




Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2020 1

OBSAH

1. Úvodní slovo předsedy představenstva .....................................................................................................................2

2. Údaje o společnosti ...................................................................................................................................................3

3. Konsolidované ekonomické výsledky v 1. pololetí 2020 a srovnání s 1. pololetím 2019 ..........................................4

4. Produkty společnosti ................................................................................................................................................4

5. Důležité události v 1. pololetí 2020 ...........................................................................................................................4

6. Činnost společnosti v 1. pololetí 2020 .......................................................................................................................5

6.1 Realizované transakce ............................................................................................................................................5

6.2 Příklady ukončených projektů ................................................................................................................................5

6.3 Struktura portfolia ..................................................................................................................................................5

7. Očekávané události ve 2. pololetí 2020 .....................................................................................................................8

8. Seznam transakcí se spřízněnými osobami .............................................................................................................8

9. Prohlášení o ověření auditorem ................................................................................................................................9

10. Prohlášení oprávněných osob .................................................................................................................................9

11. Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka RMS Mezzanine, a.s. za období končící 30. června 2020 ....................10



Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 20202

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 roku 2020.

Ve sledovaném období, které je významně ovlivněné náhlým rozšířením virového onemocnění 
COVID-19, které Světová zdravotnická organizace (WHO) označila za globální pandemii 11. března 
2020, vedení společnosti usilovalo o důsledné řízení ziskovosti a rizikovosti portfolia, vyhledávání 
dalších vhodných investic pro zhodnocení fi nančního majetku společnosti a to právě s ohledem na 
vzniklou situaci. Vzhledem na dopad pandemie COVID-19 společnost přistoupila k snížení hodnoty 
investice v společně ovládané společnosti PROSPERUS FGS II (z hodnoty podílového listu 7,9915 
HRK k 31. prosinci 2019 na 3,1842 HRK k 30. červnu 2020). Celková hodnota investice se tak snížila 
o 96 069 tis. Kč, s dopadem do Výkazu zisků a ztrát.

Ve sledovaném období společnost uskutečnila celkem 8 nových investic v objemu přesahujícím 
5 mld. CZK Převážná část investic byla alokována do aktiv umístěných v České a Slovenské republi-
ce, v Nizozemském království a na Kypru.

Společnost RMS Mezzanine, a.s. v prvním pololetí roku 2020 vykázala konsolidovanou ztrátu 
za období ve výši 63 605 tis. Kč (čistá ztráta z pokračujících činností je ve výši 37 934 tis. Kč, čistá 
ztráta z ukončovaných činností je ve výši 25 671 tis. Kč), za srovnávací období roku 2019 činil zisk 
38 695 tis. Kč. Pozitivně se vyvíjel čistý úrokový výnos, který oproti srovnávanému období roku 2019 
vzrostl o 12 759 tis. Kč na 53 651 tis. Kč v prvním pololetí roku 2020.

Konsolidovaný vlastní kapitál k 30.6.2020 činil 2 547 260 tis. Kč.

V následujícím období bude i nadále snahou Společnosti diverzifi kovat své zdroje fi nancování tak, 
aby snížila stupeň rizika z výpadku konkrétního zdroje a předešla tak veškerým problémům a to 
i vzhledem k aktuální vzniklou situaci a její postupný vývoj.

Ing. Mgr. Boris Procik
Předseda představenstva

V Praze dne 28.9.2020

 



Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2020 3

2. Údaje o společnosti

RMS Mezzanine, a.s. je nezávislá společnost působící na trhu alternativního fi nancování v zemích 
střední a východní Evropy. Společnost se zaměřuje na fi nancování malých a středních podniků.

Identifi kační údaje

Obchodní fi rma: RMS Mezzanine, a.s.
Identifi kační 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 kmenová
Forma   na majitele
Podoba   Zaknihovaná
Počet kusů   1 065 071 134 
ISIN   CS0008416251
Celkový objem emise 532 535 567,- Kč
Jmenovitá hodnota  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 2020

Představenstvo působilo ve složení:

Mgr. Ing. Boris Procik, předseda představenstva 
Mgr. Lenka Chochlík Barteková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Zdenka Madunická, člen představenstva

Dozorčí rada působila ve složení:

JUDr. Martin Bučko, 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 2020 a srovnání s 1. pololetím 2019

V prvním pololetí roku 2020 společnost RMS Mezzanine, a.s. (dále také „RMS Mezzanine“ nebo 
„společnost“) vykázala konsolidovanou ztrátu za období ve výši 63 605 tis. Kč (čistá ztráta z pokraču-
jících činností je ve výši 37 934 tis. Kč, čistá ztráta z ukončovaných činností je ve výši 25 761 tis. Kč), 
za srovnávací období roku 2019 společnost vykázala konsolidovaný zisk ve výši 38 695 tis. Kč.

V prvním pololetí roku 2020 společnost evidovala ve své konsolidované bilanci větší objem eurových 
aktiv než eurových závazků, a proto nadále eliminuje kurzové riziko uzavřeným měnovým derivátem.  

Na straně konsolidovaných aktiv došlo k 30.6.2020 oproti konci roku 2019 k nárůstu o 3 010 564 tis. 
Kč (z toho 2 976 264 tis. Kč je nárůst úvěrů a půjček poskytnutých klientům) na úroveň 7 290 400 tis. Kč. 

Konsolidovaná pasiva společnosti jsou k 30.6.2020 ve výši 7 290 400 tis. Kč, z toho 4 743 140 tis. Kč 
jsou závazky celkem, které byly ke konci roku 2019 ve výši 1 737 918 tis. Kč. Nárůst závazků je tvořen 
především čerpáním nových úvěrů od bank a klientů.

Konsolidovaný vlastní kapitál byl k 30.6.2020 ve výši 2 547 260 tis. Kč.

V období mezi datem 30.6.2020 (k němuž jsou sestaveny konsolidované výkazy za první pololetí roku 
2020) a datem sestavení této zprávy (27.9.2020) 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:

• Refi nancování a rekapitalizace (změna kapitálové struktury) 
• Financování rozvoje 
• Financování manažerských odkupů
• Financování akvizic
• Spolufi nancování, projektové fi nancování

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

5. Důležité události v 1. pololetí 2020 

červen 2020 konání valné hromady RMS Mezzanine, a.s. 

červen 2020 navýšení stávajícího kontokorentního úvěru od J&T Banka, a.s.

červen 2020 přijetí nového fi nancování od J&T Private Investments II B.V

* Kurz pro přepočet měny EUR/CZK, byl použit kurz ČNB ze dne 30.06.2020 ve výši 26,740
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6. Činnost společnosti v 1. pololetí 2020

6.1 Realizované transakce

Ve sledovaném období uskutečnila společnost investice do podniků z různých odvětví, zejména 
z oblasti fi nančních investic, nemovitostí a energetiky. 

Příklady realizovaných transakcí

1) Finanční Holding

V únoru 2020 investovala RMS Mezzanine, a.s. fi nanční prostředky ve formě úvěru do fi nančního hol-
dingu, působícího ve střední Evropě, který poskytuje fi nancování velkým středoevropským podnikům.

V červnu 2020 nakoupila RMS Mezzanine, a.s. pohledávky kyperské společnosti působící na trhu 
s cennými papíry.

2) Nemovitosti

V lednu, březnu a dubnu 2020 nakoupila RMS Mezzanine, a.s. pohledávky dvou společností působí-
cích v oblasti nemovitostí.

3) Energetika

V červnu 2020 nakoupila RMS Mezzanine, a.s. pohledávky společnosti působící v oblasti energetické-
ho průmyslu ve střední evropě.

6.2 Příklady ukončených projektů

1) V lednu, únoru a v červnu 2020 došlo k úplnému splacení celkem čtyř úvěrů, které od Společnosti 
čerpala fi nanční společnost, poskytující fi nancování středoevropským podnikům

2) V únoru 2020 došlo k úplnému splacení úvěru, které od Společnosti čerpala nizozemská společ-
nost působící v oblasti nemovitostí

3) V dubnu 2020 došlo k předčasnému úplnému splacení úvěru, který od Společnosti čerpala kyper-
ská společnost působící v oblasti nemovitostí.

6.3 Struktura portfolia

Společnost RMS Mezzanine v průběhu 1. pololetí 2020 uskutečnila celkem 8 nových investic v obje-
mu přesahujícím 5 mld. CZK. Tyto investice směřovaly zejména do fi nančního sektoru nemovitostí 
a energetiky.

Převážná část investic byla alokována do aktiv umístěných v České a Slovenské republice, 
v Nizozemském království a na Kypru.

Financování nových projektů mělo hlavně úvěrový charakter a bylo použito na refi nancování jiných 
závazků klientů respektive na projektové fi nancování. 
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Ke 30.6.2020 bylo celkové portfolio RMS Mezzanine z největší části alokováno do sektoru Finance, 
který představuje celkově 38,63% podíl, dále pak do Nemovitostí (28,42%) a Energetiky (19,41%). 
Podíl ostatních sektorů byl pod úrovní 5%, viz graf níže.

Ke 30.6.2020 byly v portfoliu nejvíce zastoupené investice za účelem „Projektového fi nancování“ 
(50,74%) a „Rekapitalizace a překlenovacího úvěru“ (38,74%).

Akvizice (44,63%)

Expanze (5,66%)

Rekapitalizace/překlenovací úvěr (39,92%)

Projektové financování (9,79%)
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Ačkoliv se Společnost soustředí především na fi nancování 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, jsou někteří příjemci fi nancování od Společnosti 
právně registrovaní v dalších zemích. Proto bylo portfolio v prvním pololetí 2020 geografi cky aloková-
no kromě České Republiky (2,20%) a Slovenska (28,78%) významnou měrou také na Kypru (42,05%) 
a v Nizozemském království (26,97%).
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7. Očekávané události ve 2. pololetí 2020

Důležité rizikové faktory a nejistoty:

Úvěrové riziko 

Společnost v rámci svého podnikání poskytuje dluhové fi nancování 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 trest-
né činnosti, bezpečnosti IT systémů a personálnímu řízení (bezpečnost práce, péče o klíčové za-
městnance). Realizace provozních rizik může mít negativní vliv na chod a budoucí vývoj společnosti.

Měnové riziko - Společnost předpokládá i průběhu 2. pololetí 2020 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 2020.

8. Seznam transakcí se spřízněnými osobami

V rámci běžného obchodního styku byly učiněny tyto úkony mezi propojenými osobami v rámci první-
ho pololetí roku 2020

Společnost RMS Mezzanine, a.s. poskytla v únoru roku 2019 půjčku společnosti SFD prvá správa 
aktív, družstvo ve výši 143 567 tis*. Kč (5 369 tis. EUR).

Společnost RMS Mezzanine, a.s. poskytla v únoru roku 2019 půjčku společnosti SFD druhá správa 
aktív, družstvo ve výši 31 259 tis*. Kč (1 169 tis. EUR).

Společnost RMS Mezzanine, a.s. poskytla v květnu roku 2019 půjčku společnosti SFD prvá správa 
aktív, družstvo ve výši 20 536 tis*. Kč (768 tis. EUR).

