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ZPRÁVA NEZÁVISLEHO AUDITORA

AkcionáŤům společnosti Fidurock Project Financing a.s,

Vjrok auditora
Pr.oveclli jsrne au<lit přiložené účetní závěrky společnosti Fidurock Project Financing a.s, (dále také

,,Společnós1,,) sestavené na záklaclě českých účctnich předpisů, ktcrá se skládá z |ozvahy k 3]. l2.

io)o, uytur,1 zisku a ztráty, za rok končící 3l, 12.2020, a příloh; této ucetni.zárérk5. klerá obsahuie

p.lpi. pouzityctr podstatll)ch ucctttich tttcrocl a daIsí iysretttr,iici irtlorlnace. Ú.lajc o Společnortijse,u

Ltvedeny v bodě J přílohy této írčetní závěrky.

podle našeho rlázoru ťlčetní závčrka podává věl,ný a poctivý clbraz akliv a pasiv společnosti Fidurock

Project l.-inancirrg a,s. k 3l. 12.2020 a nákladťr a výnosů a výsledku je.jího hospodaření zarok
končící 31.12.2020v souladu s českýrni účetrrírrri přcdpisy.

Záklld pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonetn o auditoreclr a srandal,dy Konrory auditorů České republiky
pro audit, kter.ýnri jsotl mezinárodní standardy pro audit (lSA), případně doplriěné a upra\ene

iouvisejícírni aplikačrrimi doložkami. Našc odpovědnost sta]lovená těnrito předpisy je podrobněji

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit ťlčetní závčr,ky. V souladu se zákonem o auditoleclr a

Étickým kodcxenr přijatým Konrorou auditorů České r,epubliky jsrnc na Společrrosti nezávislí a splnili

.jsrne i další etické povinnosti vyplývající z uvedetrých předpisťl, Dolnnívárne se, že důkazní

iníbrtlace, kteréjsrnc shrornáždili, poskytují dostatcčný a vhodný základ pro vyjádření našeho výrokr.r.

Otlpovědnost předstaýenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovíclá za sestavení írčetrrí závčrky podáva.jíi:í věrný a pootivý obraz

v souladu s českýlni ťrčetnínri předpisy a za takový vnitřní kontrolrrí systóm, který považuje

za nezbytný pío sestavel]í účetrrí závěrky tak, aby rreobsahovala význarnné (materiálnÍ) nesprávnosti

způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování írčetní závěrky .jc představenstvo Spo|ečnosti povinno posoudit, zda jc SpoleČnost

sohopna nepřetržitě trvat, a pokud.je to relevatltní, popsat v příloze ílčetní závěrky záJežitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a pollžití přcdpokladu nepřetr,žitého trvání při sestavení ÚČetní závěrky,
s výjimkou případťr, kdy představel]stvo plánr,rje zrušení Spolcčnosti nebo ukončení její Činnosti, resp.

kdy nemájinou reálnou rnožnos1, než tak učinit.

Za dohled nad plocesenr účetllího výkaznictví ve Společnosti oclpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost aruliloío za audil účetní závěrky

Našírl cílem je získat přinlěřerrou jistotu, že účetrií závěrka .iako celek neobsaliuje významnou
(nrateriální) nesprávl]ost způsobcnou podvodenr nebo chybou a vyclat zpr,ávLr auditora obsahtrjící náŠ

výrok, Přirněřená míra jistoty je velká lníra jistoty, nictnéně není zárukou, žc audit provedený

v souladu s výše uvedenými předpisy vc všech případech v účctní závěrce odhalí případnou existující
význantrou (rnateriální) l]esplávnost, Nesprávnosti tnolrou vznikat v důslcdku podvodťr nebo chyb a

považLrjí se za význarnné (niateťiální), pokud lzc rcálnč přeclpokládat, že byjednotlivě ncbo v souhrnu
mohly ovlivnit ekorlotnická rozhodnutí, která uživatelé úrčetní závěrky najejím základě přijmou.

