
Pololetní zpráva 2019 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Pololetní zpráva 

APS Finance a.s. 

 
Celetná 988/38, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČO: 06648576 

(dále jen „Společnost“ anebo „Emitent“) 

 

za období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 

 
(dále jen "pololetní zpráva") 

 

 

 

 

  



Pololetní zpráva 2019 

 

2 APS Finance a.s.  

 

Obsah              Strana 

 

1. POPISNÁ ČÁST        4 

Základní údaje a popis činnosti Společnosti     5 

Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Společnosti 6 

Důležité faktory, rizika a nejistoty      7 

2.  ČÍSELNÉ ÚDAJE        10 

Výkaz o úplném výsledku       11 

Výkaz finanční pozice       12 

Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu     13 

Výkaz o peněžních tocích       14 

Příloha účetní závěrky       15 

3.  PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNÝCH OSOB     31 

Čestné prohlášení představenstva      32 

 

  



Pololetní zpráva 2019 

 

3 APS Finance a.s.  

 

Zkratky základních právních předpisů, kterými se Společnost řídí při své činnosti:  
 
 

ObčZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

ZOK zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů 

Živnostenský zákon zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

ZPKT zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Tato pololetní zpráva emitenta je sestavená dle ustanovení § 119 ZPKT. 

Pololetní zpráva byla sestavena v souladu se standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví a v jeho 
návaznosti v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial 
Reporting Standards, IAS/IFRS) a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC) ve znění přijatém Evropskou unií. 

Srovnávacím obdobím ve zkráceném výkazu o finanční situaci je stav k 31. 12. 2018 a ve zkráceném 
výkazu výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu 
o peněžních tocích je období od 1.1.2018 do 30. 6. 2018. 

Vysvětlující poznámky obsahují dostačující informace tak, aby investor řádně porozuměl veškerým 
významným změnám v hodnotách a jakémukoliv vývoji v dotčeném půlročním období, jež odráží tyto 
zkrácené výkazy. 

Pololetní zpráva je nekonsolidovaná a nepodléhá auditu, ani nijak nebyla nezávislým auditorem 
přezkoumána. 
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1.  POPISNÁ ČÁST  
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Základní údaje a popis činnosti Společnosti 

 

Obchodní firma:  APS Finance a.s. 
Místo registrace:  Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn B 23054. 
IČO:    066 48 576 
LEI kód:   3157009YLNOFQHKC7U17 
Datum vzniku:   4. prosinec 2017 zápisem do obchodního rejstříku 
Datum založení:  16. listopad 2017 zakladatelskou listinou NZ 618/2017 
Sídlo:    Praha 1, Celetná 988/38, Staré Město, PSČ 110 00, Česká republika 
Právní forma:   akciová společnost 
Rozhodné právo:  právní řád České republiky 
Doba trvání:   na dobu neurčitou 
Telefonní číslo:  +420 225 377 408 
E-mail:    APS-finance@aps-holding.com 
Web:    http://apsfinance.aps-holding.com  

 

Společnost vznikla za účelem vydání cenných papírů - dluhopisů v předpokládané celkové 
jmenovité hodnotě emise do 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých) s možností 
navýšení až do výše 620.000.000 Kč (slovy: šest set dvacet milionů korun českých), nesoucí 
pevný úrokový výnos 5% p.a., splatné v roce 2023 („Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané 
v rámci Emise „Dluhopisy“). Dluhopisy se řídí emisními podmínkami („Emisní podmínky“) a 
zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (Zákon o dluhopisech).  

Emise byla schválena rozhodnutím jediného člena představenstva Společnosti ze dne 9. února 
2018 a dluhopisy byly vydány dne 22. února 2018. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem 
přidělen identifikační kód ISIN CZ0003518656. Název Dluhopisů je „APS FINAN. 5,00/23“. 

Část prostředků získaných z Emise byla použita na refinancování existující zadluženosti a část 
prostředků byla prostřednictvím vnitroskupinových úvěrů použita pro další rozvoj skupiny 
APS, a to konkrétně pro expanzi a posílení pozic na nově obsazených trzích (Řecko, Bosna a 
Hercegovina, Černá hora). Část prostředků byla použita taktéž pro přípravu investic do portfolií 
pohledávek a real estate projektů na stávajících trzích. Závazky vzniklé z emise dluhopisů se 
Společnost chystá splácet z peněžních toků, které budou plynout ze splácení vnitroskupinových 
úvěrů a z plateb úroků z těchto úvěrů. 

V souladu s rozhodnutím jediného člena představenstva ze dne 15. února 2019 byla dne 22. 
února 2019 Emise navýšená na celkovou možnou výši emise 620.000.000 Kč. 

Prostředky z navýšení Emise byly ve formě vnitroskupinových úvěrů použity na rozvoj Skupiny 
APS, především nové Real Estate divize. 
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Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Společnosti a srovnání s 
odpovídajícím obdobím předchozího roku 
 
 
V prvním pololetí 2019 Společnost navýšila Emisi dluhopisů o 120.000.000 Kč na celkovou 
možnou výši Emise 620.000.000 Kč. Prostředky z navýšení Emise byly použity na rozvoj 
Skupiny APS, především nové Real Estate divize, a to formou vnitroskupinových úvěrů. 

Celková výše vnitroskupinových úvěrů poskytnutých společnostem ze Skupiny APS v prvním 
pololetí roku 2019 činí částku 77.300.113,59 Kč.  

K 30.6.2019 měla Společnost celková aktiva ve výši 628 075 tis. Kč. Aktiva Společnosti jsou 
tvořena zejména dlouhodobým finančním majetkem (dlouhodobé vnitroskupinové úvěry) ve 
výši 362 768 tis. Kč a krátkodobým finančním majetkem (krátkodobé vnitroskupinové úvěry) 
ve výši 159 186 tis. Kč.  

