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1. Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři a obchodní partneři,
jménem společnosti RMS Mezzanine, a.s. bych Vás rád na tomto místě seznámil s nejdůležitějšími
událostmi, které se odehrály v průběhu prvního pololetí 2016.
Ve sledovaném období společnost analyzovala 15 investičních příležitostí a uskutečnila celkem
5 nových investic do podniků z různých odvětví, zejména z oblasti ﬁnančních investic, sportovního
odvětví a nemovitostí.
V prvním pololetí investovala RMS Mezzanine, a.s. ﬁnanční prostředky ve formě úvěru do ﬁnančního
holdingu, působícího ve střední Evropě, který poskytuje ﬁnancování velkým středoevropským
podnikům. A dále RMS Mezzanine, a.s. investovala formou odkoupení pohledávky do společnosti,
která vlastní a spravuje sportovní klub v České republice.
V prvním pololetí roku 2016 společnost RMS Mezzanine, a.s. (dále také „RMS Mezzanine“ nebo
„společnost“) vykázala konsolidovanou ztrátu za období ve výši (-) 5 889 tis. Kč, za srovnávací období
roku 2015 dosáhla společnost zisku 17 834 tis. Kč. Hlavním důvodem poklesu zisku bylo snížení
objemu poskytnutého ﬁnancování v souvislosti se splacením vybraných projektů z portfolia
a přecenění investice ve fondu Nexus FGS II.
Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl na 2 349 154 tis. Kč, což je o 14 455 tis. Kč více ve srovnání
s koncem roku 2015.

Ing. Mgr. Boris Procik
Předseda představenstva

V Praze dne 29. září 2016
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2. Údaje o společnosti
RMS Mezzanine, a.s. je nezávislá společnost působící na trhu alternativního ﬁnancování v zemích
střední a východní Evropy. Společnost se zaměřuje na ﬁnancování malých a středních podniků.

Identiﬁkační údaje
Obchodní ﬁrma:
RMS Mezzanine, a.s.
Identiﬁkační číslo:
000 25 500
Sídlo:
Praha, Sokolovská 394/17, 186 00, Česká republika
Právní forma:
akciová společnost
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložka 495.

Akcie
Druh akcie
Forma
Podoba
Počet kusů
ISIN
Celkový objem emise
Jmenovitá hodnota

kmenová
na majitele
Zaknihovaná
1 065 071 134
CS0008416251
532 535 567,- Kč
0,5 Kč

Akcie společnosti jsou kótované a kontinuálně obchodované na trhu Burza cenných papírů Praha
(BCPP) a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Orgány společnosti k 30. červnu 2016
Představenstvo působilo ve složení:
Ing. Mgr. Boris Procik, předseda představenstva
Mgr. Lenka Barteková, MBA, místopředsedkyně představenstva
JUDr. Martin Bučko, člen představenstva
Dozorčí rada působila ve složení:
Ing. Matej Taliga, předseda dozorčí rady
Ing. Gabriel Ribo, člen dozorčí rady
Ing. Lenka Váchová, člen dozorčí rady
V průběhu sledovaného období nedošlo ke změnám v personálním složení představenstva ani
dozorčí rady.
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3. Konsolidované ekonomické výsledky v 1. pololetí 2016 a srovnání s 1. pololetím 2015
V prvním pololetí roku 2016 společnost RMS Mezzanine, a.s. (dále také „RMS Mezzanine“ nebo
„společnost“) vykázala konsolidovanou ztrátu za období ve výši (-) 5 889 tis. Kč, za srovnávací období
roku 2015 dosáhla společnost zisku 17 834 tis. Kč.
Hlavním důvodem poklesu zisku bylo snížení objemu poskytnutého ﬁnancování v souvislosti se
splacením vybraných projektů z portfolia. Konsolidovaný čistý úrokový výnos proto klesl
na 20 322 tis. Kč, což je o 21 112 tis. Kč méně než ve stejném období předchozího roku.
Společnost v prvním pololetí realizovala zisk z inkasa pohledávky nakoupené s diskontem ve výši
4 266 tis. Kč a zároveň došlo v tomto období ke ztrátě z přecenění investice ve fondu Nexus FGS II
ve výši (-) 13 814 tis. Kč.
Na straně konsolidovaných aktiv došlo k 30.6.2016 oproti konci roku 2015 k nárůstu o 450 362 tis. Kč
na úroveň 5 608 962 tis. Kč zejména vlivem nově poskytnutých půjček klientům z oblasti ﬁnančních
služeb a sportovního odvětví. Tyto projekty byly ﬁnancovány převážně kombinací bankovních úvěrů
a směnek.
Konsolidovaný vlastní kapitál byl k 30.6.2016 ve výši 2 349 154 tis. Kč, což ve srovnání s koncem roku
2015 představuje nárůst o 14 455 tis. Kč.
V období mezi datem 30. 6. 2016 (k němuž jsou sestaveny konsolidované výkazy za první pololetí roku
2015) a datem sestavení této zprávy (29. 9. 2016) nedošlo k žádným významným změnám. Podrobný
komentář ekonomických výsledků lze najít v Příloze konsolidované mezitímní účetní závěrky.

4. Produkty společnosti
Společnost se specializuje na poskytování podřízených (tzv. juniorních nebo mezaninových) úvěrů.
Splatnost podřízených úvěrů je podmíněna včasným a řádným splacením seniorních, zpravidla
bankovních, úvěrů. Z pohledu věřitele s sebou podřízený úvěr nese vyšší míru rizika ve srovnání
s klasickým úvěrem, což je ale vyváženo vyšším požadovaným výnosem (úrokovou sazbou).
Typické použití podřízeného úvěru je v těchto situacích:






Reﬁnancování a rekapitalizace (změna kapitálové struktury)
Financování rozvoje
Financování manažerských odkupů
Financování akvizic
Spoluﬁnancování, projektové ﬁnancování

Kromě podřízených úvěrů společnost poskytuje i jiné formy ﬁnancování, např. nepodřízený úvěr nebo
přímou investici do vlastního kapitálu.

5. Důležité události v 1. pololetí 2016
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únor 2016

čerpání nového úvěru od Poštové banky, a.s.

červen 2016

konání valné hromady RMS Mezzanine, a.s.
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6. Činnost společnosti v 1. pololetí 2016
6.1 Analyzované investiční projekty
Investiční tým společnosti analyzoval za 1. pololetí 2016 celkem 15 potenciálních investičních
příležitostí.

Z pohledu sektorového členění došlo ve srovnání se stejným obdobím k poklesu poptávky
od klientů působících v oblasti energetiky a ﬁnancí a relativní nárůst poptávky můžeme sledovat
zejména v oblasti nemovitostí.
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Ve srovnání s 1. pololetí 2015 se počet analyzovaných projektů z pohledu teritoriálního členění
v 1. pololetí 2016 nezměnil.

Z hlediska účelu transakce došlo v meziročním srovnání ke snížení zájmu o překlenovací typ úvěru.
Na uvedeném grafu lze vidět stálý zájem o akvizice a ﬁnancování rozvoje podnikání.

6.2 Realizované transakce
Ve sledovaném období uskutečnila společnost investice do podniků z různých odvětví, zejména
z oblasti ﬁnančních investic, sportovního odvětví a nemovitostí.
Příklady realizovaných transakcí:
1) Finanční Holding
V lednu 2016 a v květnu 2016 investovala RMS Mezzanine, a.s. ﬁnanční prostředky ve formě úvěru
do ﬁnančního holdingu, působícího ve střední Evropě, který poskytuje ﬁnancování velkým
středoevropským podnikům.
2) Sportovní klub
V únoru 2016 investovala RMS Mezzanine, a.s. formou odkoupení pohledávky do společnosti,
která vlastní a spravuje sportovní klub v České republice.
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6.3 Příklady ukončených projektů
1) V lednu 2016 došlo k úplnému splacení dvou úvěrů, který od Společnosti čerpaly dvě různé
ﬁnanční společnosti, které poskytují ﬁnancování středoevropským podnikům.
2) V červnu 2016 byla na třetí subjekt postoupena pohledávka společnosti, která podniká v oblasti
cestovního ruchu.
3) V srpnu 2016 byla předčasně splacena pohledávka na projektové ﬁnancování výstavby nových
nemovitostí.

6.4 Struktura portfolia
Společnost RMS Mezzanine v průběhu 1. pololetí 2016 uskutečnila celkem 5 nových investic
v objemu převyšujícím 30 mio. EUR. Tyto investice směřovaly zejména do ﬁnančního sektoru,
sportovního odvětví a nemovitostí.
Převážná část investic byla alokována do aktiv umístěných v České Republice, v Holandsku
a na regionální projekty.
Financování nových projektů mělo hlavně úvěrový charakter a bylo použito na reﬁnancování jiných
závazků klientů respektive na projektové ﬁnancování.

Ke 30. 6. 2016 bylo celkové portfolio RMS Mezzanine z největší části alokováno do sektoru Finance, který představuje celkově 33,38% podíl, dále pak nově do sektoru Sportovního odvětví (16,50%),
Energetika (15,62 %), Chemického průmyslu (13,21%) a Nemovitostí (12,22%). Podíl ostatních
sektorů byl pod úrovní 5 %, viz graf níže.
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Ke 30. 6. 2016 byly v portfoliu nejvíce zastoupené nadále investice za účelem „Rekapitalizace
a překlenovacího úvěru“ (49,91 %) dále představovaly významnou část investice na konkrétní
„Projektové ﬁnancování“ 21,79 % a investice z důvodu „Akvizice“ ve výši 19,18% respektive 9,12%
u „Rozvojového ﬁnancování“.