Při provádění audittt v souladu s výše uvedenýrni přcdpisyje naší povinností uplatňovat běhcm celého
auditu odborný ítsudek a zacIrovávat profesní skepticismus. Dáleje naší povinností:

o ldentifikovat a vyhodlrotit rizika význanrné (materiálrrí) ncsprávnosti úrčetní závěrky způsobené
podvodem nebo clrybou, navrhnout a provést auditolskó postupy reagLrjící ria tato rizika a získat



dostatečné a vhodné dťrkazní infornrace, abychom na jejich základě nrohli vyjáclřit výrok, Riziko.
že neodlralínre význanrnou (materiální) tlcsplávllost, k níž došlo v dťrsledku podvotlu, je větší než
riziko ncodhalení význanrné (matcriální) nesprávtlosti způsobené cliybou, protože součástí
podvodu rnohou být ta|nó dohody (koluze), falšování, ťtnryslná opornenutí, nepravdivá prohlášení
ncbo obcltázctti r nitirricIr korltrol.

Seznárnit se s vnitřníIn kontlolníIl systéinem Společnosti I,elevantlrírn pro audit v takovém

rozsahr.r, abychonr tnohli navrhnout auditorské posttrpy vhodné s ohleden na dané ol<olnosti,

nikoli abychom nrohli vl,jádřit názor na účinnostjejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přirněřcnost provederiých účetních odhadů a
inlorrnace, ktcré v tóto souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze írčehrí závěrky.

Posor-rdit vlrotlnost použití předpokladu nepřeh,žitého t|vání pŤi SeStaVelli účetní závěrky
přeclstaverrstvenl a lL.,. zda s ohlcclcnr na slrronážděné důkazní infonrrace cxishrjc význarnrlá
(materiálni) nejistota vyplývající z událostí nebo podlnírrek, které mohott významně zpochybnit
schopílost Společnosti nepŤctržitč tlvat, Jestliže dojderne k závěr,u, že taková výztramná
(rlateriální) nejistota existuie,.je naší povirrností tlpozornit v naší zprávě na inforrnace uvcdcnó
v této souvislosli v příloze ílčetní závěr,ky, a pokurl tyto itllorrnace nejsou dostatečné, vyjádřit
rnodifikovaný výr,ok, Naše závěry týkající se scl]opnosti Společnosti nepřetr,žitě trvat vyoházejí
z dťlkazních infornlací, ktcró jsmc získali do data naší zprávy. Nicniéně budoucí události nebo
podrnínky tnohorr vést k tornu, že Společnost ztratí schopnost nepřelržitč trvat.

Vyhodnotit celkovou plezentaci, členění a obsah ťrčetní závěrky, včetně přílohy, a dálc to, zda
účetní závěrka zobrazu.je podkladové 1ral]sakce a události zpťtsobetn, který vede k věrnému
zobraz.ení.

Naší povinností .je infonnovat představenstvo a dozorčí r,adu mimo jiné o pláriovanóm rozsahu a
načasování auditu a o výzrranlných Zjištěních, která jsrnc v jcho p|riběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřníIn kol]troll1ín] systéInu.

V Litotnyšli dne 29.3.202]

^,M,A. Tolníčka 20, Zahálí
570 01 Litomyšl
evidenční č. 577
lng, Radka Ducháčková
Jcdnatclka a auditorka. evidenční č,

::KótY,*.;

ó:. AuDlToR _\
Ý.^_, .^r2



RozVAHA
V plném rozsahu
ke dni:31.12.2020
(v celých tisících Kč)

lÓ 08742278
Dle Vyhlášky č. 500/2002 sb.

sestaveno dne: 3,3.2021

Právní forma účetní jednotkyI AKcloVÁ sPoLEČNosT
předmět podnikání účetníjednotky: pronájem nemovitostí, bytů a nebyto\^ých prostor, správá vlastniho majetku

spisová značka: B 24935

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetníjednotky
Fidurock Project Financing a.s.
Nekázanka 883/8
Píaha
1,1000