Společnost je k 30.6.2019 ve ztrátě ve výši 2 182 tis. Kč. Stejně jako v minulém období, je 
ztráta tvořená zejména náklady vzniklými v souvislostí Emisí Dluhopisů (resp. navýšením 
Emise v prvním pololetí roku 2019). Společnost se díky úrokové marži dostane do zisku již 
v roce 2019 a ztráta bude uhrazena do konce roku 2020. 

Společnost má k 30.6.2019 závazky v celkové výši 628 075 tis. Kč. Stejně jako v minulém 
období jsou závazky Společnosti tvořeny zejména závazky na splacení úroku a jistiny 
Dluhopisů a odměnou za poskytnuté ručení a zástavu matkou APS Holding SA, která je časově 
rozlišena a postupně rozpouštěna do nákladů. 

Zdrojem výnosů Společnosti jsou úroky z poskytnutých vnitroskupinových půjček. 
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Důležité faktory, rizika a nejistoty 

1.1 Emitent je vystaven riziku nedávno založené společnosti.  

Emitent byl založen jako účelová společnost k vydání Dluhopisů. Emitentovy finanční 
údaje mají tedy při posuzování schopnosti Emitenta plnit závazky z Dluhopisů pouze 
omezenou informační hodnotu. 

1.2 Kreditní riziko  

Kreditní riziko Emitenta představuje riziko finanční ztráty, pokud protistrana nesplní své 
smluvní povinnosti. Pokud by dlužníci Emitenta (stávající či budoucí) nesplnili své 
závazky vůči Emitentovi, tato skutečnost by mohla mít negativní dopad na schopnost 
Emitenta dostát svým závazkům z Dluhopisů řádně a včas. Kreditní riziko Emitenta tvoří 
zejména dlouhodobé pohledávky se splatností v roce 2024. Emitent má takové pohledávky 
výhradně vůči společnostem ze Skupiny APS. 

1.3 Riziko změn měnových kurzů 

Emitent je vystaven vlivu fluktuací měnových kurzů na svou finanční pozici a peněžní 
toky, jelikož Emitent v rámci své činnosti může uzavírat smlouvy v různých měnách, jako 
například v EUR, USD, CZK, PLN, RSD, BGN, HUF, HRK, a RON.  

Emitent vydal dne 22. února 2018 dluhopisy v hodnotě 500.000.000 Kč. 22. února 2019 
byla emise dluhopisů navýšena o dalších o 120.000.000 Kč. Tyto prostředky zapůjčil v 
EUR společnostem v rámci Skupiny APS. Emitent je z tohoto důvodu vystaven riziku 
změny kurzu EUR vůči CZK. 

1.4 Riziko změn úrokových sazeb 

Emitent je vystaven riziku změn úrokových sazeb, které je způsobeno fluktuací úrokových 
sazeb. Vzhledem ke složení portfolia aktiv a závazků Emitenta je riziko kolísání úrokových 
sazeb relativně malé. 

1.5 Riziko likvidity 

Emitent je vystaven riziku likvidity, které představuje riziko, že Emitent nebude mít včas 
k dispozici zdroje k pokrytí svých splatných dluhů. 

Riziko likvidity Emitenta v tis. v Kč 30.06.2019 31.12.2018 

Peněžní prostředky na účtech 89 706 222 

Krátkodobý finanční majetek 159 186 0 

Náklady příštích období 16 415 14 211 

Krátkodobá aktiva celkem 265 307 14 433 

Závazky z obchodních vztahů 156 945 13 122 

Krátkodobá pasiva celkem 156 945 13 122 

Krátkodobá aktiva/Krátkodobá pasiva 1,7 1,1 
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Poměr krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv Emitenta k 30.06.2019 byl 1,7. Tento 
poměr ukazuje schopnost Emitenta pokrýt svými krátkodobými aktivy své krátkodobé 
závazky. Výpočet vychází z individuálního výkazu o finanční pozici Emitenta a spočívá v 
poměru krátkodobých aktiv celkem v částce 265 307 tis. Kč k položce krátkodobých pasiv 
celkem v částce 156 945 tis. Kč. V roce 2019 byly vytvořeny a podepsány dodatky ke 
smlouvám o půjčkách ve skupině, z toho důvodu byl finanční majetek rozdělen na 
dlouhodobý a krátkodobý. 

1.6 Riziko závislosti Emitenta na Skupině APS 

Příjmy Emitenta tvoří pouze splacení jistiny a úroků z úvěrů, které byly anebo budou 
poskytnuty společnostem ze Skupiny APS. Kromě těchto příjmů Emitent negeneruje žádný 
příjem, ze kterého by mohl Dluhopisy splácet a je proto závislý na schopnosti ostatních 
společností ze Skupiny APS, kterým poskytne nebo již poskytl prostředky získané z emise 
Dluhopisů, splatit své dluhy vůči Emitentovi. Na Emitenta tak zprostředkovaně působí 
veškerá rizika týkající se Ručitelů a Skupiny APS popsaná v Prospektu v kapitole 2 
Rizikové faktory týkající se Ručitelů. Prospekt Emitenta lze nalézt na webové stránce 
Společnosti: http://apsfinance.aps-holding.com  

1.7 Rizika technologické infrastruktury 

Činnosti Emitenta jsou závislé na využívání informačních technologií Skupiny APS, 
jejichž činnost může být negativně ovlivněna událostmi, jako jsou nefunkčnost hardwaru 
nebo softwaru, fyzické zničení důležitých IT systémů, útoky počítačových hackerů, 
počítačových virů a jiné. Činnosti Emitenta jsou také závislé na sdílení administrativní, 
správní, účetní a IT infrastruktury Skupiny APS. Možné selhání některých prvků, případně 
celé infrastruktury, může mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, 
jeho činnost a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů. 