Společnost RMS Mezzanine, a.s. poskytla v květnu roku 2019 půjčku společnosti SFD druhá správa 
aktív, družstvo ve výši 20 536 tis*. Kč (768 tis. EUR).

Společnost RMS Mezzanine, a.s. přijala v červnu roku 2019 půjčku od společnosti Avonside Holdings 
GmbH ve výši 7 086 tis*. Kč (265 tis. EUR), tato půjčka byla v červenci 2019 navýšena na celkovou 
částku 12 381 tis*. Kč (463 tis. EUR).

Společnost RMS Mezzanine, a.s. přijala v listopadu roku 2019 půjčku od společnosti Avonside 
Holdings GmbH ve výši 5 963 tis*. Kč (223 tis. EUR).

* Kurz pro přepočet měny EUR/CZK, byl použit kurz ČNB ze dne 30.06.2020 ve výši 26,740
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Společnost RMS Mezzanine, a.s. poskytla v roce 2019 půjčku společnosti RMSM1 LIMITED ve výši 
802 tis*. Kč. (30 tis. EUR).

Společnost RMS Mezzanine, a.s. přijala v lednu roku 2020 půjčku od společnosti Avonside Holdings 
GmbH ve výši 6 083 tis*. Kč (227,5 tis. EUR).

Společnost RMS Mezzanine, a.s. přijala v dubnu roku 2020 půjčku od společnosti Avonside Holdings 
GmbH ve výši 3 276 tis*. Kč (122,5 tis. EUR).

Společnost RMS Mezzanine, a.s. přijala v červnu roku 2020 půjčku od společnosti Avonside Holdings 
GmbH ve výši 4 024 tis*. Kč (150,5 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 
2020, 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 
2020 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.

10. Prohlášení oprávněných osob

Čestně prohlašujeme, že podle našeho nejlepšího vědomí podává tato pololetní zpráva věrný 
a poctivý obraz o fi nanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti 
RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2020 a o vyhlídkách budoucího vývoje fi nanční situace, 
podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření. 

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

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

Ing. Zdenka Madunická
Člen představenstva RMS Mezzanine, a.s.

* Kurz pro přepočet měny EUR/CZK, byl použit kurz ČNB ze dne 30.06.2020 ve výši 26,740



11. Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka RMS Mezzanine, a.s.

za období končící 30. června 2020 (neauditovaná)
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RMS Mezzanine, a.s. 
 Mezitímní konsolidovaná ú etní záv rka za období kon ící 30. ervna 2020 

(neauditovaná) 

Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu ú etní jednotky: 
 

Osoba odpov dná za ú etní záv rku: 

31. srpna 2020 Ing. Mgr. Boris Procik Ing. Zdenka Madunická  
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 MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINAN NÍ POZICE  
 k 30. ervnu 2020 

v tis. K  

 Bod 30. ervna 2020 31. prosince 2019
AKTIVA   
Peníze a pen žní prost edky 6 25 401 50 139
Finan ní aktiva k obchodování  7  47 963 17 471
Investi ní nástroje oce ované reálnou hodnotou do ostatního 
úplného výsledku  8  572 993 511 224
Aktiva spojená s ukon ovanou innosti  9  386 705 389 795
Vy azované skupiny držené k prodeji  9  160 040 144 171
Úv ry a p j ky poskytnuté bankám  10  39 468 4 571
Úv ry a p j ky poskytnuté klient m 11 5 939 273 2 963 009
Pohledávky z obchodních vztah  a ostatní aktiva 12 3 435 5 599
Investice ve spole n  ovládaných spole nostech 14 68 313 164 382
Hmotný majetek 15 9 735 10 987
Pohledávky z odložené dan  16 37 074 18 488
Aktiva celkem 7 290 400 4 279 836

   
ZÁVAZKY     
Finan ní závazky k obchodování   7  4 761 -
Závazky spojené s ukon ovanou inností  9  174 744 163 572
Vklady a úv ry od bank   17  1 588 783 263 838
Vklady a úv ry od klient   18  2 452 075 554 620
Vydané dluhové cenné papíry  19  482 290 709 186
Obchodní a ostatní závazky 20 34 586 35 317
Závazky ze splatné dan  z p íjm   28  5 901 11 385
Závazky celkem   4 743 140 1 737 918
    
VLASTNÍ KAPITÁL    
Základní kapitál 21 532 536 532 536
Nerozd lený zisk a ostatní fondy  21  1 996 034 1 988 513
Vlastní kapitál p ipadající akcioná m mate ské spole nosti 21  2 528 570 2 521 049
Nekontrolní podíly spojené s ukon ovanou innosti   18 690 20 869
Vlastní kapitál celkem   2 547 260 2 541 918
    
Vlastní kapitál a závazky celkem   7 290 400 4 279 836

 
 

P íloha uvedená na stranách 17 až 38 tvo í nedílnou sou ást této mezitímní konsolidované ú etní záv rky.  
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 MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 za období kon ící 30. ervna 2020 
         v tis. K

 Bod  30. ervna 2020 30. ervna 2019
Úrokové výnosy 22  111 937 95 999
Úrokové náklady 22  -58 286 -55 107

istý úrokový výnos  53 651 40 892

   
Výnosy z poplatk  a provizí  23   - 24
Náklady na poplatky a provize  23   -7 711 -429

istý náklad z poplatk  a provizí     -7 711 -405
     

ist zisk z obchodování  24   24 228 11 902
Ostatní provozní výnosy  25   159 1 078
Celkové isté výnosy    70 327 53 467
     
Osobní náklady 27  -5 865 -4 706
Odpisy a amortizace 15  -1 252 -1 199
Snížení hodnoty a odpis úv r   13   -21 988 2 098
Ostatní provozní náklady  26   -6 555 -6 455
Provozní náklady celkem  -35 660 -10 262

   
Zisk/Ztráta ze spole n  ovládaných spole ností  14   -89 932 15 457
Zisk p ed zdan ním z pokra ujících inností  -55 265 58 662
     
Da  z p íjm   28   17 331 -10 803

istý zisk za období z pokra ujících inností    -37 934 47 859
     

istá ztráta za období z ukon ovaných inností    -25 671 -9 164
ZISK ZA OBDOBÍ    -63 605 38 695
     
Zisk/ztráta za období p ipadající akcioná m    -61 076 39 168
   Z pokra ujících inností    -37 934 47 859
   Z ukon ovaných inností    -23 142 -8 691
     
Zisk/ztráta za období p ipadající nekontrolním 
podíl m    -2 529 -473
   Z ukon ovaných inností    -2 529 -473
     
     
Zisk na akcii základní i z ed ný (v K )  29   -0,057 0,037

 

P íloha uvedená na stranách 17 až 38 tvo í nedílnou sou ást této mezitímní konsolidované ú etní záv rky.  
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 MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU (dále i „OCI“) 
 za období kon ící 30. ervna 2020 

v tis. K   
 30. ervna 2020 30. ervna 2019
Zisk za období -63 605 38 695

OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK – položky, které jsou nebo mohou být 
následn  reklasifikovány do zisku nebo ztráty  
Kurzové rozdíly z p evodu záv rek zahrani ních jednotek na jinou m nu 24 545 -3 148
Podíl na ostatním úplném výsledku spole n  ovládaných spole ností 9 609 -1 345
OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK – položky, které nebudou následn  
reklasifikovány do zisku nebo ztráty 
P ecen ní investi ních nástroj  v reálné hodnot  do ostatního úplného 
výsledku 34 793 24 362
Ostatní úplný výsledek za období celkem 68 947 19 869

CELKOVÝ ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ 5 342 58 564

   
Celkový úplný výsledek za období p ipadající akcioná m:  7 521 59 131
Z pokra ujících inností  30 663 67 822
Z ukon ovaných inností  -23 142 -8 691
   
Celkový úplný výsledek za období p ipadající nekontrolním podíl m:  -2 179 -567
Z ukon ovaných inností   -2 179 -567

  
 

P íloha uvedená na stranách 17 až 38 tvo í nedílnou sou ást této mezitímní konsolidované ú etní záv rky.  
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 MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEN ŽNÍCH TOK  
 za období kon ící 30. ervna 2020 

v tis. K   
Bod 30. ervna 2020 30. ervna 2019

P N ŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ INNOSTI  
Zisk p ed zdan ním z pokra ující a ukon ované innosti -80 936 49 498
  
Upravené o:  

Odpisy a amortizace 15 1 252 1 199
Tvorba a rozpušt ní opravné položky k úv r m 13 21 988 -2 098

istý úrokový výnos 22 -53 651 -40 892
Zisky/Ztráty ze spole n  ovládaných spole ností 14 89 932 -15 457
Nerealizované kurzové zisky/ztráty -75 969 5 736

Provozní zisk/ztráta p ed zm nou pracovního kapitálu -97 384 -2 014
Zm na finan ních aktiv k obchodování 7.1 -30 493 -4 171
Zm na aktiv a závazk  spojených s ukon ovanou inností 9 827 -14 128
Zm na poskytnutých úv r  a p j ek -2 563 635 296 167
Zm na obchodních pohledávek a ostatních aktiv 2 346 3 638
Zm na závazk  k obchodování 7.2 4 761 -499
Zm na p ijatých úv r  a p j ek a dluhových cenných papír  2 656 289 -48 326
Zm na obchodních a ostatních závazk  20 629 -14 347
Pen žní toky z (použity v) provozu -17 660 216 320
Úroky p ijaté 45 612 31 423
Úroky zaplacené -42 562 -49 458
Zaplacená da  z p íjm  -7 606 -8 261
Pen žní toky použité v provozní innosti -22 216 190 024

 
P N ŽNÍ TOKY Z INVESTI NÍ INNOSTI  
P íjmy z / výdaje na navýšení kapitálu ve spole n  ovládané 
spole nosti -1 406 -1 435
Výdaje na investice ve spole n  ovládaných spole nostech 9 - -174 795
P ír stky hmotného majetku 15 - -44
Pen žní toky z/použité v investi ní innosti -1 406 -176 274

 
P N ŽNÍ TOKY Z FINAN NÍ INNOSTI  
Platby závazk  z finan ního leasingu -1 148 -
Pen žní toky použité ve finan ní innosti -1 148 -

 
istý p ír stek/úbytek pen z a pen žních ekvivalent  -24 770 13 750

Peníze a pen žní ekvivalenty na po átku období 6 50 392 45 931
Vliv kurzových rozdíl  na peníze a pen žní ekvivalenty 33 6 507
Peníze a pen žní ekvivalenty na konci období 6 25 655 66 188

P íloha uvedená na stranách 17 až 38 tvo í nedílnou sou ást této mezitímní konsolidované ú etní záv rky. 
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Spole nost RMS Mezzanine, a.s. (dále jen „Spole nost“ nebo „mate ská spole nost“) je akciová spole nost registrovaná 
v eské republice se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PS  186 00, I  000 25 500, zapsaná v obchodním rejst íku 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495, dne 1. ledna 1991. Její mate skou a nejvyšší holdingovou 
spole ností je spole nost SIMFAX TRADING LIMITED, p i emž nejvyšší ovládající osobou je Ing. Mgr. Boris Procik.  