Ačkoliv se Společnost soustředí především na ﬁnancování podniků v České republice a na Slovensku,
prostřednictvím své dceřiné společnosti RMSM1 Limited působí na Kypru a prostřednictvím fondu
soukromého kapitálu Nexus FGS II v Chorvatsku, někteří příjemci ﬁnancování od Společnosti byli
právně registrovaní v dalších zemích, jako je například Holandsko. Proto bylo portfolio v prvním pololetí
2016 geograﬁcky alokováno kromě České Republiky (22,19%) a Slovenska (20,61%) významnou měrou
také na Kypru (30,43%) a v Holandsku (25,54%).
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7. Očekávané události ve 2. pololetí 2016
Důležité rizikové faktory a nejistoty:

Úvěrové riziko
Společnost v rámci svého podnikání poskytuje dluhové ﬁnancování podnikatelským subjektům.
Případné nesplácení dlužných částek ze strany klientů společnosti může vést k negativnímu dopadu
na hospodaření společnosti.
Riziko aktiv a pasiv (assets liabilities management), riziko likvidity
Společnost využívá při své činnosti cizí zdroje. Přerušení nebo významné omezení přístupu k cizím
zdrojům může společnost nepříznivě ovlivnit.
Provozní riziko
V souvislosti s každodenním chodem společnosti je spojená celá řada rizik. Společnost vyhodnocuje
provozní rizika a přijímá adekvátní opatření zejména ve vztahu k zamezení legalizace výnosů
z trestné činnosti, bezpečnosti IT systémů a personálnímu řízení (bezpečnost práce, péče o klíčové
zaměstnance). Realizace provozních rizik může mít negativní vliv na chod a budoucí vývoj
společnosti.
Měnové riziko – Společnost předpokládá i průběhu 2. pololetí 2016 existence cizoměnových aktiv
a závazků denominovaných zejména v eurech. Přestože společnost řídí měnové riziko (zejména přiřazováním cizoměnových aktiv a pasiv, tzv. matchingem), může výrazná změna měnových kurzů vést
k negativním dopadům na hospodářský výsledek společnosti. Společnost dále řídí měnové
riziko s pomocí měnových derivátů, zejména měnových swapů.
Tržní riziko - Společnost v rámci svého podnikání investuje do vlastního kapitálu podnikatelských
subjektů a do investičních instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích. Hodnota těchto
investic v čase kolísá, což může vést k nepříznivému dopadu do hospodaření společnosti.
Kromě výše uvedených rizik si společnost RMS Mezzanine, a.s. nebyla vědoma žádných dalších
významných rizik, nejistot nebo důležitých faktorů, které mohly provázet a významně ovlivnit její
podnikatelskou činnost a výsledek hospodaření společnosti ve 2. pololetí roku 2016.
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8. Seznam transakcí se spřízněnými osobami
V rámci běžného obchodního styku byly učiněny tyto úkony mezi propojenými osobami v rámci
prvního pololetí roku 2016

1) Společnost RMS Mezzanine, a.s. poskytla v roce 2011 dlouhodobou bezúročnou půjčku
společnosti RMSM1 LIMITED ve výši 309 499 tis*. Kč (11 408 tis. EUR) na reﬁnancování nákupu
obchodního podílu ve společnosti Tatry mountain resort, a.s. Výše půjčky k 30. 6. 2016 byla
75 611 tis*. Kč (2 787 tis. EUR).

2) Společnost RMS Mezzanine, a.s. poskytla v roce 2013 dlouhodobou úročenou půjčku společnosti
RMSM1 LIMITED ve výši 617 829 tis. Kč.

3) Společnost RMS Mezzanine, a.s. poskytla v roce 2013 dlouhodobou bezúročnou půjčku
společnosti RMSM1 LIMITED ve výši 1 139 tis*. Kč. (42 tis. EUR). V prvním a třetím čtvrtletí
roku 2015 a v prvním a druhém čtvrtletí roku 2016 byla tato půjčka navýšena a k 30. 6. 2016 je
ve výši 3 391 tis*. Kč (125 tis. EUR).

4) Společnost RMS Mezzanine, a.s. převzala v roce 2015 závazek společnosti RMSM1 LIMITED
vůči třetímu subjektu, který vznikl z titulu kupní ceny za pohledávky ve výši 138 878 tis*. Kč
(5 119 tis. EUR).

Pokud jde o jiné propojené osoby ve vztahu ke Zpracovateli, než ty, které jsou uvedeny v této zprávě,
nejsou Společnosti ani při vynaložení veškeré péče požadované po řádném hospodáři známy. Pokud
jde o jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo na popud propojených osob, nebyly v 1. pololetí roku
2016, kromě těch, které jsou uvedeny v této zprávě, přijaty ani učiněny. Po prozkoumání a prověření
právních vztahů mezi RMS Mezzanine, a.s. a propojenými osobami lze konstatovat, že v důsledku
smluv, jiných právních úkonů a všech ostatních opatření, která byla Společností v 1. pololetí roku
2016 v zájmu nebo na popud propojených osob učiněna či přijata nevznikla zpracovateli žádná újma.

9. Prohlášení o ověření auditorem
Tato pololetní zpráva ani žádná její část nebyly ověřeny auditorem.

* Kurz pro přepočet měny EUR/CZK, byl použit kurz ČNB ze dne 30. 06. 2016 ve výši 27,130
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10. Prohlášení oprávněných osob
Čestně prohlašujeme, že podle našeho nejlepšího vědomí podává tato pololetní zpráva věrný a poctivý
obraz o ﬁnanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti RMS Mezzanine,
a.s. za 1. pololetí roku 2016 a o vyhlídkách budoucího vývoje ﬁnanční situace, podnikatelské činnosti
a výsledků hospodaření.

Mgr. Ing. Boris Procik
Předseda představenstva RMS Mezzanine, a.s.

Mgr. Lenka Barteková
Místopředsedkyně představenstva RMS Mezzanine, a.s.

JUDr. Martin Bučko
Člen představenstva RMS Mezzanine, a.s.
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11. Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka RMS Mezzanine, a.s.
za období končící 30. června 2016












RMS Mezzanine, a.s.
Konsolidovaná mezitímní úēetní závĢrka za období konēící 30. ēervna 2016
(neauditovaná)







Vyhotoveno dne:

Podpis statutárního orgánu úēetní jednotky:

Osoba odpovĢdná za úēetní závĢrku:

31. 8. 2016

Ing. Mgr. Boris Procik

JiƎina Srnková
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANNÍ POZICE
k 30. ēervnu 2016
v tis. Kē
AKTIVA
Peníze a penĢžní ekvivalenty
Finanēní aktiva v reálné hodnotĢ pƎecenĢná výsledkovĢ
Finanēní nástroje realizovatelné
Poskytnuté úvĢry a pƽjēky
Obchodní pohledávky a ostatní aktiva
Pohledávky ze splatné danĢ z pƎíjmƽ
Investice ve spoleēnĢ ovládané spoleēnosti
Goodwill
Hmotný majetek
Pohledávky z odložené danĢ
Aktiva celkem
ZÁVAZKY
Finanēní závazky v reálné hodnotĢ pƎecenĢné výsledkovĢ
PƎijaté úvĢry a pƽjēky
Obchodní a ostatní závazky
Závazky ze splatné danĢ z pƎíjmƽ
Závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
NerozdĢlený zisk a ostatní fondy
Vlastní kapitál pƎipadající akcionáƎƽm mateƎské spoleēnosti
Vlastní kapitál celkem

Bod

30. ēervna 2016

31. prosince 2015

5
6
7
8
9

10 810
1 196 150
4 157 230
7 787
2
174 223
566
62 194
5 608 962

9 756
1 482
1 175 491
3 722 887
2 871
183 196
678
62 239
5 158 600

5 099
3 225 184
22 463
7 062
3 259 808

2 797 813
14 420
11 668
2 823 901

532 536
1 816 618
2 349 154
2 349 154

532 536
1 802 163
2 334 699
2 334 699

5 608 962

5 158 600

10
11
12
15

6
13
14

16

Vlastní kapitál a závazky celkem

PƎíloha uvedená na stranách 19 až 39 tvoƎí nedílnou souēást této mezitímní úēetní závĢrky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKp A ZTRÁT
za období konēící 30. ēervna 2016
v tis. Kē
Bod

30. ēervna 2016

30. ēervna 2015

Úrokové výnosy
Úrokové náklady
istý úrokový výnos

17
17

113 052
-92 730
20 322

248 633
-207 199
41 434

Výnosy z poplatkƽ a provizí
Náklady na poplatky a provize
istý náklad na poplatky a provize

18
18

-616
-616

-1 067
-1 067

istý zisk / ēistá ztráta z obchodování
Ostatní provozní výnosy
Celkové ēisté výnosy z hlavní ēinnosti

19
20

-5 261
11 063
5 802

27 553
6 966
34 519

Osobní náklady
Odpisy a amortizace
Tvorba opravné položky k úvĢrƽm
Ostatní provozní náklady
Provozní náklady celkem

22
12
8
21

-2 879
-114
-7 528
-10 521

-2 974
-161
-49 785
-52 920

-13 814
1 173

21 966

-7 062
-5 889

-4 132
17 834

-5 889

17 834

-0,006

0,017

Ztráta ze spoleēnĢ ovládaných spoleēností
Zisk / ztráta pƎed zdanĢním
DaŸ z pƎíjmƽ
ZISK / ZTRÁTA ZA OBDOBÍ

23

Zisk/ztráta za období pƎipadající
akcionáƎƽm
Zisk na akcii základní i zƎedĢný (v Kē)

24

PƎíloha uvedená na stranách 19 až 39 tvoƎí nedílnou souēást této mezitímní úēetní závĢrky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
za období konēící 30. ēervna 2016
v tis. Kē
30. ēervna 2016

30. ēervna 2015

Zisk/ztráta za období

-5 889

17 834

OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK – položky, které jsou nebo mohou být
následnĢ reklasifikovány do zisku nebo ztráty
Kurzové rozdíly z pƎevodu závĢrek zahraniēních jednotek na jinou
mĢnu
Realizovatelná finanēní aktiva
Podíl na ostatním úplném výsledku spoleēnĢ ovládané
spoleēnosti
Ostatní úplný výsledek za období celkem

