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Fidurock Project Financing a.s.

tčooaruzzla

Nekázanka 883/8

l l0 00 Praha l

Období do
31.12.2020

Období do
31.12.20|9

P. Pďáleční stav pcněžních prostřcdků a ptněžuích ckvivalentů 2 000 2 0{X

Pněbl to4, 7 1rlnrní uýdělečné činnostl (provznl činnoit)
Vj,slcdek hosporlaŤcni před zdančnlm -65(
Jpruvy o nepeněžni trpcracc 35,,

I )dpisy siálých aLriv

2 Zmčnu stdvu opíavných položek .l rezen, 44(
Zisk (zkáta) z pŤodcje srálých aktiv

4. Výnosy z podllů na zisku
5 Nóklgdové a vjnosové úroky .83

A, .6. )prary o óstatni nepenči:ti operacc
ť'is§ provozní pcnčžní tot př"a,měnamipracmnit o kapit,iiř -29;
změnfl sltvu pracovniho kanitálu l 521

I Změna s|ilÝu ;x)hl€dávek a časor.ého rozlišcniiŘř l62
A.2.2 lnrěng stavu ávB2*Ů a časovóho rozlišenipasiv 9:

2,3. Změng §tavu zjsob

^,2.4
Zntěna stnvu kúlkodobeho finančního majetku

Cistý provozní peuěžnl lok přerl zdaněnínr -l 821
3 Vyplacenó uroly

A,4 Při.iaté úrokv
A.5 Zaplacená daň z při,irnů zr bčž.nou činnost
A.ó, P}ijatť. podíly na zislu

Cigtý txnčžní tok z provoznl činnosti -7 821
?€aěřul loly L lnve§tlčn{ řhtnosli

j.l Výdnje spojcné s nob},tirn stálých alrriv
2 Pt{inry z prodeje stálých atriv

B,3. ZÁpůjčkT a ůvěry spřlančnýrn osobárn -4 34(
B..*r Cirtj, peněžní ltlk z invt.^rliční činnosti -4 34Á

Pcněžní rclv ztinlnttnlch činnostl
l lmčna stavu ávazků z financovárri 4 25a

)opdy změn vlnsinlho kapitilu
c.2,l Pcnčžni ni šoni zák ladniho LapitiiI u

2.2 Vyplacťní podílu ns vlastlrín kapiláIu společnlkůnr
2,3 Oatšt vklať pcnernich prostóUk§ spolelnikí
2.4 Ulradu ztró(y sprrlečniky
,§ L)římé platby na rnrb fondů

,:.2,ó. Vyplacené podllv na zisku
CistÝ peněžní lok z íinenčni čimlsti 4 250|

ptncžillc_tl přostředkú a pťnčžních ekvivalentů -1 9l7|
Kll rnn"čný*trup"@

llJ 2 00(

E}atunr sestavení:
Itorlpis statutárniho orgánul fu 22.07.2022

ffi



Příloha k Přehledu o peněžních tocích

za období 1. 1. 2a20 - 31. t2.ZOza

Název účeťní jednotky:

právní fortna:

Sídlo;

Fidurock Project Financing a,s.

akciová společlrost

Nekázanka 883/8, Nové Město, 110 00 l)raha 1

IČ: 08742278

ÚČet.i jednotka vznikla dne 4. prosince 2019 zápisem do obchodního rejstrYiku v Praze,Dále je
vedená u Městskélro soudtt v Praze, oddíl B, vlclžka 24935.

Předmět činrrosti k 31.,1"2.2020:

- Správa vlasiního majetku
- Pronájem nemovitostí, bytu a nebytovýclr prostor

Rozval. ový den: 31. 12, 2020

obecné účetní zásady, účetní metody používané účetní |ednotkou

ÚČetnicwí spoleČnosti je vedeno v scluJadu se zákonem č,5631199l Sb., o účetnictví,
vYhláŠkou Č.50012002 Sb., kterou e provádějí rrěkterá ustanovení zákona č.56311991 Sb., o
účetnictví v plahrérn znění a Českými účetními starrdardy pro poclrrikatele.