Hlavními podnikatelskými innostmi Spole nosti a jejích dce iných spole ností (dále jen „Skupina“) jsou investi ní aktivity 
a poskytování úv r  malým a st edním podnik m.  

Spole nost RMS Mezzanine, a.s. je kótovaná na Burze cenných papír  Praha. 

Akcioná ská struktura Spole nosti k 30. ervnu 2020 a 31. prosinci 2019 

Podíl na základním kapitálu, respektive na hlasovacích právech: 

 30. ervna 2020 31. prosince 2019
  SIMFAX TRADING LIMITED 85,37% 85,37%
  J&T PERSPEKTIVA smíšený otev ený podílový fond 7,36% 7,36%
  MUSTAND INVESTMENT LIMITED 5,50% 5,50%
  Ostatní akcioná i 1,77% 1,77%

 100,00% 100,00%

P edstavenstvo a dozor í rada Spole nosti 

Složení p edstavenstva Spole nosti k 30. ervnu 2020: 
Ing. Mgr. Boris Procik   p edseda    den vzniku funkce 12. b ezna 2018 
Mgr. Lenka Chochlík Barteková  místop edseda   den vzniku lenství 12. b ezna 2018 
Ing. Zdenka Madunická                    len    den vzniku lenství 30. dubna 2019 

 
Složení dozor í rady Spole nosti k 30. ervnu 2020: 
JUDr. Martin Bu ko    p edseda    den vzniku funkce 19. ervna 2019 
Ing. Gabriel Ribo   len    den vzniku lenství 20. ervna 2018 
Ing. Lenka Váchová   len    den vzniku lenství 19. ervna 2019 

Výbor pro audit  

Složení výboru pro audit k 30. ervnu 2020: 
Ing. Ján Užík, PhD., CA    p edseda    den vzniku funkce 16. ervna 2017 
Ing. Branislav Novotný   len    den vzniku funkce 16. ervna 2017 
Ing. Silvia Karcolová   len    den vzniku funkce 1. ledna 2018 

Zm ny v p edstavenstvu, dozor í rad  a výboru pro audit Spole nosti v pr b hu roku 2020 a po datu ú etní záv rky 

V pr b hu roku 2020 a po datu ú etní záv rky nedošlo k žádným zm nám. 

Vymezení ú etního období 

Mezitímní konsolidovaná ú etní záv rka Skupiny za období kon ící 30. ervna 2020 obsahuje ú etní záv rku mate ské 
spole nosti a jejích dce iných spole ností (souhrnn  pod názvem „Skupina“). Všechny spole nosti Skupiny mají stejné 
ú etní období. 
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Spole nosti v rámci Skupiny  

Seznam spole ností v rámci Skupiny k 30. ervnu 2020 a 31. prosinci 2019 je uveden níže: 

    erven 2020 Prosinec 2019 

Obchodní jméno Zem  sídla 

Datum 
založení/ 
akvizice 

Funk ní 
m na 

Podíl 
(v %) 

Kons. 
metoda  

Podíl  
(v %) 

Kons. 
metoda 

RMS Mezzanine, a.s. eská 
republika 

1. 1. 1991 CZK -   - 

 RMS Mezzanine, a.s., 
organiza ná zložka Slovensko 

Slovensko 19. 1. 2011 EUR 100 Plná 100 Plná 

 RMSM1 LIMITED Kypr 21. 11. 2006 EUR 100 Plná 100 Plná 
 Prosperus FGS II Chorvatsko 1. 3. 2011 HRK 43,33 Ekvivalence 43,33 Ekvivalence 
 Avonside Holdings GmbH Rakousko 21. 12. 2018 EUR 35 Ekvivalence 35 Ekvivalence 
 SFD druhá správa aktív, 

družstvo* 
Slovensko 21. 12. 2018 EUR 100 Plná 100 Plná 

 AGRO-LENT s.r.o. Slovensko 5. 3. 2019 EUR 50 Plná 50 Plná 
 FARMA AGRO-Dúbrava 

s.r.o 
Slovensko 16. 5. 2019 EUR 50 Plná 50 Plná 

 BKL - ENERGO s. r. o. Slovensko 16. 5. 2019 EUR 50 Plná 50 Plná 
 SFD prvá správa aktív, 

družstvo** 
Slovensko 9. 1. 2019 EUR 100 Plná 100 Plná 

 Po nohospodárske 
družstvo v Kluknave 

Slovensko 7. 2. 2019 EUR 83,80 Plná 83,80 Plná 

 Kluknavská mliekáre  - 
obchodno - odbytové 
družstvo*** 

Slovensko 7. 2. 2019 EUR 83,41 Plná 83,41 Plná 

 AGRO-LENT s.r.o. Slovensko 5. 3. 2019 EUR 50 Plná 50 Plná 
 FARMA AGRO-Dúbrava 

s.r.o 
Slovensko 16. 5. 2019 EUR 50 Plná 50 Plná 

 BKL - ENERGO s. r. o. Slovensko 16. 5. 2019 EUR 50 Plná 50 Plná 
*) Skupina vlastní podíl 100 % p es její mate skou spole nost RMS Mezzanine, a.s. vlastnící 94,24% a její dce inou spole nost RMSM1 
LIMITED vlastnicí 5,76% podíl.  
**) Skupina vlastní podíl 100 % p es její mate skou spole nost RMS Mezzanine, a.s. vlastnící 94,24% a její dce inou spole nost RMSM1 
LIMITED vlastnicí 5,76% podíl. 
***) Po nohospodárske družstvo v Kluknave vlastní 99,54% podíl ve spole nosti Kluknavská mliekáre  - obchodno - odbytové družstvo. 
V tabulce je uveden podíl Skupiny (83,8% x 99,54% = 83,41%) 

Na po átku roku 2019 družstvo SFD prvá správa aktív, družstvo, koupilo na Slovensku 83,80% podíl v Po nohospodárskom 
družstve v Kluknave, 50% podíl ve spole nosti AGRO-LENT s.r.o. a 50% podíl ve spole nosti FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o. 
Zbylých 50 % podílu v AGRO-LENT s.r.o. a FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o. koupilo družstvo SFD druhá správa aktív, družstvo. 
P es spole nost Po nohospodárske družstvo v Kluknave vlastní Skupina 83,41% podíl ve spole nosti Kluknavská 
mliekáre  - obchodno - odbytové družstvo. Spole nost RMS Mezzanine, a.s. nabyla ú asti v družstvech SFD prvá správa 
aktív, družstvo a SFD druhá správa aktív, družstvo (a v dalších jimi následn  po ízených spole nostech/družstvech) 
výhradn  za ú elem dalšího prodeje. Tento zám r vedl spole nost k uzav ení smluvní dohody s t etí stranou, na základ  
které mají ob  strany možnost po 1. únoru 2020 vyžadovat od protistrany uzav ení smlouvy o budoucím prodeji. Z tohoto 
d vodu Skupina klasifikovala tyto majetkové ú asti od samého po átku jako držené k prodeji a k 30. ervnu 2020 byly 
aktiva a závazky výše uvedených spole ností vykázány v mezitímním konsolidovaném výkazu finan ní pozice na ádku 
Aktiva spojená s ukon ovanou inností/Závazky spojené s ukon ovanou inností v souladu s IFRS 5 Dlouhodobá aktiva 
držená k prodeji a ukon ované innosti. 

Mate ská spole nost RMS Mezzanine, a.s. dále vlastní v roce 2020 a 2019 podíl ve spole n  ovládané spole nosti 
Prosperus FGS II. Od roku 2018 vlastní i podíl ve spole nosti Avonside Holding GmbH. Ob  spole nosti jsou do 
konsolidované ú etní záv rky zahrnuty ekvivalen ní metodou. V roce 2018 Skupina uskute nila akvizici v b loruské 
spole nosti    ( esky „Bezpe né cesty B loruska“, se sídlem v Minsku) nákupem 35% podílu 
v její mate ské spole nosti Avonside Holdings GmbH (se sídlem ve Vídni). V této spole nosti má 99,9% podíl spole nost 
Avonside Holdings GmbH a 0,1% fyzická osoba.    („Bezpe né cesty B loruska“) má s vládou 
B loruska podepsanou investi ní smlouvu, platnou do roku 2036, na základ  které je jediným provozovatelem 
monitorovacího dopravního systému. V roce 2019 RMS Mezzanine, a.s. uzav ela opci na prodej spole nosti Avonside 
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Holding GmbH s cílem odprodeje b hem následujících 12ti m síc . Skupina následn  klasifikovala Avonside Holding 
GmbH jako vy azovanou skupinu drženou k prodeji.  

2. VÝZNAMNÉ Ú ETNÍ ZÁSADY 

2.1 Prohlášení o shod  

Mezitímní konsolidovaná ú etní záv rka je sestavena v souladu s Mezinárodními standardy ú etního výkaznictví ve zn ní 
p ijatém Evropskou unií.  

Mezitímní konsolidovaná ú etní záv rka byla schválená p edstavenstvem dne 31. srpna 2020. 

2.2 Východiska sestavování ú etní záv rky 

Mezitímní konsolidovaná ú etní záv rka je sestavena za použití oce ovací báze historických cen (po izovacích cen) 
krom  n kterých finan ních nástroj  (derivátové finan ní nástroje, finan ní majetek a závazky oce ované reálnou 
hodnotu výsledkov  nebo do ostatního úplného výsledku hospoda ení), které jsou ocen ny reálnými hodnotami, jak je 
uvedeno níže v ú etních pravidlech. Historická cena obecn  vychází z reálné hodnoty protihodnoty poskytnuté vým nou 
za aktiva. 

Mezitímní konsolidovaná ú etní záv rka je sestavená v eských korunách (K ), zaokrouhlených na tisíce eských korun.  

Ú etní metody byly spole nostmi ve Skupin  aplikovány konzistentn  a v souladu s minulým ú etním obdobím. 

Použití úsudk , p edpoklad  a odhad  

Sestavení mezitímní ú etní záv rky v souladu s Mezinárodními standardy ú etního výkaznictví ve zn ní p ijatém EU 
vyžaduje použití r zných úsudk , p edpoklad  a odhad . Tyto mají vliv na ástky vykazovaného majetku, závazk , výnos  
a náklad . Skute né výsledky se však pravd podobn  budou lišit od t chto odhad . Zásadní ú etní odhady a úsudky 
provedené managementem, které nesou zna né riziko zp sobení významné úpravy v p íštím ú etním období, jsou 
popsány v bod  3.  

Odhady a související p edpoklady jsou pr b žn  revidovány. Pokud se p ehodnocení ú etních odhad  vztahuje pouze k 
jednomu ú etnímu období, vykáže se v tomto období, pokud p ehodnocení ovlivní sou asné i budoucí ú etní období, 
vykáže se v období, kdy došlo k p ehodnocení a také v budoucích obdobích.  

Aplikace nových IFRS (International Financial Reporting Standards) 

Skupina aplikovala všechny IFRS a jejich interpretace ve zn ní p ijatém Evropskou unií (dále „EU“) v etn  všech dodatk  
k p ijatým standard m. 

