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v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 2.001.000.000 splatné v ľoce 2019

ISIN: C20003515199

Tento dokument představuje prospekt (,,Pľospekt") zaknihovaných dluhopisů vydaných podle ěeského
práva s pevným úrokovým výnosem o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve ýši 3.000.000 Kě (tři
miliony korun ěesĘých) a v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.001.000.000 Kč (dvě
miliardy jeden milion korun ěesĘch) se splatností v roce 2019 vydźxaných spoleěností J&T Global Finance
VII., s.ľ.o., sesídlem Pobřežní 297ll4, Karlín, 186 00 Praha 8, ĺČo: osz 43 44l, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném MěstsĘm soudem vPraze pod spisovou znaěkou C 260571 (,,Emitent'ś). Jmenovití
hodnota a ýnos Dluhopisů jsou splatné v ěesĘch korunách (Kě). Datum emise je stanoveno na Ż5.
listopadu 2016 a emisní kurz k datu emise ěiní 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy jsou
vydźxátny v souladu se zákonem č,. 19012004 Sb., o dluhopisech, ve znéní pozdějších předpisů (,,Zálkon o
dluhopisech").

Dluhy z Dluhopisů jsou zajištěny ručitelsĘm prohlášením ruěitele, kteým je společnost J&T FINANCE
GROUP SE, založená aexistující podle práva české ľepubliĘ jako evropská společnost (societas
europaea) , se sídlem Pobřežní 2g7 /l4, l 86 00 Praha 8 _ Karlín, Česká republika, ĺČo: zl s 92 50Ż, zapsantt
v obchodním rejstříku vedeném MěstsĘm soudem v Praze, spisová znaěkaH I3l7 (,,Ručitel").

Tento Prospekt byl vyhotoven za úěelem přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ve smyslu $ 55 a
násl. zákona ě' 25612004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve něni pozdějších předpisů, (,,ZPKT" nebo
,,Zákon o podnilcání na kapitálovém trhu") a ě1. 5 odst. 1 až 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003l7I/Es, o prospektu, ktery má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papíru k
obchodovĺíni've zněni pozdějších změn (,,Směľnice o pľospektu"). Tento Prospekt byl vyhotoven v souladu
s nařízením Komise (ES) ě. 80912004, kteým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/7IlEs' pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektu, uvádění údajti ve formě odkazu,
zveřejňování prospektů a šíření inzertttil, ve zněĺi pozdějších změn (,'Naŕízení o pľospektu"). Součástí
tohoto Prospektu je téžznéní emisních podmínek Dluhopisů.

Emitent poźádal o přijetí Dluhopisů k obchodovźní na Regulovaném trhu organizovaném Burzou cenných
papíru Pľahą a's. (,,BCPP") a předpokládá, že s Dluhopisy bude zahé|eno obchodování dne 25.listopadu
2016 nebo po tomto datu.

Prospekt byl na záĺkladě žádosti Emitenta uěiněné v souladu s $ 36c ZPKT schválen rozhodnutím české
národní banĘ 1,,čNB"; č)'i'20161135519/CNB/570 z, dne 24. listopadu20l6,které nabylo právní moci dne
25. listopadu 2016.

Tento Prospekt byl vyhotoven ke dni 16. listopadu2016 aje platný po dobu dvanácti měsíců odjeho
schválení českou nrírodní bankou, tj' od24.listopadu 20l6. Dojde-li po schválení tohoto Pľospektu a před
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přijetím Dluhopisů k obchodování naregulovaném trhu k podstatným změnámúdajů v něm uvedených' bude
Emitent tento Prospekt aktualizovat, a to formou dodatků k tomuto Prospektu. KaŽdý takoqý dodatek bude
schválen Českou národní bankou a uveřejněn v souladu s právními předpisy'

Investoři by měli zváżit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Rizikové faktory, které jsou
Emitęntovi ke dni vyhotovení tohoto Pľospektu známé a kteľé Emitent považuje za významné, jsou .ru"đ"ny
v kapitole,,Riz ikov é falctory" tohoto Prospektu.

Prospekt, jeho případné dodatĘ, všechny výroční zprźtvy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto
Prospektu, jsou zájemcům k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta
http:i/wwwjtglobalfinance.com/, v části oznaěené jako ,,J&T Global Finance VII', s.r'o'", oddíl ,,Oznámení,,
a dále v sídle Emitenta na adrese Pobřežní 297ll4, Karlín, 186 00 Praha 8, v pracovní dny vždy v době od
9.00 do 16.00 hodin.

Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy Regulovaného trhu
BCPP (budou-li relevantní), uveřejňovat zprávy o ýsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit
informační povinnost v České republice.

Hlavní manažeľ

J&TBANKA,a.s.
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nisl'nżruĺuľozonľĚľÍ

Tento Prospekt je prospektem ve smyslu příslušných ustanovęní Zátkona o podnikání na kapitálovém trhu
lchváleným Českou národní bankou za účelem přijetí Dluhopisů k obchoáování na ľegulóvaném trhu v
Ceské ľepublice. Tento Prospekt obsahuje znění emisních podmínek Dluhopisů vymezující prttva a
povinnosti vlastníků Dluhopisů a Emitenta.

Emitent vynaložil vęškerou péči, kterou po něm lze rozumně požadovat, aby zajistil, že v Prospektu
obsažené informace jsou pravdivé a úplné, za což Emitent v souladu s právními předpisy odpovídá. Emitent
neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi, Ručiteli nebo Dluhopisech' než jaké jsou
obsaženy v tomto Prospektu nebo jeho dodatcích. Na žádné takové jiné pľohlášení nebo informace se nelze
spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré
informace a prohlášení v tomto Prospektu uvedeny ýhradně k datu vyhotovení tohoto Prospektu. Předání'
uveřejnění či jiná forma zpřístupnění tohoto Prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že
prohlášení a informace v něm uvedené jsou spľávné ke kterémukoli okamžiku po datu jeho vyhotovení'

Tento Prospekt je nutné číst vę spojení s případnými dodatky Prospektu, přičemž v případě jakýchkoliv
rozpoľů mezi těmito dokumenĘ má přednost vždy naposledy uveřejněný dokument; Ąrto skutečnosti však
nemění nic na tom, že informace obsažené v tomto Prospektu jsou platné pouze k datu jeho vyhotovení'

Za dluhy ? Dluhopisů odpovídají ýlučně Emitent a v rozsahu svého ruěení též Ručiteĺ Žaana třetí osoba
(včetně Ceské republiky, kterékoli její instituce, ministerstva, nebo jiného orgánu státní správy či
samospľávy) není odpovědná za plnění dluhů z Dluhopisů' za jejich splnění nikterak neručí' ani je jiným
způsobem nezajišťuje. Přijetím Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu organizátor regulovaného
trhu nepřebírá žádné dluhy z Dluhopisů, ěi zźruky za ně. Pohledávky z Dluhopisů nejsou kryý žádným
systémem pojištění vkladů, tedy ani garaněním systémem zajišťovaným Gaľančním systémem finančního
trhu. Přijetím Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu BCPP nepřebírá BCPP tádné závazky z
Dluhopisů.

Šíření tohoto Pľospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v někteých státech omezęny zákonem.
Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli
jurisdikce. Dluhopisy zejména nebudou registľovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených
států amerických z roku 1933 a nesmějí býĄnabízenY, prodávány nebo předávány nai:zemi Spojených států
amerických nebo osobám, které jsou rezidený Spojených státu amerických, jinak než na zěkladě l"ýjimky z
registraění povinnosti podle uvedeného zákona nebo v ľámci obchodu, kteý takové registrační povinnosti
nepodléhá. osoby, dojejichž držení se tento Prospekt dostane,jsou odpovědné zadodržování omezení, která
se v jednotliých zemich vztahují k nabídce' nákupu nebo pľodeji Dluhopisů nebo drŽby a ľozšiřování
jakýchkoliv materiálů vztahujících se k Dluhopisům'

Każdý potenciální nabyvate| Dluhopisů nese vlastní odpovědnost za to, že prodej nebo nákup Dluhopisů
proběhne v souladu s relevantní právní úpravou dotčené jurisdikce' Informace obsaŽené v kapitoiách
,,Zdanění a devizová regulace" a ,,Vymdhání soukromopľávních nároků vůči Emitentovi" jsol uvedeny
poÜzejako všeobecné informace a byly získány zvetejné dostupných zdrojű, které nebyly b|iže analyzovány
ani nezávisle ověřeny Emitentem. Potęnciální nabyvatelé Dluhopisů by se měli spoléhat v'ýhradně na vlastní
analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní prtĺvní, daňové a jiné odborné poradce.

Potenciálním nabyvatelům Dluhopisů, zejména zahraniěním, se doporučuje konzultovat se svými právními a
jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizoých a daňových předpisů České
republiky, států, jichž jsou rezidený' a jiných příslušných států, jejichž právní předpisy mohou bý z pohledu
potencionálních nabyvatelů či Dluhopisů relevantní, a dále všechny příslušné mezinárodní dohody a jejich
dopad na konkľétní invęstiční ľozhodnutí.
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Vlastníci Dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyz:ý:laji, aby se soustavně
informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících vlastnictví (držbu) Dluhopisů, a
rovněž prodej Dluhopisů do zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze zahranič,í, jakoŹto i jakékoliv jiné transakce
s Dluhopisy, a aby ĘĄo zákony a prálvni předpisy dodržovali.

Jakékoli předpoklady a výhledy ýkající se budoucího vývoje Emitenta ďnebo Ručitele, jeho finanění
situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášeni ěi závazný slib
Emitenta ohledně budoucích událostí nebo výsledků, neboť t5rto budoucí události nebo ýsledky závisí zcela
nebo zěásti na okolnostech a událostech, které Emitent nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit.
Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by měli provést vlastní analýzu jahýchkoli vývojoých trendů nebo
výhledů uvedených v tomto Prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí
zaloźit na ýsledcích takoých samostatných analýz a šetření.

Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanění údaje Emitentavycházeji zMezinárodních standaľdů pro
f,rnanční ýkaznictví (IFRS) ve zněni přijatém EU. Některé hodnoý uvedené v tomto Prospektu býly
upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, že hodnoý uváděné pro tutéž' položku se mohou na
rtzných místech mírně lišit a hodnoý uváděné jako součý někteých hodnot nemusí bý aritmetickým
součtem hodnot, ze kteých vycházejí.

S ohledem na jmenovitou hodnotu Dluhopisů neobsahuje tento Pľospekt shrnutí.