1.8 Riziko spojené s právním, regulačním a daňovým prostředím 

Právní a daňové prostředí v České republice je předmětem změn a zákony nemusí být vždy 
uplatňovány soudy a orgány veřejné moci jednotně. Změny zákonů nebo změny jejich 
interpretace v budoucnu mohou nepříznivě ovlivnit provozní činnost a finanční vyhlídky 
Emitenta.  

Zvláště změny daňových předpisů mohou nepříznivě ovlivnit způsob splácení a výši příjmů 
Emitenta ze splácení vnitroskupinových financování, což může mít nepříznivý vliv na 
schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů.  

Ačkoli nemá Emitent dosud žádné jiné významné závazky, nelze vyloučit riziko soudních 
sporů či exekuci, a to zejména v rovině šikanózní. Potenciální soudní spory by mohly do 
určité míry a na určitou dobu omezit Emitenta v nakládání se svým majetkem, případně 
vyvolat dodatečné náklady na straně Emitenta.  

Emitent vykonává své činnosti v České republice a podléhá změnám daňových zákonů, 
smluv o zamezení dvojího zdanění, směrnic EU, směrnic OECD nebo jiných nařízení, ale 
i jejich interpretaci nebo implementaci v České republice. Daňové zákony a jiné právní 
předpisy jsou velmi složité a jejich výklad nemusí být vždy jednoznačný. Změny daňových 
zákonů nebo jiných právních předpisů nebo změny jejich interpretace v budoucnu mohou 
nepříznivě ovlivnit provozní činnost a finanční vyhlídky Emitenta.  
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Společnost si není vědoma žádných jiných důležitých faktorů, rizik či nejistot, které 
ovlivnily finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky hospodaření Společnosti 
a jejího konsolidačního celku. 

  



Pololetní zpráva 2019 

 

10 APS Finance a.s.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ČÍSELNÉ ÚDAJE 
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Výkaz o úplném výsledku 

 

  Bod 
01.01. - 

30.06.2019 
(tis. Kč) 

01.01. - 
30.06.2018 

(tis. Kč) 

    

Služby 4.8 -3 965 -2 887 

Daně a poplatky   0 -2 

Provozní výsledek hospodaření (+/-)   -3 965 -2 889 

Opravné položky k pohledávkám  -27 -101 

Výnosové úroky a podobné výnosy  4.9 15 890 11 050 

Nákladové úroky a podobné náklady  4.10 -14 048 -8 840 

Ostatní finanční výnosy 4.11 23 13 511 

Ostatní finanční náklady 4.12 -55 -7 593 

Finanční výsledek hospodaření (+/-)   1 783 8 027 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  -2 182 5 139 

Daň ze zisku   0 0 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)   -2 182 5 139 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   -2 182 5 139 
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Výkaz finanční pozice 

 

  Bod 
30.06.2019 

(tis. Kč) 
31.12.2018 

(tis. Kč) 
04.12.2018 

(tis. Kč) 

     

AKTIVA     

Dlouhodobá aktiva     

Dlouhodobý finanční majetek 4.1 362 768 495 717 0 

Dlouhodobá aktiva celkem  362 768 495 717 0 

     

Krátkodobá aktiva     

Krátkodobý finanční majetek 4.2 159 186 0 0 

Peněžní prostředky 4.3 89 706 222 2 000 

Krátkodobá aktiva celkem  248 892 222 2 000 

     

Časové rozlišení aktiv     

Náklady příštích období 4.4 16 415 14 211 0 

Časové rozlišení aktiv celkem  16 415 14 211 0 

     

Aktiva celkem   628 075 510 150 2 000 

     

PASIVA     

Vlastní kapitál     

Základní kapitál 4.5 2 000 2 000 2 000 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  -4 973 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- )   -2 182 -4 973 0 

Vlastní kapitál celkem  -5 154 -2 973 2 000 

     

Závazky     

Dlouhodobé závazky 4.6 476 284 442 750 0 

Krátkodobé závazky 4.7 156 945 70 372 0 

Závazky celkem  633 229 513 122 0 

     

Pasiva celkem   628 075 510 150 2 000 
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Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 

Podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví  

PŘEHLED O ZMĚNÁCH           APS Finance a.s. 
VLASTNÍHO KAPITÁLU           IČO 06648576 
k datu           Celetná 988/38 
30.06.2019           110 00 Praha 1 
(v tisících Kč)             

  
Základní kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Fondy ze zisku, 
rezervní fond 

Nerozdělený zisk nebo 
neuhrazená ztráta 
minulých let 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období  

VLASTNÍ KAPITÁL 
CELKEM 

Stav k 4.12.2017 2 000         2 000 
Výsledek hospodaření za běžné období         -4 973 -4 973 
Stav k 31.12.2018 2 000       -4 973 -2 973 
Výsledek hospodaření za běžné období       -4 973 -2 182 -7 154 
Stav k 30.06.2019 2 000     -4 973 -2 182 -5 154 

Podle českých účetních standardů 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH           APS Finance a.s. 
VLASTNÍHO KAPITÁLU           IČO 06648576 
k datu           Celetná 988/38 
30.06.2019           110 00 Praha 1 
(v tisících Kč)             

  
Základní kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Fondy ze zisku, 
rezervní fond 

Nerozdělený zisk nebo 
neuhrazená ztráta 
minulých let 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období  

VLASTNÍ KAPITÁL 
CELKEM 

Stav k 4.12.2017 2 000         2 000 
Výsledek hospodaření za běžné období         -4 872 -4 872 
Stav k 31.12.2018 2 000       -4 872 -2 872 
Výsledek hospodaření za běžné období       -4 872 -2 155 -7 154 
Stav k 30.06.2019 2 000     -4 872 -2 155 -5 026 

 

Výsledek hospodaření k 30.06.2019 podle IFRS je nižší o 128 tis. Kč z důvodu účtování o znehodnocení u finančního majetku. 
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Výkaz o peněžních tocích 

  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH   APS Finance a.s. 

