


VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI

v tis. Kč K 30.6.2022 K 31.12.2021

AKTIVA

Ostatní dlouhodobá aktiva 4.a 740 908 414 688

Dlouhodobá aktiva celkem 740 908 414 688

Ostatní krátkodobá aktiva 4.b 257 708

Hotovost a peněžní ekvivalenty 4.c 1 952 326 779

Krátkodobá aktiva celkem 2 209 327 487

AKTIVA CELKEM 743 117 742 175

K 30.6.2022 K 31.12.2021

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Základní kapitál 4.d 2 000 2 000

Nerozdělený zisk/ztráta 4.d -19 795 0

Úplný výsledek za období 4.d -716 -19 795

Vlastní kapitál celkem 4.d -18 511 -17 795

Emitované dluhopisy 4.e 750 000 750 000

Dlouhodobé závazky celkem 750 000 750 000

Závazky z obchodních vztahů 21 7

Ostatní krátkodobé závazky 4.f 11 607 9 963

Krátkodobé závazky celkem 11 628 9 970

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 743 117 742 175

Bod 
přílohy

Bod 
přílohy



Výkaz zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku

v tis. Kč
Bod 

přílohy

Za období od 
1.1.2022 do 

30.6.2022

Za období od 
1.1.2021 do 

30.6.2021

Náklady na  služby 4.g 636 0

Provozní výsledek hospodaření -636 0

Zisky/ztráty z financování 4.g -79 0

Zisky/ztráty z ostatních finančních operací -1 0

Zisk/ ztráta před zdaněním -716 0

Zisk/ ztráta po zdanění -716 0

Úplný výsledek za období 4.g -716 0



Výkaz změny vlastního kapitálu
K 30.6.2022
v tis. Kč

Základní 
kapitál

Nerozdělený 
zisk/ztráta

Úplný výsledek 
za období

Vlastní 
kapitál

Stav k 1.1.2022 2 000 0 -19 795 -17 795

Převod zisku/ztráty -19 795 19 795 0
Zisk/ztráta po zdanění -716 -716
Ostatní úplný výsledek 0 0

Stav k 30.6.2022 2 000 -19 795 -716 -18 511

K 31.12.2021
v tis. Kč

Základní 
kapitál

Nerozdělený 
zisk/ztráta

Úplný výsledek 
za období

Vlastní 
kapitál

Stav k 8.7.2021 2 000 0 0 2 000

Zisk/ztráta po zdanění -19 795 -19 795
Ostatní úplný výsledek 0 0

Stav k 31.12.2021 2 000 0 -19 795 -17 795



Výkaz o peněžních tocích

v tis. Kč

Za období od 
1.1.2022 do 

30.6.2022

Za období od 
1.1.2021 do 

30.6.2021

Peněžní toky z provozní činnosti

Zisk za rok -716
Úpravy o nepeněžní operace: 79
Finanční náklady 79

Provozní peněžní toky před pohyby pracovního kapitálu -637
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 2 109
Snížení/(zvýšení) pohledávek z obchodního styku a jiných pohledávek 451
Zvýšení/(snížení) závazků z obchodního styku a jiných závazků 1 658
Peněžní toky vytvořené z provozních operací 1 472
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého -21 563
Přijaté úroky  (+) 16 023
Čisté peněžní toky z provozní činnosti -4 068

Investiční činnost
Čisté peněžní prostředky (použité v rámci)/z investičních činností

Financování -320 759
Příjmy z úvěrů a půjček 7 191
Čisté peněžní prostředky (použité v rámci)/z financování -327 950
Čistý přírůstek/(úbytek) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -324 827

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období 326 779
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období 1 952
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1. ÚVOD 

 
Pale Fire Financing a.s. (dále jen „společnost“ nebo „PFF“) byla založena dne 1.7.2021 přijetím 
stanov jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městského soudu 
v Praze dne 8.7.2021.  