označ6ní

b

číslo
ádkU

Běžné Llč€lnlobdobí Mlnuló úč, obdobl

Brutto
1

Kolskc€
2

N€tto
3

N6tlo
4

AKTlvA CELKEM (A. + B. + c. + D.) 01 6 210 0 6 210 2 000

c. oběžná aKlva (c.l. + c.ll. + c.lll. + c.lv.) 37 5 983 5 983 2 000

c.ll. Pohledávky (c.l1.1 + c.l1,2 + c.l1.3) 46 5 900 5 900

2- Krátkodobó pohlodávky 57 5 900 5 900

Pohledávky - ovládaná nobo ovládající osoba 4 5o4 4 504

2.4, Pohlodávky - ostatní 61 1 396 1 396

4.4. Klátkodobé posMnuté zálohy 65 1 1

4,6. Jiné pohledávky 1 395 1 395

c.lV. Péněžní prostředky (c.lv.l. + c.lv.2.) 75 83 2 000

2. Peněžní prostředky na účtech 77 83 83 2 000

D. Časovó rozllšoníaKlv (D.í. + D.2.+ D.3,) 78 227 227

1. Náklady příšlích období 79 227 22,I

označsní

b

stav v běžném účel. období stav v min!lé úč6tním období

5 6

PAslvA CELKEM (A. + B. + c. + D.} 01 6 21o 2 000

A. vlaEtní kapltál (A.l. + A.ll. + A.lll. + A.lV, + A.v. + A.vl.) 02 1 350 2 000

A.l. základní kapltál (A.1,1. + A.1.2. + A.1.3.) 03 2 000 2 000

,| základní kapitál 04 2 000 2 000

Výsl€dok ho§podařenI běžného účotního období (+/_) 21 _650

B+c. cizí zdroj9 (§oučot B. + c.) 23 4 860

B. Rozorv)í (§oučot B.í.6ž B.4.} 24 Mo

4. ostatnírezonry 28 440

c. závazky (součot c.l. + c.ll. + c.lll.) 2s 4 42o

c.l. Dlouhodobé závazky (součet c. l.'r. až c.1.9.) 30 4 250

í vydanó dluhoPlsy 3l 4 25o

1.2. ostatnídluhopisy 33 4 25o

c.ll. Krátkodobó závazky (součet c. l1.1. až c.l1.8.) 45 17o

8. závazky ostainí 55 17o

8,6. Dohadné účty pasivní 61 95

8.7. Jiné záýazky 62 75

Podpiso\^ý záznam



vÝt<lzzIsKu n zrnÁrv, druhové členění
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2020 Název a sídlo účetní jednotky

(V celých tisících Kč) Fidurock Project Financing a,s,

lc| 08742278 Nekázanka 883/8
Praha

Dle whlášky č. 500/2002 Sb. 1 1000

sestaveno dne: 3.3.2021

PráVní íorma účetní jednotkyI AKcloVÁ sPoLEČNoST
PředmětpodnikáníúčetnÍjednotky;Pronájemnemovitosti,b}4ůanebyto\^ýchprostor,správavlastnÍhomajetku
spisová znaěka: B 24935

V |ikvidaciI Ne

Podpisowzáznam ,//.,

označBní TExT

b

óíslo
rádku

skutočnost v úč6tním období

běžném
1 2

A. Výkonová 8potřeba (součet A.í. až A.3,) 03 314 0

3, služby 06 3,14 0

F. o§tainí píovozní náklady (§oučet F.í. až F,5,) 24 3 0

3, Daně a poplatky 27 3 0

Provoznl vý3lodek hospodař6ní (+l) 30 -317 0

vl. Výnosové úíoky a podobné výnosy (součet Vl. 1 + v1.2.) 39 0

1 Výnosové úroky a podobné v,ýnosy - ovládaná nebo ovládajícíosoba 40 159 0

l. Úpravy hodnot a reze^ry vé finančníoblastl 42 440 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2,) 43 77 0

2. ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 0

ostalní f nanční \^inosy 46 30 0

K, ostatní llnanční náklady 47 5 0

Flnanční Yýsl.dok hospodařoni (+/,) 48 -333 0

vý§lodok ho§podařoní před zdaněním (+/,) 49 -650 0

Vý§lod.k hospod.řoní po zdanění (+l) 53 -650 0

výsledok ho§podářoní za účotní období (+/,) 55 -650 0

Člsty obrat za účetní období = |. + ||, + |||. + lv. + v. + vl. + vlll 56 189 0



Fidurock Project Fino;ncitt.g a.s.