Některé pojmy uvozené v tomto Prospektu velĘm poěátečním písmenem jsou definovány v kapitole
,Jnterpľetace", podkapitola ,,Seznam použiých definic a zlĺratek ", tohoto Prospektu. Definice pojmů
obsažených v emisních podmínkách obsahuje kapitola ,,Emisní podmínky,, '

Bude-li tento Prospekt přeložen do jiného jazyka,je v případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním Pľospektu v
českém jazyce a zněním Prospektu přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Prospektu v českém
jazyce.
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RIZIKOVE FAKTORY

Investor, kteýmá zź|em o koupi Dluhopisů, by se měl seznámit stímto Pľospektem jako celkem. Investoři
by měli před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů pečlivě vyhodnotit informace, které Emitent v
této kapitole předkládá investorum ke zváženi, jakož i další informace uvedené v tomto Pľospektu'

Nákup a držení Dluhopisů jsou spojeny s množstvím rizik, ze kteých jsou ta, která Emitent povaźuje za
podstatná, uvedena niže v této kapitole. V ľámci své činnosti v oblasti finančního trhu Emitent čelí více
rizikům ýpickým pro finanční trh. Hlavní rizika, která by podle názoru Emitenta mohla významně ovlivnit
podnikání Emitenta nebo Ruěitele, jejich finanění situaci ďnebo ýsledky hospodaření' jsou uvedena níže.

Pokud se v této kapitole hovoří o Skupině, míní se tím skupina společností ovládaná Ručitelem, jak je
vymezena kapitole ,tnformace o Ručiteli", podkapitola ,,organizační struhura".Vzhledem k tomu' že
Emitent je součástí Skupiny a Ručitel je ovládající osobou Skupiny, ovlivňují rizika Skupiny jak Emitenta,
tak Ruěitele'

Pořadí ľizikov'ých faktorů popsaných níźe nenaznaěuje jejich ýznam, pravděpodobnost jejich ýskýu ani
jejich potenciální vliv na činnost Emitenta nebo Ručitele. Další rizika a nejistoý, včetně těch, o kteých
Emitent v současné době neví nebo které považuje za nepodstatné, mohou mít také vliv na jeho nebo
Ruěitelovo podnikání' finanční situaci nebo hospodářské výsledky. Následující popis ľizikoých faktorů není
vyčerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo údaje, které jsou uvedeny v tomto Prospektu,
neomezuje jakákoliv práva nebo dluhy vyplývajici z tohoto Prospektu a v žádném případě nepředstavuje
jakékoliv investiční doporuěení. Jakékoliv rozhodnutí o nabytí Dluhopisů by mělo býĄ založeno na
informacích obsažených v tomto Prospektu' na podmínkách konkľétní nabídky Dluhopisů a především na
vlastní analýze ýhod arizik invęstice do Dluhopisů ze strany příslušného investora'

Rĺzikové faktoľy vztahující se k Emitentovi

Z pohledu Emitęnta existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na jeho
finanční a ekonomickou situaci, podnikatelskou činnost a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů:

Riziko spojené s podnikóním Emitenta

Emitent je nově založenou společností bez podnikatelské historie' Emitent je založen výhradně za účelem
emise Dluhopisů, přičemŽ Emitent má v úmyslu použít celý výěžek z emise z Dluhopisů na poskytnutí
financování Ručiteli, a to především foľmou úvěrů ďnębo zápůjček (poskynutí finančních pľostředků
Ručiteli bude hlavním předmětem činnosti Emitenta). Hlavním zdrojem příjmů Emitenta tak budou splátky
úvěrů ďnebo zapůjěek od Ručitele. Finanční a ekonomická situace Emitenta, jeho podnikatelská činnost,
postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů závisí na schopnosti jeho Ručitele jako dlužníka
Emitenta plnit své peněžni dluhy vůči Emitentovi řádně a včas. Pokud Ručitel nebude schopen splnit svoje
splatné peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas, může to mít negativní vliv na ťrnanční a ekonomickou
situaci Emitenta' jeho podnikatelskou činnost a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů. Navzdory tomu'
že Emitent je souěástí silné skupiny, neexistuje ztruka, že Ručitel bude schopen splatit svoje splatné dluhy
Emitentovi řádně a včas, a Emitent tak získá peněžní pľostředky, které mu umožní plnit jeho dluhy z
Dluhopisů.

Rizika tec h nolo gic ké infr as tr ukt ury

Činnosti Emitenta jsou závislé na využivźłní informačních technologií Skupiny, jejich činnost může bý
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negativně ovlivněna množstvím problémů, jako jsou nefunkčnost hardwaru nebo softwaru, fozické zničení
důležiých IT systémů, útoky počítačoých hackerů, počítačoých virů a jiné. Činnosti Emitenta jsou také
závislé na sdílení administrativní, správní, účetní a IT infrastruktury Skupiny. Možné selhání někteých
pľvků, případně celé infrastruktury, mriže mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta'
jeho podnikatelskou činnost a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů.

Potenciólní sířet zdjmťl mezi akciondřem Emitenta a Wastníky dluhopisfl

Emitent je l00% nepřímo ovládaný Ručitelem. V budoucnosti nelze vyloučit změny strategie Skupiny, a že
Ručitel nebo někteý z členů Skupiny zaěne podnikat kroky (fiize, transakce, akvizice, rozdělení zisku,
prodej aktiv, atd.), které mohou bý vedeny s ohledem na prospěch Skupiny jako takové spíše než
ve prospěch Emitenta' Takové změny mohou mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta,
jeho podnikatelskou činnost a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů.

Riziko změny akcionóřské struktury

Navzdory tomu, že Emitent si není vědom plánů na změnu svojí akcionářské struktury, v případě nečekaných
událostí může dojít ke změně akcionáře nebo k tomu, že Emitent bude mít víc akcionářů' V důsledku toho
může dojít ke změně kontroly a úpľavě obchodní strategie Emitenta. Změna strategie Emitenta může mít
následně negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a schopnost
plnit dluhy z Dluhopisů.

Rĺzikové faktoľy vztahující se k Ručiteli a Skupině

Naplnění rizik uvedených níże může negativně ovlivnit finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho
podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele splnit svůj dluh z Ručitelského prohlášení.

Zdvislost Ručitele na příjmech od dceřiných a externích společnosíí

Ručitel je holdingová společnost s omezeným rozsahem vlastní podnikatelské ěinnosti. Převážná část jeho
aktivit se soustřeďuje na správu vlastních majetkových úěastí ve Skupině, poskýování rivěrů a ľučení
pÍeváźné společnostem ze Skupiny za jejich dluhy vůči třetím osobám. Ke dni 30. záÍí 2016 se na
poskýnuých úvěrech úvěry poskytnuté externím společnostem podílejí částkou 66I,7 mil EUR z ce|kov'ých
699,l mil. EUR' Na dluhovém financovaní Ručitele se exteľní společnosti podílejí částkou 110,3 mil' EUR
z celkových 8Ż4,I mil. EUR. Schopnost Ručitele splnit svoje závazky z Ručitelského prohlášení je do
znaěné míry závislá na přijaých platbách od členů Skupiny a na platbách od externích subjektů. Pokud bude
schopnost členů Skupiny nebo případně externích subjektů provést platby (například ve foľmě dividend,
úroků nebo vjiných podobách) ve pľospěch Ručitele omezena' např'jejich aktuální finanční nebo obchodní
situací' dostupností volných zdrojů způsobilých pro příslušnou ýplatu, příslušnou právní nebo daňovou
úpravou ďnebo smluvními dohodami, kteľé příslušný člen Skupiny uzavřel, může to negativně ovlivnit
finanění a ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou činnost' postavení na trhu a schopnost Ručitele
plnit svoje závazky z Ručitelského prohlášení.

Nepřízniý makroekonomicĘ vývoj a nepřízniý vývoj na Jinančních trzích mflže mít negativní vliv na
Jinanční sektor, včetně Skupiny

Dozvuky finanční l<rize zletŻ007 _2009, dopady dluhové krize evropských zemí v kombinaci s aktuálním
makroekonomickým prostředím charakterizovaným nízkým ekonomickým růstem, nízkými rirokov,ými
sazbami anízkou poptávkou po úvěrech představují faktory' které mají negativní vliv na celý finanční sektor,
včetně Skupiny. Soubor těchto faktoľů byl během roku 2016 rozšířen o rozhodnutí Spojeného království
Velké Británie a Severného Irska o vystoupení z Evropské unie. Toto rozhodnutí přineslo na globální
finanění trhy značnou míru nejistoĘ, jelikož jde o bezprecedentní akt a důsledky jsou tak obtížně
pľedikovatelné' Vzhledem na velikost a globální význam této ekonomiky může negativní průběh
vyjednávaní způsobit další nejistotu na finančních trzích. Expozice Ručitele vůči ekonomice Spojeného
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kľálovství je však značně limitovaná, anepŕízniý vývoj by tak měl pouze zprostředkovaný vliv'

Slabý ekonomický růst, politická nestabilita, tuľbulence na finančnichtrzích v České a Slovenské republice
nebo globálně mohou negativně ovlivnit Íinanční sektoľ, včetně Skupiny, a to zejména prostřednictvím
poklesu poptávky klientů po službách Skupiny, růstu nákladů na riziko, zhoľšení úvěrové kvaliý portfolia'
změny hodnoý portfolia cenných papíľů nebo v přístupu k likviditě, atd. Všechny tyto skutečnosti mohou
mít negativní vliv na podnikání Skupiny, její ekonomické výsledky a schopnost Ručitele plnit svoje dluhy z
Ručitelského prohlášení.

Ikdyž finanční sektor v České a Slovenské republice v současném stavu nevyžaduje kroky na podporu svojí
solventnosti a stabiliý, případné budoucí turbulence na finaněních trzích, dluhová nebo měnová kľize nebo
pokles ekonomického růstu mohou mítýznamný negativní vliv na celý finanční sektor, věetně Skupiny.

Ručitel poskytl ručení jiným společnostem

V rámci svého podnikání Ručitel jako mateřská společnost Skupiny poskýuje ručení za dluhy dceřiných a
externích společností' Ruěitel kromě jiného poskytl ručení za dluhy vyplývající z emisí dluhopisů
společnostem J&T Global Finance III., s. r. o' v objemu l0 mil' EUR se splatností v pľosinci 2016, I&T
Global Finance IV., B.V. v objemu 5,3 mld. Kč se splatností v zźlŕí 2017, J&T Global Finance V., s'r.o.
v objemu l50 mil. EUR se splatností v prosinci 2018 aJ&T Global Finance VI., s.r.o. v objemu 100 mil.
EUR se splatností v říjnu 2019.v případě neschopnosti těchto společností splnit svoje dluhy z dluhopisů
bude Ručitel povinen t5rto dluhy uhradit.

K 30. září 2016 činil celkoý objem zźlrlk a ručení poskýnuých Ručitelem přibližně ó11,3 mil. EUR,
z toho ruěení za společnosti ve skupině ve prospěch třetích stran představovalo 611,3 mil. EUR. Pro
srovnání - k 31' prosinci 2015 činil celkový objem zźruka ručení poskytnuých Ručitelem přibližně 653,5
mil. EUR, z toho ručení posĘrtnuté za spoleěnosti ve skupině ve prospěch třetích stľan představovalo 653,5
mil. EUR. Případné plnění z titllľ už' dŕíve poskýnutého ručení může mít negativní vliv na ťrnanční a
ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele plnit
dluhy z Ručitęlského prohlášení.