  TOCÍCH (CASH FLOW)   IČO 06648576 

  období končící k   Celetná 988/38 

  30.06.2019   110 00 Praha 1 

  (v tisících Kč)     

    Období do Období do 

    30.06.2019 31.12.2018 
P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 222 2 000 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)     

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním -2 182 -4 973 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -1 815 -5 374 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv     

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv      

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv     

A.1.4. Výnosy z podílů na zisku     

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky -1 842 -5 475 

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 27 101 

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu -3 996 -10 346 

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -74 817 -1 088 

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -161 390 -14 211 

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 86 573 13 122 

A.2.3. Změna stavu zásob     

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku     

A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním -78 813 -11 435 

A.3. Vyplacené úroky -12 500 -12 500 

A.4. Přijaté úroky 14 314 26 874 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost     

A.6. Přijaté podíly na zisku     

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -76 999 2 939 
  Peněžní toky z investiční činnosti     

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv     

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv     

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 132 949 -495 818 

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 132 949 -495 818 
  Peněžní toky z finančních činností     

C.1. Změna stavu závazků z financování 33 534 491 101 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu     

C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu     

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům     

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků     

C.2.4. Úhrada ztráty společníky     

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů     

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku     

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 33 534 491 101 

F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 89 484 -1 778 
R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 89 706 222 
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1 OBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Založení a charakteristika společnosti 

APS Finance a.s. (dále jen „společnost“) vznikla zapsáním do obchodního rejstříku  
u Městského soudu v Praze dne 4.prosince 2017. Předmětem podnikání společnosti je 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Sídlo společnosti je v Celetná 988/38, 110 00 Praha 1.  

Společnost má základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč. 

Účetní závěrka (dále jen „účetní závěrka“) společnosti je sestavena k 30.6.2019. 

Účetním obdobím je období od 1.1.2019 do 30.6.2019.  

Fyzické a právnické osoby, které společnost ovládají nebo mají podstatný vliv na 
společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Akcionář % podíl na základním kapitálu 

APS Holding S.A. 100 

Celkem 100 

1.2 Organizační struktura společnosti 

Společnost je členem Skupiny APS, jejíž ovládající osobou je APS Holding, S.A., 
společnost založená dle práva Lucemburského velkovévodství se sídlem Rue Edward 
Steichen 14, L- 2450 Luxembourg. 

 

1.3 Statutární orgán a dozorčí rada 

 Jméno 

Člen přestavenstva Martin Machoň 

Člen dozorčí rady Antonín Pfleger 
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2 PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

2.1 Pravidla pro sestavení účetní závěrky 

Tato účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví („International Financial Reporting Standards“,„IFRS“) ve znění přijatém 
Evropskou unií („EU“)  a  poskytuje věrný a poctivý obraz finanční pozice firmy k 30. 
červnu 2019, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za první pololetí roku 2019. 

Dle požadavků ČNB jsou výkazy zpracovány podle IFRS i v porovnatelném období. V 
souladu s ustanovením § 19a odst. (2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění a v souladu s rozhodnutím jediného člena představenstva Společnosti, Společnost 
účtuje podle IFRS od 1.1.2019.  

2.2 Uplatnění nových účetních standardů, novel a interpretací 

V průběhu daného účetního období vstoupily v účinnost následující standardy, novely a 
interpretace: 

 IFRS 9 Finanční nástroje 

Účetní jednotka provedla důkladnou analýzu vlivu nového standardu na účetní 

závěrku. Dopad na účetní závěrku je vyčíslen v bodech 4.1, 4.2 a 4.3. Tento 

standard nemá na účetní závěrku významný dopad.  

 Novela IFRS 9 Finanční nástroje 

Novela tohoto standardu nebude mít na účetní závěrku významný dopad. 

 IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky 

Účetní jednotka provedla důkladnou analýzu vlivu nového standardu na účetní 

závěrku. Tento standard nemá na účetní závěrku významný dopad. 

 Novela IAS 40 Investice do nemovitostí 

Novela tohoto standardu nemána účetní závěrku žádný vliv. 

 Novela IFRS 2 Úhrady vázané na akcie 

Novela tohoto standardu nemá na účetní závěrku žádný vliv. 

 Novela IFRS 4 Pojistné smlouvy 

Novela tohoto standardu nemá na účetní závěrku žádný vliv. 

 Novela IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky 

Novela tohoto standardu nemá na účetní závěrku žádný vliv. 

 IFRIC 22 Transakce vcizích měnách a zálohové platby 

Tato interpretace nemá naúčetní závěrku významný dopad. 

 Roční zdokonalení IFRS cyklus 2014 –2016 
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Roční zdokonalení nemá významný dopad na účetní závěrku.  

 IFRS 16 Leasingy (účinný pro období začínající 1. ledna 2019) 

Účetní jednotka provedla důkladnou analýzu vlivu nového standardu na účetní 

závěrku. Tento standard nemá na účetní závěrku významný dopad.  

Standardy, novely a interpretace schválené Radou pro Mezinárodní účetní 

standardy, čekající na schválení Evropskou unií: 

 IFRS 17 Pojistné smlouvy 

Tento standard nebude mít na účetní závěrku žádný vliv. 

 Novela IAS 19 Zaměstnanecké požitky 

Tento standard nebude mít na účetní závěrku žádný vliv. 

 Novela IAS 28 Investice do přidružených podniků 

Novela tohoto standardu nebude mít na účetní závěrku významný dopad. 