Společnost je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v 
členských státech Evropské unie, proto používá pro účtováni a sestaveni účetní závěrky 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví upravené právem Evropských společenství (ve zněni 
přijatém Evropskou unii).  
 
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 30.6.2022 za první polovinu roku 
2022. 
   
Zapsaným předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. Zapsaným předmětem činností pak pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor a správa vlastního majetku. 
 
Obchodním účelem společnosti je zajišťovat financování skupiny Pale Fire Capital (dále jen 
„PFC“) formou vydávání dluhopisů a poskytování půjček společnostem ve skupině PFC.  
 
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše 
jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Akcionář % podíl na základním kapitálu 

    Pale Fire Capital SE 100 % 

Celkem 100 % 

 
Konečnými vlastníky společnosti jsou pánové Mgr. Dušan Šenkypl a Jan Barta. 
 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

V účetním období nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku. 
 
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni 

 Funkce Jméno 

Představenstvo Předseda Mgr. Dušan Šenkypl 

 Člen Ing. Petr Krajíček 

Dozorčí rada Člen Jan Barta 
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Výbor pro audit 

 Funkce Jméno 

 Člen David Holý 

 Člen Radek Krupa 

 Člen Michal Aftanas 

 

Komunikací za Výbor pro audit byl pověřen Radek Krupa. 
 
Auditorem společnosti je ECOVIS blf s.r.o. 
 
Tato účetní závěrka není auditovaná. 
 
Komentář k účetní závěrce 

Společnost byla založena za účelem zajišťovat na kapitálovém trhu financování skupiny PFC. 
Vzhledem k výše popsanému a skutečnosti, že společnost nerealizuje žádné prodeje služeb a zboží, 
nezabýváme se v této účetní závěrce prezentací provozních segmentů. 
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2. FUNKČNÍ MĚNA 

 
IFRS požaduje, aby každá účetní jednotka určila svoji funkční měnu (IAS 21) a měřila své 
výsledky a finanční pozici v této měně. Společnosti mohou následně prezentovat svoji účetní 
závěrku v jakékoli cizí měně či měnách (měna vykazování).  
 
Funkční měnou standard označuje měnu primárního ekonomického prostředí, v němž společnost 
vyvíjí svou činnost. Tedy měna, která například nejvíce ovlivňuje jeho tržby, peněžní toky apod. 
 
PFF vyhodnotila jako funkční měnu Českou korunu (CZK). Funkční měna se od založení 
společnosti nezměnila. 
 
Transakce v jiné, než funkční měně se ocení ve spotovém směnném kurzu mezi funkční a cizí 
měnou k datu transakce. Lze však použít i průměrný (pevný) kurz daného období, pokud 
nedochází k významným výkyvům ve směnných kurzech mezi cizí a funkční měnou. 
 
Cizoměnové peněžní položky sek datu sestavení účetní závěrky ocení kurzem ČNB k datu účetní 
závěrky. Peněžní položky jsou peníze, aktiva a závazky, které budou uhrazeny nebo placeny 
v pevných nebo určitelných částkách. 
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3. VÝZNAMNÁ ÚČETNÍ PRAVIDLA  

a. Východiska pro účetnictví 

Tato účetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 
(standardy IFRS), které byly schváleny pro použití v Evropské unii. Účetní závěrka je sestavena 
za použití oceňovací báze historických cen s výjimkou přecenění určitého majetku a finančních 
nástrojů, které se ke konci každého účetního období oceňují přeceněnými hodnotami nebo 
reálnými hodnotami, jak je uvedeno v účetních pravidlech níže. Historická cena obecně vychází  
z reálné hodnoty protihodnoty poskytnuté výměnou za zboží a služby. 
 
