, ktený je aktualĺzovaný
pravidelně kprvnímu dni měsíce a je stanovený na zźĺHadě posledního známého kurzu devizového trhu
vyhlášeného Ceskou národní bankou. Majetek a zâvazky vyjádřené v cizí měně se v účetní zëwěrçe přepočítají na
měnu českou kuľzem devizového tľhu vyhlášeným Českou národní bankou k rozvahovému dni.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní núklady
Společnost neměla v űčetním období roku 2020 žádné zaměstnance.

4. Poskytnutú peněžitlÍ či jind plnění společníkům a členům statutúrních
orgdnu

ž,âdntt p|něni nebyla orgánům společnosti posĘtována.

5. Významně udlÍlosti po datu účetní zdvěrky
Po rozvahovém dni 31. 12. 2020 žtłdne ýznamné události nenastaly.

Společnost plánuje emisi dluhopisového programu'.na počátku raku2}21 byly prováděny kĺoĘ nazpĺacováni
základního prospekÍu projeho následné schválení Českou náľodní bankou.

Vedení Společnosti nĺćňilo potenciální dopady COVID-19 a podnikání a dospělo kzilvěru, že s ohledem na
činnosti společnosti nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého tľvání podniku.

Vzhledemktomubylaúčetní ztlvérkak3l.12.2O2Ozpĺacovânazapŕedpokladu,žespolečnostbudenadále
schopna pokĺačovat ve své činnosti.

Sestaveno dne: 30. 4.2021

Podpis statutarního zástupce:

Miloslav ľady