 IFRIC 23 Nejistota u vykazování daní zpříjmů 

Tato interpretace nebude mít na účetní závěrku významný dopad. 

 Roční zdokonalení IFRS cyklus 2015 –2017 

Účetní jednotka provedla  analýzu  ročního  zdokonalení  a  neočekává  významný  

dopad  na účetní závěrku. 

 Aktualizaceodkazů IFRS standardů na Koncepční rámec 

Aktualizace odkazů nebude mít na účetní závěrku žádný vliv. 

2.3 Měna vykazování a funkční měna 

Tato účetní závěrka je vykázána v českých korunách („Kč“), které jsou současně funkční 

měnou společnosti. Finanční informace vykázané v Kč byly zaokrouhleny na celé tisíce. 

2.4 Účetní období 

Účetním obdobím pro sestavení této účetní závěrky je období od 1. ledna 2019 do 30. 
června 2019. Běžným účetním obdobím skupiny je kalendářní rok končící 31. prosincem. 

2.5 Srovnávací období 

Pro účely výkazu finanční pozice byl srovnávacím obdobím zvolen stav k 31. prosinci 
2018; pro výsledek hospodaření, změny do vlastního kapitálu a přehled o peněžních 
tocích výsledek za období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018. 
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2.6 Použití odhadů a úsudků 

Při přípravě účetní závěrky v souladu s IFRS provádí vedení společnosti odhady a činí úsudky 
a předpoklady, které mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv 
a závazků, výnosů a nákladů. Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Revize účetních odhadů jsou zohledněny 
v  období, ve kterém je daný odhad revidován, a ve všech dotčených budoucích obdobích. 

Informace o zásadních úsudcích při uplatňování účetních postupů, které mají nejvýznamnější 
vliv na částky vykázané v účetní závěrce, jsou uvedeny v následujících bodech: 

• bod č. 4.1 – Dlouhodobý finanční majetek 

• bod č. 4.2 – Krátkodobý finanční majetek 

• bod č. 4.3 – Peněžní prostředky 

2.7 Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi 

2.7.1 Emitent je vystaven riziku nedávno založené společnosti.  

Emitent byl založen jako účelová společnost k vydání Dluhopisů. Emitentovy finanční údaje 
mají tedy při posuzování schopnosti Emitenta plnit závazky z Dluhopisů pouze omezenou 
informační hodnotu. 

2.7.2 Kreditní riziko  

Kreditní riziko Emitenta představuje riziko finanční ztráty, pokud protistrana nesplní své 
smluvní povinnosti. Pokud by dlužníci Emitenta (stávající či budoucí) nesplnili své závazky 
vůči Emitentovi, tato skutečnost by mohla mít negativní dopad na schopnost Emitenta dostát 
svým závazkům z Dluhopisů řádně a včas. Kreditní riziko Emitenta tvoří zejména dlouhodobé 
pohledávky se splatností v roce 2024. Emitent má takové pohledávky výhradně vůči 
společnostem ze Skupiny APS. 

2.7.3 Riziko změn měnových kurzů 

Emitent je vystaven vlivu fluktuací měnových kurzů na svou finanční pozici a peněžní toky, 
jelikož Emitent v rámci své činnosti může uzavírat smlouvy v různých měnách, jako například 
v EUR, USD, CZK, PLN, RSD, BGN, HUF, HRK, a RON.  

Emitent vydal dne 22. února 2018 dluhopisy v hodnotě 500.000.000 Kč. V roce 2019 byly 
dluhopisy navýšeny o dalších o 120.000.000 Kč. Tyto prostředky zapůjčil v EUR společnostem 
v rámci Skupiny APS. Emitent je z tohoto důvodu vystaven riziku změny kurzu EUR vůči CZK. 
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2.7.4 Riziko změn úrokových sazeb 

Emitent je vystaven riziku změn úrokových sazeb, které je způsobeno fluktuací úrokových 
sazeb. Vzhledem ke složení portfolia aktiv a závazků Emitenta je riziko kolísání úrokových 
sazeb relativně malé. 

2.7.5 Riziko likvidity 

Emitent je vystaven riziku likvidity, které představuje riziko, že Emitent nebude mít včas k 
dispozici zdroje k pokrytí svých splatných dluhů. 

Riziko likvidity Emitenta v tis. v Kč 30.06.2019 31.12.2018 

Peněžní prostředky na účtech 89 706 222 

Krátkodobý finanční majetek 159 186 0 

Náklady příštích období 16 415 14 211 

Krátkodobá aktiva celkem 265 307 14 433 

Závazky z obchodních vztahů 156 945 13 122 

Krátkodobá pasiva celkem 156 945 13 122 

Krátkodobá aktiva/Krátkodobá pasiva 1,7 1,1 

 

Poměr krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv Emitenta k 30.06.2019 byl 1,7. Tento poměr 
ukazuje schopnost Emitenta pokrýt svými krátkodobými aktivy své krátkodobé závazky. 
Výpočet vychází z individuálního výkazu o finanční pozici Emitenta a spočívá v poměru 
krátkodobých aktiv celkem v částce 265 307 tis. Kč k položce krátkodobých pasiv celkem 
v částce 156 945 tis. Kč. V roce 2019 byly vytvořeny a podepsány dodatky ke smlouvám 
o půjčkách ve skupině, z toho důvodu byl finanční majetek rozdělen na dlouhodobý 
a krátkodobý. 