IČ o874zz78

PříIoha účetní závěrky

3r. prosince 2o2o



Ilidut,ock ]\,oj ecl l7inorrcirrg o..§.
Příloha ťlčctni zát,črk1,
za olldobí l<lr'čící 3r. 1)I,l)sillcc 2o2tl
§,tisitlích Kč)

Registrační číslo:
Poclíl na záklaclrrírn kapitírlrr:
Záklaclrrí liapitál:
Akcie:

Strrttrtárni tlrgán k 3r. prosinci zozo

Člen pi,edsta,t,enstva:
Den vzniku člcnstl,í:

Člen pi,edstalenstvir:
Derr vznikrt členství;

Způsob jednání:

Dozorčí rada k 3r. prosinci zozo

Člen dclzor,čí rady:
Den vzniku člcnstlí:

DAVID HAUERIÁND
4. prosince 2019

PhDr. PETR VALENTA
4. prosince 2019

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

IÁURENS GERARD RINKES
4. prosince 2()19

Změny v obchodním rejstříku v rocc 2o2o

Dl)e r2. listop.td].r 2ozo llyla zapsiltrra ztnčrrtr a<lt,esy člcna dozor,čí r,ady:

Vyrrrttztino: K Větlovtl 1341, N()vá Hospocla, 251 68 Kamcnice
- Zapsáno: l)obřejovická 968, z5z 43 Priilrorrice

7. Všeobecné infortno.ce

t,l, Zdkladní informace o Společnosti

Fidurock Prrrject Firrarrcing a.s. klále jen ,,Společrrost") byla založeIta zakladatelskorr listinou jako akcior'lr

.pál"čno.t a"dnc 4. p',osiňcc 2.119 lryla ;apsána do obóhodního rejstříku ,erlerrélro Městskýn_sorrclenr

iip.aze, oddíl r,.,iužka 14935 ojqí'.í,llu je Nekázanka 88g/8, Nové Město, 11cl oo Pfaha l, Hlavním
pr*i. jt.rip"árirJni Špoi"řÓ.tilá r{,r.obi, obchocl a slrržby rrerwedcné v přílohách r až,3 živnostcnskélro

iet<ona, s tinnostmi správa i,lastníňo maietku a pronájetn ncnlor.ittlstí, bl,ti,r a nebl,tolj,ch prostor.

Tato ťtčetní zár,ěrka je sestavena k 3r, prosinci zozo. Účctním obdobírn je období od_ r. lecina zozo do

3t. p.osirrcc zozo (kálericlářní r,ok). 
"Minrrlýn 

obclobínr l'c období ocl 4. prosince zor9 (daturrr zaloŽenÍ) do

J3l. prosince zorg.

Akcionář k 3r. prosinci zozo

FIDURoCK Private Eqtlity PaťticipationS B.V,
1o77XX Amsteťdanr, Stlalvinskylaan 937, Nizozemské království

645 042o4
Loo '%

2 ooo ooo Kč
1 ooo ks kmenoyích akcií najrnéno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě z ooo,- Kč



Fidurock Pro_i ect.Firrrrrrcing a,s.
l,ři]ohfl ílódni 7árčl]r},
za rlllclr;bí]irlrrčici i]r, lxlsincr: zozo

2. ťIčetnípostupg

z,l. Základni zásadg zpracoudní úěetní záuěrky

ÚčetnicM společnostije vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, 
"yntastoo 

ě.5oolzooz Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb,, o

účetnictví, v platném zn8ní, pro účetní jeclnotlty, literé jsou podnikateli ÚČtujícími v soustavě podvojného

účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele.

úč"tnicwí resp"řtuje obecné účetní zásady, předevšírn zásadu o oceňování majetku historiclcými cenami,

zásadu účtování ve věcné a časové souvisloiti, zásadu opatrnosti a předpoHad o schopnosti ÚČetníjednotky

pokračovat ve sqých aktivitách.
iirlaje v této účetní závěrce jsou q{ádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč), pokud není uvedenojinak.

z.z. Fino;nění majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se r,ykazuje jako dlouhodobý,
finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby dojednoho rokujako krátkodobý.

Ocenění finančního majetku při pořízení

porlíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a náHadŮ s

pořízením souvisejících.

Ocenění finančního majetku ke konci rozuahouého dne

Cenné papíry určené k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou.

Nenlli-objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné papíry pořizovací cenou, sníŽenou o

opravné položky.

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníŽenou

o úrokový výnos nebo nák]ad.