Úa4e v Přelrledu o peněŽrrích tocíc]r jsou vyjáciřeny v tisících korr"rnách českýclr (tis. Kč),
pokud není uvedeno jinak.

Pohledáuky

PohledávkY se oceňují jmenclvitou hodnotou, nakoupené pohledávky se oceňují pořizovaci
cenou. řloclnota Poclrybných pohleclávek se snižuje pomocí opravrrých položek na vrub
nákladŮ, a to na záklactě individuáIrrího posou,zení jednotlivýcir cllužníků a věkové strukfury
pohledávek.

Dolradné účty aktivní se oceňujírra záklaclě odbornýclr odhadů a propočtu.

PohledávkY i clohadné účty aktivni se rozdělují rTa krátkodobé a cllouhodobé, s tím, že
krátkodobé jsou splatné do jednoho roktr ocl rozvahového dne.

Wnstní kapitál

Základní kapital korporace se vykazuje ve výši zapsané v obchoclním rejstříku.



Cizí zdraje

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovit/ch lrodnotách. Dlouhcldobé i
krátkodobé závazky k úvěrovým institucirn se vykazuií ve jmenovité hocinotě,

Dohadné ÚČty pasivní jsou oceňoviárry na základě odbornýclr odhadů a prcrpočtu.

Závazky a dohadné ÚČty pasivní se rozdělují se na krátkodobé a cllouhodobé, s tim, že
krátkodobé jsou splaťné do jedrroho roku od rozvahového dne.

Přepočty údajů u cizích nňnách na českolt měnu.

SPoleČnost pouŽÍvá pro přepočet transakcí v cizí měně dermí kurz devizového trhtl vylrlášený
ČrVn. ,q.ktiva a pasiva v zalrrarriční měrrě jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu
devizového trhu vylrlášeného ČNB, Nerea]izované kurzové zisky a ztrátyjsotr ziclryceny ve
výsledku hosptrdaření.

Účttlaání uýnosů a náktatlť,t

VýnosY a náklady se ÚČtují Časově rozlišerre, tj. do obclobí, s nímž věcně i ča,sově souvisejí.

základní východiska pío sestavení přehledu o peněžních tocích

PřísluŠný dokument byl sestaven v souladu se zákorrem 563l'199l Sb., o účetnictví v platném
zněnÍ, s ustanoveními vyhláŠky Č, 500/2002 Sb. v plabrém znění a českými účefurí standardy
pro podnikatel,e v plařrém znění.

Přehled o PeněŽníclr tocích byl sestaven nepřínrou metodou, u které je výsleclek lrospodaření
účeťní jednotky upraven zejména o:

1. nepeněžní transakce,
2. neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích účetniclr období,
3. položky příjmů a v/dajů spojených s finanční a investiční čirurostí

PeněŽni tokY z provozrrích, investičniclr nebo finarrčních činností jsou uvedeny v přehledu o
peněžních tocich nekompenzované,

K31.1"2.2020 a k 1 .1.2020je ve stavu peněárích prostředků eviclován zůstatek na bankovním
účtu ve výši:

2000 tis. CZK k 1,1.2020

83 tis. CZK k 31.12.202a

OProti minulému období nedošlo ke změrrě v položkách zalrmovarrých do perrěžních
ProsďeclkŮ a PeněŽtrích ekvivalentů ani ke změně v konstrukci a obsahové nápl_rri moclelu.



Doplňuiící informace k Přehledu o peněžních tocích

Na řádku A.2,1, Změna stavu pohledávek je obsažen nárůst pohledávek z emitovaných
dluhopisů ve výši 1.395 tis, Kč vůči Manažerovi/makléři (CYRRUS, a.s.),

Na řádku B,3. ZápŮjČky a úvěry spřízněným osobám je znázorněn perrěžní tok ve výši a3a6
tis. CZK související se zápůjčkami spojerrým osobám.

Na řádku C,1. je znázclměn peněžní tok ve výši4.250 tis. CZK související s emisí dluhopisů.
Část emise ve výŠi 1.395 tis. Kč je ve formě změny stavu pohledávky vykázanéna řádku
A.2,1.