Riziko podnikóní v bankovním sektoru

Bankovnictví představuje rozhodující část podnikatelských aktivit Skupiny. Podnikání v bankovním sektoru
podléhá dohledu ze strany ČNn,jakoz i Národní banĘ Slovenska. Ručitel i klíčové společnosti ze Skupiny
jsou součástí regulovaného konsolidaěního celku (dále také RI(C). RKC dodržuje pľavidla kapitálové
obezřetnosti na konsolidované bázi. Činnost společností v RKC omezují rovněž reguiační pravidla á kludou
požadavky na úroveň kapitálu' angažovanost konsolidovaného celku, ochranu zákazníkaa omezují obchodní
aktivity, které může RKC provozovat, a kteých se může účastnit. Navzdory tomu, že RKC vynakládá
veškeré úsilí, aby dodržel všechny příslušné předpisy' pÍetrválvá množství rízika úřady v mnoha jurisdikcích,
ve kteých RKC působí, mohou iniciovat spľávní nebo soudni řízení proti společnostem v RKC, které by
kromě jiného mohly mít za následek uložení správní sankce nebo i pozastavení nebo zrušení licence, cożby
mohlo mít ýznamný negativní vliv na hospodaření společností v RKC a váżně poškodit jeho reputaci.
Změny v zákonech,nařízeních nebo v jejich ýkladu a pľovádění mohou nepříznivě ovlivnit RKC a jeho
výsledky hospodaření. Regulační oľgány mohou také klást dodatečné kapitálové požadavky na RKC a
jednotliých spoleěností tvořící RKC.

V bankovním sektorujako takovém v současné době dochází ke zpřísňování regulačního rámcejak na űrovni
EU, tak i na národních úrovních s cílem zvýšení stability bankovního systému. Důsledkem toho dochází ke
zpřísnění obezřetnostního ľegulačního režimu' zvyšují se požadavky na kvalitu kapitálu, zejména diraz na
vlastní kapitál, lepší pokľýí rizik, snižování zadlutení, zpřísnění principů odměňování , byly zavedeny nové
ukazatele likvidity. Dochází ke změně způsobu dohledu, kde jsou hlavní pravidla stanovována na úrovni EU
a tím jsou sjednócována pravidla pro üankovní sektor EU, s ěímž. je spojeno i rozšiřování informačnícŕ
povinností (objem a detail), atd. V důsledku těchto opatření může dojít k nárůstu nákladů, snížení ziskovosti
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Společností ze Skupiny, což mtlźe mít v konečném důsledku negativní vliv na finanční a ekonomickou
situaci Ručitele, jeho podnikatelskou činnost' postavení na trhu a schopnost Ručitele plnit dluhy z
Ruěitelského prohlášení.

Riziko podnikdní v oblasti sprdvy aktiv (asset management)

Správa aktiv je významným pilířem obchodní strategie Skupiny; k 31. prosinci 2015 dosáhl objem jí
obhospodařovaných aktiv 3,11 mld. EUR a meziroěně zaznamenal růst opřibližně Ż0 % (k 3l' prosinci
2014: 2,58 mld. EUR). Služby obhospodřování majetku se však vyznač,ují vysokými nároky na odbornost a
zkušenost, přičemž rizika spojená s touto ěinností dále zvyšuje volatilní prostředí finančních trhů'
expandující ľegulace a vysoké konkurence na trhu finančních služeb. Jde tedy o podnikatelskou ěinnost s níž
jsou ýpově spojana vyšší rizika, než. je obvyklé ve většině ostatních sektorů podnikání. Jedná se tak
primárně o riziká regulatoľní, kreditní, operační, trtní ariziko likvidity.

Riziko likvidity

Riziko likvidiý zahmuje zejména riziko nemožnosti Ručitele a členů Skupiny financovat aktiva
prostřednictvím nástrojů s odpovídající délkou splatnosti a úrokovou mírou, riziko nemožnosti ziskat likvidní
aktiva dostateěně rychle nebo v dostateěném množství ariziko nemožnosti hradit splatné dluhy.

Skupina má přístup k různým zdrojům financování. Bankovní členové Skupiny v podstatné míře spoléhají na
přijaté vklady jako základ Íinancování sých činností. Skupina je financována vklady, mezibankovními
úvěry, termínovanými vklady a dluhopisy. I když vklady byly v průběhu času stabilním zdrojem finaněních
prostředků, tato situace nemusí nadźúe pokračovat. V takovémto případě by likvidní pozice Skupiny byla
nepříznivě ovlivněna s možnými negativními vlivy na schopnost vyplatit svěřené vklady (na požádání,
termínované), splnit svoje dluhy nebo financování aktivit Skupiny. Proto je kladen velký důľaz na
diverzifikaci zdrojů Íinančních prostředků s cílem omezení závislosti na koncentľovaných zdrojích
financování.

Bude-li omezen přístup na kapitálové trhy' pokud Skupina nebude schopna prodat svůj majetek nebo pokud
dojde ke zvýšení nákladů na likviditu, műže dojÍt k významnému omezení likvidní pozice. Schopnost
Skupiny získat zajištěné a nezajištěné financování a náklady s tím spojené jsou kromě jiného negativně
ovlivněny zvýšením úľokových sazeb, kreditními rozpětími, regulaěními požadavky, vnímáním rizika
Skupiny ďnebo bankovního, ťrnaněního sektoru jako celku' V případě náročných podmínek na kapitálouých
trzích se mohou náklady na financování Skupiny zvýšit nebo může dojít k poklesu dostupnosti Íinančních
prostředků, a tedy i schopnosti rozšířit a podpořit aktivity Skupiny s případnými negativními vlivy na
hospodaření Skupiny. Za pŕedpok|adu, že Skupina nebude schopna získat potřebné prostředky na
kapitáloých trzích, může bý donucena k prodeji majetku, aby splnila svoje dluhy. V době sníŽené likvidity
nebo náročných podmínek na tľhu nemusí bý Skupina schopna prodat některé ze svých aktiv, nebo může
dojít k prodeji majetku za snížené ceny. V obou případech to můŽe mít nepřízniqý vliv na finanění a
ekonomickou situaci Skupiny, její podnikatelskou ěinnost, postavení na trhu' Skupina tomuto aktivně
pÍedchźní. Bankovní členové skupiny obezřetně řídí riziko likvidity' sledují vývoj likvidity a s dostatečnou
rezervou plni požadavky regulátorů bankovního sektoru.

Tržní riziko

Jako finanční skupina může Skupina u svých obchodních a investičních aktivit v důsledku výkyvů na
finančních trzich a zvýšené volatility utrpět značné ekonomické ztrtlty. Tržní riziko zahrnuje zejména riziko
změn tržních podmínek způsobujících změny hodnoý nebo ocenění někteých aktiv či nástľojů. Skupina má
značné obchodní a investiční pozice v různých druzích aktiv _ dluhové, měnové, akciové instrumený,
podílové lisý, nemovitosti a další ýpy aktiv, včetně zajišťovacích instľumentů. Týo pozice mohou bý
nepříznivě ovlivněny volatilitou na finančních a kapitálových trzích. V závislosti na objemu aktiv a čisých
dlouhých pozicích na každém z těchto tľhů může pokles na těchto trzích znamenat ztrźúu, vyp\ývající z
poklesu hodnoý pozice Skupiny. V závislosti na objemu majetku, kteý Skupina prodala, aniž' by byla jeho
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vlastníkem (''prodej na krátko") nebo na objemu čisých kľátkých pozic, může vzestup na těchto tľzích
vystavit Skupinu emitenta potenciálně znaěné ztrátě ve snaze poký čisté kľátké pozice získáním aktiv na
rostoucím trhu. Vzhledem k nepřízniým tržním a ekonomickým podmínkám prochází odvětví finančních
služeb, kde je Skupina ýznamně zastoupena, náľočným obdobím. Nepřízniv'ý vliv na f,rnanční trhy a celou
ekonomiku měly a budou mít hlavně úrokové a měnové kurzy, geopolitické ľiziko a výkyvy cen komodit'
Kromě ýše popsaných nepřízniqých vlivů na podnikání Skupiny műže tržní riziko zvyšovat další rizika,
kterym Skupina čelí. Například pokud by Skupina utrpěla znač,né obchodní ztrźlý, může prudce vzrůst
potřeba likvidity, zatímco přístup k ní může bý znaćně omezen. V souvislosti se všeobecným poklesem trhu
by zźtkazníci a obchodní partneři Skupiny mohli utrpět znaěné ztráĘ, a tím by se oslabila jejich finanění
pozice a došlo by ke zvýšení kĺeditního rizika arizikaprotistľany.

Skupina používá pro hodnocení tržního rizika v obchodním portfoliu jako celku pomocí hladiny spolehlivosti
99 %o a horizontu 10 obchodních dní metodiku Value at Risk (VaR). Hodnota VaR vyjadřuje maximální
ztrźúu, kterou Skupina může utrpět v horizontu 10 obchodních dní, s pľavděpodobností 99 %o v důsledku
nepřízniých tržních změn' Mętodika VaR je zźyislá na pozici Skupiny a volatilitě trżnich cen. VaR
nezměněné pozice Skupiny se snižuje, pokud volatilita tržních cen klesá a naopak' Pro v'ýpočet VaR je
implementována metoda historické simulace. Skupina provádí zpětné testování (backtesting) tržního rízika
spojeného s portfoliem k obchodování _ aplikací metody hypotetického zpětného testování naěŃrtletníbfui'
Za rok 201 5 bylo tržní riziko Skupiny kvantifikováno ve v"ýši 1 0, l mil. EUR. Pro srovnání, v roce 2014 bylo
tržníriziko kvantifikováno ve výši 38,4 mil. EUR'

Úrokové riziko

Jako finanční skupina je Skupina vystavena úrokovému riziku. Úrokové riziko spočívá ve fluktuaci čistého
úrokového výnosu a v,ýsledků hospodaření v důsledku pohybu trżních úrokoých mír. Skupin a vynakládá
znaěné úsilí (včetně derivátových kontraktů, revizí úrokoqých sazeb), aby struktura aktiv odpovídala

Ťrojům jejího financování. Skupina je vystavena úrokovému riziku do té míry, do jaké se tato struktura liší.
Uľokové riziko obchodních portfolií Skupiny bylo k 3l. prosinci 2015 vyjádřeno metodikou VaR
7,0mil. EUR (31. prosinec 2014:27,9 mil. EUR). Pokles byl způsoben především poklesem specifického
úľokového rizikana řeckých státních dluhopisech v držbě společnosti Poštová banka, a.s.. Týo dluhopisy už
Poštová banka ke konci roku 2015 nevlastnila.Úrokový VaR vyjadřuje maximální ńrźúU:kterou siupina
může utrpět v horizontu 10 obchodních dní s pravděpodobností 99 % v důsledku nepříznivého pohybu
úrokových sazeb.

Nedostatečné pokry'tí úľokového rizika Skupiny může mít v koneěném důsledku negativní vliv na finanční a
ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ruěitele plnit
dluhy z Ručitelského prohlášení.

