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Zprava nezavislého auditora 

jedinému spoleénikovi spoleénosti 

JP Houses Prague s.r.o., IC: 098 40 681 

Vyrok auditora 

Provedli jsme audit prilozené zahajovaci rozvahy spoleénosti JP Houses Prague s.r.o. 
(dale jen ,Spoleénost*) sestavené na zakladé Geskych Uéetnich pfedpist, ktera se 
sklada z rozvahy sestavené k 20. 1. 2021. Udaje o Spoleénosti jsou uvedeny v Uvodni 
casti zahajovaci rozvahy. 

Podle naSeho nazoru byla zahajovaci rozvaha spoleénosti JP Houses Prague s.r.0. ve 
vsech vyznamnych ohledech sestavena spravné na zakladé pfedlozenych 
zakladatelskych dokument, v souladu s Geskymi Uéetnimi piedpisy upravujicimi 
proces sestaveni zahajovaci rozvahy a rozhodnutim vedeni spoleénosti. 

Odpovédnost jednatele za sestaveni zahajovaci rozvahy 

Jednatel Spoleénosti odpovida za sestaveni zahajovaci rozvahy, ktera v souladu se 
zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, podava vérny a poctivy obraz, a za takovy 
vnitrni kontrolni systém, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni zahajovaci rozvahy 
tak, aby neobsahovala vyznamné (materialni) nespravnosti zptsobené podvodem 
nebo chybou. 

Pri sestavovani zahajovaci rozvahy je jednatel Spoleénosti povinen posoudit, zda je 
Spole¢nost schopna nepietrzité trvat, a pokud je to relevantni, popsat v komentafi 
zalezitosti tykajici se jejiho nepfetrzitého trvani a pouziti pfedpokladu nepietrzitého 
trvani pri sestaveni zahajovaci rozvahy, s vyjimkou pfipadt, kdy jednatel planuje 
zruseni Spolecnosti nebo ukonéeni jeji cinnosti, respektive kdy nema jinou realnou 
moznost nez tak uGinit. 

Odpovédnost auditora za audit zahajovaci rozvahy 

Nasim cilem je ziskat pfiméfenou jistotu, Ze zahajovaci rozvaha jako celek neobsahuje 
vyznamnou (materialni) nespravnost zptisobenou podvodem nebo chybou a vydat 
zpravu auditora obsahujici na& vyrok. Priméfena mira jistoty je velka mira jistoty, 
nicméné neni zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyge uvedenymi pfedpisy ve 
vsech pfipadech v zahajovaci rozvaze odhali pripadnou existujici vyznamnou 
(materialni) nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v disledku podvodt nebo chyb 
a povazuji se za vyznamné (materialni), pokud Ize realné piedpokladat, Ze by 
jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnuti, ktera uZivatelé 
zahajovaci rozvahy na jejim zakladé piijmou. 
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Pfi provadéni auditu v souladu s vySe uvedenymi pfedpisy je nagi povinnosti 
uplathovat béhem celého auditu odborny Usudek a zachovavat profesni skepticismus. 
Dale je naSi povinnosti: 

- Identifikovat a vyhodnotit rizika vyznamné (materidlni) nespravnosti zahajovaci 
rozvahy zpusobena podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
postupy reagujici na tato rizika a ziskat dostateéné a vhodné dikazni informace, 
abychom na jejich zakladé mohli vyjadiit vyrok. Riziko, Ze neodhalime 
vyznamnou (materialni) nespravnost, k niz doslo v duisledku podvodu, je vét8i 
nez riziko neodhaleni vyznamné (materialni) nespravnosti zptisobené chybou, 
protoze soucasti podvodu mohou byt tajné dohody, falSovani, umysina 
opomenuti, nepravdiva prohlaseni nebo obchazeni vnitFnich kontrol. 

- Posoudit vhodnost pouzitych Uéetnich pravidel, pfiméfenost provedenych uéetnich 
odhadt a informace, které v této souvislosti pfedstavenstvo Spoleénosti uvedlo 
v komentafi zahajovaci rozvahy. 

- Posoudit vhodnost pouziti pfedpokladu nepietrzitého trvani pti sestaveni zahajovaci 
rozvahy pfedstavenstvem a to, zda s ohledem na shromazdéné dikazni 
informace existuje vyznamna (materialni) nejistota vyplyvajici z udalosti nebo 
podminek, které mohou vyznamné zpochybnit schopnost Spoleénosti trvat 
nepfetrzité. Jestlize dojdeme k zavéru, Ze takova vyznamna (materialni) 
nejistota existuje, je naSi povinnosti upozornit v nasi zpravé na informace 
uvedené v této souvislosti v komentafi zahajovaci rozvahy, a pokud tyto 
informace nejsou dostateéné, vyjadiit modifikovany vyrok. Nage zavéry tykajici 
se schopnosti Spoleénosti trvat nepfetrzité vychazeji z diikaznich informaci, 
které jsme ziskali do data nasi zpravy. Nicméné budouci udalosti nebo 
podminky mohou vést k tomu, Ze Spoleénost ztrati schopnost trvat nepretrzité. 

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, élenéni a obsah zahajovaci rozvahy, véetné jejiho 
komentafe, a dale to, zda zahajovaci rozvaha zobrazuje podkladové transakce 
a udalosti zotisobem, ktery vede k vérnému zobrazeni. 

Na&si povinnosti je informovat jednatele mimo jiné o planovaném rozsahu a naéasovani 
auditu a o vyznamnych zjiSténich, ktera jsme v jeho prabéhu uéinili, véetné zjiSténych 
vyznamnych nedostatku ve vnitfnim kontrolnim systému. 