Reálná hodnota je cena, která by byla získána z prodeje aktiva nebo zaplacena za převzetí závazku 
v rámci řádné transakce mezi účastníky trhu ke dni ocenění, bez ohledu na to, zda je cena 
pozorovatelná nebo odhadována za použití jiné oceňovací techniky. Při stanovení reálné hodnoty 
aktiva nebo závazku bere Společnost v úvahu takové charakteristiky aktiva či závazku, které by 
účastníci trhu zohlednili při oceňování aktiva či závazku ke dni ocenění. Reálná hodnota pro účely 
ocenění a/nebo zveřejnění v této účetní závěrce se stanovuje takovýmto způsobem, s výjimkou 
transakcí spočívajících v úhradách vázaných na akcie v oblasti působnosti IFRS 2, leasingových 
transakcí upravených standardem IFRS 16 Leasingy a ocenění, která vykazují určité společné rysy 
s reálnou hodnotou, avšak reálnou hodnotou nejsou, jako je čistá realizovatelná hodnota dle IAS 
2 Zásoby nebo hodnota z užívání dle IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. 
 
Společnost sestavila účetní závěrku za předpokladu schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své 
činnosti. 
 
Jednotlivá významná a relevantní účetní pravidla jsou uvedeny níže. 
 

b. Finanční aktiva 

Finančními aktivy se rozumí majetkové účasti v dceřiných společnostech a přidružených 
podnicích, které se oceňují pořizovací cenou sníženou o případné snížení hodnoty. Součástí 
pořizovací ceny jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, 
poradcům a burzám.  
 

c. Úvěry a pohledávky 

Úvěry a pohledávky jsou finanční aktiva s pevnými nebo předem stanovitelnými splátkami. Tato 
kategorie nezahrnuje úvěry a pohledávky, které jsou klasifikovány jako úvěry a pohledávky 
oceňované reálnou hodnotou účtovanou proti zisku nebo ztrátě nebo jako realizovatelné cenné 
papíry. Při prvotním zaúčtování se úvěry a pohledávky oceňují nominální, resp. pořizovací cenou, 
která se snižuje o případné ztráty z trvalého snížení účetní hodnoty. 
 

d. Snížení hodnoty aktiv  

Ke konci každého účetního období Společnost posuzuje účetní hodnotu aktiv, aby určila, zda 
existují náznaky, že aktivum může mít sníženou hodnotu. Pokud jakýkoliv takový náznak existuje, 
odhadne se zpětně získatelná částka takového aktiva, aby se určil rozsah případných ztrát ze 
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snížení jeho hodnoty. Pokud nelze z daného aktiva jednoznačně určit peněžní tok, je takovéto 
aktivum přiřazeno k penězotvorné jednotce a posouzeno v celku. 
 
Pokud je zpětně získatelná částka aktiva (nebo penězotvorné jednotky) nižší než jeho účetní 
hodnota, sníží se účetní hodnota aktiva (nebo penězotvorné jednotky) na jeho zpětně získatelnou 
částku. Zároveň však společnost zvažuje budoucí vývoj, resp. potenciál hodnoty aktiva. Ztráta ze 
snížení hodnoty se promítne přímo do hospodářského výsledku, ledaže je dané aktivum vedeno v 
přeceněné hodnotě.  
 
Pokud se ztráta ze snížení hodnoty následně zruší, účetní hodnota aktiva (nebo penězotvorné 
jednotky) se zvýší na upravený odhad jeho zpětně získatelné částky, ale tak, aby zvýšená účetní 
hodnota aktiva nepřevýšila účetní hodnotu, která by byla stanovena, kdyby se v předchozích letech 
nevykázala žádná ztráta ze snížení hodnoty aktiva (nebo penězotvorné jednotky). Zrušení ztráty 
ze snížení hodnoty se vykazuje okamžitě do hospodářského výsledku tak, že eliminuje ztrátu ze 
snížení hodnoty, která byla vykázána za dané aktivum v předcházejících letech.  
 

e. Finanční závazky a vlastní kapitál 

Dluhové a kapitálové nástroje se klasifikují buď jako finanční závazky, nebo jako vlastní kapitál 
na základě obsahu smluvních ujednání a definic finančního závazku a kapitálového nástroje. 
 