Riziko koncentrace

Koncentrace pozic může Skupinu vystavit velkým ztrźúám, a to i navzdory tomu, že ekonomi cké a trżni
podmínky mohou bý v daném oboľu nebo odvětví všeobecně příznivé. Ke koncentracirizikaműže docházet
nejen v rámci odvětví, ale i v rámci transakcí s danou protistranou' K 3l. pľosinci 2015 měla Skupina 37,3%o
celkových aktiv koncentrovaných v podnikovém sektoľu, 12,3yo vůči státním a vládním institucím, 4l,2%o
vůči finančním institucím a7,7%o vůči sektoru domácností. Klíčové společnosti ze Skupiny (včetně J&T
Banky a Poštové banky) jsou součástí RKC' kteý podléhá dohledu Čęské národní banky. RKC má povinnost
dodržovat omezení koncentrace svojí celkové angažovanosti vůči ekonomicky spjatym skupinám podle
cRR/cRD. Żaana z ýznamných expozic vůči konkrétním ekonomicky spjaým-skupinám nepřesähu.je
regulační limit. Z celkové expozice vůči státním a vládním institucím, která k 3l' pľosinci 2015 ěinila 1

246,9 mil. EUR, držela Skupina vládní dluhopisy Slovenska v objemu 465,9 mit. EUR (37,4 o/o celkové
expozice vůči státním a vládním institucím), Polska v objemu 129,2 mil. EUR (10,4 % celkové expozice),
Řecka v objemu 78,1 mil' EUR (ó,2 oń celkové expozicej a Malty v objemu 67,2 mil' EUR (5,4 % celkové
expozice).
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Úvěrové riziko

Skupina může utrpět značné ztráý v důsledku úvěľového rizika. To může mít negativní vliv na finanění
a ekonomickou situaci Ručitele' jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ruěitele splnit
svoje povinnosti z Ručitelského pľohlášení.

Úvěrové riziko zahmuje zejména.riziko protistrany a její neschopnosti či neochoĘ splatit dluhy vůči
Ručiteli, ľesp' členům Skupiny' Úvěrové riziko existuje v rámci vztahi dlužník - uěřit"l, u jĺĺ.liu,i
a dokumentárních akľeditivů nebo také u derivátov'ých obchodů a měnoých a jiných transakcí. Navzdory
tomu, že přístup k ohodnocení kľeditní bonity potenciálních i existujících klientů v rámci Skupiny vykazuje
zejména od zač,źltku globální finanční kľize zvýšený konzervativizmus' není jisté, že ve všech případech bude
správně pľedikována.

Posuzování jednotliých opatření proti ztrátám pramenícím z úvěrových produktů vychźní ze směrnic
managementu Skupiny' Specifická je oblast bankovnictví, kterźĺ műże vyžadovat zýšená opatření proti
ztrátám z poskýnuých úvěrů nebo může zaznamenat vyšší ztráty, než je ve Skupině v důsledku přijetí
neadekvátních opatření pro tento oboľ podnikáni běźné, což mtže mít za následek negativní materiální vlivy
na chod Skupiny nebo Ručitele'

Dęfault ýznamné finanění instituce může negativně ovlivnit jak finanční trhy jako celek, tak i Skupinu
emitenta. Uvěrová expozice Skupiny se může zýšit také v případě, že zástavy zŕizené v její prospěch budou
zpeněženy za ceny nepostačující k pokrytí celkoých hodnot expozic.

Informace, které Skupinavyużívá k řízení úvěrových rizik, mohou bý nepřesné a neúplné.Ikdyž Skupina
pravidelně vyhodnocuje rivěrové expozice (vůči klientům' protistranám, odvětvím, zemím, regionům), které
povaŽuje z pohledu úvěrového rizika za důlęžité, může se stát, že riziko úpadku může vzniknout v důsledku
událostí nebo okolností, které lze těžce předvídat a odhalit (například podvody). Skupina může také selhat při
získávání informací nezbýných pľo vyhodnocení rivěrového a obchodního rizika protistrany'

Kapitálov'ý poŹadavek ohledně úvěrového rizika investičního poľtfolia RKC standaľdizovaným přístupem
bylk31'prosinci20157,Imld.EURak31.prosinci20146,8mld.EUR),cožpředstavujemeziroěnízměnu
ve výši 4,4 yo' Nárůst byl primárně způsoben meziročním nárůstem úvěrového poľtfolia o 7,9 %o'

Predikční a valuační rizika

Skupina provádí odhady a valuace, kteľé ovlivňují reportované výsledky, včetně ocęňování vybraných aktiv
a dluhů, stanovení opatření pro ztráý z poskytnuých úvěrů, soudních ŕizení, regulaěních opatření, úětování
goodwillu, oprávek k nehmotným aktivům' vyhodnocení schopnosti realizovat odložené daňové pohledávky,
vyhodnocování kompenzací založených na vlastním kapitálu. Týo odhady jsou založeny na posouzení a
dostupnosti informací a reá|né vysledky Skupiny se mohou od odhadů výrazně lišit. Podrobné informace
jsou uvedeny v pÍí|oze k výročním zprávám. odhady a valuace Skupiny vychází z modelů a postupů pro
predikci ekonomických podmínek a tržních a jiných událostí, které mohou negativně ovlivnit schopnost
protistran splnit svoje dluhy vůči Skupině nebo mít vliv na hodnotu aktiv. Výpovědní hodnota jednotlivých
modelů a postupů může bý v rozsahu neočekávaných trtních podmínek v oblasti likvidity a volatiliý a
schopnosti provést přesné odhady a valuace omezená. Nepřesné odhady a valuace' ýkající se budoucích
ekonomických ýs|edků Skupiny, mohou mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Ruěitele, jeho
podnikatelskou ěinnost' postavení na trhu a schopnost Ručitele plnit dluhy z Ručitelského prohlášení.

Přeshraniění a měnovd riz.ika

Přeshraniční rizika, rizika země, regionální a politická
úvěrového rizika. Finanční trhy a ekonomické podmínky
ovlivněny. Ekonomické nebo politické nepokoje v zemi
negativních událostí na místních trzích, měnových kľizí,
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restrikcí ohledně pohybu kapitálu nebo jiných
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faktorů, mohou negativně ovlivnit například schopnost klienta nebo jeho protistrany získat přístup k cizí
měně nebo úvěru. To může mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho
podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele splnit svoje povinnosti z Ruěitelského
prohlášení.

Skupina může ěelit značné ztľátě kvůli svojí expozici vůči rozvíjejícím se trhům' Jako spoleěnost působící ve
finančním sektoľu na trzích střední a ýchodní Evropy je Skupina vystavena ekonomické nestabilitě na
těchto trzích' Skupina tatorizika sleduje asnażí se o diverzifikaci investic. Skupina usiluje o minimalizaci
rizik spojených s přítomností na rozvíjejících se trzích, nemusí však vždycky uspět. Měnové výkyvy mohou
negativně ovlivnit vysledĘ hospodaření a kapitálové poměry Skupiny, což mŮże mít negativní vliv na
finanční a ekonomickou situaci Ručitele' jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele
plnit dluhy z Ručitelského prohlášení.

Skupina je vystavena riziku pohybu směnných kurzů především vůči české koruně' Kromě toho je podstatná
část aktiv a pasiv Skupiny v oblasti investičního bankovnictví a správy aktiv denominována v jiných měnách
než v měně euro, což, je hlavní měna finaněního ýkaznicfuí na konsolidované úrovni. Vlastní kapitál
Skupiny je také v eurech a Skupina plně nezajišťuje svou kapitálovou pozici proti změnálm směnných kurzů'
Vyuoj měnových kurzů je spojen s množstvím ekonomických' sociálních a politických faktorů. Kurzy
mohou výrazně kolísat, a to i v rámci dne. Je důležité poznamenat že některé země uplatňují devizové
kontroly, které mohou omezovat ýměnu nebo odevzdtní peněz, případně vést ke znehodnocení měny.
Použití zajišťovacích instrumentů může zqýšit nebo snížit expozici vůči dané měně, ale nemusí ji úplně
eliminovat. Volatilita směnných kurzů může mít nepřízniý vliv na provozní v,ýsledky Skupiny a její
kapitálovou pozici. Měnová politika a její změny jsou těžce předvídatelné a mimo kontroly Skupiny.
Všechny Ąrto faktory mohou mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho
podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele plnit dluhy z Ruěitelského prohlášení.

Skupina má expozici zejména vůěi euru a české koruně' K 3l. prosinci 20l5 byla expozice vůči euru u aktiv
63,6yo a60,9 % u dluhů' K 3l. prosinciŻ0l4 činila expozice vůči euru 68'4 oÁ luaktiv a6l,3 % u dluhů.
Yýznamná je také expozice vůči české koruně, kteľá k 3 1 . prosinci 20 1 5 představovala 32,9 %;o u aktiv a 36,8
% u celkových dluhů. K 31. prosinci2014 byla expozice vůči české koruně24,5 oÁ u aktiv a35,6 % u dluhů.
Skupina má i menší expozice vůěi ameľickému dolaru, ruskému rublu, britské libře, polskému zlotému a
ostatním měnám.

Provozní rizika

Provozní riziko je riziko ztráý vyplyvajícíz nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, lidí a systémů
nebo v důsledku vnějších událostí. Skupina čelí množství pľovozních rizik, včetně rizika vyp|ývajíciho ze
závislosti na informačních technologiích a telekomunikační infrastruktuře. Skupina jako finanční skupina je
závislá na ťtnančních, účetních a jiných systémech zpracování dat, které jsou komplexní a sofistikované a
jejichž činnost műžebý negativně ovlivněna řadou pľoblémů, jako je nefunkčnost hardwaru nebo softwaru,
ýzické zničení důležiých IT systémů, útoky počítačových hackerů, počítačoých viľů, teroristické útoĘ, a
jiné. Skupina tak může utrpět ýznamné finanění ńráý, může dojít k naľušení činností podniků ve Skupině,
nesplnění dluhů vůči klientům, regulačním zásahům a poškození ľeputace. Skupina je vystavena provoznímu
riziku, které může vzniknout v důsledku chyby při realizaci' konfirmaci nebo vyrovnání transakcí. Podobné
riziko může vzniknout u transakcí, které nebyly Íádně zaznamenány nebo vyúčtovány; regulatorní
poźadavky v této oblasti se zýšily a očekává se jejich další růst. Podnikání Skupiny závisí na její schopnosti
zpracovávat velké množství různorodých a složiých transakcí, včetně derivátov,ých obchodů, které mají stále
větší objem a jsou čím dál složitější, a které nejsou vżdy potvrzeny včas. Podnikání Skupiny je rovněž
závislé na bezpečném zpracování, ukládání a odevzdttvání důvěrných a citlivých informací. Skupina může
utrpět ztráý v důsledku pochybení zaměstnance. Podnikání Skupiny je vystaveno riziku nedodržení
stanovených zásad a pľavidel ze strany zaměstnanců, pochybení, nedbalosti nebo podvodů zaměstnanců.
Týo kroky by mohly vést k právním sankcím, vážnému poškození dobrého jména nebo k finančním škodám.
Ne vždy je možné pochybením zaměstnanců předcházet a opatření, která Skupina přijímá za účelem
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prevence a odhalování této ěinnosti, nemusí býĄvżdycky efektivní.