(i) Následující standardy, novelizace standard  a interpretace jsou poprvé ú inné pro rok za ínající 1. ledna 2020 a byly 
tak použité p i sestavování této mezitímní konsolidované ú etní záv rky. 

Novelizace IAS 1 Sestavování a zve ej ování ú etní záv rky a IAS 8 Ú etní pravidla, zm ny v ú etních odhadech  
a chyby 

Definice pojmu významný, což je v rámci standard  IFRS d ležitý ú etní koncept, spole nostem pomáhá p i rozhodování, 
zda mají být ur ité informace zahrnuty do ú etní záv rky. Aktualizovaná definice upravuje standardy IAS 1 Sestavování 
a zve ej ování ú etní záv rky a IAS 8 Ú etní pravidla, zm ny v ú etních odhadech a chyby. 

Nová definice pojmu „významný“: Informace jsou významné, pokud lze d vodn  o ekávat, že by jejich opomenutí, 
chybné uvedení nebo zast ení mohlo ovlivnit rozhodnutí primárních uživatel  ú etní záv rky pro obecné ú ely p ijímaná 
na základ  této ú etní záv rky, která poskytuje finan ní informace o konkrétní ú etní jednotce.   

Novelizace nem la významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

Úprava odkaz  na koncep ní rámec ve standardech IFRS 

V t chto standardech byly provedeny zm ny tak, aby správn  odkazovaly na zrevidovaný koncep ní rámec: IFRS 2, IFRS 
3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 a SIC-32. 
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Novelizace nem la významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

Novelizace IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 ve vztahu k reform  referen ních úrokových sazeb  

Upravuje specifické požadavky na zajiš ovací ú etnictví tak, aby ú etní jednotky uplat ovaly tyto požadavky na 
zajiš ovací ú etnictví za p edpokladu, že referen ní hodnota úrokové sazby, na které jsou založené zajiš ované pen žní 
toky a pen žní toky ze zajiš ovacího nástroje, nebude v d sledku reformy referen ních úrokových sazeb zm n na.  

Novelizace nem la významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

Novelizace IFRS 3 Podnikové kombinace 

Úpravy IFRS 3 Definice podniku p edstavují zm ny v p íloze A Definice pojm , v aplika ní p íru ce a ilustrativních 
p íkladech k IFRS 3. 

Novelizace nem la významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

(ii) Do data schválení této ú etní záv rky byly vydány následující nové a novelizované IFRS, které však nebyly k po átku 
b žného ú etního období ú inné a Skupina je nepoužila p i sestavování této mezitímní konsolidované ú etní záv rky 

Novelizace IFRS 3: Odkaz na koncep ní rámec 

Rada IASB vydala v kv tnu 2020 novelizaci Odkaz na Koncep ní rámec obsahující úpravy standardu IFRS 3 Podnikové 
kombinace, které aktualizují zastaralý odkaz v IFRS 3, aniž by významn  m nily jeho požadavky. Úpravy IFRS 3 jsou ú inné 
pro ro ní období za ínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu. D ív jší uplatn ní je povoleno, pokud jednotka sou asn  
nebo d íve uplatní i všechny ostatní aktualizované odkazy (vydané dohromady v aktualizovaném Koncep ním rámci). 

Skupina p edpokládá, že zm ny nebudou mít významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

Novelizace IFRS 16 v d sledku pandemie COVID-19 

IASB vydala 28. kv tna 2020 novelu IFRS 16 Leasing nazvanou Covid-19-Related Rent Concessions. Díky této novele 
nájemci již nemusí úlevy týkající se leasingu, které dostali v souvislosti s koronavirovou pandemií, ú tovat podle IFRS 16 
jako modifikaci leasingu. Novela se ale týká pouze nájemc , pro pronajímatele platí stávající ustanovení IFRS 16. 

Novela je závazná pro ádné ú etní období za ínající 1. ervna 2020, lze ji ale uplatnit již p ed tímto datem, a to na 
všechny ú etní záv rky, které k 28. kv tnu 2020 ješt  nebyly schválené. 

Skupina p edpokládá, že zm na nebude mít významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

Standard IFRS 17 Pojistné smlouvy 

Standard IFRS 17 nahrazuje standard IFRS 4  Pojistné smlouvy a s nimi související interpretace. Nový standard vyžaduje 
ocen ní pojistných závazk  ve výši sou asné hodnoty pln ní a nabízí ucelen jší p ístup k oce ování a vykazování 
veškerých pojistných smluv. 

Bude ú inný pro období, která za ínají 1. ledna 2023 nebo pozd ji. 

Skupina p edpokládá, že zavedení standardu IFRS 17 nebude mít významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní 
záv rku. 

Novelizace IAS 1 Prezentace finan ních výkaz : Klasifikace závazk  jako krátkodobé a dlouhodobé. 

Úpravy se týkají pouze vykazování závazk  ve výkazu o finan ní pozici. Tato novelizace nabízí konzistentní p ístup p i 
rozlišování závazk  s nejistou splatností na krátkodobé (splatné nebo pravd podobn  splatné b hem jednoho roku) a 
dlouhodobé.  

Zm ny budou ú inné pro ro ní ú etní období za ínající 1. lednem 2023 nebo pozd ji a použijí se retrospektivn . 

Skupina p edpokládá, že zm na nebude mít významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

Novelizace IAS 16 Pozemky, budovy a za ízení – p íjmy p ed zamýšleným použitím 

Novelizace zakazuje ode ítat od po izovací ceny položky pozemk , budov a za ízení jakékoli p íjmy z prodeje položek 
vzniklých p i doprav  aktiva na jeho místo ur ení a uvedení do stavu pot ebného k používání aktiva v souladu s požadavky 



Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 202022

 

 

vedení ú etní jednotky. Místo toho vykazuje ú etní jednotka p íjmy z prodeje takových položek a náklady na jejich výrobu 
v hospodá ském výsledku. 

Zm ny budou ú inné pro ro ní ú etní období za ínající 1. lednem 2022 nebo pozd ji. 

Skupina p edpokládá, že zm na nebude mít významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

Novelizace IAS 37: Nevýhodné smlouvy – náklady na spln ní smlouvy 

Úpravy up es ují, že „náklady na spln ní“ smlouvy zahrnují „náklady, které se p ímo týkají smlouvy“. Náklady, které se 
p ímo týkají smlouvy, mohou být bu  p ír stkové náklady na spln ní smlouvy (nap íklad p ímé mzdové náklady, 
materiál), nebo alokace jiných náklad , které se p ímo týkají pln ní smluv (nap íklad alokace odpis  položky pozemk , 
budov a za ízení využívané p i pln ní smlouvy).  

Zm ny budou ú inné pro ro ní ú etní období za ínající 1. lednem 2022 nebo pozd ji. 

Skupina p edpokládá, že zm na nebude mít významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

Ro ní zdokonalení IFRS standard  2018–2020 

Cyklus upravuje standardy IFRS 1 První p ijetí Mezinárodních standard  ú etního výkaznictví, IFRS 9 Finan ní nástroje, 
IFRS 16 Leasingy a IAS 41 Zem d lství. Úpravy IFRS 1, IFRS 9 a IAS 41 jsou ú inné pro ro ní období za ínající 1. ledna 2022 
nebo po tomto datu. D ív jší uplatn ní je povoleno. Úprava IFRS 16 se týká pouze ilustrativního p íkladu, který není 
sou ástí standardu, datum ú innosti tedy není uvedeno. 

Skupina p edpokládá, že zm na nebude mít významný dopad na mezitímní konsolidovanou ú etní záv rku. 

(iii) Další nové Mezinárodní standardy ú etního výkaznictví a interpretace, které nejsou dosud v platnosti 

Skupina p ed asn  neaplikovala žádné standardy IFRS, pokud p ijetí není povinné ke dni sestavení mezitímního výkazu 
o finan ní pozici. Tam, kde p echodná ustanovení v p ijatém IFRS dávají možnost ú etní jednotce se rozhodnout, zda 
použije nové standardy do budoucna, i zp tn , zvolí si Skupina aplikaci standardu prospektivn  od data p echodu.  

Vedení Skupiny neo ekává, že tyto nové standardy budou mít významný dopad na (mezitímní) konsolidovanou ú etní 
záv rku Skupiny. 

3. D LEŽITÉ Ú ETNÍ ÚSUDKY A KLÍ OVÉ ZDROJE NEJISTOTY P I ODHADECH 

P i uplat ování ú etních pravidel Skupiny se od vedení vyžaduje, aby provedlo úsudky a vypracovalo odhady  
a p edpoklady o výši ú etní hodnoty aktiv a závazk , která není okamžit  z ejmá z jiných zdroj . Odhady a p íslušné 
p edpoklady se realizují na základ  zkušeností z minulých období a jiných faktor , které se v daném p ípad  považují za 
relevantní. Skute né výsledky se od t chto odhad  mohou lišit. 

Odhady a p íslušné p edpoklady se pravideln  prov ují. Opravy ú etních odhad  se vykazují v období, ve kterém byl 
daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na p íslušné období), nebo v období vytvo ení opravy a v budoucích 
obdobích (pokud má oprava vliv na b žné i budoucí období).  

3.1 Finan ní aktiva a závazky v reálné hodnot  p ecen ná výsledkov  

P i oce ování aktiva nebo závazku reálnou hodnotou Skupina, pokud je to možné, obvykle používá zjistitelná tržní data. 
Reálné hodnoty jsou rozd leny do r zných úrovní v hierarchii založené na použitých vstupech v oce ovací technice, a to 
následujícím zp sobem: 

 Úrove  1: ceny totožných aktiv nebo závazk  kotované na aktivních trzích (neupravené) 

 Úrove  2: vstupy jiné než kótované ceny zahrnuté v Úrovni 1, které jsou objektivn  zjistitelné pro aktiva a závazky, 
a to bu  p ímo (tj. ceny podobných nástroj ), nebo nep ímo (tj. odvozeny od takových cen) 

 Úrove  3: vstupní údaje, které nevycházejí z objektivn  zjistitelných tržních dat (objektivn  nezjistitelné vstupní 
údaje) 
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Pokud pro daný finan ní nástroj neexistuje aktivní trh, je reálná hodnota odhadnuta pomocí oce ovacích technik. P i 
použití oce ovacích technik vedení uplat uje odhady a p edpoklady, které vycházejí z dostupných informací o odhadech 
a p edpokladech, které by uplatnili ú astníci trhu p i stanovení ceny daného finan ního nástroje. 

3.2 Poskytnuté úv ry a p j ky 

Opravné položky respektive ztráty ze snížení návratné hodnoty poskytnutých úv r  a p j ek jsou managementem 
Skupiny odhadovány za použití oce ovacích technik v souladu s IFRS 9. P i použití oce ovacích technik, management 
zohled uje veškeré dostupné informace týkající se ekonomického a konkuren ního prost edí konkrétního dlužníka, 
informací dostupných z trhu, v etn  zohledn ní finan ní situace a o ekávaných pen žních tok  dlužníka po zohledn ní 
zabezpe ení úv ru i p j ky a záruk p ijatých od t etích stran.  

