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Uéetni jednotka, u niz by! proveden audit zahajovaci rozvahy: 

K&L Rock Bond s.r.o. 

Na piskach 1274/74 

Dejvice 

160 00 Praha 6 

IC: 108 07 071 
Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném u Méstského soudu v Praze 

v oddilu C, vlozce 348791 

Audit provedla spolecnost: 

V4 Audit, s.r.o. 

Jureckova 643/20 

Moravska Ostrava 

702 00 Ostrava 

IC: 483 90 861 
opravnéni KA ER é. 064 
Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Ostravé 

v oddilu C, vlozce 6078 

V4 Audit s.r.o. 

tel.: +420 596 785 668 tel.: +420 225 092 935 
e-mail: info@v4audit.cz e-mail: info@v4audit.cz 
Jureékova 643/20 Radlicka 714/113A4 
702 00 Moravska Ostrava 158 OO Praha 5 
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ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA 

uréend spoleénikim spoleénosti 

K&L Rock Bond s.r.o. 
  

Vyrok auditora 

Provedli jsme audit prilozené zahajovaci rozvahy spoletnosti 

K&L Rock Bond s.r.o. 

se sidlem Na piskach 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6; ICO: 108 07 071 

spoleénost zapsana do obchodniho rejstriku vedenym u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 

348791 

(dale téZ Spolecnost) 

sestavené k datu vzniku spolecnosti 29. dubna 2021. 

Podle naSeho nazoru zahajovaci rozvaha podava vérny a poctivy obraz aktiv, pasiv a finanéni situace 

spolecnosti K&L Rock Bond s.r.o. k 29. dubnu 2021, v souladu s éeskymi Ucetnimi predpisy. 

Zaklad pro vyrok 

Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditord Ceské republiky 

(KA ER) pro audit, kterymi jsou mezindrodni standardy pro audit (ISA) pripadné dopinéné a upravené 

souvisejicimi aplika¢nimi dolozkami. NaSe odpovédnost stanovena témito predpisy je podrobnéji 

popsana v oddilu Odpovédnost auditora za audit ucetni zavérky. V souladu se zakonem o auditorech a 

Etickym kodexem pfijatym Komorou auditor’: Ceské republiky jsme na Spolecnosti nezavisli a splnili 

jsme i dal§i etické povinnosti vyplyvajici z uvedenych predpish. Domnivame se, Ze dukazni informace, 

které jsme shromazdili, poskytuji dostate¢ny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naSeho vyroku. 

Odpovédnost statutarniho organu spoleénosti za sestaveni zahajovaci rozvahy 

Statutarni organ Spoleénosti je odpovédny za sestaveni zahajovaci rozvahy, kteraé podava vérny a 

poctivy obraz vsouladu séeskymi uéetnimi pfedpisy a za takovy vnitini kontrolni systém, ktery 

povazuje za nezbytny pro sestaveni uéetni zavérky tak, aby neobsahovala vyznamné (materialni) 

nespravnosti zosobené podvodem nebo chybou. 

Odpovédnost auditora 

Nasim cilem je ziskat pfiméfrenou jistotu, Ze zahajovaci rozvaha jako celek neobsahuje vyznamnou 

(materidlni) nespravnost zpsobenou podvodem nebo chybou a vydat zpravu auditora obsahujici nas 

vyrok. Pfiméfena mira jistoty je velka mira jistoty, nicméné neni zarukou, Ze audit provedeny v souladu 

s vySe uvedenymi predpisy ve vsech pripadech v déetni zavérce odhali pripadnou existujici vyznamnou 

(materialni) nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v disledku podvod6é nebo chyb a povazujf se za 

vyznamné (materialni), pokud Ize realné pfedpokladat, ze by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit 

ekonomicka rozhodnuti, kterd uzivatelé ucetni zavérky na jejim zakladé prijmou. 

V4 Audit s.r.o. 

tel.: +420 596 785 668 tel. +420 225 092 935 
e-mail: info@v4audit.cz e-mail: info@v4audit.cz 
Juretkova 643/20 Radlicka 714/113A 
702 OO Moravska Ostrava 158 00 Praha 5 
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AUDIT SERVICES 

Pi provadéni auditu v souladu s vySe uvedenymi piedpisy je nasi povinnosti uplathovat behem celého 

auditu odborny dsudek a zachovavat profesni skepticismus. Dale je nasi povinnosti: 

Identifikovat a vyhodnotit rizika vyznamné (materidlni) nespravnosti zahajovaci rozvahy 

zptsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujici na tato 

rizika a ziskat dostateéné a vhodné dukazni informace, abychom na jejich zakiadé mohli vyjadrit 

vyrok. Riziko, Ze neodhalime vyznamnou (materialni) nespravnost, k niz doSlo v ddsledku 

podvodu, je vétsi nez riziko neodhaleni vyznamné (materidlni) nespravnosti zpdsobené chybou, 

protoze soucasti podvodu mohou byt tajné dohody, falSovani, Umyslnd opomenuti, nepravdiva 

prohlaseni nebo obchazeni vnitinich kontrol statutarnim organem Spoleénosti. 