Informaění systémy a databáze hrají důležitou roli v bankovnictví a podnikání Skupiny všeobecně' Skupina
vynakládá značné úsilí na ochranu sv'ých systémů, sítí a databźní před možnými útoĘ ze strany třetích stran,
Ęzickým poškozením informačních systémů a za íčelem předcházení dalším možným problémům. Skupina
pravidelně aktualizuje svoje informační systémy' Emitent věÍí, żejeho informační systémy jsou všeobecně
dobře chráněny před útoĘ a poruchami. Avšak nelze zaruěit, te v budoucnosti nedojde k poruchám,
odstávkám systému' sítí a databází. Pokud by k takové události došlo, mohlo by to způsobit ýznamné
ekonomické ztráty Skupiny ďnebo společností ve Skupině a jejím klientům a mohlo by to vést k
negativnímu vlivu na schopnost Ručitele plnit dluhy z Ručitelského prohlášení.

Riziko nedostatečného řízení rizik

Skupina má postupy pro Íizení rizika a pravidlďpředpisy, které tyto postupy upravují. Aplikované metody a
postupy však nemusíbývždycky úplně efektivní' a to hlavně v případě vysoké vo|atiliý natrzích. Postupy,
pravidla nebo předpisy, ýkající se řízení rizik, nemohou předvídat všechny możné eventualiý nebo události
na trhu a nemohou tak vźdy úplně snižovat vystavení riziku na všech trzích a ochránit proti všem druhům
rizika. Případná nedostatečnost takoqých postupů může mít negativní vliv na ťrnanční a ekonomickou situaci
Skupiny' její podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele plnit dluhy z Ruěitelského
prohlášení'

Prdvní rizika

Skupina č,elí ýznamným právním rizikům a ne|ze vyloučit, že v budoucnosti nebude úěastníkem
významných soudních nebo správn ích ŕízení'

Vzhledem ktomu, že výše požadovaných náhrad v soudních a správních řízeních, které mohou bý vedeny
proti finaněním společnostem, se zvyšuje, mohl by mít nepřízniqý ýsledek v případném budoucím soudním
Íízeni ýznamný nepřízniý vliv na finanční a ekonomickou situaci Skupiny, její podnikatelskou činnost a
postavení na trhu' Je složité předvídat možné výsledĘ soudních nebo správníchÍízení, jejichź účastníkem se
v budoucnosti může stát Ruěitel, respektive kterákoliv společnost ze Skupiny.

Podnikatęlská činnost Skupiny se řídí zákony a dalšími pľávními předpisy a podléhá dohledu dozorčího
oľgánu' Nedodržení právních předpisů upravujících podnikání členů Skupiny, zejména právních předpisů
upravujících oblast poskýování finančních služeb' může Skupinu vystavit riziku vysokých sankcí avážně
poškodit její reputaci' Ručitel a Skupina mohou bý dále negativně ovlivněni například daňovou legislativou,
antimonopolní politikou' pravidly hospodářské soutěže' pravidly korporátníh o ŕízení (corpoľate governance),
atd. To může mít negativní vliv na podnikání Skupiny a její provozní v'ýsledky, aműže to také negativně
ovlivnit finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost
Ručitele plnit dluhy z Ručitelského prohlášení'

Právní omezení pro klienty Ručitele, respektive jakékoliv společnosti ze Skupiny' může snížit poptávku po
poskytovaných službách, což műże mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho
podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele plnit dluhy z Ručitelského prohlášení.

Riziko konkurence na trzích jinančních služeb

Skupina čelí silné konkurenci na trzích finančních sluŽeb. Koncentrace prostřednictvim fűzí a akvizic,
partnerství, včetně těch, které byly uzavírány v důsledku finanční I<rize, dále zvyšuje konkurenční tlak.
Konkurence vyplývá z mnoha faktorů, včetně škźiy nabizených výrobků a služeb, cenové politiky'
distribučních systémů, zákaznického seľvisu, povědomí o znač,ce, vnímané finanční síly, ochoý poużivat
kapitál pro potřeby klientů.

Souěasné podmínky na trhu mají zásadní vliv na poptávku klientů po produktech a službách. I navzdory
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tomu, že Skupina očekává ve svém oboru rostoucí koncentľaci a očekává, že $o změny nabizí rovněž
ýznamné příležitosti, nemůže poskýnout žádnou záruku, že se Ęrto zmény neprojeví nepříznivě na
hospodaření Skupiny, což műže mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho
podnikatelskou ěinnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele plnit dluhy z Ruěitelského prohlášení.

Klíčové společnosti ze Skupiny, tedy J&T Banka a Poštová banka, patří na sv'ých relevantních trzich v České
republice a ve Slovenské republice ke skupině menších bank. Pokud by došlo k poškození reputace Skupiny,
mohlo by býĄ ohrožení její postavení. Ve vysoce konkureněním prostředí finančních služeb je dobré jméno
jedním z rozhodujících faktoľů úspěchu, včetně jeho schopnosti získat a udrtet si zźtkazníky a zaměstnance.
K ohľožení reputace by mohlo dojít také tehdy, pokud by selhaly komplexní postupy a kontrolní
mechanismy (nebo pokud by budily dojem selhání), a tím by nepředcházely střetu zájmi, provinění ze strany
zaměstnanců, chybám v ľeportování finančních a jiných informací, hrozbám vyplýajícím z pľávních nebo
regulaěních opatření. Skupina ěelí konkurenci noých obchodních technologií. Privátní a investiční
bankovnictví i správa majetku čelí konkurenčním ýzväm noých obchodních technologií, což műže
nepříznivě ovlivnit provize, příjmy z obchodování, snižit objem transakcí, omezit přístup k informacím o
trhu a vést ke vzniku nových a silnějších konkurentu. Skupina investovala a v budoucnosti bude nucena
investovat do rozvoje a podpory noých obchodních systémů nebo jinak investovat do technologií, aby si
udtŹęla svou konkurenceschopnost.

Vo laĺilita peněžních tok ů

Skupina usiluje o diverzifikaci sqých příjmů v rámci nabízených pľoduktů, geografického rizika a odvětví,
ve kteých působí' I navzdory tomuto úsilí je však stále vystavena významné volatilitě peněžních toků'
volatilitě finančních a kapitálových trhů. Skupina se snaží o zv.ýšení těch složek svého podnikání, které jsou
charakteľizovány stabilními peněžními toĘ' Avšak významný podíl na peněžních tocích představují
transakce - nákupy a prodeje aktiv' Nelze vyloučit' że peněžni toky spojené s transakcemi budou tvořit
důležitou část peněžních toků určených ke splacení jistiny a úroků z Dluhopisů a jejich volatilita se může
nepříznivě pľojevit na hospodaření Skupiny, což műže mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci
Ručitele, jeho podnikatelskou činnost' postavení na trhu a schopnost Ručitele plnit dluhy z Ručitelského
prohlášení.

Geogralické riziko

Skupina působí primáľně v České ľepublice, Slovenské republice, Ruské federaci, Chorvatsku a na
Barbadosu, a je přítomná v, Nizozemském království, na Kypru' v Kanadě a Mexiku. Na jednotlivé lokální,
resp. i na globální trhy ýznamně působí ruzné makroekonomické faktory, jakými jsou ekonomiclcý růst,
vlivy globální ekonomické krize, ekonomické, politické a legislativní změny, ývoj inflace a podobně.

V souvislosti s činností Skupiny v mnoha zęmích se zvyšuje pravděpodobnost' že změnou politiclsých
poměrů jakož i případnou změnou podnikatelského, ekonomického a legislativního prostředí v zemi
působení, ľespektive z důvodu rozdílného legislativního a podnikatelského pľostředí rťnných zemí, by
Skupina mohla zaznamenat ztráý nebo nepředvídatelné náklady, které by mohly do znaěné míry negativně
ovlivnit finanční a ekonomickou situaci Skupiny, její podnikatelskou činnost a postavení na tľhu. I když
např' v souvislosti s bankovní krizi v Kyperské republice v roce 2013 Skupina neutrpěla téměř žádné ztráý,
nelze zaľuěit, že se podobně ptízniý scénář zopakuje i v dalších případech, ato i z důvodu, že ekonomické
aktivity Skupiny se zýznamné ěásti koncentrují natzv.,,Emerging markets" _tedy na rozvíjející se trhy.
Týo trhy s sebou nesou vyšší míru rizika ve srovnání s vyspě.lejšími rozvinuými trhy' včetně možných
právních, ekonomických a politických rizik. Nepříznivy vývoj v Ceské republice a Slovenské republice nebo
na jiných rozvíjejících se tľzích by mohl mít negativní vliv na Skupinu emitenta a v konečném důsledku také
negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou ěinnost, postavení na trhu a
schopnost Ručitele plnit dluhy z Ručitelského pľohlášení.

Rizika spojenó s akvizicemi
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Ručitel drží a v budoucnosti může nab1ýt majetkovou účast v jiných společnostech. Navzdory tomu' že
Ručitel podrobně zkoumá ridaje o potenciálních akviziěních cílech, není možné, aby do všech podrobností
prozkoumal veškeré informace. Ani podľobné prozkoumání údajů však nemusí odhalit všechny existující
nebo potenciální problémy nebo poskýnout dostatek infoľmací k posouzení všęch předností a nedostatků.
V důsledku toho může Ručitel převzít neočekávané dluhy (včetně těch vyplýajících z nedodtžování
právních předpisů nebo regulačních pľavidel), nesprávně zhodnotit ekonomický potenciál získané
společnosti a provedené akvizice tak nemusí přinést odpovídající hospodářské ýsledky nebo zdůvodnit rnýši
investic a dalších dluhů a mohou mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho
podnikatelskou ěinnost, postavení na trhu a jeho schopnost plnit dluhy z Ruěitelského prohlášení.

Rizika spojend s vlastnickými podíly v dceřiných společnostech

Ruěitel vlastní majetkové podíly v dalších společnostech. Jako mateřská společnost' která se sými
dceřinými společnostmi tvoří konsolidační celek, je Ručitel nepřímo vystaven ľizikům, kteým jsou
vystaveny jeho dceřiné společnosti působící v oblasti správy aktiv, bankovnictví, ťrnaněních trhů a
investiěního bankovnictvi. I když rizika dceřiných společností Ruěitele nejsou výrazně odlišná od rizik,
kteým je vystaven Ručitel, v případě, že dceřiné společnosti nebudou schopny úspěšně čelit těmto rizikům a
dojde k poklesu jejich ekonomické ýkonnosti, může to mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci
Ruěitele, jeho podnikatęlskou činnost, postavení na trhu a jeho schopnost plnit dluhy z Ručitelského
prohlášení.

Riziko ztrdĺy významných zaměstnancťl a schopnosti najít a udržet si kvalitikované zaměstnance

Pro stanovení a plnění strategicĘch cílů Skupiny je rozhodující kvalita managementu a klíčových
zaměstnanců. V tomto ohledu hraje důležitou úlohu schopnost udržet si stávající zaměstnance azískttvat
nové. odchody manaźerů nebo klíčoých zaměstnanců by se mohly negativně promítnout do obchodních
aktivit, finančního postavení a hospodářských výsledků Skupiny, cožby mohlo negativně ovlivnit finanční a
ekonomickou situaci Skupiny, její podnikatelskou činnost, její postavení na trhu a ekonomické výsledĘ.