Kapitálový nástroj je jakákoliv smlouva dokládající zbytkový podíl na aktivech účetní jednotky 
po odečtení všech jejích závazků. Kapitálové nástroje vydané Společností se vykazují v hodnotě 
přijatých plateb snížené o přímé náklady na emisi. Odkup vlastních kapitálových nástrojů 
Společnosti je vykázán a odečten přímo ve vlastním kapitálu. Při koupi, prodeji, vydání nebo 
zrušení vlastních kapitálových nástrojů Společnosti se do hospodářského výsledku nevykazuje 
žádný zisk nebo ztráta. 
 

f. Finanční závazky 

Všechny finanční závazky se oceňují v naběhlé hodnotě pomocí efektivní úrokové míry nebo v 
reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (FVTPL).  
 
Finanční závazky oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL)  
Finanční závazky se klasifikují jako finanční závazky v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, pokud 
jsou:  
 podmíněnou protihodnotou zaúčtovanou nabyvatelem v podnikové kombinaci,  
 určeny k obchodování nebo  
 označeny jako nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty. 

 
Čistý zisk nebo čistá ztráta zúčtovaná do hospodářského výsledku zahrnuje všechny případné 
úroky placené z finančního závazku a je zahrnuta v řádku „ostatní zisky a ztráty“ v hospodářském 
výsledku. 
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Odúčtování finančních závazků 
Společnost od účtovává finanční závazky pouze v situaci, kdy jsou povinnosti Skupiny splněny, 
zrušeny nebo skončí jejich platnost. Rozdíl mezi účetní hodnotou odúčtovaného finančního 
závazku a částky buď zaplacené, nebo splatné je zaúčtován do hospodářského výsledku.  
 
Pokud Společnost vymění se stávajícím věřitelem jeden dluhový nástroj za jiný s výrazně 
odlišnými podmínkami, tato výměna se zaúčtuje jako zánik původního a vykázání nového 
finančního závazku. Obdobně Společnost zaúčtuje podstatnou modifikaci podmínek stávajícího 
závazku či jeho části jako zánik původního a vykázání nového finančního závazku. 
 

g. Rezervy 

Rezervy se vykáží, má-li Společnost současný (smluvní nebo mimosmluvní) závazek, který je 
důsledkem minulé události, přičemž je pravděpodobné, že Společnost bude muset tento závazek 
vypořádat a výši takového závazku je možné spolehlivě odhadnout. 
 
Částka vykázaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání 
současného závazku vykázaného k datu účetní závěrky po zohlednění rizik a nejistot spojených s 
daným závazkem. Pokud se rezerva určuje pomocí odhadu peněžních toků potřebných k 
vypořádání současného závazku, účetní hodnota rezervy se rovná současné hodnotě těchto 
peněžních toků (pokud je efekt časové hodnoty peněz významný). Pokud se očekává, že některé 
nebo veškeré výdaje nezbytné k vypořádání rezervy budou nahrazeny třetí stranou, vykáže se 
pohledávka na straně aktiv, pokud je prakticky jisté, že Společnost náhradu obdrží a výši takové 
pohledávky je možné spolehlivě určit. 
 

h. Vykazování výnosů 

Výnosy se oceňují na základě protihodnoty, na niž má Společnost podle očekávání nárok. 
 

i. Úrokové výnosy a náklady 

Úrokové výnosy a náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém došlo 
k jejich vzniku v souvislosti s držbou finančního aktiva, resp. závazku v čase při zohlednění 
efektivního výnosu z aktiva či cizího zdroje nebo odpovídající úrokové míry. 
  