28. Přepoěet ciách měn

společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz devizového trhu lyhlášený ČNB.
Átiuu u pu"iuu u ,ah.uniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu
\,yhlášeného čNB. Nerea]izované kurzové zislry a ztrátyjsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

z.4. Pohledáuky a záuazkg

Pohledávkyjsou při vzniku oceňoványjmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.

Závazlyjsou při vzniku oceňoványjmenovitou hodnotou.

2.5, Daň zpřUmů

Splatná daň zahrnuje daň lypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné k prvnímu dni
zdaňovacího období a veškeré doměrly a vratky za minulá období.

z,6. Zaměstnrrncí

Společnost neměla v běžném účetním období žádné zaměstnance.



Fidurock Ptoject Financing u,s,
Přiloha írčetní zár,ěrl<y
za období liorlčící:t, prosincc zozcl
(\,tisícich Kč)

3. Peněbúprosňedkg
Peněžní prostřeclky ke korrci sledovaného období woří vklarly na bčžnÝch účtech v occnění nominální
hodnotou ve výši 83 tis. Kč (2019: z oott tis. Kč).

Společnost ke konci sledovaného obclobí neevidujc žádný dtouhodobý finanční majetck,

4. Pohledáuka q zduazka z obchodníchuztahů

K rozvalrovému dni evidujc společnost pohletlál,lry z titulu uhrazerrých provozních záloh ve \'ýŠi 1 tis. KČ

(2o1g: o tis. Kč). společnost neevidrrje ke konci sledovaného období žádné neuhrazcn é závazlly
z obchodníclr vztalrů, stejně jako v rninulém írčetním období.

Společnost neeviduje k 3r.rz.zozo polrledávly arri závazky se splatností delší než 5 let.

Společnost neeviduje žáclnou wýši záloh, závdavků, zápiijček a úvěrů poskytnutých člcnům řídících,
kontrolních a případně správních orgánťr společnosti.

5. Opraunépoložky
opravrré poklžky qiadřují přechodnó srrížení hodnoty aktiv. K rozvalrovému drri neb1,lo ÚČtováno

o oprarnrých položklrch.

6. Přehled o zlnrrěrl.dchulastního kapit&Iu

(tis, Kč) 3l. prosince zor9 Zr,ýšerrí Srrížcni 3l, rrrosincc zozo

Zálrladní kapitál 2ooo o o 2ooo

Vll aktuá]ního období o o -650 65C)

Neťozdčlený\rH minulých let o o o o

oslatl}í kapitálo\,ó fondy o o o o

cc|kem 2 ooo o -650 1350

Za bčžné ťlčetrrí období rykázala společnost ztlátu ve výši 65o tis. Kč (2or9: o tis. Kč),

7. Rezervg

K rozvahovému dni írčtovala společnost o finančních rczervách na dodatečné poplatk1, z titulu nenaplnění
minimálního objernu prodaných dlrrhopisů ryplývajícího ze smlouly s obchodníkem s cennými papíry

CYRRUS CORPORATE SoLt]TIoN, s.r.o. ve r"ýši 44o tis. Kč (2019: o tis. Kč),

8. Čo.souéťozlišení
K rozvalror,ému dni eviduje Společrrost náklady příštích období v cclkor,é výši zz7 tis. Kč (2o19: o tis. Kč),

které jsou tvořeny náklady spojenýrni s emitovanýrrri dlrrhopisy (odměny za upsané dluhopisy, poplatky
zprostředkovateli atd.).'l\,to nákladyjsou časově rozlišovány na dobrr splatnosti dluhopisů.
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tridurock Ptoject Financing o.s.
Přibha účetní závěrky
za období končíci31. llrosince zo:o
(r,tlsících Kč)

6,20 %

6,20 %

2 476

39
1 869

o
o

g. Trgnsu.kce se spř,ínlěnútni stíolr.o'ín;i

(tis. Kč) ÍIroková sazba 31. írro§ince 2o9o 31, prosince 2019

Půjčkyposk}tnuté pohlcdávky
FIDURocK P Yatc Equity Pafticipations B.V.-

jistina

FIDURoCK Private Equity Participation§ B,v.- úrok

Fidurock capital cZ a.s, - ji§tina

Společnost kc konci sledovanélro období r,yklrzala celkové ítrokovó rl,rrosy z titulrr pŮjčck ve skrrpině ve

ť,ši 159 tis. Kč (zor9: o tis. Kč). Kr,átkodobé posl§.tnuté úl,ěry/půjčka jsou splatrró na požádání.