Skupina působí v regionech' které jsou zajímavé svou polohou, infrastrukturou, atraktivním pracovním
trhem, nabídkou a úrovní vzdělání pracovní síly. Růst poptávky nad nabídkou kvalifikovaných pracovních sil
může způsobit odliv klíčoých zaměstnanců a Skupina bude muset vynaložit větší objem finančních
prostředků na udržení nebo získání zaměstnancű, což' může mít negativní vliv na z',nýšení nákladů, a tím i na
hospodaření Skupiny. Skupina sleduje qývoj v regionech s cílem stabilizovat pracovní sílu a vyhnout se tak
negativním vlivům v souvislosti se ztrátou ýznamných a klíčoých zaměstnanců. Zároveň aktivně
podporuje a motivuje své zaměstnance k nepřetľžitému zvyšování kvalifikace a praktických znalostí, čímž se
snaží podpořit jejich kariérní růst.

Skupina přijímá a snaží se udržet si vysoce kvalifikované zaměstnance, protože úspěch Skupiny je do znač,né
míry závislý na schopnostech a úsilí vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Poptávka po kvalifikovaných
zaměstnancích je vysoká, a proto Skupina věnuje znaěné prostředky na nábor' vzdéIávání a odměňování
zaměstnanců. Skupina podporuje kroky vedoucí k regulaci odměňování v odvětví finančních služeb' je si
však zároveň vědoma toho, že nová pravidla mohou mít vliv na schopnost Skupiny přilákat a udržet si
vysoce kvalifikované zaměstnance. Případná neschopnost Skupiny přilákat a udržet si vysoce kvalifikované
zaměstnance může mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Ruěitele, jeho podnikatelskou
činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele splnit svoje povinnosti z Ručitelského prohlášení.

Vztahy se utkazníky a reputační riziko

Hospodaření Skupinyje závislé na udržení dlouhodobých vztahů, reputace a důvěry u klientu' oznamovacích
prostředků, pľotistran, akcionářů, investoľů nebo dozorčích orgánů. S cílem minimalizace rizika Skupina
interně pŕedcházi tomuto riziku způsobem organizace a řízení Skupiny. Zaměstnanci jednají v souladu s
etickým kodexem Skupiny' jakož. i s ostatními interními směrnicemi Skupiny' Emitent i Skupina rovněž
aktivně komunikují s médii, klienty, protistranami' akcionáři, investory i regulátorem. Případná ztráta
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dobrého jména a reputace műže mít ve vztahu ke Skupině negativní vliv na ziskáváni nov'ých vkladů, odliv
vkladů, dostupnost externího financování' růst výnosů a získáváni kapitálu, a tedy i na podnikání Skupiny, na
finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou činnost' postavení na trhu a schopnost Ručitele
plnit dluhy z Ručitelského prohlášení'

Riziko změny akcionóřské struktury

Nelze vyloučit, že v budoucnosti dojde ke změně strategie a cílů Ručitele v důsledku změny akcionářské
struktury Ručitele, když ke dni vyhotovení tohoto Prospektu je Ručitel ovládán (i) Ing' Jozefem Tkáčem s
podílem na základním kapitálu a hlasovacích pľávech ve výši 45,6 yo, (ii) Ing. Ivanem Jakabovičem s
podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech ve v,ýši 45,6 yo, (iii) společností CEFC Shanghai
International Group Limited s podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech ve ýši 4,8 %o a (iv)
společností CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd s podílem na zźlkladním kapitálu a hlasovacích
právech ve výši 4,0 yo.

Změna strategie (cílů) Ručitele v důsledku změny akcionářské struktury může mít následně negativní vliv na
finanění a ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou činnost' postavení na tľhu a jeho schopnost
plnit dluhy z Ruěitelského prohlášení.

Riziko derivdtových obchodů

Skupina je vystavenatržním rizikům (zejména kolísání měnových kurzů a úrokových sazeb), které mohou
mít negativní vliv na podnikání Skupiny, její ekonomické výsledky a schopnost vyplácet v,ýnosy a plnit
dluhy z Dluhopisů. Skupina se snaží tato rizika minimalizovat kromě jiného prostřednictvím derivátov,ých
obchodů. Skupina však nemůže zaruěit, že $o deľivátové obchody budou v celém rozsahu eliminovat
příslušná rizika, qćo obchody naopak mohou vést ke ztráftźtm na straně Skupiny, což műže mít negativní vliv
na finanční a ekonomickou situaci Ruěitele, jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost
Ručitele plnit dluhy z Ručitelského prohlášeni. |JzavÍení derivátových obchodů a jejich případné předčasné
ukončení s sebou navíc nese dodatečné náklady a výdaje. Skupina uzavírá derivátové obchody pouze s
vybranými protistranami nebo kliený. Většina obchodů probíhá proti kolateľálu, resp. na zák|adě denního
remarginingu. Tímto se Skupina snaží eliminovat riziko protistrany' Skupina uzavirá, pÍevážně lineární
deriváý (forward, swap) s měnou jako podkladov'ým aktivem.

Strategické riziko

Strategickým rizikem Skupina rozumí riziko ztráý zisků nebo kapitálu v důsledku nepříznivého v,ývoje
podnikatelského prostředí, nespľávných podnikatelských rozhodnutí nebo nesprávné implementace
podnikatelských rozhodnutí. Skupina toto riziko minimalizlĄe především díky přiměřené koncentľaci
rozhodovacích pľavomocí. Důležitá rozhodnutí jsou podložena odpovídajícími materiály a analýzami' jejichž
hodnocení je věnována odpovídající péče. V rámci jednotlivých provozních segmentů Skupina uplatňuje
přísné standardy řízení rizik při zohlednění požadavků ze strany ľegulátora, charakteristiky segmentu a
nejlepší praxe. Nedostatęčné Íízení strategického rizika může mít negativní vliv na podnikání Skupiny, její
ekonomické výsledĘ a schopnost Ručitele plnit dluhy z Ručitelského prohlášení.

Riziko reJinancovĺÍní

Dluhové financování je spojeno s několika ýznamnými riziky' Nelze vylouěit, že Skupina nebude schopna
generovat dostatečné finanění prosťedky, aby Emitent mohl splnit svoje dluhy z Dluhopisů' resp. aby
Ručitel mohl splnit svoje dluhy z Ručitelského pľohlášení. Skupina čelí i riziku, že existující nebo budoucí
dluhové financování nebude nejpozději k datu splatnosti obnoveno nebo ľefinancováno. Vzhledem k
podmínkám' které převládají na finančníchtrzích, nelze zaruěít, že Skupina bude schopna refinancovat svoje
existující a budoucí dluhy za příznivých podmínek. Pokud by Emitent nebo Skupina nebyli schopni
refinancovat svoje dluhy za přijatelných podmínek nebo by refinancování nebylo vůbec motné, mohla by byt
Skupina nucena prodávat svoje aktiva za nevýhodných podmínek, případně zredukovat nebo pozastavit
činnost, což, by se nepříznivě pľojevilo na ekonomické situaci Skupiny a mohlo by to mít negativní vliv na
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Schopnost Ručitele plnit dluhy z Ručitelského prohlášení.
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Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům

Všeobecnd rizika spojenó s Dluhopisy

Potenciální investor do Dluhopisů musí sám podle sých poměľů posoudit vhodnost investice do Dluhopisů.
Kaźdý investor by měl především:

(i) mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění Dluhopisů, posouzení ýhod arizikinvestice
do Dluhopisů a vyhodnocení informací obsažených v tomto Prospektu a jeho případných dodatcích (ať
už jsou t5rto informace zmíněny ve výše uvedených dokumentech přímo nebo odkazem);

(ii) mít znalosti o přiměřených analýických nástrojích pro ocenění investic do Dluhopisů a mít k nim
přístup a bý schopen posoudit vliv investic do Dluhopisů na svou finanční situaci ďnebo na svoje
celkové investiční poľtfolio' ato vżdy v kontextu své konkrétní finanění situace;

(iii) mít dostatečné finanění prostředky a likviditu na to, aby byl připraven nést všechna rizika spojená s
investicemi do Dluhopisů, včetně možného kolísání hodnoty Dluhopisů;

(iv) napľosto rozumět podmínkám Dluhopisů a tomuto Prospektu' abý obeznámen s chováním nebo
vývojem jakéhokoliv příslušného ukazatele nebo finančního trhu;

(v) bý schopen ocęnit (buď srím nebo s pomocí ťrnančního poradce) moźné scénáře dalšího vývoje
ekonomiky' úľokových sazeb nebo jiných faktoru, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho
schopnost nést možná rizika.

Riziko pevně stanovené úrokové sazby

Hodnota Dluhopisů může klesnout z důvodu celkového poklesu trhu s dluhoými cennými papíry. Vlastník
dluhopisu S pevnou úrokovou sazbou je rovněž vystaven riziku zmény ceny takovéhoto dluhopisu v důsledku
změny tržních úrokových sazeb. Zatímco nominální úroková sazba Dluhopisů je po dobu existence
Dluhopisů fixní, aktuální úroková sazba na kapitálovém tľhu (pro účely tohoto odstavce dále jen tľžní
rĺľoková sazba) se mění. Se změnou tľžní úrokové sazby se také mění hodnota Dluhopisu S pevnou
úrokovou sazbou, ale opačným směrem. Pokud se tedy trŽní úroková sazba zýší, hodnota Dluhopisu s
pevnou úrokovou sazbou zpravid|a klesne na úroveň, kdy se ýnos z takového Dluhopisu přibližně rovná
tržní úrokové sazbě. Pokud se tržní úroková sazba naopak sníží' hodnota Dluhopisu S pevnou úrokovou
sazbou se zpravidla zvýśí na úroveň' kdy se qýnos z takového Dluhopisu přibližně rovná tržní úrokové
sazbě.

Riziko předčasného splacení Dluhopis ů

Vlastníci dluhopisů mohou požadovat předěasné splacení Dluhopisů v případě, že dojde k porušení urěiých
povinností Emitenta a schůze Vlastníků dluhopisů rozhodne o tom, že Vlastníci dluhopisů jsou oprávněni
požadovat předčasné splacení dluhopisů. Vlastníci Dluhopisů mohou dźůe požadovat předčasné splacení
dluhopisů, pokud nehlasovali pro určitá rozhodnutí schůze.

Bude-li Dluhopis předčasně splacen, pÍichází příslušný Vlastník dluhopisu o úrokov'ý ýnos z Dluhopisu za
období od data, ke kterému se Dluhopis stal předčasně splatným, do dne konečné splatnosti Dluhopisů'

Riziko likvidity

Emitent požźtdal o přijetí Dluhopisů k obchodovźłnína regulovaném volném trhu BCPP, ale skutečnost, Že
Dluhopisy mohou bý obchodovány na regulovaném trhu, nemusí vést k jejich vyšší likviditě' Na
nelikvidním trhu nemusí bý možné Dluhopisy kdykoliv prodat za adękvt.irní cenu.
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Měnové riziko

Je-li Dluhopis emitován v jiné měně než je domácí měna Vlastníka dluhopisu, investice může v případě
nepříznivého pohybu směnného kurzu měny ztratit svou hodnotu pro daného Vlastníka dluhopisu'

Riziko inflace

Dluhopisy neobsahují protiiflační doložku. Na případné ł"ýnosy z investice do Dluhopisů tak může mít vliv
inflace. Inflace snižuje hodnotu měny a tím negativně ovlivňuje reálný výnos z investice' Pokud hodnota
inflace překročí výši nominálních úrokové sazby Dluhopisů, hodnota reá'\ných výnosů z Dluhopisů bude
zápomá.