Úrok z finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě je vykazován jako 
součást čistých výnosů z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou oproti zisku nebo 
ztrátě. Přijaté a placené úroky z ostatních aktiv a závazků jsou vykazovány jako úrokové 
a obdobné výnosy z investic, resp. jako placené úroky ve výkazu zisku a ztráty. 
  

j. Ostatní výnosy a náklady z finančních aktiv 

V rámci ostatních výnosů a nákladů z finančních aktiv účtuje Společnost realizované 
a nerealizované zisky a ztráty, dividendy a čistý náklad, respektive výnos z trvalého snížení 
hodnoty a jeho zrušení. Společnost účtuje o výnosu z dividend v okamžiku, kdy společnost 
vyplácející dividendy rozhodne o jejich výplatě a toto rozhodnutí je schváleno valnou hromadou 
příslušné společnosti. 
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k. Daně 

Daň z příjmu zahrnuje splatnou a odloženou daň. 
 
Splatná daň se vypočítá na základě zdanitelného zisku za dané období. Zdanitelný zisk se odlišuje 
od čistého zisku, který je vykázaný v hospodářském výsledku, protože nezahrnuje položky výnosů, 
resp. nákladů, které jsou zdanitelné nebo odčitatelné od základu daně v jiných letech, ani položky, 
které nejsou zdanitelné, resp. odčitatelné od základu daně.  
 
Odložená daň je daň, u níž se očekává, že bude splatná nebo nárokovatelná z titulu rozdílů mezi 
účetní hodnotou aktiv a závazků v účetní závěrce a jejich daňovou základnou použitou pro výpočet 
zdanitelného zisku, a účtuje se o ní závazkovou metodou. Odložené daňové závazky se uznávají 
obecně u všech zdanitelných přechodných rozdílů. Odložené daňové pohledávky se obecně 
vykazují v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se budou moci 
využít odčitatelné přechodné rozdíly, bude dosažen. Tyto odložené daňové pohledávky a závazky 
se nevykazují, pokud přechodný rozdíl vzniká z prvotního vykázání (kromě podnikových 
kombinací) aktiv či závazků v rámci transakce, která neovlivňuje zdanitelný ani účetní zisk.  
 
Účetní hodnota odložených daňových pohledávek se posuzuje vždy ke každému rozvahovému dni 
a snižuje se, pokud již není pravděpodobné, že budoucí zdanitelný zisk bude schopen odloženou 
daňovou pohledávku pokrýt v celkové nebo částečné výši. Odložená daň se vypočítává pomocí 
daňové sazby, která bude platit v období, ve kterém bude závazek splatný nebo pohledávka 
realizována, na základě daňových zákonů a sazeb uzákoněných, resp. vyhlášených k datu sestavení 
účetní závěrky.  
 
Odložené daňové pohledávky a závazky se kompenzují, pokud existuje vymahatelné právo na 
kompenzaci splatných daňových pohledávek proti splatným daňovým závazkům a pokud se 
vztahují k daním z příjmů uloženým stejným daňovým úřadem a Společnost má v úmyslu vyrovnat 
své splatné daňové pohledávky a závazky v čisté výši. 
 

l. Cizí měny 

Transakce v jiných měnách, než je funkční měna účetní jednotky (cizí měny), vykazují za použití 
měnového kurzu platného k datu transakce. Ke každému datu účetní závěrky se peněžní položky 
aktiv a závazků v cizí měně přepočítávají za použití měnového kurzu k tomuto datu. Nepeněžní 
položky, které jsou oceněny v reálné hodnotě vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají za použití 
měnového kurzu platného k datu určení reálné hodnoty. Nepeněžní položky, které jsou oceněny v 
historických cenách vyjádřených v cizí měně, se nepřepočítávají. 
 

 
 
  



 

  9  
 

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU O FINANČNÍ POZICI A VŹKAZU ZISKU A 
ZTRÁT A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU 

 

a. Ostatní dlouhodobá aktiva 

Hodnota ostatních dlouhodobých aktiv k 30.6.2022 činí 740 908 tis. Kč (k 31.12.2021 414 688 tis. 
Kč). Ostatní dlouhodobá aktiva představují půjčku mateřské společnosti PFC. Přehled 
poskytnutých půjček je zobrazen v tabulce níže.  