Poskytnuté úv ry a p j ky lze kategorizovat zejména následujícím zp sobem: 

 Financování i refinancování real estate projekt ; návratná hodnota takových pohledávek je zpravidla ur ena na 
základ  znaleckých posudk  konkrétního majetku, který je p edm tem financování i refinancování; tento majetek 
je astokrát zastaven ve prosp ch Skupiny. 

 Akvizi ní financování; návratná hodnota takových pohledávek je zpravidla ur ena hodnotou podkladového aktiva, 
a to dle daného konkrétního p ípadu kótovanou tržní cenou na aktivním trhu, odvozením ceny na základ  
porovnání s porovnatelnými instrumenty na trhu nebo na základ  dat neporovnatelných s trhem p i zohledn ní 
finan ní a výkonnostní situace podkladového aktiva a dlužníka samotného. 

 Projektové/p edprojektové financování; návratná hodnota pohledávek je ur ena na základ  zohledn ní mnoha 
faktor  zahrnující finan ní, ekonomickou a výkonnostní situaci daného projektu a dlužníka a zohledn ní reálných 
a plánovaných pen žních tok .   

 Rozvojové financování; návratná hodnota pohledávek se posuzuje kombinací plánovaných pen žních tok , 
srovnatelných transakcí a/nebo znaleckých posudk  s p ihlédnutím k o ekávané velikosti relevantního trhu  
a pot eb  kapitálových výdaj  rozvojového projektu. 

 

3.3 Podnikové kombinace a alokace kupní ceny  

P i podnikové kombinaci jsou identifikovatelná aktiva, závazky a podmín né závazky nabývané spole nosti vykázány  
a ocen ny jejich reálnými hodnotami ke dni akvizice. Alokace celkové kupní ceny mezi istá nabytá aktiva se pro ú ely 
vykazování ú etní záv rky provádí za podpory odborných poradc . 

Oce ovací analýza vychází z historických a výhledových informací dostupných k datu podnikové kombinace. Veškeré 
výhledové informace, které mohou ovlivnit reálnou hodnotu nabytých aktiv, jsou založeny na o ekávání budoucího 
konkuren ního a hospodá ského prost edí ze strany vedení spole nosti.  

Výsledky oce ovacích analýz se rovn ž používají pro stanovení dob odepisování a amortizace hodnot p i azených 
konkrétním položkám dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

4. ZM NY V Ú ETNÍCH PRAVIDLECH 

Ú etní pravidla použitá v této mezitímní konsolidované ú etní záv rce za období kon ící 30. ervna 2020 jsou stejná jako 
v konsolidované ú etní záv rce sestavené k 31. prosinci 2019 s výjimkou aplikace p íslušných Mezinárodních standard  
ú etního výkaznictví jak popsáno v bod  2. 

5. D SLEDKY PANDEMIE COVID-19 

První tvrtletí roku 2020 bylo významn  ovlivn no náhlým rozší ením COVID-19, které Sv tová zdravotnická organizace 
(WHO) potvrdila jako globální pandemii dne 11. b ezna 2020. V reakci na zdravotní rizika a rychlé ší ení viru místní vlády 
zavedly adu omezujících opat ení. Volný pohyb osob byl omezen na to, co p íslušné vlády považovaly za nezbytn  nutné. 
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V tšina podnik  (s výjimkou obchod  s potravinami nebo lékáren) byla nucena uzav ít. Také ubytovací, restaura ní 
za ízení a poskytovatele služeb musela p erušit provoz, aby se zabránilo shromaž ování v tších skupin obyvatel. Výuka 
na školách byla p erušena. V kv tnu a ervnu byla tato omezení postupn  zrušena. 

Zavedená opat ení m la negativní dopad na v tšinu trh  bez odv tvové nebo geografické diferenciace. K 21. b eznu 
2020 se americký akciový trh (m eno indexem S&P 500) snížil o více než 30% ve srovnání se svým vrcholem na konci 
února téhož roku. Burza cenných papír  Praha, as, ztratila více než 35% k maxim m roku 2020 a od té doby se áste n  
zotavila. 

I p es rozsáhlé fiskální a m nové pobídky p edložené místními vládami a m novými orgány z stává výhled na p íští 
m síce a celkový dopad pandemie COVID-19 nejasný a nejistota z stává ur ujícím faktorem vývoje trhu. 

Opat ení realizovaná Skupinou: 

Skupina pe liv  sleduje vývoj viru i vládní p edpisy a doporu ení a pravideln  informuje své zam stnance. Skupina 
zavedla opat ení na ochranu zdraví zam stnanc  p i zachování innosti. 

O ekávaný dopad na innost Skupiny: 

Skupina pravideln  komunikuje se svými klienty. Pokud jde o COVID-19, Spole nost analyzovala své úv rové portfolio  
a identifikovala, že nemá klienty z nejzraniteln jších segment , p edevším v oblasti cestovního ruchu, zábavy, 
automobilového pr myslu a maloobchodu.  

Skupina pe liv  sleduje p ístupy ú astník  bankovního trhu a stanoviska, doporu ení a regula ní opat ení sd lená 
regula ními orgány, jako je nap íklad odložení splátek, uvoln ní splátkových kalendá , zrušení n kterých typ  nebo 
ásti úrok  nebo poplatk , atd. V souvislosti s ekonomickými d sledky pandemie COVID-19 nep edpokládáme, že by 

byla finan ní situace klient  nep ízniv  ovlivn na, což by mohlo ohrozit jejich schopnost dostát svým závazk m podle 
stávajících smluvních podmínek. Skupina pokra uje ve sledování a vyhodnocování kvality svého úv rového portfolia.  

Podle informací, které má vedení Skupiny k datu zve ejn ní ú etní záv rky k dispozici, výše uvedená situace neovliv uje 
p edpoklad nep etržitého trvání, na jehož základ  byla tato ú etní záv rka sestavena. Vedení však nem že vylou it 
možnost, že prodloužená blokovací období, stup ování závažnosti takových opat ení nebo následný nep íznivý dopad 
takových opat ení na ekonomické prost edí, ve kterém Skupina p sobí, bude mít nep íznivý dopad na Skupinu a její 
finan ní situaci a provozní výsledky ve st edn dobém a dlouhodobém horizontu. Vedení nadále pe liv  sleduje situaci  
a bude reagovat na zmírn ní dopadu takových událostí a okolností, které nastanou. Skupina neuvažuje o využití ve ejné 
podpory. 

6. PENÍZE A PEN ŽNÍ PROST EDKY 

V mezitímním konsolidovaném výkazu finan ní pozice na ádku Peníze a pen žní prost edky Skupina vykazuje 
následující: 

v tis. K  
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Peníze v hotovosti 55 49
B žné ú ty v bankách 25 600 50 343
Ztráta ze snížení hodnoty -254 -253
Celkem 25 401 50 139
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Níže uvedená tabulka ukazuje složení pen z a pen žních ekvivalent  uvedených v mezitímním konsolidovaném výkazu 
pen žních tok , nebo  ztráta ze snížení hodnoty do výkazu pen žních tok  nevstupuje: 

v tis. K  
  30. ervna 2020 31. prosince 2019

Peníze v hotovosti 55 49
B žné ú ty v bankách 25 600 50 343

Celkem 25 655 50 392

7. FINAN NÍ AKTIVA A ZÁVAZKY K OBCHODOVÁNÍ 

Skupina má dlouhodob  uzav ený derivátový kontrakt na krytí kurzového rizika s J&T Bankou, a.s. 

7.1 Finan ní aktiva k obchodování 

v tis. K   
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Deriváty  
M nové forwardy – úrove  2 - 3 955
Akciové opce k obchodování – úrove  2 47 963 13 516
Celkem 47 963 17 471

 

7.2 Finan ní závazky k obchodování 

v tis. K  
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Deriváty  
M nové forwardy – úrove  2 4 761 -
Celkem 4 761 -

8. INVESTI NÍ NÁSTROJE OCE OVANÉ REÁLNOU HODNOTOU DO OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU 

Skupina má zám r akcie držet a inkasovat dividendu, proto akcie za adila do portfolia Investi ní nástroje oce ované 
reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku.  

K 30. ervnu 2020 a k 31. prosinci 2019 Skupina vlastnila p evážn  akcie Tatry mountain resorts, a.s., jak lze vid t 
v následující tabulce a rovn ž popsáno dále: 

v tis. K   
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Akcie (kótované) 572 993 511 224

Tatry mountain resorts, a.s. 572 950 511 176
Ostatní 43 48

Akcie (nekótované) - -
Celkem 572 993 511 224

Ocen ní investi ních nástroj  oce ovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku k 30. ervnu 2020 

v tis. K   
  Akcie (kótované)  Celkem
Úrove  1 – kótovaná tržní cena 572 993 572 993
 572 993 572 993
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Ocen ní investi ních nástroj  oce ovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku k 31. prosinci 2019 

v tis. K   
  Akcie (kótované)  Celkem
Úrove  1 – kótovaná tržní cena 511 224 511 224
 511 224 511 224

Skupina k 30. ervnu 2020 vlastní 595 181 ks akcií spole nosti Tatry mountain resorts, a.s. v ocen ní 572 950 tis. K  (595 
181 ks v ocen ní 511 176 tis. K  k 31. prosinci 2019). Celkem 588 166 ks akcií bylo k 30. ervna 2020 a k 31. prosinci 2019 
poskytnuto jako záruka za p ijatý úv r.  

Akcie Skupina p ece uje na reálnou hodnotu, zisky/ztráty z p ecen ní jsou zachyceny p ímo v ostatním úplném výsledku 
hospoda ení. Po zohledn ní odložené dan  iní zisk z p ecen ní akcií na reálnou hodnotu 34 793 tis. K  k 30. ervnu 2020 
(85 500 tis. K  k 31. prosinci 2019). Vzhledem ke skute nosti, že jsou tyto akcie vlastn ny zahrani ní dcerou Skupiny, 
vstupuje zm na hodnoty t chto akcií z d vod  translace do prezenta ní m ny rovn ž do celkové transla ní rezervy. 

Detail ocen ní reálnou hodnotou na úrovni 3 

K 30. ervnu 2020, respektive k 31. prosinci 2019 Skupina nevlastní akcii ocen né reálnou hodnotou 3.  

9. AKTIVA A ZÁVAZKY SPOJENÉ S UKON OVANOU INNOSTÍ A VY AZOVANÉ SKUPINY DRŽENÉ K PRODEJI 

Aktiva a závazky spojené s ukon ovanou inností 

Skupina získala v období kon ící 31. prosinci 2019 dv  dcery a n kolik družstev výhradn  za ú elem jejich dalšího prodeje 
(podrobn ji viz bod 1), proto tyto aktiva a závazky Skupina vykazuje jako ukon ovanou innost v souladu s IFRS 5 k 30. 
ervnu 2020 (respektive 31. prosinci 2019). Jedná se o družstva SFD prvá správa aktív, družstvo, SFD druhá správa aktív, 

družstvo a jejich dce iné spole nosti AGRO-LENT s.r.o., FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o, BKL - ENERGO s. r. o., 
Po nohospodárske družstvo v Kluknave a Kluknavská mliekáre  - obchodno - odbytové družstvo.  

