
ZPRA VA NEZA VISLEHO AUDITORA 

Pro spolecnika spolecnosti WOOD SP AC One a.s. 

Vyrok auditora 

Ing. David Ondrousek, FCCA 
Ruska 108, Praha IO 

Cislo opravneni: 2127 

Provedli jsme audit pfilozene zahajovaci rozvahy spolecnosti WOOD SP AC One a.s. ( dale 
take ,,Spolecnost") sestavene na zaklade Mezinarodnich ucetnich standardu upravenych 
pravem Evropske unie (,,IFRS") k 8. 12. 2021, a komentare k teto zahajovaci rozvaze. 

Podle naseho nazoru zahajovaci rozvaha podava vemy a poctivy obraz aktiv a pas1v 
spolecnosti WOOD SPAC One a.s. k 8. 12. 2021. 

Zak/ad pro vyrok 

Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditoru Ceske 
republiky pro audit, kterymi jsou mezinarodni standardy pro audit (ISA) pfipadne doplnene a 
upravene souvisejicimi aplikacnimi dolozkami. Nase odpovednost stanovena temito pfedpisy 
je podrobneji popsana v oddilu Odpovednost auditora za audit ucetni zaverky. V souladu se 
zakonem o auditorech a Etickym kodexem pfijatym Komorou auditoru Ceske republiky jsme 
na Spolecnosti nezavisli a splnili jsme i dalsi eticke povinnosti vyplyvajici z uvedenych 
pfedpisu. Domnivame se, ze dukazni informace, ktere jsme shromazdili, poskytuji dostatecny 
a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho vyroku. 

Odpovednost pfedstavenstva Spolecnosti za sestaveni zahajovaci rozvahy 

Pfedstavenstvo Spolecnosti odpovidaji za sestaveni zahajovaci rozvahy podavajici verny a 
poctivy obraz aktiv a zavazku Spolecnosti v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy a za takovy 
vnitfni kontrolni system, ktery povazuji za nezbytny pro sestaveni zahajovaci rozvahy tak, 
aby neobsahovala vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. 

Pfi sestavovani zahajovaci rozvahy je pfedstavenstvo Spolecnosti povinno posoudit, zda je 
Spolecnost schopna nepfetrzite trvat, a pokud je to relevantni, popsat v komentafi 
k zahajovaci rozvaze zalezitosti tykajici se jejiho nepfetrziteho trvani a pouziti pfedpokladu 
nepfetrziteho trvani pfi sestaveni zahajovaci rozvahy, s vyjimkou pfipadu, kdy pfedstavenstvo 
planuje zruseni Spolecnosti nebo ukonceni jeji cinnosti, resp. kdy nema jinou realnou 
moznost nez tak ucinit. 

Odpovednost auditora za audit zahajovaci rozvahy 

Nasim cilem je :z;iskat pfimefenou jistotu, ze zahajovaci rozvaha jako celek neobsahuje 
vyznamnou (materialni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat zpravu 
auditora obsahujici nas vyrok. Pfimefena mira jistoty je velka mira jistoty, nicmene neni 
zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi pfedpisy ve vsech pfipadech 
v zahajovaci rozvaze odhali pfipadnou existujici vyznamnou (materialni) nespravnost. 
Nespravnosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a povazuji se za vyznamne 
(materialni), pokud lze realne pfedpokladat, ze by jednotlive nebo v souhmu mohly ovlivnit 
ekonomicka rozhodnuti, ktera uzivatele zahajovaci rozvahy na jejim zaklade pfijmou. 



Ing. David Ondroušek, FCCA 
Ruská 108, Praha 1 O 

Číslo oprávnění: 2127 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti zahajovací rozvahy 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze ), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v 
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 

kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 

odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo 
v komentáři k zahajovací rozvaze. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení zahajovací 
rozvahy představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v komentáři k zahajovací rozvaze, a 
pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry 
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které 
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k 
tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah zahajovací rozvahy, a dále to, zda 
zahajovací rozvaha zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k 
věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

David Ondroušek 
Číslo auditorského oprávnění auditora: 2127 
Datum zprávy auditora: 7. ledna 2022 



WOOD SPAC ONE a.s.     náměstí Republiky 1079/1a

Praha 1

IČO : 14027348 110 00

DIČ :

a.s.

Okamžik sestavení

8. prosinec 2021

1

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení 

účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické 

osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky :

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení.

ZAHAJOVACÍ ROZVAHA

ke dni 8. prosinec 2021

( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní 

jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 

účetní jednotky

Oliver Polyák, jednatel



ZAHAJOVACÍ ROZVAHA WOOD SPAC One a.s.

v plném rozsahu IČO : 14027348

k datu náměstí Republiky 1079/1a

12/8/2021 Praha 1

(v tisících Kč) 110 00

Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 2,060 2,060

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Dlouhodobý majetek

C. Oběžná aktiva 2,030 2,030

C.IV. Peněžní prostředky 2,030 2,030

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 2,030 2,030

D. Časové rozlišení 30 30

D.1. Náklady příštích období 30 30

12/8/2021

Person responsible for PersonSignature of the statutory representative:Date Person responsible for PersonSignature of the statutory representative:Date NOTES
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12/8/2021

PASIVA CELKEM 2,060

A. Vlastní kapitál 2,030

A.I. Základní kapitál 2,030

A.I.1. Základní kapitál 2,030

B.+C. Cizí zdroje 30

B. Rezervy

C. Závazky 30

C.II. Krátkodobé závazky 30

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 30

D. Časové rozlišení pasiv
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 WOOD SPAC One a.s. 
       Komentář k zahajovací rozvaze 

        k 8. prosinci 2021 

        (v tisících Kč) 

4

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti WOOD SPAC One a.s. (dále také „Společnost“) 

Společnost byla založena jako akciová společnost 2.11.2021 a vznikla zapsáním do obchodního 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 26841 dne 8.12.2021. 

Jediným akcionářem Společnosti je WOOD SPAC One Holding  s.r.o. se sídlem náměstí Republiky 

1079/1a, Nové Město, 110 00, Praha 1. 

Členy představenstva Společnosti byli k datu vzniku i k datu sestavení zahajovací rozvahy společnosti 

David Tajzich (předseda představenstva) a Oliver Polyák (člen představenstva). 

Členy dozorčí rady Společnosti byli k datu vzniku i k datu sestavení zahajovací rozvahy společnosti 

Vladimír Jaroš (předseda dozorčí rady),  Jan Sýkory (člen dozorčí rady) a Ľubomír Šoltýs (člen dozorčí 

rady) . 

Hlavními činnostmi společnosti bude shromažďování peněžních prostředků emisí akcií a 

následné hledání vhodné privátní společnosti k akvizici, tedy tzv. Special Purpose Acquisition 
Company (SPAC). 

2. Účetní pravidla použitá při sestavení zahajovací rozvaha

Zahajovací rozvaha byla sestavena za použití účetních pravidel vycházejících z Mezinárodní 

standardů účetnictví upravených právem Evropské unie („IFRS“).  

3. Významné položky zahajovací rozvahy

Hlavními položkami zahajovací rozvahy je základní kapitál a peněžní prostředky na bankovním 

účtu. Náklady vynaložené na založení společnosti ve výši 30 tis. Kč, které byly fakturovány po 

vzniku Společnosti, jsou v zahajovací rozvaze vykázány jako náklady příštích období a závazek 

k jejich úhradě je vykázána na řádku dohadné účty pasivní.   

4. Významné události po datu sestavení zahajovací rozvahy

Po datu sestavení zahajovací rozvahy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný 

vliv na finanční pozici Společnosti. 
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