Příjemce Zůstatek 
v tis. Kč 

Úrok p.a. Splatnost 

Pale Fire Capital SE – jistina 730 759 6,25 % 1.10.2026 

Pale Fire Capital SE – naběhlý úrok 10 149 -- 1.10.2026 

Ostatní dlouhodobá aktiva  740 908 

 

Pohledávky z poskytnutých úvěrů jsou aktuálně zatíženy zřízením zástavního práva ve prospěch 
J&T BANKA, a.s., a to v souvislosti s emisí dluhopisů. 

 

b. Ostatní krátkodobá aktiva 

Hodnota ostatních krátkodobých aktiv k 30.6.2022 činí 257 tis. Kč (k 31.12.2021 708 tis. Kč). 
Ostatní krátkodobá aktiva představují uhrazené platby za náklady, které se vztahují s následujícím 
účetním období. 

  

c. Hotovost a peněžní ekvivalenty 

 Stav k 30.6.2022 Stav k 31.12.2021 

Peněžní prostředky na účtech 1 952 326 779 

Hotovost a peněžní ekvivalenty 1 952 326 779 

 

Pohledávky z bankovních účtů jsou aktuálně zatíženy zřízením zástavního práva ve prospěch J&T 
BANKA, a.s., a to v souvislosti s emisí dluhopisů. 

 

d. Vlastní kapitál 

Hodnota vlastního kapitálu k 30.6.2022 činí -18 511 tis. Kč. (k 31.12.2021 -17 795 tis. Kč.) a jeho 
pohyb je uveden v samostatném výkazu změny vlastního kapitálu. Výsledek hospodaření 
Společnosti za první polovinu roku 2022 činil -716 tis. Kč. Ztráta společnosti je ovlivněna 
především postupným čerpání půjčky poskytnuté PFC, kdy realizované úrokové výnosy zcela 
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nepokryly úrokové náklady z plně upsaných dluhopisů a provozní náklady Společnosti. V příštím 
účetním období již Společnost předpokládá kladný výsledek hospodaření. 

Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 100 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě 
o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000,- Kč (nahrazených jednou hromadnou akcií) a je splacen 
v plné výši.  

Akcie jsou aktuálně zatíženy zřízením zástavního práva ve prospěch J&T BANKA, a.s., a to v 
souvislosti s emisí dluhopisů. 

Ztráta z minulého účetního období činí 19 795 tis Kč. 

e. Emitované dluhopisy 

Dluhopisy Společnosti byly emitovány dle Zákona o dluhopisech (zákon č. 190/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) s datem 12. října 2021. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je pak den  
12. října 2026. Prospekt obsahující znění Emisních podmínek byl schválen rozhodnutím  
ČNB ze dne 15. září 2021, které nabylo právní moci dne 16. září 2021 a dluhopisy Společnosti 
byly přijaty k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. 

Závazek z emitovaných dluhopisů k 30.6.2022 činí 750 000 tis. Kč (k 31.12.2021 750 000 tis. Kč). 

f. Ostatní krátkodobé závazky 

Hodnota ostatních krátkodobých pasiv k 30.6.2022 činí 11 607 tis. Kč (k 31.12.2021 9 963 tis. 
Kč). Ostatní krátkodobá pasiva představují k 30.6.2022 zejména závazek z naběhlého úroku za 
emitované dluhopisy ve výši 9 583 tis. Kč a daňový závazek z titulu srážkové daně ve výši 1 682 
tis. Kč.   
 

g. Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření Společnosti za první polovinu roku 2022 činil -716 tis. Kč. Jelikož 
Společnost vznikla 8.7.2021, srovnávací období není k dispozici. 
 1.1.2022 - 30.6.2022 1.1.2021 - 30.6.2021 