       
V Brné dne 21/ 7. PO 

Ing. Stépan 
Opravnéni k 

   TOP AUDITING, s.r.o. 
Opravnéni Komory auditor Ceské republiky 6. 47 

Licencia Uradu pre dohlad/nad vykonom auditu &. 007 
Znalecky Ustay (MSp CR 63/97-OOD) 

 



ROZVAHA 
v pIném rozsahu 

ke dni: 20.1.2021 
(v celych tisicich Ké) 

IC: 09840681 

Sestaveno dne: 30.1.2021 

Pravni forma uéetni jednotky: 

Predmét podnikani uéetni jednotky: pronajem nemovitosi 

Spisova znacka: C 346810 

Nazev a sidlo Uéetni jednotky 
JP Houses Prague s.r.o. 

Rybna 716/24 

Praha 1 

11000 

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

            
  

V likvidaci: Ne 

Oznaéeni AKTIVA Cislo BézZné Uéetni obdobi Minulé ué. obdobi 
radku 

Brutto Korekce Netto Netto a b c 4 3 4 

AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.) | 014 1.000 1.000 

A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 02 1.000 1.000 

Oznaéeni PASIVA ene Stav v b&éZném uéet. obdobi | Stav v minulé Géetnim obdobi 
fadku 

a b c 5 6 

PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1.000 

Viastni kapital (A.L + AJL + ALL + AIV. + AV. + AVL) | 02 1.000 

All. Zakladni kapital (A.1.1, + A.L.2. + A13.) | 03 1.000 

1. Zakladni kapital 04 1.000 

Podpisovy zaznam 

    

 



Komentaf k zahajovaci rozvaze sestavené k 20.01.2021 

1. Informace o ucetni jednotce 
Nazev U¢etni jednotky: JP Houses Prague s.r.o. drive: BONUS GLOBAL s.r.o. 
Sidlo: Rybna 716/24, Staré Mésto, 110 00 Praha 1, diive: Lidickaé 700/19, Vevefi, 602 00 
Bmo 
iC: 098 40 681 
Datum zapisu do obchodniho rejstfiku; 20.01.2021 
Predmét podnikani: 

* prondjem nemovitosti a bytu, 
* vyroba, obchod a sluzby neuvedene v pfilohach 1 az 3 Zivnostenskeho zakona: 

Zatfidéni Wéetni jednotky podle § 1b zakona 563/1991 Sb., o déetnictvi: mikrojednotka 
statutami zastupce nyni: Julius Pollak 

2. Informace o zalozeni spolecnosti 
Spoleénost byla zaloZzena zakladatelskou listinou-notafskym zapisem NZ 2199/2020 ze dne 
04.12.2020 jako ready made spoleénost. Jedinym zakladatelem byla: obchodni spolecnost 
Simply Office s.r.o., sé sidlem Praha 1 - Staré Mésto, Rybna 716/24, PSC 110 00, identifikaéni 
Cislo osoby 24299987, zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem 
v Praze v oddile C, viozce 194364. 
Nyni je jedinym viastnikem: JULIUS POLLAK, dat. nar. 25. Gervna 1959; Prvniho pluku 335/13, 
Karlin, 186 00 Praha &. 

Jedinym zakladatelem byla spoleénost Simply Office s.r.o., se sidlem Praha 1 - Staré Mésto, 
Rybna 716/24, PSC 110 00, identifikaéni Cislo osoby: 24299987, pfebira vkladovou povinnost 
a Zavazuje se splnit ji penézitym vkladem v celkové vysi 1 000 000,00 Ké (slovy: jeden 
milién korun Geskych) do 6 (Sesti) mésict ode dne piijeti této zakladatelské listiny na Uéet, 
ktery zakladateli sdéli spravee vkladu. 
Zakladatel urcuje, Ze prynim jednatelem spoleénosti je Alexander Tokar, narozeny 16.9.1969, 
bydlisté Lidicka 700/19, Veveri, 60200 Bmo. Spravcem vkladii byl urGen Alexander Tokar, 
narozeny 16.9.1969, bydlisté Lidicka 700/19, Vevefi, 60200 Brno. 

Zakladatel upsal Zakladni kapital spoleénosti cini 1 000 000,00 Ké (slovy: jeden milién korun 
ceskych) a je tvofen vkladem spolecnika Simply Office s.r.o. ve vySi 1 000 000,00 Ké (slovy: 
jeden milion korun Geskych), ktery pfipada na zakladni podil éislo 1 0 velikosti 100 % (slovy: 
sto procent). 

3. Komentar k polozkam vykazanym v zahajovaci rozvaze 
Zahajovaci rozvaha je sestavena ke dni zapisu spole¢nosti do obchodniho rejstfiku 
a zobrazuje majetek a zavazky k tomuto datu, Uéelem sestaveni zahajovaci rozvahy je 
otevfeni Uéetnich knih a zahajeni vedeni Uéetnictvi podle éeskych Uéetnich predpist. 
V aktivech spoleénosti jsou vykazany v polozce A, Aktiv Pohledavky za upsany kapital hodnota 
zakladniho vkladu ke dni zapisu spoletnosti do obchodniho rejstiiku. V polozce A1 Pasiv je 
vykazan zakladni kapital. V pasivech rozvahy je v polozce A.l.1 vykazan zakladni kapital 
zapsany v obchodnim rejstriku. 

Zahajovaci rozvaha byla podrobena dobrovolnému auditu, ktery proved, Ing. Stepan G 
auditor zapsany v KA CR pod €. 2136. g. Stépan Gregor, 

Julius Pollak - jednatel yt 
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