986
16 025

-3 233
13 412

3 333
20 344

-2 201
7 978

CELKOVÝ ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ

14 455

25 812

14 455

25 812

Bod

Celkový úplný výsledek za období pƎiƎaditelný:
-

akcionáƎƽm

PƎíloha uvedená na stranách 19 až 39 tvoƎí nedílnou souēást této mezitímní úēetní závĢrky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEN ŽNÍCH TOKp
za období konēící 30. ēervna 2016
v tis. Kē
30. ēervna 2016

30. ēervna 2015

1 173

21 966

114
5 261
-20 322
-9 415
13 814
-9 375

161
-21 292
-6 261
-41 434
49 649
2 789

-402 722
-4 895
418 535
-88

-1 910 518
706
1 684 469
-8 218

96 906
-84 148
-11 670
2 543

123 158
-150 763
-77
-258 453

-1 508
-1 508

-164 544
419 770
-43
255 183

5

1 035
9 756

-3 270
10 989

5

19
10 810

-31
7 688

Bod
PROVOZNÍ INNOST
Zisk/ztráta pƎed zdanĢním za pokraēující ēinnost
Upravené o:
Odpisy a amortizace
PƎecenĢní finanēních nástrojƽ v reálné hodnotĢ
Zisk/ztráta z prodeje finanēních aktiv
istý úrokový výnos/náklad
Nerealizované kurzové zisky/ztráty
Výnosy/náklady ze spoleēnĢ ovládané spoleēnosti
Provozní zisk pƎed zmĢnou pracovního kapitálu

12
19
19
17

ZmĢna poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek
ZmĢna obchodních pohledávek a ostatních aktiv
ZmĢna pƎijatých úvĢrƽ a pƽjēek
ZmĢna obchodních a ostatních závazkƽ
Úroky pƎijaté
Úroky zaplacené
Zaplacená daŸ z pƎíjmƽ
PenĢžní toky z/použité v provozní ēinnosti

INVESTINÍ INNOST
Výdaje na navýšení kapitálu ve spoleēnĢ ovládané spoleēnosti
PƎíjmy z prodeje realizovatelných finanēních nástrojƽ
Výdaje na nákup realizovatelných finanēních nástrojƽ
PenĢžní toky z/použité v investiēní ēinnosti
istý pƎírƽstek/úbytek penĢz a penĢžních ekvivalentƽ
Peníze a penĢžní ekvivalenty na poēátku období
Vliv kurzových zmĢn na držené penĢžní prostƎedky a penĢžní
ekvivalenty
Peníze a penĢžní ekvivalenty na konci období

PƎíloha uvedená na stranách 19 až 39 tvoƎí nedílnou souēást této mezitímní úēetní závĢrky.
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PƎíloha uvedená na stranách 19 až 39 tvoƎí nedílnou souēást této mezitímní úēetní závĢrky.

532 536

106 507

-

-

Stav k 30. ēervnu 2016

106 507
-

532 536
-

Stav k 1. lednu 2016
Zisk/Ztráta za období
Ostatní úplný výsledek s následnou reklasifikací do hospodáƎského výsledku
Efekt z pƎepoētu cizích mĢn u zahraniēních jednotek
Efekt pƎecenĢní cenných papírƽ
Podíl na ostatním úplném výsledku pƎidružených a spoleēnĢ ovládaných
spoleēností
Úplný výsledek za období

106 507

-

532 536

Rezervní fondy
106 507
-

Základní kapitál
532 536
-

Stav k 30. ēervnu 2015

Stav k 1. lednu 2015
Zisk / Ztráta za období
Ostatní úplný výsledek s následnou reklasifikací do hospodáƎského výsledku
Efekt z pƎepoētu cizích mĢn u zahraniēních jednotek
Efekt pƎecenĢní cenných papírƽ
Podíl na ostatním úplném výsledku pƎidružených a spoleēnĢ ovládaných
spoleēností
Úplný výsledek za období

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZM N VE VLASTNÍM KAPITÁLU
za období konēící 30. ēervna 2016
v tis. Kē

100 792

16 025

84 767
16 025
16 025

-413

13 412

Fondy
z pƎecenĢní
investic
-13 825
13 412
13 412

29 279

3 333
4 319

24 960
4 319
986
-

29 688

-2 201
-5 434

Fondy
z pƎepoētu
cizích mĢn
35 122
-5 434
-3 233
-

1 580 040

-5 889

1 585 929
-5 889
-

1 611 456

17 834

NerozdĢlený
zisk/ztráta
1 593 622
17 834
-

2 349 154

3 333
14 455

2 334 699
-5 889
20 344
986
16 025

2 279 774

-2 201
25 812

Celkem
2 253 962
17 834
7 978
Ͳ3 233
13 412
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1.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Spoleēnost RMS Mezzanine, a.s. (dále jen „Spoleēnost“ nebo „mateƎská spoleēnost“) je akciová spoleēnost registrovaná
v eské republice se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PS 186 00, I 000 25 500, zapsaná v obchodním rejstƎíku
vedeném MĢstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495, dne 1. ledna 1991. Její mateƎskou a nejvyšší holdingovou
spoleēností je spoleēnost SIMFAX TRADING LIMITED, pƎiēemž nejvyšší ovládající osobou je Ing. Mgr. Boris Procik.
Hlavními podnikatelskými ēinnostmi Spoleēnosti a jejích dceƎiných spoleēností (dále jen „Skupina“) jsou investiēní aktivity
a poskytování úvĢrƽ malým a stƎedním podnikƽm.
AkcionáƎská struktura Spoleēnosti k 30. ēervnu 2016 a 31. prosinci 2015
Podíl na základním kapitálu respektive hlasovacích právech:

SIMFAX TRADING LIMITED
J&T PERSPEKTIVA OPF
MUSTAND INVESTMENT LIMITED
Ostatní akcionáƎi

30. ēervna 2016

31. prosince 2015

85,37 %
7,36 %
5,50 %
1,77 %
100,00 %

85,37 %
7,36 %
5,50 %
1,77 %
100,00 %

PƎedstavenstvo a dozorēí rada Spoleēnosti:
Složení pƎedstavenstva Spoleēnosti k 30. ēervnu 2016:
Ing. Mgr. Boris Procik
pƎedseda
Mgr. Lenka Barteková
místopƎedseda
JUDr. Martin Buēko
ēlen

den vzniku funkce 12. bƎezna 2013
den vzniku funkce 12. bƎezna 2013
den vzniku funkce 1. Ǝíjna 2014

Složení dozorēí rady Spoleēnosti k 30. ēervnu 2016:
Ing. Matej Taliga
pƎedseda
Ing. Gabriel Ribo
ēlen
Ing. Lenka Váchová
ēlen

den vzniku funkce 1. Ǝíjna 2014
den vzniku funkce 26. ēervna 2013
den vzniku funkce 1. Ǝíjna 2014

ZmĢny v pƎedstavenstvu, dozorēí radĢ Spoleēnosti v prƽbĢhu roku 2016 a po datu úēetní závĢrky
V prƽbĢhu roku 2016 ani po datu úēetní závĢrky nedošlo k žádným zmĢnám v pƎedstavenstvu a dozorēí radĢ Spoleēnosti.

20

Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2016

Vymezení úēetního období
Konsolidovaná mezitímní úēetní závĢrka Skupiny za období konēící 30. ēervna 2016 obsahuje úēetní závĢrku mateƎské
spoleēnosti, jejích dceƎiných spoleēností a spoleēnĢ ovládané spoleēnosti (souhrnnĢ pod názvem „Skupina“). Všechny
spoleēnosti Skupiny mají stejné úēetní období.
Vymezení konsolidaēního celku k 30. ēervnu 2016:
Konsolidaēní celek je tvoƎen mateƎskou spoleēností a dceƎinými podniky, které jsou do konsolidace zahrnuty plnou
metodou.

Obchodní jméno
RMS Mezzanine, a.s.
RMS Mezzanine, a.s.,
organizaēná zložka Slovensko
RMSM1 LIMITED

IO
00025500
45971480
HE187361

Sídlo
Sokolovská 394/17, 186 00, Praha
8
DvoƎákovo nábrežie 10, 811 02,
Bratislava
Akropoleos, 59-61 SAVVIDES
CENTER, 1st floor, Office 102,
Nicosia, P.C.2012, Cyprus

Podí
l
201
5
(v %)
-

Datum
založení
1.1.1991

Lokáln
í mĢna
CZK

Podí
l
2016
(v %)
-

19.1.2011

EUR

100

100

21.11.2006

EUR

100

100

Kyperská dceƎiná spoleēnosti RMSM1 LIMITED byla založena za úēelem investování do veƎejnĢ obchodovaných cenných
papírƽ.
MateƎská spoleēnost RMS Mezzanine, a.s. vlastní spoleēnĢ ovládanou spoleēnost Nexus FGS II (do bƎezna 2015
ALTERNATIVE PRIVATE EQUITY FGS), která je do konsolidované úēetní závĢrky zahrnuta ekvivalenēní metodou.

Obchodní jméno
RMS Mezzanine, a.s.
Nexus FGS II

IO
00025500
-

Sídlo
Sokolovská 394/17, 186 00, Praha
8
Republike Austrije 1, Zagreb,
Croatia

Datum
založení
1.1.1991

Lokální
mĢna
CZK

Podíl
2016
(v %)
-

Podíl
2015
(v %)
-

1.3.2011

HRK

43,33

43,33

Chorvatský fond Nexus FGS II byl založený v roce 2010 za úēelem investování do chorvatských spoleēností ze všech sfér
podnikání.
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2.