Zdanění

Investoři mohou bý povinni zaplatit daně nebo jiné nároĘ nebo poplatky v souladu se zákony a zvyklostmi
státu, ve kterém dochź.zi k převodu Dluhopisů nebo jiného, v dané situaci relevantního státu' V někteých
státech nemusí bý k dispozici žádná oficiální stanoviska daňoqých úřadů nebo soudní rozhodnuti k
finančním nástrojům jako jsou Dluhopisy. Investoři by neměli při nabytí, prodeji nebo splacení Dluhopisů
spoléhat na stručné a všeobecné shrnutí daňoých otázek obsažených v tomto Prospektu, ale měli bý se
ohledně jejich individuálního zdanění poľadit s daňovými poradci' Případné změny daňových předpisů
mohou způsobit, žę finální ýnos z Dluhopisů bude nižší, než investoři původně předpokládali, nebó že
investorovi může bý při pľodeji nebo splatnosti Dluhopisů vyplacena niŽší ěástka, než původně
předpokládal.

Výnosy z Dluhopisů mohou podléhat srážkové dani. Vlastník dluhopisů musí splnit všechny daňové
povinnosti, které mohou vyplýat z jakékoliv platby v souvislosti s Dluhopisy bez ohledu na jurisdikci,
vládní nebo ľegulační oľgán, státní útvar' místní daňové požadavky nebo poplatky. Emitent ani Ruěitel
nebudou Vlastník dluhopisů kompenzov at żádné zaplacené daně' poplatĘ ani j iné náklady nebo srážky.

Změna prdva

Dluhopisy jsou vydávány podle právních předpisů České republiky, platných a účinných ke dni vyhotovení
tohoto Prospektu. Změny právních předpisů (či jejich interpľetace) a změny soudní nebo úřední praxe po dni
vyhotovení tohoto Pľospektu, mohou mít nepřízniý vliv na práva a povinnosti Vlastníků dluhópisů jakož' i
na ťtnanční situaci Emitenta, a tedy na jeho schopnost splnit svoje dluhy z Dluhopisů řádně a včas.

Potenciální investoři do Dluhopisů by si měli bý vědomi toho, že nákup Dluhopisů může bý předmětem
zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent, ani Hlavn í manaŽer nemá ani nepřebírá
odpovědnost za ztlkonnost nabýí Dluhopisů potenciálním kupujícím Dluhopisů, ať už podlejurisdikôe jeho
zalożení nebo jurisdikce' kde je činný (pokud se 1iší). Potenciální kupující nemůže v souvislosti se sv,ým
ľozhodováním ohledně zákonnosti nabytí Dluhopisů spoléhat na Emitenta ani na Hlavního manažera.

omezení Ručitelského prohldšení, dluhy z Ručitelského prohlóšení nejsou zajištěny

Zajištění Ručitelským prohlášení je omezeno v'ýší sourhnné jmenovité hodnoty všech Dluhopisů a
přiľostlého (avšak nezaplaceného) úrokového výnosu z Dluhopisů. Dluhy Ručitelę z Ručitelského prohlášení
nejsou zajištěny. V případě insolvenčního ŕízeni na osobu Ručitele budou mít Vlastníci dluhopisů ve
srovnání s tzv. zajištěnými věřiteli slabší postavení, jelikož zajištění věřitelé mají zejména právo, aby jejich
zajišténá pohledávka byla uspokojena z v'ýnosu zpenětení věci, kteľou byla zajištěna. Pohledávky
nezajištěných věřitelů se tak v zásadě uspokojují ze zpeněžení majetku, kteý nebyl předmětem zajištění, a až
po uspokojení pohledávek' jejichž přednostní uspokojení je stanoveno českými insolveněními právnimi
předpisy' tj. zejména zákonem č. 18212006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
(,,Insolvenční zákon"). PohledávĘ nezajištěných věřitelů stejného pořadí se uspokojují poměrně, pokud
výnos ze zpeněžení není dostatečný k plnému uhľazení všech nezajištěných pohledávek daného pořadí.
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Riziko neúčinnosti Ručitels kého prohldšení

Insolveční zákon stanoví určité podmínky, za kteých mohou byt právníjednání dhňníka neúčinné vůči
třetím osobám (věřitelům dlužníka). Neúčinným műžebý pľávníjednání, kteým dlužník zkracuje možnost
uspokojení věřitelů nebo některé věřitele zvýhodňuje na úkor jiných' Neúčinnými jsou zejména právní
jednání bez přiměřeného protiplnění, právní jednání zvýhodňující věřitele nebo právní jednání úmyslně
zkłacající uspokojení věřitele. Převzetím Ručení podle Ručitelského prohlášení se Ručitel zavazuje k tomu,
že splní dluhy Emitenta, přičemž Emitent je jím ovládanou osobou, se kterou tvoří Ručitel konsolidaění
celek. Přestože má Emitent za to, že nejsou v daném případě dány důvodu pro neúčinnost Ruěitelského
prohlášení (ýtěžek z Emise dluhopisů je určen na poskýnutí financování Ručiteli a Emitent hradí za
poskýnutí ručení ze strany Ruěitele úplatu' nelze vylouěit, że v případe insolveněního ŕizení ohledně
Emitenta může dojít ke zpochybnění účinnosti Ručitelského prohlášení' Pokud by insolvenční soud rozhodl,
že Ručení naplňuje některé zýše zmíněných znaků a je neúčinné, dluhy z Dluhopisů by se staly
nezajištěnými ruěením Ručitele a plnění z již poskýnutého ľuěení muselo bý Vlastníkovi dluhopisů vráceno
do majetkové podstaty k uspokojení ostatních dluhů Ručitele.

Podle $ 589 a násl. občanského zákoníku zkľacuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné
pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči
věřiteli pľávně účinné. Relativní neúčinnost podle občanského zákoníku zakládá právo věřitele domáhat se
uspokojení pohledávĘ i z toho' co neúěinným úkonem z majetku dlužnika uniklo (v daném případě plněním
na základě Ručitelského prohlášení).

Žĺdnd omezení pro dluhovélinancovĺÍní Ručitele nebo zřizovlűní zajištění

Ruěitel nepřijal v souvislosti s Ručitelským pľohlášením źádné závazky ýkajici se omezení objemu a
podmínek jakéhokoliv budoucího dluhového financování Ručitele, zřizovźni zajištění k jeho majetku či
poskytování záruk' Přijetí jakéhokoliv dalšího dluhového ťtnancování, zÍízeni zajištění či poskýnutí záruk
může v konečném důsledku znamenat, že pohledávky Vlastníků dluhopisů na základě Ručitelského
pľohlášení budou uspokojeny v menší míře, než. kdyby k přijetí takového dluhového financování, zŕízení
zajištění ěi poskytnutí záruk nedošlo.

Riziko nepředvídatelné udlźlosti, tzv. ,,force majeure

Nepředvídatelná událost (např. přírodní katastrofa' teroristický útok), kteráje schopna způsobit poruchy na
finančních trzích a rychlý pohyb měnových kurzů, může mít vliv na hodnotu Dluhopisů' Negativní vliv
takovýchto událostí by mohl způsobit snížení návratnosti peněžních prostředků investovaných Emitentem a
ohrozit tak schopnost Emitenta splatit všechny dluhy z Dluhopisů. Dále mohou bý hodnota Dluhopisů a
jakékoliv přijmy znich ovlivněny globální událostí (politického, ekonomického nebo jiného charakteru), ke
které může dojít ivjiné zeminežv té, kde jsou Dluhopisy vydány a obchodovány.

Navýnos investice do Dluhopisů mohou mítvliv poplatĘ, a jiné výdaje

Na v'ýnos investice do Dluhopisů budou mít vliv také poplatky' které musí investoři hradit. Celkový výnos z
investice do Dluhopisů bude u kaŽdého investora ovlivněn úrovní jemu úětovaných poplatků v souvislosti s
koupí a prodejem Dluhopisu. Týo poplatky mohou zahmovat poplatky za otevření účtů, převody cenných
papírů' nebo převody peněžních prostředků. Investoři by se měli s těmito poplatĘ důkladně seznámit ještě
předtím, než učiní investiční rozhodnutí. Výši qýnosů (ěástky k výplatě Vlastníkům dluhopisů) mohou
ovlivnit i další platby provedené v souvislosti s Dluhopisy (například další ýdaje).
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ODPOVEDNE OSOBY

osoby odpovědné za údaje uvedené v Prospektu

osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Pĺospektu je Emitent _ společnost J&T
Global FinanceVII., s'r.o., se sídlem Pobřežní 297/l4, Karlín, l8ó 00 Praha 8, lČo osząs441,zapsanáv
obchodním rejstříku vedeném MěstsĘm soudem v Praze pod spisovou značkou C 260571, za k1eĺou jednají
jednatelé Ing. Roman Florián a lng. Jan Kotek.

Pľohlášenĺ osoby odpovědné za údaje uvedené v Pľospektu

Emitent prohlašuje, te při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje
uvędené v tomto Prospektu v souladu se skutečnosti aŹe v něm nebyly zamlčeny žÁdné skuteěnosti, které by
mohly změnit jeho ýznam'

V Praze dne 2016

ZaJ&T Global Finance Vrr., s.ľ.o. (Emitent)

(--)

)L
Ing. Roman Florián' jednatel
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zÁrr,ĺnľÍ nĺľonnĺłcn

Zájem fyzických a pľávnicĘch osob zúčastněných na Emisi

Emitent si není vědom žádných zájmű, kteľé by byly pro Emisi ýznamné, včetně zá$mű konfliktních.

Podle vědomí Emitenta nemá żádná zýzických ani právnicĘch osob zúčastněných v nabídce Dluhopisů,
kromě Hlavního manažera, kteĘŕ Dluhopisy umísťuje na zźkladě dohody ýpu"nejlepší snaha" (,,best
efforts"), na nabídce Dluhopisů zájem, ktený by byl pro takovouto nabídku podstatný.

Hlavní manażer vykonává též standaľdní činnosti administrátoľa (platebního zástupce) a kotaěního agenta.

Přijetí k obchodování a náklady na přijetí k obchodování

Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodovźní na Regulovaném trhu BCPP a předpokládźĺ, že s
Dluhopisy bude zahájeno obchodování dne 25. listopadu2016 nebo po tomto datu'

Náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou činit
v souladu se sazebníkem burzovních poplatků 50'000 Kč. Pokud se investor rozhodne nabý Dluhopisy na
Regulovaném tľhu BCPP, budou mu účtovány poplatky dle sazebníku příslušného člena burzy a v závislosti
na velikosti pokynu.