Sestaveno dne: 22.7.2022

Jmélro a podpis stafutárního orgánu:

%.T:b)
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ZPRÁVA NEZÁUSLÉHO AUDITORA

Zprávaje určena akcionářům společnosti Fidurock Project Financ!ng a.s.

Výrok

Provedlijsme audit Přehledu o peněžních tocích společnosti Fidurock Project Financing a.s. (dále
také SpoleČnost) za rok končící 3!.L2.2O2O a přílohy k tomuto výkazu, včetně přehledu
významných účetních pravidel (společně dále jen,,účetní výkazy"). Úaaje o Společnosti:

Název:

Adresa sídla:

lČo:

Fidurock Project Financing a.s.

Nekázanka 88318, Nové Město, 110 00 Praha 1

o8742278

Podle naŠeho názoru přiložený účetní výkaz ve všech významných (materiálních) ohledech věrně
zobrazuje přÚmy a výdaje Společnosti za rok končící 3L.12.2O2O v souladu s požadavky českých
účetních předpisů pro sestavení takového účetního výkazu.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (lSA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikaČními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetních výkazů.

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
rePubliky jsme na SpoleČnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z
uvedených předpisŮ. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho vlíroku.

odpovědnost představenstva a dozorčí rady společností za účetní výkazy

Představenstvo Společnosti je odpovědné za sestavení tohoto účetního výkazu a za věrné
zobrazení skuteČností v něm v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní
systém, který povaŽuje za nezbytný pro sestavení tohoto účetního výkazu tak, aby neobsahoval
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou,

Při sestavování tohoto ÚČetního výkazu je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je
SpoleČnost schopna nepřetrŽitě trvat, a pokud je to relevantní, vysvětlit a popsat v příloze k
ÚČetnímu výkazu záleŽitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití účetnictví založeného
na PředPokladu nepřetrŽitého trvání podniku, s výjimkou případů, kdy má v úmyslu Společnost
zruŠit nebo ukonČit její činnost, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem Účetního výkaznictvíve Společnostiodpovídá dozorčí rada.



Odpovědnost audítora zo dudít účetních výkazů

NaŠÍm cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní výkazy jako celek neobsahují významnou
(materiálnÍ) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou, a vydat zprávu auditora obsahující
náŠ výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu se standardy lSA ve vŠech případech v účetním výkazu odhalí případnou existující
významnou (materiálnÍ) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a povaŽují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetního výkazu na jeho základě
přijmou.

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

o ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetních výkazů
zPŮsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž
doŠlo v dŮsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti zpŮsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody,
falŠovánÍ, Úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
představenstvem.

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

o Posoudit vhodnost pouŽitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadŮ a vysvětlující a popisné informace, které v této souvislosti představenstvo
Společnosti uvedlo v příloze účetního výkazu.

o Posoudit, zda je vhodné, Že představenstvo použilo účetnictví založené na předpokladu
nePřetrŽitého trvání podniku, a zda s ohledem na získané důkazní informace existuje
významná (materiálnÍ) nejistota související s událostmi nebo podmínkami, které mohou
zásadním zpŮsobem zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme
k závěru, Že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit
v naŠÍ zprávě na vysvětlující a popisné informace uvedené v této souvislosti v příloze
ÚČetních výkazŮ, a pokud tyto vysvětlující a popisné informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. NaŠe závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat
vYcházejí z dŮkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Budoucí události
nebo Podmínky mohou nicméně vést k tomu, že společnost přestane nepřetržitě trvat.



NaŠÍpovinností je informovat představenstvo a dozorčíradu mimo jiné o plánovaném rozsahu a

naČasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Litomyšli dne 26. 7. 2022

. ,"1 /!l,/

.'l-',/.ll - /",t:. a-uq Z/,,u0
Auditera s,r.o.
A. Tomíčka 20,Zahájí
570 01 Litomyšl
eVloencnl c,5//

lng, Radka Ducháčková
Jednatelka a auditorka, evidenční č.2403
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