VÝZNAMNÉ ÚETNÍ ZÁSADY

2.1 Prohlášení o shodĢ
Tato konsolidovaná mezitímní úēetní závĢrka je sestavena v souladu s IAS 34 – Mezitímní úēetní výkaznictví a nezahrnuje
veškeré informace vyžadované pro úplnou roēní úēetní závĢrku. MĢla by být používána souēasnĢ s roēní konsolidovanou
úēetní závĢrkou skupiny sestavenou k 31. prosinci 2015.
2.2 Východiska sestavování úēetní závĢrky
Konsolidovaná mezitímní úēetní závĢrka je sestavena za použití oceŸovací báze historických cen (poƎizovacích cen)
kromĢ nĢkterých finanēních nástrojƽ (derivátové finanēní nástroje, finanēní majetek a závazky oceŸované reálnou
hodnotu výsledkovĢ nebo realizovatelné finanēní nástroje), které jsou ocenĢny reálnými hodnotami. Historická cena
obecnĢ vychází z reálné hodnoty protihodnoty poskytnuté výmĢnou za aktiva.
Konsolidovaná mezitímní úēetní závĢrka je sestavená v ēeských korunách (Kē, popƎípadĢ CZK), zaokrouhlených na tisíce
ēeských korun. Úēetní metody byly spoleēnostmi ve SkupinĢ aplikovány konzistentnĢ a v souladu s minulým úēetním
obdobím.
Použití úsudkƽ, pƎedpokladƽ a odhadƽ
Sestavení mezitímní úēetní závĢrky v souladu s Mezinárodními standardy úēetního výkaznictví ve znĢní pƎijatém EU
vyžaduje použití rƽzných úsudkƽ, pƎedpokladƽ a odhadƽ. Tyto mají vliv na ēástky vykazovaného majetku, závazkƽ, výnosƽ
a nákladƽ. Skuteēné výsledky se však pravdĢpodobnĢ budou lišit od tĢchto odhadƽ. Zásadní úēetní odhady a úsudky
provedené managementem, které nesou znaēné riziko zpƽsobení významné úpravy v pƎíštím úēetním období, jsou
popsány v bodĢ 3 – Dƽležité úēetní úsudky a klíēové zdroje nejistoty pƎi odhadech.
Odhady a související pƎedpoklady jsou prƽbĢžnĢ revidovány. Pokud se pƎehodnocení úēetních odhadƽ vztahuje pouze
k jednomu úēetnímu období, vykáže se v tomto období, pokud pƎehodnocení ovlivní souēasné i budoucí úēetní období,
vykáže se v období, kdy došlo k pƎehodnocení a také v budoucích obdobích.
Aplikace nových IFRS (International Financial Reporting Standards)
Spoleēnost aplikovala všechny IFRS a jejich interpretace ve znĢní pƎijatém Evropskou unií (dále „EU“) k 30. ēervnu 2016
vēetnĢ všech dodatkƽ k pƎijatým standardƽm.
Následující standardy, novely standardƽ a interpretací jsou úēinné poprvé za rok konēící 30. ēervna 2016, a byly použity
pƎi pƎípravĢ konsolidované úēetní závĢrky

(i)

Úpravy standardu IAS 19 – Plány definovaných požitkƽ: PƎíspĢvky zamĢstnancƽ (úēinnost pro úēetní období zaēínající
1. ēervence 2014 ēi po tomto datu)1 se týká pƎíspĢvkƽ zamĢstnancƽ do plánƽ definovaných požitkƽ a zjednodušuje
úētování pƎíspĢvkƽ, které nezávisejí na poētu let služby. KonkrétnĢ musí být uvedeny ve formálních podmínkách plánu,
vázány na služby zamĢstnancƽ a nezávislé na poētu odpracovaných let. Pokud jsou tato kritéria splnĢna, má spoleēnost
možnost (nikoliv však povinnost) vykázat dané pƎíspĢvky jako snížení nákladƽ služeb v období, v nĢmž byly poskytnuty
související služby. Skupina neeviduje žádné plány definovaných požitkƽ, standard proto nemá dopad na úēetní závĢrku.
Roēní zdokonalení IFRS – cyklus 2010-2012 (úēinnost pro úēetní období zaēínající 1. ēervna 2014 ēi po tomto datu)1
obsahuje dílēí novely celkem osmi standard, jejichž cílem je odstranit nekonzistentnost, zpƎesnit nĢkteré formulace ēi
aktualizovat terminologii. Tato roēní zdokonalení nemají významný vliv na úēetní závĢrku.
Úpravy standardu IAS 1 - Iniciativa pro zveƎejŸování informací (úēinnost pro úēetní období zaēínající dne 1. ledna 2016
ēi po tomto datu) Úpravy si kladou za cíl vyjasnit znĢní standardu IAS 1 tak, aby Ǝešil pƎekážky, kterým ēelí úēetní jednotky
vykazující dle IFRS, chtĢjí-li pƎi pƎípravĢ úēetní závĢrky uplatnit úsudek. Úpravy vyjasŸují, že informace by nemĢly být
zastírány agregováním informací ēi poskytováním nevýznamných informací. Dále úpravy upƎesŸují, že kritérium
významnosti informací se týká všech ēástí úēetní závĢrky a týká se i pƎípadƽ, kdy standardy vyžadují zveƎejnĢní

1

Evropská komise schválila Úpravy standardu IAS 19 – Plány definovaných požitkƽ: PƎíspĢvky zamĢstnancƽ a Roēní
zdokonalení IFRS – cyklus 2010-2012 pro úēetní období zaēínající 1. února 2015 nebo pozdĢji. Datum aplikace Skupinou
odpovídá datu aplikace v Evropské unii

22

Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2016

specifických informací. Úpravy také vysvĢtlují, jak lze jednotlivé Ǝádky ve výkazu o finanēní pozici a výkazu zisku a ztráty
a ostatního úplného výsledku dle potƎeby rozdĢlovat a sluēovat. Úpravy pƎinášejí i dodateēné pƎíklady možných zpƽsobƽ,
jak uspoƎádat body v pƎíloze. ZmĢny pƎi první aplikaci nemají významný vliv dopad na úēetní závĢrku.
Roēní zdokonalení IFRS – cyklus 2012-2014 (úēinnost pro úēetní období zaēínající 1. ledna 2016 ēi po tomto datu)
obsahuje dílēí novely celkem ētyƎ standardƽ, jejichž cílem je odstranit nekonzistentnost, zpƎesnit nĢkteré formulace ēi
aktualizovat terminologii. Tato roēní zdokonalení nemají významný vliv na úēetní závĢrku.
Úprava standardu IAS 27 – Ekvivalenēní metoda v individuální úēetní závĢrce (úēinnost pro úēetní období zaēínající
1. ledna 2016 ēi po tomto datu, retrospektivní použití) povoluje použití ekvivalenēní metody pro úētování o podílech
v dceƎiných, spoleēných a pƎidružených podnicích v individuální úēetní závĢrce. Tato úprava nemá vliv na konsolidovanou
úēetní závĢrku.
Úpravy standardƽ IAS 16 a IAS 38 – PƎijatelné metody odepisování hmotného a nehmotného majetku (úēinnost pro úēetní
období zaēínající 1. ledna 2016 ēi po tomto datu, prospektivní použití) vysvĢtluje, že použití výnosových metod
odepisování pro dlouhodobý hmotný majetek není možné. Pro dlouhodobý nehmotný majetek je povoleno v omezených
pƎípadech. Tato roēní zdokonalení nemají významný vliv na úēetní závĢrku.
Úpravy standardu IFRS 11 - Úētování o nabytí úēastí ve spoleēné ēinnosti (úēinnost pro roēní úēetní období zaēínající
1. ledna 2016 ēi po tomto datu; prospektivní použití). Úpravy standardu IFRS 11 poskytují pokyny pro to, jak úētovat
o nabytí úēasti ve spoleēné ēinnosti, která tvoƎí podnik, jak definuje standard IFRS 3 Podnikové kombinace. Úpravy
stanoví, že by mĢly být použity relevantní principy pro úētování o podnikových kombinacích v IFRS 3 a jiné standardy
(napƎ. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv v pƎípadĢ testování snížení hodnoty penĢzotvorné jednotky, k níž byl pƎiƎazen
goodwill z nabytí spoleēné ēinnosti). Stejné požadavky by mĢly být uplatnĢny v pƎípadĢ, že je stávající podnik vložen do
spoleēné ēinnosti jednou ze stran, které spoleēnou ēinnost zahajují. Spoluprovozovatel spoleēné ēinnosti je rovnĢž
povinen zveƎejnit relevantní informace o podnikových kombinacích, vyžadované standardem IFRS 3 a ostatními
standardy. Skupina v souēasné dobĢ zaēíná analyzovat dopad na úēetní závĢrku.
Úpravy standardƽ IAS 16 a IAS 41 – Plodící rostliny (úēinnost pro roēní úēetní období zaēínající 1. ledna 2016 ēi po tomto
datu; retrospektivní použití) požaduje, aby plodící rostliny byly úētovány v souladu s IAS 16 Dlouhodobý hmotný majetek
spíše než v reálné hodnotĢ snížené o náklady na prodej v souladu s IAS 41 Biologická aktiva. Skupina nevlastní biologická
aktiva, tyto úpravy nemají vliv na úēetní závĢrku.

3.

DpLEŽITÉ ÚETNÍ ÚSUDKY A KLÍOVÉ ZDROJE NEJISTOTY P\I ODHADECH
PƎi uplatŸování úēetních pravidel Skupiny se od vedení vyžaduje, aby provedlo úsudky a vypracovalo odhady a
pƎedpoklady o výši úēetní hodnoty aktiv a závazkƽ, která není okamžitĢ zƎejmá z jiných zdrojƽ. Odhady a pƎíslušné
pƎedpoklady se realizují na základĢ zkušeností z minulých období a jiných faktorƽ, které se v daném pƎípadĢ považují za
relevantní. Skuteēné výsledky se od tĢchto odhadƽ mohou lišit.
Odhady a pƎíslušné pƎedpoklady se pravidelnĢ provĢƎují. Opravy úēetních odhadƽ se vykazují v období, ve kterém byl
daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na pƎíslušné období), nebo v období vytvoƎení opravy a v budoucích
obdobích (pokud má oprava vliv na bĢžné i budoucí období).