2.7.6 Riziko závislosti Emitenta na Skupině APS 

Příjmy Emitenta tvoří pouze splacení jistiny a úroků z úvěrů, které byly anebo budou 
poskytnuty společnostem ze Skupiny APS. Kromě těchto příjmů Emitent negeneruje žádný 
příjem, ze kterého by mohl Dluhopisy splácet a je proto závislý na schopnosti ostatních 
společností ze Skupiny APS, kterým poskytne nebo již poskytl prostředky získané z emise 
Dluhopisů, splatit své dluhy vůči Emitentovi. Na Emitenta tak zprostředkovaně působí veškerá 
rizika týkající se Ručitelů a Skupiny APS popsaná v Prospektu v kapitole 2 Rizikové faktory 
týkající se Ručitelů. Prospekt Emitenta lze nalézt na webové stránce Společnosti: 
http://apsfinance.aps-holding.com  

2.7.7 Rizika technologické infrastruktury 

Činnosti Emitenta jsou závislé na využívání informačních technologií Skupiny APS, jejichž 
činnost může být negativně ovlivněna událostmi, jako jsou nefunkčnost hardwaru nebo 
softwaru, fyzické zničení důležitých IT systémů, útoky počítačových hackerů, počítačových 
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virů a jiné. Činnosti Emitenta jsou také závislé na sdílení administrativní, správní, účetní a IT 
infrastruktury Skupiny APS. Možné selhání některých prvků, případně celé infrastruktury, 
může mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, jeho činnost a schopnost 
plnit dluhy z Dluhopisů. 

2.7.8 Riziko spojené s právním, regulačním a daňovým prostředím 

Právní a daňové prostředí v České republice je předmětem změn a zákony nemusí být vždy 
uplatňovány soudy a orgány veřejné moci jednotně. Změny zákonů nebo změny jejich 
interpretace v budoucnu mohou nepříznivě ovlivnit provozní činnost a finanční vyhlídky 
Emitenta.  

Zvláště změny daňových předpisů mohou nepříznivě ovlivnit způsob splácení a výši příjmů 
Emitenta ze splácení vnitroskupinových financování, což může mít nepříznivý vliv na 
schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů.  

Ačkoli nemá Emitent dosud žádné jiné významné závazky, nelze vyloučit riziko soudních sporů 
či exekuci, a to zejména v rovině šikanózní. Potenciální soudní spory by mohly do určité míry 
a na určitou dobu omezit Emitenta v nakládání se svým majetkem, případně vyvolat dodatečné 
náklady na straně Emitenta.  

Emitent vykonává své činnosti v České republice a podléhá změnám daňových zákonů, smluv 
o zamezení dvojího zdanění, směrnic EU, směrnic OECD nebo jiných nařízení, ale i jejich 
interpretaci nebo implementaci v České republice. Daňové zákony a jiné právní předpisy jsou 
velmi složité a jejich výklad nemusí být vždy jednoznačný. Změny daňových zákonů nebo 
jiných právních předpisů nebo změny jejich interpretace v budoucnu mohou nepříznivě ovlivnit 
provozní činnost a finanční vyhlídky Emitenta.  

Společnost si není vědoma žádných jiných důležitých faktorů, rizik či nejistot, které ovlivnily 
finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky hospodaření Společnosti a jejího 
konsolidačního celku. 

3 ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY 

Níže popsané účetní postupy byly použity konzistentně ve všech účetních obdobích vykázaných 
v této účetní závěrce a byly použity konzistentně účetními jednotkami v rámci skupiny. 

3.1 Vykazování výnosů 

Výnosy se oceňují v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty. 

Úrokové výnosy 

Úrokové výnosy se časově rozlišují, a to odkazem na nesplacenou jistinu a s použitím příslušné 
efektivní úrokové míry, což je sazba, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní 
příjmy po očekávanou dobu trvání finančního aktiva na čistou účetní hodnotu tohoto aktiva. 

3.2 Finanční výnosy a finanční náklady 

Finanční výnosy zahrnují úrokové výnosy z investovaných finančních prostředků, tedy 
vnitropodnikových půjček.  
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Úrokové výnosy jsou účtovány do zisku nebo ztráty v okamžiku jejich vzniku s použitím 
metody efektivní úrokové míry. 

Finanční náklady zahrnují úrokové náklady na úvěry a půjčky, úroky z dluhopisů.  

Kurzové rozdíly jsou vykazovány jako finanční výnosy nebo finanční náklady. 

3.3 Transakce v cizích měnách 

Během roku jsou transakce v jiných měnách než českých korunách účtovány kurzy 
vyhlášenými Českou národní bankou první den kalendářního měsíce. Peněžní položky 
denominované v zahraničních měnách se vždy k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena, 
přepočítávají kurzy vyhlášenými Českou národní bankou k danému datu. Nepeněžní položky v 
cizí měně, které jsou oceňovány na základě historických cen, se nepřepočítávají. Kurzové zisky 
a ztráty se vykazují v období, v němž vzniknou.  

3.4 Daň z příjmů  

Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Splatná i odložená daň z příjmů se vykazuje 
do zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se týká podnikové kombinace nebo položek 
zaúčtovaných přímo ve vlastním kapitálu nebo v ostatním úplném výsledku. 

3.5 Finanční nástroje 

Finanční nástroje zahrnují pouze nederivátové finanční nástroje, a to konkrétně poskytnuté 
půjčky, peněžní prostředky, přijaté půjčky, vydané cenné papíry, závazky z obchodních vztahů 
a jiné závazky. 

Poskytnuté půjčky 

Poskytnuté půjčky jsou po prvotním zaúčtování oceněny v zůstatkové hodnotě s použitím 
metody efektivní úrokové míry, snížené o ztráty ze snížení hodnoty. 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost a peníze na bankovních 
účtech. Peněžní hovotost a peníze na bankovních účtech tvoří nedílnou součást řízení peněžních 
prostředků, které jsou snížené o ztráty ze snížení hodnoty. 
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Finanční závazky 

Finanční závazky jsou oceněny v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové 
míry. Výjimku tvoří krátkodbobé závazky, u nichž by bylo vykázání úroku nevýznamné 

3.6 Základní kapitál 

Všechny akcie Společnosti jsou akcie kmenové a není s nimi spojeno žádné zvláštní právo. 
Kmenové akcie jsou klasifikovány jako základní kapitál.  