70. Vadané dluhopisg
Dne to. čcrvence zclzo společnost emitovala dluhopisy s ISIN CZooo3526ggz v předpokládané celkové
jrnenor.ité lrodnotě 3oo milionů Kč splatnó v roce zoz5, aby podpořila vnitroskupinové financování. Tyto
dlulropisy jsou nabízeny prostřednictvín CYRRUS, a.s. (,,Manažer") po dobu ode dne ro.7,zozo do dne
r.7.zoir. olLrhopisy nesorr pevnou úrokol,ou sazbu 5,6 % p,a., přičemž celkor,á jmenovitá hodnota emise je

splatná ro, čerwence zoz5.

Celkor,á jrnenovitá hodnota emitovanýclr dluhopisii k 3r, prosinci zozo činila 4 25o tis. Kč (zor9: o tis.
Kč). K rozvahovému dni er-iduje Společnost pohleclávktr z proclaných dluliopisŮ za ManaŽerem ve výŠi r 395
tis. Kč (2019: o tis. Kč). Společnost eviduje k ronrahovému dni závazek vťrči investorťrm z naběhlého
kuponu za období od ro. čencnce zo2o do 31. prosince zozo vc r,]ši 75 tis. Kč (zor9: o tis. Kč).

V přípaclě, že spolcčnost nedosáhne celkového plánovanélio objemu íqlisu dlulropisů je mateřská
společnost-akcionář připraven pokrýt případné vznikló ztráty a poskytnout finanční podporu tak, aby
l'idurock projcct Financing a.s. b1,1a schopná dostát svým závazkům a nebyla ohrožena schopnost účetní
jedrrotka trvat.

77. Stdt - daňoué záuazkg g dotqce

Společnost neeviduje ke korrci sledovaného írčetnílro období žádnó dariové závazky.

lz. Záugzka neuakdzgné u rozugze

Kc konci sledovaného účetního období společnost nemá žádné závazky ncrykázané r, ron-aze.

ls. Dg"Išíinfortno.ce
V rámci čcské republiky i Sloverrska stále pokračrrjí rcstriktivní opatření související s šířenim onemocnění
CoVjD 19. Rok 2o2o ukázal, že porttblio rezidenčních a komerčních nemor.itosti v rámci spoleČností
FIDUROCK je i v době vládních lcstrikcí stabilní.

74. Vúznunné událostipo íozug,houétn dni

Fidurock Capital CZ a,s. - ílrok 12o o

Po ron ahovénr dni ncdošlo k žádným r{,znarnným událostem.
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Fidurock k\,oject Filrancing a.s.
Příloha účetní zár,ěrky
za obdobi liončíci3r. prosincc 2o2o
(1, tisících Kč)

Podpis statutárního olgánu nebo lyzickó osoby, která je účetníjednotkou

15. březn.r 2()21



r.ledna 2o2o - 3r.prosince zozo

Zprávaovztazich

společnosti

Fidurock Project Financing, a.s.

podle ustanovení § Bz zá]<ona o obchodních korporacích

za riěetrrí období roku zozo



členor,é představenstva společnosti Fidurock project Financing, a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Měsis§in soudern v Praze, oddíl B, vl ožka z49g5,IČ: oB7 4z z78, se sídlem Praha r, Nekázanka 883/8, PSČ;
rro oo (v této zprávě též jen ,,Společnost") zpracoval následrrjící zprár,t o r,ztazích ve smyslu ustanovení
§8z zákona č.golzotz Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ,,Zákon o obchodních
korporacích"), za účetní období roku zozo (dále jen,,Rozhodné období").

r. struktura lztahů
podle informací clclstupných členůrrr představenstva Společnosti, jednajícírnrr s péčí řádnóho
hospodáře, byla společnost kc konci rozhcrdného období ovládána.společností FIDUROCK Private
nquity rarticipatións B.V. (dále jen ,,Ovládající spoleěnost"). Údajc o osobách nálcŽcjících do
Skupiny se uvádí k3t.lz.zrlzo, a to dle inftlrnací dostrrprrýclr statutárnímu orgánu spolcČnosti
jcdnajícímu s póčí řádného hospodáře, Struktura vztahů je graficky znázorněna v Příloze č.r.