3.1 Finanēní nástroje
Reálná hodnota finanēních nástrojƽ je stanovena na základĢ:
ÚroveŸ 1:
ÚroveŸ 2:
ÚroveŸ 3:

kótovaná tržní cena (neupravená) na aktivním trhu pro totožný majetek nebo závazky
vstupy, jiné než kótované ceny zahrnuté v úrovni 1, které jsou porovnatelné pro majetek nebo závazky,
buě pƎímo (ceny porovnatelných nástrojƽ) nebo nepƎímo (ceny odvozené od jiných tržních cen)
vstupy pro ocenĢní majetku a závazkƽ, které nejsou srovnatelné na základĢ dat porovnatelných s trhem
(neporovnatelné vstupy)
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Pokud trh s finanēními nástroji není aktivní, reálná hodnota je odhadována za použití oceŸovacích technik. PƎi použití
oceŸovacích technik management používá také odhady a pƎedpoklady, které jsou konzistentní s dostupnými
informacemi týkajícími se odhadƽ a pƎedpokladƽ, které by úēastníci trhu použili pƎi stanovení cen pro finanēní nástroje.
3.2 Poskytnuté úvĢry a pƽjēky
Opravné položky respektive ztráty ze snížení návratné hodnoty poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek jsou managementem
Spoleēnosti odhadovány za použití oceŸovacích technik. PƎi použití oceŸovacích technik, management zohledŸuje
veškeré dostupné informace týkající se ekonomického a konkurenēního prostƎedí konkrétního dlužníka, informací
dostupných z trhu, vēetnĢ zohlednĢní finanēní situace a oēekávaných penĢžních tokƽ dlužníka po zohlednĢní
zabezpeēení úvĢru ēi pƽjēky a záruk pƎijatých od tƎetích stran.
Poskytnuté úvĢry a pƽjēky lze kategorizovat zejména následujícím zpƽsobem:
Financování ēi refinancování real estate projektƽ; návratná hodnota takových pohledávek je zpravidla urēena na
základĢ znaleckých posudkƽ konkrétního majetku, který je pƎedmĢtem financování ēi refinancování; tento majetek
je ēastokrát zastaven ve prospĢch Spoleēnosti
Akviziēní financování; návratná hodnota takových pohledávek je zpravidla urēena hodnotou podkladového aktiva, a to
dle daného konkrétního pƎípadu kótovanou tržní cenou na aktivním trhu, odvozením ceny na základĢ porovnání
s porovnatelnými instrumenty na trhu nebo na základĢ dat neporovnatelných s trhem pƎi zohlednĢní finanēní a
výkonnostní situace podkladového aktiva a dlužníka samotného
Projektové/pƎedprojektové financování; návratná hodnota pohledávek je urēena na základĢ zohlednĢní mnoha faktorƽ
zahrnující finanēní, ekonomickou a výkonnostní situaci daného projektu a dlužníka a zohlednĢní reálných a
plánovaných penĢžních tokƽ
Další podrobnosti jsou uvedeny v bodĢ 8 této Konsolidované mezitímní úēetní závĢrky.
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4.

P\ÍRpSTKY A ÚBYTKY PODÍLp V DCE\INÝCH A SPOLEN OVLÁDANÝCH SPOLENOSTECH

4.1 Úbytky spoleēností
V první polovinĢ roku 2016 a bĢhem roku 2015 nedošlo k žádnému pƎírƽstku ani úbytku podílƽ v dceƎiných a spoleēnĢ
ovládaných spoleēnostech.

5.

PENÍZE A PEN ŽNÍ EKVIVALENTY
v tis. Kē
Peníze v hotovosti
BĢžné úēty v bankách
Celkem

6.

30. ēervna 2016
50
10 760
10 810

31. prosince 2015
82
9 674
9 756

30. ēervna 2016

31. prosince 2015

-

1 482
1 482

30. ēervna 2016

31. prosince 2015

5 099
5 099

-

FINANNÍ NÁSTROJE V REÁLNÉ HODNOT P\ECEN NÉ VÝSLEDKOV

6.1 Finanēní aktiva v reálné hodnotĢ pƎecenĢná výsledkovĢ
v tis. Kē
Deriváty
MĢnové forwardy – úroveŸ 2
Celkem
6.2 Finanēní závazky v reálné hodnotĢ pƎecenĢné výsledkovĢ
v tis. Kē
Deriváty
MĢnové forwardy – úroveŸ 2
Celkem

7.

FINANNÍ NÁSTROJE REALIZOVATELNÉ
v tis. Kē
Akcie (kótované)
Tatry mountain resorts, a.s.
Ostatní
Akcie (nekótované)
Podílové listy
J&T FVE uzavƎený podílový fond, J&T INVESTINÍ SPOLENOST, a. s.
Celkem

30. ēervna 2016

31. prosince 2015

389 149
36

368 387
35

3 927

3 927

803 038
1 196 150

803 142
1 175 491
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OcenĢní realizovatelných finanēních nástrojƽ reálnou hodnotou k 30. ēervnu 2016
v tis. Kē

ÚroveŸ 1 – kótovaná tržní cena
ÚroveŸ 3 – vypoēítaná použitím technik oceŸování

Akcie (kótované)
389 185
389 185

Akcie
(nekótované)
3 927
3 927

Podílové
listy
803 038
803 038

Celkem
389 185
806 965
1 196 150

Podílové
listy
803 142
803 142

Celkem
368 422
807 069
1 175 491

OcenĢní realizovatelných finanēních nástrojƽ reálnou hodnotou k 31. prosinci 2015
v tis. Kē

ÚroveŸ 1 – kótovaná tržní cena
ÚroveŸ 3 – vypoēítaná použitím technik oceŸování

Akcie (kótované)
368 422
368 422

Akcie
(nekótované)
3 927
3 927

K 30. ēervnu 2016 má Skupina v portfoliu podílové listy fondu J&T FVE uzavƎený podílový fond, J&T INVESTINÍ
SPOLENOST, a. s. Všechny podílové listy J&T FVE uzavƎeného podílového fondu jsou poskytnuty jako záruka za pƎijatý
úvĢr.
Skupina k 30. ēervnu 2016 vlastní 595 181 ks akcií spoleēnosti Tatry mountain resorts, a.s. v ocenĢní 389 149 tis. Kē
(k 31. prosinci 2015: 595 181 ks ve výši 368 387 tis. Kē). 321 064 ks akcií spoleēnosti Tatry mountain resorts, a.s. je
poskytnuto jako záruka za pƎijatý úvĢr.
Detail ocenĢní reálnou hodnotou na úrovní 3
Odsouhlasení poēáteēních a koneēných stavƽ ocenĢní úrovnĢ 3 reálnou hodnotou je uvedeno v následující tabulce:
v tis. Kē

Stav k 1. lednu 2016
Zisky/ztráty vykázané v ostatním úplném
výsledku
PƎírƽstky
Úbytky
Pohyb úroku
Vliv zmĢn smĢnných kurzƽ
Stav k 30. ēervnu 2016
Stav k 1. lednu 2015
Zisky/ztráty vykázané v ostatním úplném
výsledku
PƎírƽstky
Úbytky
Pohyb úroku
Vliv zmĢn smĢnných kurzƽ
Stav k 31. prosinci 2015

Akcie
kótované
-

Akcie
nekótované
3 927

Podílové listy
803 142

Celkem
807 069

-

3 927

-3 214
3 110
308 038

-3 214
3 110
806 965

413 175

3 925

750 329

1 167 429

-413 175
-

2
3 927

72 443
-19 630
803 142

72 443
-413 175
-19 628
807 069

Pokud by se reálná hodnota lišila o 10 % od hodnot odhadnutých managementem, ēistá zƽstatková hodnota finanēních
nástrojƽ na úrovni 3 by byla o 80 697 tis. Kē vyšší nebo nižší než jak je vykázána k 30. ēervnu 2016 (k 31. prosinci 2015:
o 80 707 tis. Kē).
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8.

POSKYTNUTÉ ÚV RY A PpJKY
v tis. Kē
Poskytnuté úvĢry a pƽjēky
Ztráta ze snížení hodnoty
Celkem

30. ēervna 2016
4 242 040
-84 810
4 157 230

31. prosince 2015
3 807 403
-84 516
3 722 887

30. ēervna 2015
-84 516
-294
-84 810

31. prosince 2015
-77 630
-8 846
1 960
-84 516

Snížení hodnoty úvĢrƽ a pƽjēek
v tis. Kē
Poēáteēní stav k 1. lednu
Tvorba opravné položky
Použití opravné položky
Rozdíly z pƎepoēítání cizích mĢn
Zƽstatek k 30. ēervnu / 31. prosinci