  30. erven 2020 31. prosinec 2019
Aktiva spojená s ukon ovanou inností 386 705 389 795
Závazky spojené s ukon ovanou inností -174 744 -163 572

istá hodnota skupiny majetku spojených s ukon ovanou inností 211 961 226 223
Nekontrolní podíly spojené s ukon ovanou innosti 18 690 20 869
Zisk/(ztráta) spojené s ukon ovanou inností (vlastník  i nekontrolních podíl ) -25 671 1 843

Aktiva spojená s ukon ovanou inností p edstavují p edevším hmotný majetek v podob  zem d lské p dy  
a hospodá ských budov, výrobky a polotovary, hospodá ská zví ata, obchodní pohledávky a rovn ž goodwill plynoucí 
z akvizice této skupiny družstev. Závazky spojené s ukon ovanou inností p edstavují závazky z obchodního styku, 
bankovní úv ry, asové rozlišení a ostatní dlouhodobé a krátkodobé závazky.    

Vy azované skupiny držené k prodeji 

Skupina vlastní 35% podíl ve spole nosti Avonside Holdings GmbH, který byl po ízen za 122 165 tis. K  (4 725 tis. EUR) 
dne 21. prosince 2018. Sou ásti investice byly i dodate né po izovací náklady v celkové výši 13 362 tis. K  (519 tis. EUR). 

V roce 2019 RMS Mezzanine, a.s. uzav ela opci na prodej spole nosti Avonside Holding GmbH s cílem odprodeje b hem 
následujících 12ti m síc . Skupina následn  klasifikovala Avonside Holding GmbH jako vy azovanou skupinu drženou 
k prodeji (k 31. prosinci 2018 vykázáno jako investice ve spole n  ovládaných spole nostech). K 30. ervnu 2020 iní 
hodnota investice do spole nosti Avonside Holdings GmbH 160 040 tis. K  (144 171 tis. K  k 31. prosinci 2019). 

10. ÚV RY A P J KY POSKYTNUTÉ BANKÁM 

Netto hodnota úv r  a p j ek poskytnutým bankám v nab hlé hodnot  je uvedena v následující tabulce: 
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v tis. K  
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Terminované vklady 39 489 4 591
Ztráta ze snížení hodnoty (podrobn ji bod 13) -21 -20
Hodnota poskytnutých úv r  a p j ek bankám netto 39 468 4 571

Skupina nemá žádné úv ry a p j ky poskytnuté bankám v kategorii FVTPL a  už povinn  i dobrovoln . 

11. ÚV RY A P J KY POSKYTNUTÉ KLIENT M 

v tis. K   
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Poskytnuté úv ry a p j ky poskytnuté klient m 5 976 034 2 977 292
Ztráta ze snížení hodnoty (podrobn ji bod 13) -36 761 -14 283
Hodnota poskytnutých úv r  a p j ek klient m netto 5 939 273 2 963 009

Z statek k 30. ervnu 2020 a k 31. prosinci 2019 je tvo en opravnou položkou k úv r m poskytnutým více klient m.  

K 30. ervnu 2020 Skupina eviduje poskytnuté úv ry a p j ky celkem k 19 klient m (byly uzav eny v roce 2020 nebo 
v letech p edchozích). K 31. prosinci 2019 se jednalo o 17 klient .  

Jedná se o pohledávky, z nichž Skupin  v roce 2020 plyne úrok 4,00 % – 11,00 % p. a. (4,00 % – 11,00 % v roce 2019). 

Všechny poskytnuté úv ry a p j ky byly k datu ú etní záv rky ocen ny z statkovou hodnotou za použití metody efektivní 
úrokové míry po ode tení ztrát ze snížení hodnoty.  

Skupina nem la v roce 2020 ani 2019 žádné úv ry a p j ky poskytnuté klient m v kategorii FVTPL a  už povinn  i 
dobrovoln . 

12. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAH  A OSTATNÍ AKTIVA 

v tis. K   
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
P íjmy p íštích období  -
Pohledávky z obchodního styku 3 105 5 381

Brutto 3 105 5 381
Opravná položka (podrobn ji bod 13) - -

Zú tování s trhem cenných papír  31 29
Ostatní pohledávky 148 2
Finan ní pohledávky celkem podléhající rizikové analýze 3 284 5 412
  
Poskytnuté provozní zálohy 38 85
Náklady p íštích období 113 102
Pohledávky nefinan ního charakteru celkem 151 187
Celkem 3 435 5 599

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztah  nejsou zajišt ny. Veškeré pohledávky z obchodního styku a ostatní aktiva, 
která Skupina eviduje, jsou krátkodobé. U t chto pohledávek (se z statkovou dobou splatnosti menší než jeden rok) se 
p edpokládá, že jejich nominální hodnota p edstavuje zárove  i hodnotu reálnou. 

K 30. ervnu 2020, respektive k 31. prosinci 2019 byla vytvo ena nulová opravná položka. 
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13. ZTRÁTY Z MODELU O EKÁVANÝCH ZTRÁT (ECL) 

Následující tabulky ukazují pohyby o ekávaných úv rových ztrát u jednotlivých skupin finan ních aktiv a jejich z statky 
k 30. ervnu 2020, respektive k 30. ervnu 2019. 

a) Peníze a pen žní prost edky 

v tis. K   2019 2020

   

12m sí ní 
o ekávané 

úv rové ztráty Celkem

12m sí ní 
o ekávané 

úv rové ztráty Celkem
 

Z statek k 1. lednu  180 180 253 253

Zm ny z d vodu zm ny kreditního rizika  - - - -

Rozdíly z p epo tu cizích m n  - - 1 1

Z statek k 30. ervnu  180 180 254 254
 

b) Úv ry a p j ky poskytnuté bankám v nab hlé hodnot  

v tis. K   2019 2020

   

12m sí ní 
o ekávané 

úv rové ztráty Celkem

12m sí ní 
o ekávané 

úv rové ztráty Celkem
 

Z statek k 1. lednu  18 18 20 20

Zm ny z d vodu zm ny kreditního rizika  - - - -

Rozdíly z p epo tu cizích m n  - - 1 1

Z statek k 30. ervnu  18 18 21 21

 

c) Úv ry a p j ky poskytnuté klient m v nab hlé hodnot  

v tis. K   

   

12m sí ní 
o ekávané 

úv rové ztráty

Celoživotní 
o ekávané 

úv rové ztráty

Celoživotní 
o ekávané 

úv rové ztráty se 
znehodnocením Celkem

 
Z statek k 1. lednu 2020 13 647 - 636 14 283
Tvorba opravné položky 21 026 - - 21 026
Zm ny z d vodu zm ny kreditního rizika - - 2 974 2 974
Úbytky z d vodu odú tování -2 012 - - -2 012
Rozdíly z p epo ítání cizích m n 490 - - 490
Z statek k 30. ervnu 2020  33 151 - 3 610 36 761
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v tis. K   

   

12m sí ní 
o ekávané 

úv rové ztráty

Celoživotní 
o ekávané 

úv rové ztráty

Celoživotní 
o ekávané 

úv rové ztráty se 
znehodnocením Celkem

 
Z statek k 1. lednu 2019 14 773 - 6 089 20 862
P esun do celoživotních o ekávaných 
úv rových ztrát - 5 463 -5 463 -
Zm ny z d vodu aktualizace metodiky - - 335 335
Úbytky z d vodu odú tování -1 490 - - -1 490
Rozdíly z p epo ítání cizích m n -116 -51 - -167
Z statek k 30. ervnu 2019  13 167 5 412 961 19 539

 

d) Pohledávky z obchodních vztah  a ostatní aktiva 
v tis. K  2019 2020

   

Celoživotní o ekávané 
úv rové ztráty se 

znehodnocením Celkem

Celoživotní o ekávané 
úv rové ztráty se 

znehodnocením Celkem

  

Z statek k 1. lednu  122 122 - -

Tvorba opravné položky  - - - -

Z statek k 30. ervnu  122 122 - -

14. INVESTICE VE SPOLE N  OVLÁDANÝCH SPOLE NOSTECH 

PROSPERUS FGS II 

Skupina vlastní 43,33% podíl ve spole nosti Prosperus FGS II (do ledna 2019 se spole nost jmenovala Nexus FGS II). 

v tis. K   

 Stát Podíl
Hodnota investice 
k 30. ervnu 2020 

Hodnota investice 
k 31. prosinci 2019

Prosperus FGS II Chorvatsko 43,33% 68 313 164 382

V pr b hu roku 2020 došlo k navýšení ú asti ve fondu Prosperus FGS II o 392 tis. HRK (1 406 tis. K ), zatímco v roce 2019 
došlo ke snížení o 4 471 tis. HRK (15 289 tis. K ). Podíl skupiny z stává ú asti stále 43,33%. 

Cena jednoho podílového listu byla 3,1842 HRK k 30. ervnu 2020 (7,9915 HRK  
k 31. prosinci 2019). Kv li poklesu ceny podílového listu v roce 2020 se snížila celková hodnota investice o 96 069 tis. K  
k 30. ervnu 2020 v porovnání s hodnotou k 31. prosinci 2019. 

Souhrnné finan ní údaje o spole n  ovládané spole nosti Prosperus FGS II vykázané v její celkové hodnot  (100%): 

*Údaje vychází z posledních dostupných výkaz  fondu Prosperus FGS II k 30. ervnu 2019, k 31. prosinci 2019 a k 30. ervnu 2020. 

 

 

v tis. K  Výnosy Náklady Ztráta
Aktiva 

celkem 
Závazky 
celkem  

Vlastní 
kapitál

30. ervna 2019* - -3 580 -3 580 421 719 721 420 998
31. prosince 2019* 14 590 -246 081 -231 491 154 935 407 154 528
30. ervna 2020* - -5 360 -5 360 158 172 525 157 647
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a) AVONSIDE HOLDING GmbH 

Skupina dále vlastní 35% podíl ve spole nosti Avonside Holdings GmbH, který skupina klasifikovala jako vy azovanou 
skupinu drženou k prodeji (viz bod 9). 

15. HMOTNÝ MAJETEK 

K 1. lednu 2019 Skupina nov  zachytila aktiva dle nájemních smluv v souladu s IFRS 16. Jednalo se p edevším o nájemní 
smlouvy k pronájmu prostor (kancelá ské prostory) a automobil . 