1.2 Ovládající osoby

FlDURocK Private Equity Participations B.V., Registrační číslo: 645 cr4 zo4, se sídlem
Stra,wins$aan 937, 1o77XX Anrsterdan, Nizozemské království. Podíl na hlasovacích
právech: roo %.

2, Způsob a prosředky ovládáni

Ovtádaiící osoba ov]ádá Společnost pi,ímo. K ovládání Společrrosti dochází zejména prostřednictr'írrr
rozhodnutí jedinóho akcionáře na valrré hrornaclě.

3. Ovládaná osrrba a úloha Ovládané ostrby v rámci seskupení

Ovládající osoba zajištuje investice plynoucí do Ovládané osoby k zajištění jejího ekonomického cíle.
Spolcčnost Fidurock Prr_rject Financing a.s. je errtita, jeiírnž ílčelem bude financování skupirry
z prostředků získaný,ch enisí vlastních dluhopisů.

4, Přchled vzájemných smluv v rárnci Skupiny

4.1 Srn]orrv_v uzlviené mezi Spoleóností a Ovládajicí osollL-,rr. kler,é l-r],l],v Rozlrodném obdobi ulatnó:

Srnlouva o írvěru, uzavřcná dne l.B.zozo

Tato Smlouva uzavřerrá mezi Společností (,,úvěrrrjící") a FIDUROťKPlivate Equity Putticipations B.V,
(,,úr,ěr,ovaný") se týklir poslytnrrtí úročcnóho ťrvěror,ého rámce až do {še 45o ooo ooo CZK. Uroková
sazba je smlouvtlu stanovena ve rýŠi 6 ,2 yo per annum,

Na Základě tóto smlouvy lxlskytla Společnost k :]1.r2.2ozo pťljčkrr ve výši 2 476 ooo cZK.

Smlouva o úvěru, uzaťená dne 1.8.2o2o

Tato Snlouva uzar,řená rnezi IlIDUROCK Private F)quity Pafiicipations B.V. (,,ítvěrující") a Společností
(,,úvěrovanÝ") se ťvká poskl,tnutí bezúročného úvěror,ého rárrrce až do rýše loo ooo ooo CZK.

Na záklaclě této SmloulT, Společnost čerpala v priiběhu roku pťrjčku v celkor,é výši 12o ooo CZK.
Pťrjčka byla v průbělru rokrr plně splacena,
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období nlatné:

Smlouva o úvěru, uzar.t'ená clne l5.1.2o2o

Tato Snlcluva uzavřená rrrezi Společností a FIDUROCK CAPfl'AL CZ a.s. sc týká poskytnutí ÚroČerrélro

úvěrového rárr-rce až do qiše róo ooo ooo CZK. Úroková saz,ba je smlouvou stírnovena l'e 1Í'Ši 8,z %

peť lnnum,

Na základč tóto Smlouly poslq,tla Spolcčnost k 3r.rz.zoz<r půjčku ve výši 1 869 5oo CZK.

Dodatek č. r ke Smlouvě o úvěr,u, uzavŤený dne 1.4.2o2o

Tento dodatek ke Smlour,ě uzavřcné mezi Společností a FIDURoCK CAPITAL CZ a.s. snižrrje
Úrokovorr sazbu z 8,z %o per annum na 6,z %o per annuttt.

5. Pos<luzcní újmy a jejího vyrowání
Na základě smluv uzavř,ených v Rozhodnón obclobí mezi Společností a ostatními osobami ze Skupirly,
jiných jeclnání, která byla v zájrrru ncbo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodnérrr
období, Společnosti nevznikla žádná írjma.

6. Hodnocení vztahů a rizik v rámci Skupiny

6.1 Hodnocení výhod a nevýhod vztahů ve Skupině.

Společnosti lyplývají z účasti ve Skupině zejména výhody. Skupina disponuje silným flnančním
zázemim.

Společnosti nel,yplývají z účasti ve Skupině nevýhody.

6.z Hodnocení rizik v rámci Skupiny

Ze vztahů v rámci Skupiny neplyrrou pro Společnost žádná rizika.
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