Skupina poskytla v roce 2011 financování slovenské spoleēnosti, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti
cestovního ruchu. K pohledávce byla v roce 2013 vytvoƎena opravná položka ve výši 1 400 tis. EUR (38 395 tis. Kē), což je
pƎibližnĢ 19 % z dlužné ēástky. V roce 2014 byla vytvoƎena k pohledávce další opravná položka ve výši 1 400 tis. EUR
(38 815 tis. Kē) a v roce 2015 opravná položka ve výši 327 tis. EUR (8 846 tis. Kē). Souhrnná výše opravných položek k 30.
ēervnu 2016 ve výši 3 127 tis. EUR (84 810 tis. Kē), což je pƎibližnĢ 37 % z dlužné ēástky, zohledŸuje oēekáváné penĢžní
pƎíjmy z projektu ve stƎednĢdobém horizontu a bere v úvahu hodnotu majetku financované spoleēnosti stanovenou na
základĢ znaleckých posudkƽ a interních analýz.
Skupina v bĢžném období poskytla úvĢry a pƽjēky celkem 20 klientƽm (byly zasmluvnĢny v roce 2016 nebo v letech
pƎedchozích). K 31. prosinci 2015 se jednalo o 24 klientƽ.
Jedná se o pohledávky, z nichž Spoleēnosti plyne úrok 3,80 % - 11,00 % p.a., pƎiēemž vážený aritmetický prƽmĢr
úrokových sazeb ēiní 6,20 % p.a. (k 31. prosinci 2015 pak 5,90 % p.a.).
Po splatnosti je úvĢr ve výši 140 160 tis. Kē poskytnutý slovenskému podnikatelskému subjektu (k 31. prosinci 2015:
139 617 tis. Kē). Tento úvĢr je nicménĢ zajištĢn v plné výši garancí, a z toho dƽvodu se Skupina rozhodla nevytváƎet
opravnou položku.
Všechny poskytnuté úvĢry a pƽjēky byly k datu úēetní závĢrky ocenĢny zƽstatkovou hodnotou, za použití metody
efektivní úrokové míry po odeētení ztrát ze snížení hodnoty.
Analýza poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek s úlevou (Forbearance)
S ohledem na to, že se Skupina specializuje na financování projektƽ formou podƎízeného dluhu/mezaninového
financování, mezi jehož hlavní atributy mimo jiné patƎí vyšší výnos (odpovídajícím zpƽsobem vykoupený vyšším rizikem),
dlouhodobá splatnost a nižší nároky na cash flow plynoucí od dlužníka bĢhem trvání úvĢrového vztahu, je významná ēást
portfolia Skupiny tvoƎena úvĢry se splatností jistiny a úrokƽ až na konci smluvního vztahu. Jelikož se splácení tohoto
druhu financování ēasto opírá o hodnotu podkladových aktiv, resp. schopnost dlužníka realizovat tato podkladová aktiva,
a ke splacení úvĢrƽ dochází ve vĢtšinĢ pƎípadƽ až pƎi jejich exitu, jsou úvĢry z povahy vĢci velmi ēasto prolongovány.
Skupina pƎi každé prolongaci posuzuje schopnost dlužníka splatit své závazky a vyhodnocuje, zda tato prolongace není
vynucena zhoršením schopnosti dlužníka splácet.
BĢhem smluvního vztahu nebo pƎi prolongaci mohou být smluvní podmínky úvĢrƽ upraveny z mnoha dƽvodƽ, vēetnĢ
zmĢny tržních podmínek, snahy o udržení klientƽ ēi dalších faktorƽ, které nesouvisí s aktuálním nebo potenciálním
zhoršováním schopnosti klienta splácet úvĢr. Stávající úvĢr, jehož podmínky byly modifikovány, mƽže být v nĢkterých
pƎípadech rozpoznán jako nová pƽjēka v reálné hodnotĢ.
Jako expozice s úlevou (forbearance) jsou klasifikovány ty úvĢry, u kterých se Skupina rozhodne modifikovat podmínky
z dƽvodu:
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-

souēasných finanēních potíží dlužníka, anebo
pokud by finanēní potíže dlužníka nastaly v pƎípadĢ, že by nedošlo ke zmĢnĢ smluvních podmínek úvĢru.

Skupina pƎistupuje k modifikaci pƽjēek individuálnĢ dle okolností jednotlivých dlužníkƽ, a zároveŸ oēekává, že dlužník
bude schopen dostát svých závazkƽ dle modifikované smlouvy. Revidované podmínky mohou mít formu, ale nejsou
omezeny na:
-

snížení úrokové sazby,
snížení nabĢhlého úroku ēi jistiny,
zmĢnu splátkového kalendáƎe (napƎ. posun splatnosti jistiny a úrokƽ, doēasné platební prázdniny),
prodloužení koneēné splatnosti úvĢru,
platba poplatkƽ ēi pƎíslušenství za dlužníka,
úpravy ēi nesledování kovenantƽ,
kapitalizace úrokƽ ēi splátky,
ēásteēné odepsání dluhu.

Jakákoli modifikace podmínek, která není dƽsledkem finanēních potíží dlužníka, není vykazována jako expozice s úlevou.
PƎi posuzování schopnosti dlužníka splácet Skupina zohledŸuje jak kvalitativní, tak i kvantitativní kritéria pro hodnocení
kvality úvĢrového pƎípadu. Mezi klíēová kritéria Skupina zahrnuje hodnotu podkladových aktiv, která je odvozována na
základĢ kombinace více faktorƽ, napƎ.:
-

výhledu cash flow,
odhadované diskontní míry,
zadlužení projektu,
srovnatelných tržních transakcí,
analýzy relevantního trhu,
a jiné.

ZároveŸ Skupina bere v úvahu aktuální situaci a dosavadní zkušenosti s dlužníkem, napƎ.:
-

dodržování nastavených smluvních podmínek, jako napƎ. prodlení s platbami úrokƽ nebo jistiny ēi jejich
nezaplacení,
poskytnuté úlevy udĢlené Skupinou dlužníkovi z ekonomických ēi jiných právních dƽvodƽ souvisejících
s finanēními obtížemi dlužníka, které by jinak Skupina neudĢlila,
významné finanēní problémy emitenta nebo dlužníka,
pravdĢpodobnost konkurzu ēi jiné finanēní restrukturalizace dlužníka,
a jiné.

Stav poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek s úlevou
v tis. Kē
30. ēervna 2016

31. prosince 2015

Hrubá hodnota poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek s úlevou
Ztráta ze snížení hodnoty poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek s úlevou

450 690
-84 810

473 486
-84 516

istá hodnota poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek s úlevou

365 880

388 970

Skupina eviduje v kategorii poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek s úlevou takové, u kterých došlo po poskytnutí k modifikaci
podmínek z dƽvodu finanēních obtíží dlužníka. Opravné položky k poskytnutým úvĢrƽm a pƽjēkám s úlevou jsou tvoƎeny
na individuální bázi. V bĢžném úēetním období nevytvoƎila Skupina k položkám s úlevou žádné opravné položky (2015:
8 846 tis. Kē).
K 30. ēervnu 2016 je podíl poskytnutých úvĢrƽ a pohledávek s úlevou 8,8 % na celkové hodnotĢ poskytnutých úvĢrƽ a
pƽjēek (31. prosince 2015: 10,4 %).
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Vývoj poskytnutých úvĢrƽ a pƽjēek s úlevou
v tis. Kē
30. ēervna 2016
473 486
-24 217
1 421
450 690

31. prosince 2015
463 060
19 621
-9 195
473 486

30. ēervna 2016
4 274
4 396
-122
539
7
356
5 176

31. prosince 2015
77
199
-122
132
7
159
243

Poskytnuté provozní zálohy
Náklady pƎíštích období
Pohledávky nefinanēního charakteru celkem

2 118
493
2 611

2 104
524
2 628

Celkem

7 787

2 871

Poēáteēní stav k 1. lednu
PƎírƽstky
ZmĢny
Rozdíly z pƎepoēítání cizích mĢn
Zƽstatek k 30. ēervnu / 31. prosinci

9.

OBCHODNÍ POHLEDÁVKY A OSTATNÍ AKTIVA
v tis. Kē
Pohledávky z obchodního styku
Brutto
Opravná položka
Ostatní daŸové pohledávky
Zúētování s trhem cenných papírƽ
Ostatní pohledávky
Finanēní pohledávky podléhající rizikové analýze celkem

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahƽ nejsou zajištĢny. Veškeré pohledávky z obchodního styku a ostatní aktiva,
která Spoleēnost eviduje, jsou krátkodobé. U tĢchto pohledávek (se zƽstatkovou dobou splatnosti menší než jeden rok)
se pƎedpokládá, že jejich nominální hodnota pƎedstavuje zároveŸ i hodnotu reálnou.

10. INVESTICE VE SPOLEN OVLÁDANÉ SPOLENOSTI
Skupina vlastní 43,33% podíl ve spoleēnosti Nexus FGS II.
v tis. Kē

Nexus FGS II

Stát
Chorvatsko

Podíl
43,33 %

Hodnota investice
k 30. ēervnu 2016
174 223

Hodnota investice
k 31. prosinci 2015
183 196

V první polovinĢ roku 2016 došlo k navýšení úēasti ve fondu Nexus FGS II o 424 tis. HRK (1 508 tis. CZK). Podíl skupiny
zƽstává po navýšení úēasti stále 43,33 %.
Cena jednoho podílového listu byla 8,17 HRK (k 31. prosinci 2015: 8,82 HRK).
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11. GOODWILL
Goodwill byl k datu sestavení úēetní závĢrky za rok 2015 v souladu s požadavky standardu IAS 36 testován na snížení
hodnoty. ZpĢtnĢ získatelná ēástka penĢzotvorné jednotky RMSM1 LIMITED s úēetní hodnotou 10 720 tis. Kē, zahrnující
goodwill ve výši 887 tis. Kē, byla stanovena na základĢ hodnoty z užívání. Hodnota z užívání byla odvozena z prognóz
budoucích penĢžních tokƽ penĢzotvorné jednotky. Diskontní sazby aplikované na pƎedpokládané penĢžní toky jsou
vypoēteny jako vážené prƽmĢrné náklady na kapitál (WACC). Spoleēnost identifikovala k 31. prosinci 2015 indikátory
snížení hodnoty a v jejich dƽsledku byla ke goodwillu vytvoƎena opravná položka v plné výši. Z toho dƽvodu je zƽstatková
hodnota goodwillu k 1. lednu a 30. ēervnu 2016 nulová.
v tis. Kē
Goodwill

Celkem

PoƎizovací cena
Stav k 1. lednu 2015
ZmĢny v dƽsledku kurzových rozdílƽ
Stav k 31. ēervnu 2015