3.7 Vykazování podle segmentů  

Společnost má povinnost vykazovat dle segmentů s IFRS 8 Vykazování dle segmentů. 
Vzhledem k omezené obchodní činnosti společnosti, která spočívá ve financování společností 
v rámci skupiny společnost však svou činnost nesegmentuje.  
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4 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU FINANČNÍ POZICE VÝKAZU O ÚPLNÉM 
VÝSLEDKU 

4.1 Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří poskytnuté půjčky společnostem k 30.6.2019 a 
30.06.2018, detaily jsou uvedeny v tabulce. V souladu s IFRS 9 bylo posouzeno možné 
znehodnocení finančního majetku a bylo zaúčtované znehodnocení ve výši 89 tis. Kč.  

    (údaje v tis. Kč) 

Název společnosti 30.06.2019 31.12.2018 

APS Management services s.r.o. 88 552 92 044 

APS Investement Funds S.a r.l.  54 945 46 204 

APS Investment S.a r.l  73 242 103 596 

APS Recovery a.s.  142 880 251 560 

APS Holding SA 1 158 1 186 

APS Real Estate s.r.o. 300 301 

Syndre Holding Company s.r.o. 833 413 

Casazela Holding Company s.r.o. 858 413 

Celkem 362 768 495 717 

4.2 Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří úrok z poskytnutých půjček společnostem ve skupině 
a částí jistin u firem APS Management services s.r.o., APS Investments S.à r.l. a APS 
Recovery a.s., detaily jsou uvedeny v tabulce. V roce 2019 byly vytvořeny a podepsány 
dodatky ke smlouvám o půjčkách ve skupině, z toho důvodu byl finanční majetek 
rozdělen na dlouhodobý a krátkodobý. V souladu s IFRS 9 bylo posouzeno možné 
znehodnocení finančního majetku a bylo zaúčtované znehodnocení ve výši 15 tis. Kč.  

          (údaje v tis. Kč) 

Název společnosti 30.06.2019 31.12.2018 

APS Management services s.r.o. 45 659 0 

APS Investment Funds S.a r.l.  611 0 

APS Investment S.a r.l  36 773 0 

APS Recovery a.s.  76 048 0 

APS Holding SA 65 0 

APS Real Estate s.r.o. 11 0 

Syndre Holding Company s.r.o. 9 0 

Casazela Holding Company s.r.o. 9 0 

  159 186 0 
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4.3 Peněžní prostředky  

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno 
a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. V souladu s IFRS 9 bylo 
posouzeno možné znehodnocení finančního majetku a bylo zaúčtované znehodnocení ve 
výši 24 tis. Kč. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: 

  

    (údaje v tis. Kč) 

  30.06.2019 31.12.2019 

Účty v Komerční bance 89 659 115 
Účty v J&T bance 47 107 

Celkem 89 706 222 

4.4 Časové rozlišení 

4.4.1 Náklady příštích období 

Náklady příštích období tvoří přijaté faktury, které se týkají služeb spojených s vydáním 
dluhopisů. Fakturace je postupně rozpouštěna do nákladů. Celkový zůstatek k 30.06.2019 
činí 16 415 tis. Kč, k 31.12.2018 byl zůstatek 14 211 tis. Kč.  

4.5 Vlastní kapitál 

  k 30.06.2019 k 31.12.2018 

Základní kapitál 2 000 2 000 
VH minulých let -4 973 0 
VH běžného období -2 182 -4 973 

Vlastní kapitál -5 154 -2 973 

 

Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) 
a byl splacen v plné výši. Základní kapitál je rozvržen na 200 (slovy: dvě stě) kusů 
kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých). Všechny akcie Společnosti jsou akcie kmenové a není s nimi 
spojeno žádné zvláštní právo. Všechny akcie Společnosti mají listinou podobu a znějí na 
jméno. Akcie jsou neomezeně převoditelné. 

4.5.1 Změny vlastního kapitálu 

Společnost vykazuje k 30.06.2019 jak záporný výsledek hospodaření, tak vlastní kapitál. 
Společnost poskytuje půjčky společnostem uvnitř skupiny APS. Úrok na těchto půjčkách 
je odvozen od nákladů financování a obsahuje v sobě marži, která zajišťuje, že Společnost 
postupně vyrovná záporný výsledek hospodaření (i záporný vlastní kapitál) a bude 
dosahovat zisku.  

4.6 Dlouhodobé závazky 

Společnost vydala dluhopisy ve jmenovité hodnotě emise 620 000 tis. Kč o jmenovité 
hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 10 tis. Kč a pevnou úrokovou sazbou ve výši 5% p.a. 
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Dlouhodobé závazky představují dlouhodobou část emitovaných dluhopisů ve výši  
476 284 tis. Kč k 30.06.2019. 

(údaje v tis. Kč) 

  

4.7 Krátkodobé závazky 

4.7.1 Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

Krátkodobé závazky tvoří zejména položky týkající se odměny za poskytnuté ručení a 
zástavu matkou APS Holding SA, která je časově rozlišena a postupně rozpouštěna do 
nákladů. Zůstatek k 30.06.2019 je ve výši 2 588 tis. Kč a k 31.12.2018 je výše 3 788 tis. 
Kč. 

4.7.2 Ostatní dluhopisy  

Ostatní dluhopisy představují úrok ve výši 5% p.a. z vydaných dluhopisů a krátkodobou 
část vydaných dluhopisů se splatností do 12 měsíců. Tento úrok časově náleží do roku 
2019, splatný je však až v roce 2020. Splatnost úroků je dvakrát ročně (v únoru a srpnu), 
společnost však úrok účtuje na měsíční bázi. 