K 30. ervnu 2020 a 31. prosinci 2019 Skupina neevidovala nevyužitý majetek a nem la majetek pojišt n. 

v tis. K  Stavby 
Stroje a 
za ízení 

Právo k 
užívání 
stavby 

Právo 
k užívání 

auta Celkem 
Po izovací hodnota k 1. lednu 2020 1 035 1 082 10 680 2 410 15 207
Oprávky k 1. lednu 2020 -887 -1 042 - 1 689 -602 -4 220
Ú etní z statková hodnota k 1. lednu 2020 148 40 8 991 1 808 10 987
P ír stky - - - - -
Odpis -53 -4 -882 -313 -1 252
Po izovací hodnota k 30. ervnu 2020 1 035 1 082 10 680 2 410 15 207
Oprávky k 30. ervnu 2020 -940 -1 046 -2 571 -915 -5 472
Ú etní z statková hodnota k 30. ervnu 2020 95 36 8 109 1 495 9 735

 

v tis. K  Stavby 
Stroje a 
za ízení 

Právo k 
užívání 
stavby 

Právo 
k užívání 

auta Celkem 
Ú etní z statková hodnota k 31. prosinci 2018 254 - - - 254 
P ír stky v souvislosti IFRS 16 leasing - - 10 680 2 410 13 090
Po izovací hodnota k 1. lednu 2019 1 035 1 037 10 680 2 410 15 162
Oprávky k 1. lednu 2019 -781 -1 037 - - -1 818
Ú etní z statková hodnota k 1. lednu 2019 254 - 10 680 2 410 13 344
P ír stky - 43 - - 43
Odpis -54 -1 -997 -301 -1 353
Po izovací hodnota k 30. ervnu 2019 1 035 1 080 10 680 2 410 15 205
Oprávky k 30. ervnu 2019 -835 -1 038 -997 -301 -3 171
Ú etní z statková hodnota k 30. ervnu 2019 200 42 9 683 2 109 12 034

 

16. POHLEDÁVKY Z ODLOŽENÉ DAN  

Odložená da ová pohledávka byla ú tována k následujícím položkám: 

v tis. K  30. ervna 2020 31. prosince 2019
  Pohledávky Závazky Pohledávky Závazky
Hmotný majetek 88 - 88 -
Leasing (IFRS 16) 107 - 39 -
Finan ní nástroje v RH vykázané do OCI 179 427 179 427
Finan ní majetek v reálné hodnot  p ece ovaný 
výsledkov  36 210 - 17 692 -
Úv ry a p j ky 917 - 917 -
Zapo tení* -427 -427 -427 -427
Celkem 37 074 18 488 -

* Zapo tení – hrubé odložené da ové pohledávky a závazky se zapo ítávají pro každou dce inou spole nost zvláš , pokud je to 
aplikovatelné. 
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Zm na isté odložené da ové pohledávky 

v tis. K        

 
Hmotný 
majetek 

Leasing 
(IFRS 16) 

Finan ní 
nástroje 

v RH do OCI 

Investice ve 
spole n  ovládané 

spole nosti 
Úv ry  

a p j ky Celkem 
Stav k 1. lednu 2020 88 39 -248 17 692 917 18 488 
Zm na do výkazu zisku a 
ztráty - 68 - 19 385 - 19 453 
Zm na do OCI - - - -867 - -867 
Stav k 30. ervnu 2020 88 107 -248 36 210 917 37 074 

 

v tis. K        

 
Hmotný 
majetek 

Leasing 
(IFRS 16) 

Finan ní 
nástroje 

v RH do OCI 

Investice ve 
spole n  ovládané 

spole nosti 
Úv ry  

a p j ky Celkem 
Stav k 1. lednu 2019 71 - -425 16 929 -1 025 15 550 
Zm na do výkazu zisku a 
ztráty 17 39 - 197 1 942 2 195 
Zm na do OCI - - 177 566 - 743 
Stav k 31. prosinci 2019 88 39 -248 17 692 917 18 488 
 

17. VKLADY A ÚV RY OD BANK 

v tis. K   
  30. ervna 2020 31. prosinci 2019
Bankovní úv ry 1 588 783 263 838
Celkem 1 588 783 263 838

K 30. ervnu 2020 Skupina eviduje p ijaté vklady a úv ry od bank (uzav ené v roce 2020 nebo v letech p edchozích)  
od 3 v itel  s úro ením 5,00% p. a. – 6,50% p. a.  

K 31. prosinci 2019 Skupina eviduje p ijaté vklady a úv ry od bank (uzav ené v roce 2019 nebo v letech p edchozích)  
od 2 v itel  s úro ením 5,50% p. a. – 6,50% p. a.  

18. VKLADY A ÚV RY OD KLIENT  

v tis. K   
  30. ervna 2020 31. prosinci 2019
Vklady a úv ry od klient  2 452 075 554 620
Celkem 2 452 075 554 620

K 30. ervnu 2020 Skupina eviduje vklady a úv ry od klient  (uzav ené v roce 2020 nebo v letech p edchozích)  
od 8 v itel . K 31. prosinci 2019 se jednalo o 6 v itel . 

P ijaté úv ry a p j ky od klient  byly k datu ú etní záv rky ocen ny z statkovou hodnotou za použití metody efektivní 
úrokové míry.  

P ijatý úv r od jednoho klienta ve výši 10 267 tis. K  v etn  p íslušenství je po splatnosti déle než rok.  

K 30. ervnu 2020 se jedná o závazky s úro ením 3,00% p. a. – 8,50% p. a. (3,00% p. a. – 8,50% p. a. k 31. prosinci 2019). 
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19. VYDANÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 

v tis. K   
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Sm nky 482 290 709 186
Celkem 482 290 709 186

K 30. ervnu 2020 Skupina eviduje sm nky (uzav ené v roce 2020 nebo v letech p edchozích) od 3 v itel .  
(k 31. prosinci 2019 se jednalo o 5 v itel ).  

K 30. ervnu 2020 jsou sm nky úro ené od 3,8% p. a. – 4,0% p. a. (3,5% p. a. – 4,1% p. a. k 31. prosinci 2019). 

20. OBCHODNÍ A OSTATNÍ ZÁVAZKY  

v tis. K   
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Závazky z obchodního styku 1 393 1 261
Závazky z nájm  9 247 10 396
Závazky v i zam stnanc m 540 527
Nevyfakturované dodávky 875 861
Závazky v i akcioná m 2 976 2 971
Da ové závazky 190 164
Ostatní závazky 1 071 843
Finan ní závazky celkem podléhající rizikové analýze* 16 292 17 023
  
P ijaté provozní zálohy 18 294 18 294
Výnosy p íštích období  -
Závazky nefinan ního charakteru celkem 18 294 18 294
  
Obchodní závazky a ostatní závazky celkem 34 586 35 317

*Rizikové analýze podléhá sou et finan ních závazk  a závazk  ze splatné dan . 

         Veškeré finan ní závazky, která Skupina eviduje, jsou krátkodobé.  

Závazky v i akcioná m ve výši 2 976 tis. K  k 30. ervnu 2020 (2 971 tis. K  k 31. prosinci 2019) p edstavují závazky 
z titulu nevyzvednutých dividend, z titulu ve ejné dražby, z d vodu nevyzvednutých akcií p i zm n  akcií z akcií na jméno 
na akcie na majitele, respektive akcie listinné. 

P ijaté provozní zálohy zahrnují zálohy na možný prodej ásti cenných papír  z portfolia RMS protistran . 

Závazky z nájm  p edstavují rozeznané závazky související s uzav enými leasingovými smlouvami, jež spole nost 
v souladu s IFRS 16 rozeznala v aktivech. 

21. VLASTNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál 

Základní kapitál RMS Mezzanine, a.s. k 30. ervnu 2020 i 31. prosinci 2019 iní 532 535 567 K  a je rozvržen na 
1 065 071 134 kus  kmenových akcií na majitele v zaknihované podob  o jmenovité hodnot  0,50 K  a z stal nezm n n 
v porovnání s minulým ú etním obdobím.  

Akcioná i mají nárok na výplatu dividendy a na valné hromad  Spole nosti RMS Mezzanine, a.s. má každá akcie hodnotu 
jednoho hlasu. 
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Nerozd lený zisk a rezervní fondy 

Rezervní fondy konsolidovaného celku v b žném ú etním období jsou tvo eny rezervním fondem ve výši 106 507 tis. K  
(v minulém ú etním období ve výši 106 507 tis. K ). Rezervní fond je tvo en dle platných stanov Spole nosti kumulativn  
v minimální výši 5 % z istého dosaženého zisku Spole nosti RMS Mezzanine, a.s. až do výše 20 % základního kapitálu 
spole nosti. Rezervní fond m že být použit pouze na úhradu ztrát Spole nosti a nesmí být použit na výplatu dividend.  
O použití rezervního fondu rozhoduje p edstavenstvo po p edchozím souhlasu dozor í rady. O p ípadném dalším 
dopl ování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. Rezervní fond Spole nosti je k 30. ervnu 2020, 
respektive k 31. prosinci 2019 pln  dotvo en a jeho výpo et je uskute n n v souladu se stanovami spole nosti. V roce 
2020 a 2019 valná hromada nerozhodla o navýšení rezervního fondu. 

Ostatní fondy v kapitálu 

Ostatní fondy v kapitálu zahrnují kumulované p ecen ní finan ních nástroj  p ece ovaných do ostatního úplného 
výsledku a kumulované kurzové rozdíly vzniklé p epo tem majetku a závazk  zahrani ních jednotek. 

22. ISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 

Skupina nevykazuje výnosy a náklady v segmentech, protože má pouze jedinou hlavní innost, a to výnosy a náklady 
spojené s poskytováním a p ijímáním vklad , úv r  a p j ek. 

v tis. K   
 30. ervna 2020 30. ervna 2019
Úrokové výnosy  
Úv ry klient m 111 487 95 675
Ostatní 450 324
Úrokové výnosy celkem 111 937 95 999
  
Úrokové náklady  
Úv ry od bank -27 530 -39 802
Úv ry od klient  -18 629 -7 589
Sm nky -11 760 -7 602
Úroky k závazk m z leasingu -237 -114
Ostatní -130 -
Úrokové náklady celkem -58 286 -55 107
  

istý úrokový výnos  53 651 40 892

Úrokové a podobné výnosy jsou spojeny pouze s poskytnutými úv ry a p j kami popsanými v bodu 10 a 11 této 
mezitímní konsolidované ú etní záv rky a úrokové a podobné náklady jsou spojeny pouze s p ijatými úv ry a p j kami 
a vydanými dluhovými cennými papíry popsanými v bodu 17 až 19 této mezitímní konsolidované ú etní záv rky.  