Náklady na služby -636  

Úrokové náklady -21 563  

Úrokové výnosy 21 484  

Ostatní -1  

Výsledek hospodaření -716  

 
Ztráta společnosti je ovlivněna především postupným čerpání půjčky poskytnuté PFC, kdy 
realizované úrokové výnosy zcela nepokryly úrokové náklady z plně upsaných dluhopisů a 
provozní náklady Společnosti. V příštím účetním období již Společnost předpokládá kladný 
výsledek hospodaření.  
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Náklady na služby představují zejména účetní a právní služby. Úrokové náklady představují 
zejména náklady na emitované dluhopisy a úrokové výnosy pak úroky z poskytnutých půjček a 
výnosu z termínovaných vkladů. 
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5. ANALÝZA RIZIK 

a. Řízení měnového rizika 

Společnost k datu sestavení účetní závěrky eviduje veškerá aktiva i pasiva pouze ve funkční měně 
společnosti, proto není vystavena měnovému riziku. 
  

b. Řízení úrokového rizika 

Společnost k datu sestavení účetní závěrky eviduje pevně úročená aktiva i pasiva. Analýza těchto 
sazeb vykazuje plusovou hodnotu ve výši 0,5 % p.a. (6,25 % p.a. - 5,75 % p.a.). Z dlouhodobého 
hlediska je úrokové riziko eliminováno oproti náhlým výkyvům a riziku ztráty.  
 

c. Řízení kapitálového rizika 

Společnost řídí svůj kapitál tak, aby zabezpečila, že bude dlouhodobě schopna pokračovat ve své 
činnosti jako zdravě fungující podnik při maximalizaci výnosu pro akcionáře pomocí optimalizace 
poměru mezi cizími a vlastními zdroji. Na společnost se nevztahují žádné kapitálové požadavky 
stanovené externími subjekty.  

 

 

Jelikož Společnost je společností účelovou, která zajišťuje financování pro rozvoj skupiny Pale 
Fire Capital, je také závislá na úspěchu či neúspěchu hospodaření této skupiny. Pro eliminaci rizika 
této závislosti, poskytla společnost PFC zajištění za emitované dluhopisy (i) zástavním právem k 
akciím Společnosti, (ii) zástavním právem k akcím PFC, (iii) zástavním právem k pohledávkám z 
vnitroskupinových úvěrů a zápůjček poskytnutých Společností a PFC a (iv) zástavním právem k 
pohledávkám z bankovního účtu; a (v) finanční zárukou. 
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6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE 

 

Společnost k datu sestavení této účetní závěrky neposkytla nikomu ručení svým majetkem a ani 
neočekává případné budoucí ztráty, které by měly zásadní dopad na ekonomickou situaci 
společnosti. 

Společnost k datu sestavení této účetní závěrky se neúčastnila žádného soudního sporu, jehož 
rozhodnutí by mělo významný dopad na její ekonomickou situaci.  

K datu sestavení této účetní závěrky nebyl zpracován ekologický audit společnosti. Vedení 
společnosti proto nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami způsobenými 
minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích. Nicméně vzhledem 
k podnikání společnosti je riziko s tímto spojené minimální. 

 

7. VLIV PANDEMIE COVID-19 A RUSKÉ INVAZE NA UKRAJINU 

 

Společnost vyhodnotila situaci a dopady přetrvávající pandemie COVID-19 ve světě a agrese 
Ruské federace vůči Ukrajině a nedomnívá se, že by tyto události významným způsobem ovlivnily 
hospodaření společnosti v budoucnu. Vzhledem ke globálnímu záběru aktivit skupiny PFC je však 
nezbytně nutné tuto situaci neustále průběžně sledovat a vyhodnocovat. 

 

8. UDÁLOSTI PO SKONČENÍ ÚČETNÍHO OBDOBÍ 

 

Po datu sestavení této účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný 
negativní dopad na účetní závěrku. 

 