Seznamit se s vnitinim kontrolnim systémem Spolecnosti relevantnim pro audit v takovém 

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 

nikoli abychom mohli vyjadfit nazor na Ucinnost vnit?niho kontrolniho systému. 

Posoudit vhodnost pouzitych Uéetnich pravidel, primérenost provedenych u¢etnich odhadé a 

informace, které v této souvislosti statutarni organ Spolecnosti uvedl v priloze zahajovaci rozvahy. 

Posoudit vhodnost pouziti predpokladu nepfetrzitého trvani pri sestaveni ucetni zavérky 

statutarnim orgdnem Spoleénosti a to, zda s ohledem na shromazdéné dukazni informace existuje 

vyznamna (materidlni) nejistota vyplyvajici z uddlosti nebo podminek, které mohou vyznamné 

zpochybnit schopnost Spolecnosti trvat nepfetrzité. Jestlize dojdeme k zavéru, ze takova 

vyznamna (materidlni) nejistota existuje, je nasi povinnosti upozornit v nasi zpravé na informace 

uvedené v této souvislosti v priloze zahajovaci rozvahy, a pokud tyto informace nejsou dostatetné, 

vyjadfit modifikovany vyrok. NaSe zavéry tykajici se schopnosti Spoletnosti trvat nepretrzité 

vychazeji z dikaznich informaci, které jsme ziskali do data nasi zpravy. Nicméné budouci udalosti 

nebo podminky mohou vést k tomu, Ze Spolecnost ztrati schopnost trvat nepretrzité. 

Vyhodnotit celkovou prezentaci, clenéni a obsah zahajovaci rozvahy, véetné prilohy, a dale to, zda 

zahajovaci rozvaha zobrazuje podkladové transakce a udalosti zpdsobem, ktery vede k vérnému 

zobrazeni. 

NaSi povinnosti je informovat statutarni organ mimo jiné o planovaném rozsahu a nagasovani auditu a 

0 vyznamnvch zjisténich, ktera jsme v jeho pribéhu udinili, véetné zjisténych vyznamnych nedostatka 

ve vnitinim kontrolnim systému. 

Prilohy: 

V Ostravé dne 4. kvétna 2021 

V4 Audit, s.r.o. 

Jureékova 643/20 

Moravska Ostrava 

702 00 Ostrava 

opravnéni KA CR é. 064 

Ing. Michal Groborz 

povéreny a odpovédny auditor 

opravnéni KA CR é. 2101 

Zahajovaci rozvaha sestavend k 29. dubnu 2021, ktera byla predmétem auditu 
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Rozvaha podle Pfilohy é 4 
vyhlasky ¢. 500/2002 Sb 

Uéetni jednotka doruéi 
uéetni zavérku sougasna 
5 dorucenim dariového piiznani 
2a daf z prima 

ROZVAHA 
ve zkraceném rozsahu 
(mikro Uéetni jednotka) 

ke dni 29.04.2021 
(v celych tisicich Ke) 

  

  

        
  

Obchodni firma nebo jiny nazev udetni jednotky 

K&L Rock Bond s.ro 

Sidlo nebo bydiiété déetni jednotky 
a mista podnikani, ligi-li se od bydlisté 

Na piskdch 1274/74 
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Priloha k téetni zavérce 

ve zkraceném rozsahu 
K&L Rock Bond s.r.o. ke dni 29.04.2024 
  

Obsah pfitohy 
Podle § 39 vyhlaSky ¢. 500/2002 Sb. 

f. Popis déetni jecnotky 

Poudté obecné utetni zasady, uéetni metody a odchyiky od téchto metod 

informace k polozkam zavazkovych vztaht 

VySe a povaha jednotlivych paloZek vynost a nakladd, které jsou mimofddné svym ebjemem nebo pivodem 

Primérny poéet zaméstnanci v pribéhu uéetniho obdebi 

Informace o nabyti viastnich akcil nebo viastnich poditt 
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Vyznamné udalosti mezi fozvahavym dnem a okamzikem sestaven! téetni zaveérky 

,. V4 Audit, s.1.0. 
[VIA] Aust ep IDENTIFICATION PURPOSES



K&L Rock Bond s.r.0. ke dni 29.4.2021 
Pfiloha v déetni zavérce ve zkraceném rozsahu 

  