 (údaje v tis. Kč) 

    k 30.06.2019 k 31.12.2018 

Jistina a úroky 5% p.a.   154 164 66 149 

Celkem   154 164 66 149 

 

4.7.3 Ostatní závazky 

Ostatní závazky jsou tvořeny z dohadů na auditorské služby a zpracování daňového 
přiznání Daně z příjmů právnických osob ke konci 30.06.2019 ve výši 101 tis. Kč a ke 
konci 30.06.2018 ve výši 343 tis. Kč a dohadem na fakturaci na odměnu za zástavu 
společnosti na základě vydaných dluhopisů ve výši 92 tis. Kč v obou porovnatelných 
obdobích. 

  

    k 30.06.2019 k 31.12.2018 

Dluhopisy   476 284 442 750 

Celkem   476 284 442 750 
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5 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU O ÚPLNÉM VÝSLEDKU 

 

5.1 Služby  

(údaje v tis. Kč) 

    01.01.-30.06.2019 01.01.-30.06.2018 

Nájemné a služby  0 0 

Právní a notářské služby  -343 -251 

Auditorské a daňové služby  -15 -208 

Účetni služby  0 0 

Odměna za ručení – dluhopisy  -1 273 -1 054 

Ostatní služby  -2 236 -1 374 

Nedaňové služby   -97 0 

Celkem   -3 965 -2 887 

 

Ostatní služby se týkají převážně odměn za dluhopisy, poplatků za umístění dluhopisů a 
odměny administrátora, k 30.06.2019 jsou poměrně vyšší z důvodů navýšení dluhopisů 
na 620 000 tis. Kč. 

5.2 Nákladové úroky  

                           (údaje v tis. Kč) 
  k 30.06.2019 k 30.06.2018 

Úroky ostatní -14 048 -8 840 

Celkem -14 048 -8 840 

 
 Nákladové úroky jsou úroky z dluhopisů ve výši 5%. 

5.3 Výnosové úroky  

                           (údaje v tis. Kč) 
  k 30.06.2019 k 30.06.2018 

Úroky z půjček společnostem ve skupině 15 890 11 050 

Celkem 15 890 11 050 

 
Výnosové úroky jsou úroky z půjček poskytnutých ve skupině, zejména společnostem 
APS Recovery a.s., APS Management Services s.r.o. a APS Investments S.a. r.l. se sazbou 
6,5% p.a. 

5.4 Ostatní finanční výnosy  

                                  (údaje v tis. Kč) 
  k 30.06.2019 k 30.06.2018 

Kurzové výnosy 23 13 511 

Celkem 23 13 511 

 
Ke konci 30.04.2018 došlo k přecenění na základě pokynů během auditu Společnosti 
a vznikl kurzový výnos ve výši 13 511 tis. Kč. Tento rok proběhne přecenení ke konci 
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roku 2019. 

5.5 Ostatní finanční náklady  

                                       (údaje v tis. Kč) 

 

 

 

Ke konci 30.04.2018 došlo k přecenění na základě pokynů během auditu Společnosti 
a vznikl kurzový náklad ve výši 7 583 tis. Kč. Tento rok se bude přeceňovat ke konci 
roku 2019. 

6 ČASOVĚ NEOMEZENÉ TRVÁNÍ PODNIKU 

Společnost vykazuje účetní ztrátu, která může indikovat riziko schopnosti nepřetržitě 
trvat. Vykazovaná ztráta a potřeba nových zdrojů financování jsou indikátory rizika 
schopnosti společnosti nepřetržitě trvat, které by mohly vést až ke vzniku významné 
(materiální) nejistoty.  

Obchodní model společnosti APS Finance je založen na financování skupiny APS 
z prostředků získaných z emise dluhopisů.  

Společnost je k 30.6.2019 ve ztrátě ve výši 2 182 tis. Kč. Stejně jako v minulém období, 
je ztráta tvořená zejména náklady vzniklými v souvislostí Emisí dluhopisů (resp. 
navýšením Emise v prvním pololetí roku 2019). Společnost se díky úrokové marži 
dostane do zisku již v roce 2019 a ztráta bude uhrazena do konce roku 2020. 

Společnost obdržela potvrzení o podpoře od mateřské společnosti APS Holding S.A. pro 
období následujících 12 měsíců od data dopisu tj. 30 Září 2019. Vedení společnosti si 
není vědomo žádné skutečnosti ani neexistují žádné náznaky, podle kterých by byla 
ohrožena schopnost společnosti pokračovat ve své činnosti („going concern“), tudíž tato 
individuální účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu časově neomezeného 
trvání podniku. 

7 ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

Společnost neeviduje žádné zaměstnance. 

7.1 Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění 

K 30.6.2019 neobdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů 
žádné půjčky.  

8 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Po datu účetní závěrky, dne 30.06.2019 nenastaly žádné údálosti s významným dopadem 
na účetní výkazy společnosti. 

  k 30.06.2019 k 30.06.2018 

Bankovní poplatky -29 -10 
Kurzové náklady -25 -7 583 

Celkem 55 7 593 
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3.  PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY 
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Čestné prohlášení představenstva 

 

Jediný člen představenstva společnosti APS Finance a.s. prohlašuje, že výroční zpráva podává 
věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření 
Emitenta za uplynulé účetní období a podle jeho nejlepšího vědomí, veškeré informace a údaje 
v této výroční zprávě odpovídají vyhlídkám budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské 
činnosti a výsledkům hospodaření a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány. 

V Praze dne 30. září 2019 

 

________________________ 

Martin Machoň 
Člen představenstva  
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