910
-16
894

910
-16
894

Stav k 1. lednu 2016
ZmĢny v dƽsledku kurzových rozdílƽ
Stav k 30. ēervnu 2016

-

-

894
-

894
-

Zƽstatková hodnota
K 30. ēervnu 2015
K 30. ēervnu 2016
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12. HMOTNÝ MAJETEK

v tis. Kē
Stavby

Samostatné vĢci
movité

Celkem

PoƎizovací cena
Stav k 1. lednu 2015
PƎírƽstky
Úbytky
ZmĢny v dƽsledku kurzových rozdílƽ
Stav k 30. ēervnu 2015

1 061
-17
1 044

1 055
-12
1 043

2 116
-29
2 087

Stav k 1. lednu 2016
PƎírƽstky
Úbytky
ZmĢny v dƽsledku kurzových rozdílƽ
Stav k 30. ēervnu 2016

1 035
4
1 039

1 038
3
1 041

2 073
7
2 080

Oprávky a ztráty ze snížení hodnoty majetku
Stav k 1. lednu 2015
Odpis
Úbytky
ZmĢny v dƽsledku kurzových rozdílƽ
Stav k 30. ēervnu 2015

-324
-56
6
-374

-774
-105
9
-870

-1 098
-161
15
-1 244

Stav k 1. lednu 2016
Odpis
Úbytky
ZmĢny v dƽsledku kurzových rozdílƽ
Stav k 30. ēervnu 2016

-426
-54
-2
-482

-969
-60
-3
-1 032

-1 395
-114
-5
-1 514

Zƽstatková hodnota
K 1. lednu 2015
K 31. ēervnu 2015

737
670

281
173

1 018
843

K 1. lednu 2016
K 30. ēervnu 2016

609
557

69
9

678
566

Skupina k 30. ēervnu 2016 neevidovala nevyužitý majetek (k 31. prosinci 2015: 0 tis. Kē) a nemĢla majetek pojištĢn.
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13. P\IJATÉ ÚV RY A PpJKY
v tis. Kē
Bankovní úvĢry
Nebankovní úvĢry
SmĢnky
Celkem

30. ēervna 2016
2 622 500
286 141
316 543
3 225 184

31. prosince 2015
2 198 639
282 399
316 775
2 797 813

Skupina v bĢžném úēetním období eviduje pƎijaté úvĢry a pƽjēky (zasmluvnĢné v roce 2016 nebo v letech pƎedchozích)
od 8 vĢƎitelƽ. K 31. prosinci 2015 se jednalo rovnĢž o 8 vĢƎitelƽ.
PƎijaté úvĢry a pƽjēky byly k datu úēetní závĢrky ocenĢny zƽstatkovou hodnotou za použití metody efektivní úrokové
míry. Žádný z tĢchto úvĢrƽ není po splatnosti a jedná se o závazky s úroēením 4,50 % p.a. – 7,80 % p.a., pƎiēemž vážený
aritmetický prƽmĢr úrokových sazeb v bĢžném úēetním období ēiní 5,41 % p.a. (k 31. prosinci 2015: 6,39 % p.a.).

14. OBCHODNÍ A OSTATNÍ ZÁVAZKY
v tis. Kē
30. ēervna 2016
1 281
332
179
8 574
473
10 839

31. prosince 2015
937
356
247
8 565
453
10 558

PƎijaté provozní zálohy
Závazky nefinanēního charakteru celkem

11 624
11 624

3 862
3 862

Obchodní závazky a ostatní závazky celkem

22 463

14 420

Závazky z obchodního styku
Závazky vƽēi zamĢstnancƽm
Nevyfakturované dodávky
Závazky vƽēi akcionáƎƽm
Ostatní závazky
Finanēní závazky podléhající rizikové analýze celkem

Závazky vƽēi akcionáƎƽm ve výši 8 574 tis. Kē (k 31. prosinci 2015: 8 565 tis. Kē) pƎedstavují závazky z titulu
nevyzvednutých dividend, z titulu veƎejné dražby, z dƽvodu nevyzvednutých akcií pƎi zmĢnĢ akcií z akcií na jméno na
akcie na majitele, respektive akcie listinné.
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15. ODLOŽENÉ DAGOVÉ POHLEDÁVKY, ODLOŽENÉ DAGOVÉ ZÁVAZKY
15.1 Zaúētovaná odložená daŸová pohledávka a závazek
Odložená daŸová pohledávka a odložený daŸový závazek byly úētovány k následujícím položkám:
v tis. Kē
Hmotný majetek
Finanēní nástroje realizovatelné
Finanēní nástroje v reálné hodnotĢ pƎeceŸované
výsledkovĢ
ÚvĢry a pƽjēky
Zapoētení*
Celkem

30. ēervna 2016
Pohledávky
Závazky
8
1 126
142

31. prosince 2015
Pohledávky Závazky
8
1 126
97

43 254
17 948

-

43 254
17 948

-

-142
62 194

-142
-

-97
62 239

-97
-

* Zapoētení – hrubé odložené daŸové pohledávky a závazky se zapoēítávají pro každou dceƎinou spoleēnost zvlášƛ, pokud
je to aplikovatelné.

16. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Základní kapitál RMS Mezzanine, a.s. ēiní 532 535 567 Kē, je rozvržen na 1 065 071 134 kusƽ kmenových zaknihovaných
akcií na majitele o jmenovité hodnotĢ 0,50 Kē a zƽstal nezmĢnĢn v porovnání s minulým úēetním obdobím.
AkcionáƎi mají nárok na výplatu dividendy, pokud valná hromada rozhodne o její výplatĢ, a na valné hromadĢ Spoleēnosti
má každá akcie hodnotu jednoho hlasu.
NerozdĢlený zisk a rezervní fondy
Rezervní fondy konsolidovaného celku v bĢžném úēetním období jsou tvoƎeny rezervním fondem ve výši 106 507 tis. Kē
(k 31. prosinci 2015 ve výši 106 507 tis. Kē). Rezervní fond je tvoƎen dle platných stanov spoleēnosti kumulativnĢ
v minimální výši 5 % z ēistého dosaženého zisku spoleēnosti až do výše minimálnĢ 20 % z upsaného základního kapitálu
spoleēnosti. Rezervní fond mƽže být použit pouze na úhradu ztrát Spoleēnosti a nesmí být použit na výplatu dividend.
Rezervní fond Spoleēnosti je k 30. ēervnu 2016 plnĢ dotvoƎen a jeho výpoēet je uskuteēnĢn v souladu se stanovami
Spoleēnosti.
Ostatní fondy v kapitálu
Ostatní fondy v kapitálu zahrnují kumulované pƎecenĢní finanēních nástrojƽ pƎeceŸovaných do ostatního úplného
výsledku a kumulované kurzové rozdíly vzniklé pƎepoētem majetku a závazkƽ zahraniēních jednotek.
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17. ISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS
Skupina nevykazuje výnosy a náklady v segmentech, protože má pouze jedinou hlavní ēinnost, a to výnosy a náklady
spojené s poskytováním a pƎijímáním úvĢrƽ/pƽjēek, respektive investování do alternativních aktiv.
v tis. Kē
30. ēervna 2016

30. ēervna 2015

Úrokové výnosy
ÚvĢry klientƽm
Ostatní
Úrokové výnosy celkem

113 050
2
113 052

248 630
3
248 633

Úrokové náklady
ÚvĢry od bank a klientƽ
SmĢnky
Úrokové náklady celkem

-87 923
-4 807
-92 730

-194 714
-12 485
-207 199

20 322

41 434

istý úrokový výnos / náklad

Úrokové a podobné výnosy jsou spojeny pouze s poskytnutými úvĢry a pƽjēkami popsanými v bodu 8 této Konsolidované
mezitímní úēetní závĢrky a úrokové a podobné náklady jsou spojeny pouze s pƎijatými úvĢry a pƽjēkami popsanými
v bodu 13 této Konsolidované mezitímní úēetní závĢrky.
Úrokové výnosy z úvĢrƽ se sníženou hodnotou v bĢžném úēetním období pƎedstavovaly 4 416 tis. Kē (za období konēící
30. ēervna 2015: 5 894 tis. Kē).
Úrokové výnosy z aktiv, která nejsou v reálné hodnotĢ pƎecenĢná výsledkovĢ, pƎedstavovaly v roce 2016 ēástku 113 052
tis. Kē (za období konēící 30. ēervna 2015: 248 633 tis. Kē). Pokles byl zpƽsoben poklesem objemu poskytnutých úvĢrƽ.

18. ISTÝ NÁKLAD NA POPLATKY A PROVIZE
v tis. Kē
30. ēervna 2016

30. ēervna 2015

Náklady na poplatky a provize
Finanēní náklady na platební styk a operace s CP
Náklady na poplatky a provize na ostatní služby
Náklady na poplatky a provize celkem

-4
-612
-616

-41
-1 026
-1 067

istý náklad na poplatky a provize

-616

-1 067

30. ēervna 2016

30. ēervna 2015

-5 261
-5 261

6 261
21 292
27 553

19. ISTÝ ZISK / ISTÁ ZTRÁTA Z OBCHODOVÁNÍ
v tis. Kē
Zisk/ztráta z prodeje a pƎecenĢní finanēních aktiv a závazkƽ
Akcie kótované
Akcie nekótované
MĢnové deriváty
istý zisk / ztráta z obchodování celkem
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20. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
v tis. Kē
30. ēervna 2016
6 536
4 266
162
99
11 063

Kurzové zisky
Výnosy z odepsaných pohledávek
Výnosy z poradenských a konzultaēních služeb
Ostatní výnosy
Ostatní provozní výnosy celkem

30. ēervna 2015
61
6 905
6 966

V roce 2015 došlo ke splacení závazku za správu fondu Nexus FGS II, které bylo v roce 2014 zachyceno v nákladech na
poplatky a provize. Se splacením závazku byla v roce 2015 navýšena investice ve fondu. Z titulu navýšení investice
spoleēnost vykazuje za období konēící 30. ēervna 2015 ostatní provozní výnosy v ēástce 6 904 tis. Kē.

21. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
v tis. Kē
Náklady na audit a úēetní služby
Náklady na nájemném
Náklady na poradenství (právní, daŸové, znalci, notáƎské služby)
Dary a náklady na reprezentaci
Kurzové ztráty
Ostatní náklady
Ostatní provozní náklady celkem

30. ēervna 2016
-3 569
-1 570
-143
-83
-2 163
-7 528

30. ēervna 2015
-3 415
-1 616
-390
-68
-41 487
-2 809
-49 785

Ostatní náklady se skládají pƎedevším z nákladƽ týkajících se úpravy nároku na odpoēet danĢ z pƎidané hodnoty ve výši
447 tis. Kē a náklady na dopravu, ubytování a cestovné ve výši 321 tis. Kē. (za období konēící 30. ēervna 2015: úpravy
nároku na odpoēet danĢ z pƎidané hodnoty ve výši 2 159 tis. Kē).

22. OSOBNÍ NÁKLADY
v tis. Kē
Mzdové náklady
Zákonné zdravotní a sociální pojištĢní
OdmĢny ēlenƽm statutárního orgánu a dozorēí rady
Dohody o provedení práce
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem

30. ēervna 2016
-1 810
-654
-263
-122
-30
-2 879

30. ēervna 2015
-1 893
-686
-263
-100
-32
-2 974

PrƽmĢrný poēet zamĢstnancƽ Skupiny v roce 2016 ēinil 6 (za období konēící 30. ēervna 2015: 6), z ēehož 3 jsou
zamĢstnanci organizaēní složky na Slovensku (za období konēící 30. ēervna 2015: 3) a 2 z nich jsou ēleny pƎedstavenstva
Skupiny (za období konēící 30. ēervna 2015: 2) a 1 byl ēlenem dozorēí rady Skupiny (za období konēící 30. ēervna 2015:
1).
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23. DAG ZE ZISKU SPLATNÁ A ODLOŽENÁ
v tis. Kē
Splatná daŸ
Odložená daŸ
DaŸ z pƎíjmƽ celkem

30. ēervna 2016
-7 062
-7 062

30. ēervna 2015
-4 491
359
-4 132

Sazba danĢ z pƎíjmƽ právnických osob v eské republice v letech 2016 a 2015 ēinila 19 %. Sazba danĢ z pƎíjmƽ
právnických osob v Kyperské republice v roce 2016 a 2015 ēinila 12,5 %.

v tis. Kē
DaŸ ze zisku vztahující se ke komponentám ostatního úplného
výsledku
PƎecenĢní realizovatelných finanēních aktiv pƎes položku ostatního
úplného výsledku
DaŸ ze zisku vztahující se ke komponentám ostatního úplného
výsledku

30. ēervna 2016

30. ēervna 2015

-46

-

-46

-

24. ZISK NA AKCII
Kalkulace zisku pƎipadajícího na jednu akcii v bĢžném úēetním období je založena na váženém prƽmĢrném poētu akcií
1 065 071 134 ks akcií a na zisku za bĢžné úēetní období pƎipadající na akcionáƎe mateƎské Spoleēnosti.
v tis. Kē
Zisk / ztráta pƎipadající akcionáƎƽm (tis. Kē)
Vážený prƽmĢr poētu kmenových akcií (ks)
Zisk / ztráta na akcii v Kē
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30. ēervna 2016
-5 889
1 065 071 134
-0,006

30. ēervna 2015
17 834
1 065 071 134
0,017

25. ÚDAJE O REÁLNÉ HODNOT
Následující pƎehled obsahuje údaje o úēetní hodnotĢ a reálné hodnotĢ finanēního majetku a závazkƽ Skupiny, které
nejsou v úēetnictví vyjádƎeny v reálné hodnotĢ, vēetnĢ tƎí úrovní hierarchie reálných hodnot.
Údaje o reálné hodnotĢ k 30. ēervnu 2016 byly následující:
v tis. Kē
Úēetní
hodnota
ÚroveŸ 1
Majetek
Peníze a penĢžní prostƎedky
Poskytnuté úvĢry a pƽjēky
Obchodní a ostatní pohledávky
podléhající rizikové analýze1

Závazky
PƎijaté úvĢry a pƽjēky
Obchodní a ostatní závazky
podléhající rizikové analýze1

Reálná hodnota
ÚroveŸ 2
ÚroveŸ 3

Celkem

10 810
4 157 230

-

10 810
3 945 673

287 218

10 810
4 232 891

7 787
4 175 827

-

3 956 483

287 218

4 243 701

3 225 184

-

3 206 527

-

3 206 527

22 463
3 247 647
3 206 527
3 206 527
1)Skupina nezveƎejnila reálné hodnoty finanēního majetku u krátkodobých obchodních pohledávek a závazkƽ, protože
jejich úēetní hodnota je témĢƎ shodná s reálnou hodnotou
Údaje o reálné hodnotĢ k 31. prosinci 2015 byly následující:
v tis. Kē
Úēetní
hodnota
ÚroveŸ 1
Majetek
Peníze a penĢžní prostƎedky
Poskytnuté úvĢry a pƽjēky
Obchodní a ostatní pohledávky
podléhající rizikové analýze1

Závazky
PƎijaté úvĢry a pƽjēky
Obchodní a ostatní závazky
podléhající rizikové analýze1

Reálná hodnota
ÚroveŸ 2
ÚroveŸ 3

Celkem

9 756
3 722 887

-

9 756
3 481 323

284 283

9 756
3 765 606

2 871
3 735 514

-

3 491 079

284 283

3 775 362

2 797 813

-

2 839 917

-

2 839 917

14 420
2 812 233
2 839 917
2 839 917
1)Skupina nezveƎejnila reálné hodnoty finanēního majetku u krátkodobých obchodních pohledávek a závazkƽ, protože
jejich úēetní hodnota je témĢƎ shodná s reálnou hodnotou
Odhady reálných hodnot
Následující odstavce popisují hlavní metody a pƎedpoklady použité pƎi odhadech reálných hodnot finanēního majetku
a závazkƽ uvedených v pƎehledu výše.
Poskytnuté a pƎijaté úvĢry a pƽjēky
Reálná hodnota byla vypoēítána na základĢ pƎedpokládaných budoucích diskontovaných pƎíjmƽ ze splátek jistiny
a úrokƽ. PƎi odhadech pƎedpokládaných budoucích penĢžních tokƽ byly vzaty do úvahy i rizika z nesplnĢní jako
i skuteēnosti, které mohou naznaēovat snížení hodnoty. Odhadované reálné hodnoty úvĢrƽ vyjadƎují zmĢny v úvĢrovém
hodnocení od momentu jejich poskytnutí, jako i zmĢny v úrokových sazbách v pƎípadĢ úvĢrƽ s fixní úrokovou sazbou.
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26. SP\ÍZN NÉ OSOBY
Jak je uvedeno v následujícím pƎehledu, Skupina je ve vztahu spƎíznĢné osoby ke své mateƎské spoleēnosti, koneēné
mateƎské spoleēnosti a jiným stranám v bĢžném i minulém úēetním období:
(1) Koneēná mateƎská spoleēnost a jí ovládané spoleēnosti
(2) Spoleēností, které spoleēnĢ ovládají nebo mají významný vliv na úēetní jednotu a její dceƎiné a pƎidružené
spoleēnosti
(3) PƎidružené spoleēnosti
(4) SpoleēnĢ ovládané spoleēnosti, ve kterých je Skupina spoleēníkem
(5) Spoleēnosti, které kontrolují ēlenové vrcholového managementu
(6) lenové vrcholového managementu spoleēnosti nebo mateƎské spoleēnosti
PƎehled transakcí se spƎíznĢnými osobami v roce 2016 a 2015 je následující:
v tis. Kē

lenové vrcholového managementu
Celkem

30. ēervna 2016
Pohledávk
Závazky
y
131
131

31. prosince 2015
Pohledávk
Závazky
y
53
53

30. ēervna 2016
Výnosy
Náklady
-1 893
-1 893

30. ēervna 2015
Výnosy
Náklady
-1 790
1 790

v tis. Kē
lenové vrcholového managementu
Celkem

Transakce se ēleny vrcholového managementu, jež jsou spƎíznĢnými osobami Skupiny:
Celkové odmĢny zahrnuté v Osobních nákladech jsou ve výši 263 tis. Kē (za období konēící 30. ēervna 2015: 263 tis. Kē).
OdmĢny ēlenƽ vrcholového managementu spadají do kategorie krátkodobých zamĢstnaneckých požitkƽ.

27. DOPLGUJÍCÍ INFORMACE
27.1 MimobilanēnĢ evidované údaje (podrozvaha)
Konsolidovaný celek mimobilanēnĢ eviduje:
v tis. Kē
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30. ēervna 2016

31. prosince 2015

Podrozvahová aktiva
Poskytnuté pƎísliby
Poskytnuté zástavy - cenné papíry
Poskytnuté ostatní zástavy
Akciové opce
MĢnové forwardy
Hodnoty pƎedané do úschovy

954 076
1 521 651
348 037
153 312
1 080 160
10 388

760 524
1 583 397
826 804
153 312
1 082 520
10 347

Podrozvahová pasiva
PƎijaté pƎísliby
PƎijaté zástavy - cenné papíry
PƎijaté ostatní zástavy
Ostatní pƎijaté záruky a ruēení
MĢnové forwardy
Postoupené pohledávky - nominální hodnota

337 677
10 388
47 421
520 441
1 085 200
98

1 213 511
10 347
47 032
638 800
1 081 000
14 072
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27.2 Soudní spory
Ke dni úēetní závĢrky respektive sestavení nebyly spoleēnostem RMS Mezzanine, a.s. a RMSM1 LIMITED známy jakékoliv
soudní spory, kdy by výše zmínĢné spoleēnosti byly v postavení strany povinné, nebo by soudní spor hrozil.

28. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Po skonēení úēetního období nedošlo k žádným významným událostem, které by si vyžádaly úpravu mezitímní úēetní
závĢrky Skupiny.
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