1. Popis Uéetni jednotky 

Nazev: K&L Rock Bond s.r.o. 
Sidio: Na piskach 1274/74, Praha 6 , Dejvice 
Pravni forma: $.1.0. 

ie: 10807071 
Pfedmét podnikani: Vyroba , obchod a sluzby 

Den vzniku utetni jednotky: 29.4.2021 

Zdafiovac! obdobi: 

Rozvahovy den: 29.4.2024 

Okamiik sestaveni déetni 

zavérky: 29.4,2021 

2. Pouzité obecné iicetni zasady, utetni metody a odchytky od téchto metod 

Predkladana utetni zavérka spoletnosti byla zpracovana na zaklad& zakona &. §63/1991 Sb., o Utetnictvi, ve 
znéni pozdéjsich pfedpist, na zakladé vyhlaSky ¢. 500/2002 Sb. adie opatfent Ministerstva financl CR, kterymi 
se stanovi obsah déetni zavérky pro podnikatele. 

2.1. Poudité obecné Uéetni zasady 

Uéetni jednotka udtuje v souladu se v8emi déetnimi zasadami dle Zk. €. 63/1991 Sb. o Udetnictvi. 

2.2. Pouzité déetni metody 

Utetni jednatka nema zdsoby 

2.3. Informace o odchylkach od metod podle § 7 odst. 5 zakona o uéetnictvi s uvedenim jejich viivu 
na majetek a zavazky, na finanéni situaci a vysledek hospodafeni ocetni Jednotky 

K odchyikam od uéetnich metod nedoélo. 

2.4.  Zpusob ocefiovani majetku a zavazki 

Uéetni jednotka pouziva ocehovani majetku a zavazkd v pofizovacich cenach. 

2.5. Zpusob stanoveni uprav hodnot majetku (odpisy a opravné polozky) 

Uéetni jednotka zatim nema majetek 

.. V4 Audit, s.r.0. 
EAST OUGTE ER IDENTIFICATION PURPOSES 

 



K&L Rock Bond $.r.0. ke dni 29.4,2021 
Pfiloha v déetni zivérce ve zkracaném rozsahu 

  

2.6.  Zpisob ptepottu udaju v cizich méndch na éeskou ménu 

Nebyly Zadné pohyby v cizich ménach. 

2.7. Stanovent reading hodnoty majetku a zavazku 

Ve sledovaném obdobi spoletnost nepouzila ocenéni redinou hodnotou. 

2.8. Poutity ocefiovaci model a technika pfi ocenéni redinou hodnotou 

Ve sledovaném obdobi spoletnost nepauzila ocenéni redinou hodnotou. 

3. Informace k polozkam zavazkovych vztahi 

3.1. Zavazkové vatahy (pohledavky a diuhy), které k rozvahovému dni maji dobu splatnost! delgi nez & let 

Uéetni jednotka neeviduje k 7.4.2021 zavazkové vatahy se splatnosti delSi nez 5 let 

3.2. Zavazkové vztahy (pohiedavky a dluhy), které jsou kryty vécnymi z4rukami 

Uéetni jednotka nema Zavazkové vztahy, které jsou kryty vécnymi zarukami. 

3.3. Zalohy, zavdavky, zapujtky a Gvéry poskytnuté élendm fidicich, kontrotnich a pfipadné spravnich organa 

Nebylo poskytnuto. 

3.4. ZAvazkové vatahy (pohledavky a diuhy), podminéné zavazkové vatahy a poskytnuté vécné zaruky, které nejsou vykazany v rozvaze 

Neexistuji. 

3.5. Penzijni zavazky a zavazky vuél déetnim jednotkam v konsolidaénim celku a pfidruzenym Géetnim jednotkam 

Neexistuji. 

4. VySea povaha jJednotlivych polozek vynosu a nakiad U, které Jsou mimofadné svym objemem nebo plivodem 

i, V4 Audit, s.ro. MASAO cop INENTIFICATION PURPOSES



K&L Rock Bond s.r.o. ke dni 29.4.2021 
Piiloha v Géetni zavérce ve zkraceném rozsahu 

  

Uéetni jednotka neméla mimoradné vynosy ¢i naklady. 

5. Prumérny prepocteny potet zaméstnancié v prabéhu uéetniho ebdobi 

Primémy prepotteny potet zamésinancii je 0. 

6. Informace o nabyti viastnich akcii nebo vlastnich poditd 

Nejsou Z4dné. 

7. Vyznamné udalosti mezi rozvahovym dnem a okamdzikem sestavent déetni zavérky 

Nenaslaly. 

Sestaveno dne: 30.4.2021 

Sestavil: Fiala firma Jaspar s.r.o. 
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V4 Audit, s. 
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