Výše uvedená tabulka zahrnuje výnosy a náklady z úrok , vypo tené metodou efektivní úrokové míry, které se vztahují 
k t mto položkám: 

v tis. K   
  30. ervna 2020 30. ervna 2019
Úrokový výnos k finan ním aktiv m v AC 111 487 95 675
Úrokový výnos k finan ním aktiv m nevykazovaných ve FVTPL 111 487 95 675
Úrokový náklad k finan ním závazk m nevykazovaných ve FVTPL -58 286 -55 107
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23. ISTÝ NÁKLAD Z POPLATK  A PROVIZÍ  

v tis. K   
 30. ervna 2020 30. ervna 2019
Výnosy z poplatk  a provizí  
Ostatní výnosy z poplatk  a provizí - 24
Výnosy z poplatk  a provizí celkem - 24

  
Náklady na poplatky a provize  
Finan ní náklady na platební styk a operace s CP -6 -2
Náklady na poplatky a provize za ostatní služby -7 705 -427
Náklady na poplatky a provize celkem -7 711 -429
  

istý náklad z poplatk  a provizí -7 711 -405

24. ISTÝ ZISK Z OBCHODOVÁNÍ 

v tis. K   
 30. ervna 2020 30. ervna 2019
Zisk/ztráta z prodeje a p ecen ní finan ních aktiv a závazk   

Akcie nekótované - 296
M nové deriváty -30 348 23 320

Kurzové rozdíly 54 576 -11 714
istý zisk z obchodování celkem 24 228 11 902

25. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY  

v tis. K   
 30. ervna 2020 30. ervna 2019
Výnosy z poradenských a konzulta ních služeb 159 154
Ostatní výnosy - 924
Ostatní provozní výnosy celkem 159 1 078

 

26. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 

v tis. K   
  30. ervna 2020 30. ervna 2019
Náklady na audit a ú etní služby -3 881 -3 816
Dary a náklady na reprezentaci -119 -33
Náklady na poradenství (právní, da ové, znalci, notá ské služby) -318 -138
Ostatní náklady -2 237 -2 468
Ostatní provozní náklady celkem -6 555 -6 455

27. OSOBNÍ NÁKLADY 

Pr m rný po et zam stnanc  

Pr m rný po et zam stnanc  Skupiny k 30. ervnu 2020 inil 7 (v roce 2019: 7), z ehož 4 jsou zam stnanci organiza ní 
složky na Slovensku (v roce 2019: 4) a 3 z nich jsou leny p edstavenstva Skupiny (v roce 2019: 3) a 1 byl lenem dozor í 
rady Skupiny (v roce 2019: 1). 
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Po et zam stnanc  k datu záv rky 

Po et zam stnanc  Skupiny k 30. ervnu 2020 inil 7 (v roce 2019: 7), z ehož 4 byli zam stnanci organiza ní složky  
na Slovensku (v roce 2019: 4) a 3 z nich byli leny p edstavenstva Skupiny (v roce 2019: 3) a 1 byl lenem dozor í rady 
Skupiny (v roce 2019: 1). 

v tis. K   

 30. ervna 2020 30. ervna 2019
Mzdové náklady  -3 672 -2 858
Zákonné zdravotní a sociální pojišt ní -1 454 -1 128
Odm ny len m statutárního orgánu a dozor í rady -723 -601
Ostatní sociální náklady -16 -119
Osobní náklady celkem -5 865 -4 706

 

28. DA  ZE ZISKU SPLATNÁ A ODLOŽENÁ 

a) Mezitímní konsolidovaný výkaz finan ní pozice 

V mezitímním konsolidovaném výkazu finan ní pozice k 30. ervnu 2020 došlo ke kompenzaci pohledávky ze splatné 
dan  z p íjm  ve výši 7 606 tis. K  (11 504 tis. K  k 31. prosinci 2019) a závazku ve výši 13 507 tis. K  (22 889 tis. K   
k 31. prosinci 2019). V tomto výkazu je tedy uveden pouze závazek ze splatné dan  z p íjm  ve výši 5 901 tis. K   
(k 31. prosinci 2019 byl tento závazek 11 385 tis. K ).  

b) Mezitímní konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 

v tis. K   
 30. ervna 2020 30. ervna 2019
Splatná da  -2 122 -9 923
Odložená da  19 453 -880
Da  z p íjm  celkem 17 331 -10 803

Sazba dan  z p íjm  právnických osob v eské republice v letech 2020 a 2019 inila 19%. Sazba dan  z p íjm  právnických 
osob v Kyperské republice v letech 2020 a 2019 inila 12,5% a ve Slovenské republice inila 21% pro oba roky 2020  
a 2019. 

 
v tis. K     
Odsouhlasení efektivní da ové sazby 30. ervna 2020 30. ervna 2019 
  %   %   
Zisk ztráta p ed zdan ním  -55 265  58 662 
Da ová sazba 19%   19,00% 10 500 19,00% -11 146 
Vliv da ových sazeb v jiných zemích 0,65% -306 0,02% -14 
Da ov  neuznatelné náklady 15,78% -7 377 -0,61% 357 
Nezda ované výnosy -31,04% 14 514 - - 
Celkem % 17 331 18,42 % -10 803 

29. ZISK NA AKCII 

Kalkulace zisku /ztráty p ipadajícího na jednu akcii v b žném ú etním období je založena na váženém pr m rném po tu 
akcií 1 065 071 134 ks akcií a na zisku / ztrát  za b žné ú etní období p ipadající na akcioná e mate ské Spole nosti. 
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  30. ervna 2020 30. ervna 2019
Zisk / ztráta p ipadající na vlastníka Skupiny (tis. K ) -61 076 39 168
Vážený pr m r po tu kmenových akcií (ks) 1 065 071 134 1 065 071 134
Zisk / ztráta na akcii v K  -0,057 0,037

 

30. ÚDAJE O REÁLNÉ HODNOT  

Následující p ehled obsahuje údaje o ú etní hodnot  a reálné hodnot  finan ního majetku a závazk  Skupiny, které 
nejsou v ú etnictví vyjád eny v reálné hodnot , v etn  t í úrovní hierarchie reálných hodnot. 

 

v tis. K   

 Ú etní hodnota Reálná hodnota 
k 30. ervnu 2020  Úrove  1 Úrove  2 Úrove  3 Celkem
  
Majetek  
Peníze a pen žní prost edky 25 401 - 25 403 - 25 403
Úv ry a p j ky poskytnuté bankám 39 468 - 39 468 - 39 468
Úv ry a p j ky poskytnuté klient m 5 939 273 - - 5 885 284 5 885 284
Pohledávky z obchodních vztah  a 
ostatní aktiva podléhající rizikové 
analýze 3 284 - - 3 284 3 284
  6 007 426 - 64 871 5 888 568 5 953 439

  
Závazky  
Vklady a úv ry od bank 1 588 783 - 1 571 990 - 1 571 990
Vklady a úv ry od klient  2 452 075 - 2 192 887 - 2 192 887
Vydané dluhové cenné papíry 482 290 - 484 763 - 484 763
Obchodní a ostatní závazky 
podléhající rizikové analýze 12 946 - - 12 946 12 946
  4 536 094 - 4 249 640 12 946 4 262 586

 

P ehled k 31. prosinci 2019 je uveden v následující tabulce: 

v tis. K       

 Ú etní hodnota Reálná hodnota 
k 31. prosinci 2019  Úrove  1 Úrove  2 Úrove  3 Celkem
  
Majetek  
Peníze a pen žní prost edky 50 139 - 50 139 - 50 139
Úv ry a p j ky poskytnuté bankám 4 571 - 4 571 - 4 571
Úv ry a p j ky poskytnuté klient m 2 963 009 - - 2 947 390 2 947 390
Pohledávky z obchodních vztah  a 
ostatní aktiva podléhající rizikové 
analýze 5 412 - - 5 412 5 412
  3 023 131 - 54 710 2 952 802 3 007 512

  
Závazky  
Vklady a úv ry od bank 263 838 - 263 978 - 263 978
Vklady a úv ry od klient  554 620 - 549 877 - 549 877
Vydané dluhové cenné papíry 709 186 - 708 766 - 708 766
Obchodní a ostatní závazky 
podléhající rizikové analýze 18 013 - - 18 013 18 013
  1 545 657 - 1 522 621 18 013 1 540 634
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Odhady reálných hodnot 

Následující odstavec popisuje hlavní metody a p edpoklady použité p i odhadech reálných hodnot finan ního majetku 
a závazk  uvedených v p ehledu výše. 

Poskytnuté a p ijaté úv ry a p j ky 

Reálná hodnota byla vypo ítána na základ  p edpokládaných budoucích diskontovaných p íjm  ze splátek jistiny a úrok . 
P i odhadech p edpokládaných budoucích pen žních tok  byly vzaty do úvahy i rizika z nespln ní jako i skute nosti, které 
mohou nazna ovat snížení hodnoty. Odhadované reálné hodnoty úv r  vyjad ují zm ny v úv rovém hodnocení od 
momentu jejich poskytnutí, jako i zm ny v úrokových sazbách v p ípad  úv r  s fixní úrokovou sazbou. 

31. SP ÍZN NÉ OSOBY 

Jak je uvedeno v následujícím p ehledu, Skupina je ve vztahu sp ízn né osoby ke své mate ské spole nosti, kone né 
mate ské spole nosti a jiným stranám v b žném i minulém ú etním období: 

(1) Kone ná mate ská spole nost a jí ovládané spole nosti. 
(2) Spole nosti, které spole n  ovládají nebo mají významný vliv na ú etní jednotu a její dce iné a p idružené 

spole nosti. 
(3) P idružené spole nosti. 
(4) Spole n  ovládané spole nosti, ve kterých je Skupina spole níkem. 
(5) Spole nosti, které kontrolují lenové vrcholového managementu. 
(6) lenové vrcholového managementu spole nosti nebo mate ské spole nosti. 

 

P ehled transakcí se sp ízn nými osobami za první polovinu roku 2020, resp. 2019, a k 30. ervnu 2020, resp. 31. prosinci 
2019 je následující: 

v tis. K  30. ervna 2020 31. prosince 2019 
 Pohledávky Závazky Pohledávky Závazky 

lenové vrcholového managementu - 234 - 234 
Celkem - 234 - 234 

 

v tis. K  30. ervna 2020 30. ervna 2019 
 Výnosy Náklady Výnosy Náklady 

lenové vrcholového managementu - -2 621 - -3 218 
Celkem - -2 621 - -3 218 

Transakce se leny vrcholového managementu, jež jsou sp ízn nými osobami Skupiny 

Celkové odm ny zahrnuté v osobních nákladech jsou k 30. ervnu 2020 ve výši 2 621 tis. K  (v první polovin  roku 2019: 
3 218 tis. K ). Odm ny len  vrcholového managementu spadají do kategorie krátkodobých zam stnaneckých požitk . 
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32. DOPL UJÍCÍ INFORMACE 

32.1 Mimobilan n  evidované údaje (podrozvaha) 

Konsolidovaný celek mimobilan n  eviduje: 

v tis. K  
  30. ervna 2020 31. prosince 2019
Podrozvahová aktiva 
M nové forwardy                1 066 120  1 278 250
Poskytnuté p ísliby                1 434 180  1 018 656
Poskytnuté ostatní zástavy 1 893 735 110 666
Poskytnuté zástavy - cenné papíry 635 238 570 973
Akciové opce 366 713 362 111
Hodnoty p edané do úschovy 6 715 5 954

Podrozvahová pasiva 
P ijaté zástavy – cenné papíry 253 746 241 125
M nové forwardy 1 069 600 1 270 500
P ijaté ostatní zástavy 136 770 125 528
P ijaté p ísliby 1 360 462 1 289 707
Akciové opce 366 713 362 111
Ostatní p ijaté záruky a ru ení 138 145 131 274

32.2 Soudní spory 

Ke dni schválení mezitímní konsolidované ú etní záv rky nebyly spole nostem ve skupin  známy jakékoliv soudní spory, 
kdy by výše zmín né spole nosti byly v postavení strany povinné, nebo by soudní spor hrozil.  

33. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

Po skon ení ú etního období nedošlo k žádným významným událostem, které by si žádaly úpravu mezitímní 
konsolidované ú etní záv rky Skupiny. 
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