Hlavní manaźer je oprávněn provádět stabilizaci Dluhopisů a m:ůže podle své úvahy vynaložit úsilí k
uskutečnění kroků, které bude povatovat za nezb7ĺtné a rozumné ke stabilizaci nebo udržení takové trżní
ceny Dluhopisů, která by jinak nemusela převládat. Hlavní manaźer může tuto stabilizaci kdykoliv ukončit.

omezení dkající se šíření pľospektu a pľodeje Dluhopisů

Tento Prospekt byl schválen ČNB podle právních předpisů České republiky, ato zaúčelem jejich přijetí k
obchodování na regulovaném trhu BCPP. Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány, povoleny ani schváleny
jakýmkoliv správním nebo jiným oľgánem jakékoliv státu. Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, pľodej
nebo nákup D.luhopisů jsou v někteých zemích omezeny právními předpisy. Nabídka Dluhopisů v jiném
státě kľomě Ceské republiky je pľoto možná pouze tehdy, pokud pľávní předpisy tohoto jiného státu
nepožadují schválení nebo notifikaci Prospektu a zttroveř'l musí bý splněny veškeré další podmínky podle
právních předpisů daného státu'

Dluhopisy zejména nejsou a nebudou ľegistrovány podle zákona o cenných papírech Spojených států
amerických z roku 1933, a proto nesmí bý nabízeny, prodávány, ani jakkoliv poskýovány na űzemí
Spojených státu amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických jinak, neź na
základě výjimky z registľačních povinností podle uvedęného zákona nebo v rámci obchodu, kteýtakovéto
registraěn í povinnosti nepodléhá.

osoby, kteým se dostane tento Pľospękt do rukou, jsou povinny seznámit se se všemi v,ýše uvedenými
omezeními, které se na ně mohou vztahovat a takováto omezení dodrŽovat. Tento Prospekt sám o sobě
nepředstavuje nabídku k prodeji, aniýzvukzadávání nabídek k nákupu Dluhopisů v jakémkoliv státě'

U každé osoby, která Dluhopisy nabývá, se bude mit za to, že prohlásila a souhlasí s tím, že (i) tato osoba je
srozuměna se všemi příslušnými omezeními ýkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů, které se na ni a
příslušný způsob nabídky nebo prodeje vztahuji, (ii) tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále neprodá
Dluhopisy, anižby byla dodržena veškerá příslušná omezení, která se na takovouto osobu a příslušný způsob
nabídky a pľodeje vztahují, a (iii) dříve neż by Dluhopisy měla dále nabizet nebo dále prodat, bude tato
osoba kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech
zákonným omezením, které je nezb7nné dodržovat.
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ZNĚNÍ EMISNÍCH PoDMÍNEK

Tato kapitola ,,Znění emisních podmínelć' tohoto Prospektu obsahuje popis Dluhopisů vydávaných
Emitentem v rozsahu znění emisních podmínek ve smyslu zákona č). 19012004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů (,,Emisní podmínky").

Týo Emisní podmínky, věetně vydání samotných Dluhopisů, byly schváleny Emitentem dne 7. listopadu
2016' Dluhopisy budou vydány nazźtkladě prospektu (ehož součástí je znéní těchto Emisních podmínek),
kteý byl schválen Českou národní bankou dne 24' listopadu 2016 (,,Pľospekt"). V rámci Emitęnta došlo
k uvedenému schválení ze stľany jednatelů. Jiná usnesení, povolení a schválení, na jejichž základě Dluhopisy
by byly vývořeny nebo emitovány, se nevyžadují.

1. oBEcNÁCHARAKTERISTIKÄDLI]HoPISŮ

1.1 Emitent

Emitentem dluhopisů je společnost J&T Global Finance VII., s.r.o., se sídlem Pobřežní Ż97l14, Kaľlín, l86
00 Pľaha 8, ICo: 052 43 44l, zapsaná v obchodním rejstříku vedęném MěstsĘm soudem v Praze pod
spisovou značkou C 26057I (,,Emitent").

l.2 Foľma, podoba, jmenovitá hodnota, dľuh

Dluhopisy jsou zaknihované cenné papĘ ve foľmě na doručitele vydávané Emitentem podle zákona č.
19012004 Sb., o dluhopisech, ve znéní pozdějších předpisů (,,Zákon o dluhopĺsech"), v předpokládaném
celkovém poětu 667 (šest set šedesát sedm) kusů, každý o jmenovité hodnotě 3.000'000 Kě (tři miliony
korun českých) (,,Dluhopisy"). Dluhopisy budou úroěené pevnou úrokovou sazbou ve ýši uvedené v čl. 4.1
(Způsob úročení, Výnosová obdobĄ těchto Emisních podmínek. Název emise je: ,,JTFG VII3,00/l9". ISIN
je CZ00035l5l99. Dluhopisy jsou nepodřízené ajsou zajištěny ľuěitelským prohlášením společnosti J&T
FINANCE GROUP SE, jakje blíže popsáno v článku I.Il (Údaj o zajištěnĄ.

1.3 Vlastníci dluhopisů

Seznam vlastníků Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., společnost se sídlem Praha l,
Rybná l4, PSČ l10 05, Ceská republika, IČ: 25O 8l 489, ,apsani, obchodním ľejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 (,,Centráůní depozitář"). Pľo účely těchto Emisních podmínek se
Vlastníkem Dluhopisu (,,Vlastník dluhopisu") rozumí osoba' na jejímž účtu vlastníkaje Dluhopis evidován
v centrální evidenci cenných papíľů vedené Centrálním depozitářem, popřípadě v jakékoli na ni navazující
evidenci cenných papírů vedené příslušnou k tomu oprávněnou ěi pověřenou osobou v souladu s právními
předpisy Ceské ľepubliĘ (veškeré takové evidence, jakož i případná jiná zákonem stanovená evidence
vlastníků zaknihovaných cenných papíľů v České ľepublice, která by Ęrto evidence nahradila, společně
,,Centľální evidence").

Jestliže zźtkon nebo rozhodnutí soudu doručené Administrátorovi na adresu Urěené provozovny (ak jsou Ęrto
pojmy definovány v článku 70 (osoby podílející se na zabezpečení vydóní Dluhopisů, splacení Dluhopisů a
na vyplacení výnosů Dluhopisů) těchto Emisních podmínek) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor
pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu
platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z
jakýchkoli důvodů zapsány v Centrální evidenci, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabýí vlastnictví k
Dluhopisům neprodleně informovat Administľátora, a to prostřednictvím oznámení doruěeného do Určené
provozovny.
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1.4 Převody Dluhopisů

K převodu Dluhopisů docházi zápisem tohoto převodu na účtu vlastníka v Centrálním depozitáři v souladu s
platnými právními předpisy a předpisy Centľálního depozitáře' V případě Dluhopisů evidovaných v
Centrálním depozitáři na úětu zźlkazníka dochź.;;i k převodu takových Dluhopisů zápisem převodu na úětu
zákaznika v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře stím,že majitel účtu
zźłkaznikaje povinen neprodleně zapsat takov'ý převod na účet vlastníka, a to k okamžiku zápisu na úěet
zálkazníka.

1.5 Převoditelnost Dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena' avšak pokud to nebude odporovat platným právním
předpisům, mohou bý v souladu s článkem 7.3(b) (Jmenovitá hodnota) těchto Emisních podmínek převody
Dluhopisů pozastaveny počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro splacení
jmenovité hodnoý (ak je tento pojem definován v článku 7.3(b) (Jmenovitó hodnota) těchto Emisních
podmínek).

1.6 oddělení pľáva na výnos, předkupní a výměnná pľáva

oddělení právana ýnos Dluhopisů od Dluhopisu se vylučuje. S Dluhopisy nejsou spojena żádná předkupní
ani v,ýměnná práva.

1.7 Povinnost vyplatĺt úľokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu

Emitent se zavazuje' že bude vyplácet úľokové výnosy a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s
těmito Emisními podmínkami.

1.8 ohodnoceníÍinančnízpůsobilosti(ľatĺng)

ohodnocení finanční způsobilosti (ľating) Emitenta ani Ručitele nebylo provedeno' Samostatné finanění
hodnocení Emise nebylo provedeno' Emitent, Ručitel ani Emise tudíž nemají samostatný rating'

1.9 Schválení a povolení

Týo Emisní podmínky, jakož i vydání Dluhopisů, bylo schváleno rozhodnutím příslušných orgánů Emitenta
dne 7. listopadu 2016.

1.10 Rovné postavení

NęnĹli v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek
se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně.

1.11 Úaa; o zajištění

Peněžité dluhy Emitenta zDluhopisů vůči oprávněným osobźtm, a to dluh splatit jmenovitou hodnotu
Dluhopisů (ať jiż při konečné splatnosti nebo při předěasné splatnosti) ďnebo zaplatit přirostlý a nesplacený
úľokoý výnos z Dluhopisů (,,Zajĺštěné dluhy") zajištěny ruěením na zźtkladě ručitelského pľohlášení
(,,Ručitelské pľohlášení") uě J&T FINANCE GROUP SE, založena a existující podle
práva Evropské Unie aČeské pská spoleěnost (societas europaea), se sídlem Pľańa 8 -
Karlín, Pobřežní 297ll4, PsĆ 50Ż, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v PÍaze, spisová značkaH l3I7 (,,Ručitel").

Ručitel se v Ručitelském prohláśení zavazuje ve prospěch każdé oprávněné osoby' která bude mít v souladu
s těmito Emisními podmínkami, resp. příslušnými právními předpisy, nárok na plnění ze Zajišténých dluhů'
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že v pŕípadě, že Emitent nesplní Zajištěné dluhy, uspokojí do 30 (třiceti) Pracovních dní od doručení
písemné tádostj oprávněné osoby Ruěiteli nebo Administrátorovi za podmínek uvedených v Ručite|ském
prohlášení Zaiištěný dluh vůči oprávněné osobě namísto Emitenta' Ručitel bude provádět platby na základé
Ruěitelského prohlášení prostřednictvím Administľátora způsobem stanoveným v těchto Emisních
podmínkách.

Ručitelské prohlášení bude tvořit součást Prospektu a dále bude k dispozici k nahlédnutívběžné pracovní
době v Určené pľovozovně (jak je tento pojem definován v článku I0'3 (Určenó provozovna) těchto
Emisních podmínek). Vlastníkům dluhopisů se doporučuj e, aby se s RučitelsĘm prohlášením seznámili'
zejména z důvodu jeho významu pro vypořádání Emitentových dluhů z Dluhopisů ve vztahu k Vlastníkům
dluhopisů (iak je tento pojem definován niže) v případě, že by Emitent své dluhy vyplývajíci z Dluhopisů
neuhradil řádně a věas.

Rozhodne-li Emitent o zvýšení celkové jmenovité hodnoý emise Dluhopisů v souladu s článkem 3.2
(Předpokládaná celková jmenovitó hodnota emise Dluhopisů a Lhůta pro upisování Dluhop,'szź) těchto
Emisních podmínek, zavazuje se Emitent, že Ručitel vydá (a to před vydáním příslušných dodateěných
Dluhopisů) nové ľučitelské prohlášení (,,Nové ľučitelské pľohlášení"), které bude ve všech podstatných
ohledech odpovídat Ručitelskému prohlášení.

Bude-li ve smyslu tohoto ělánku vydáno Nové ručitelské prohlášení, bude k dispozici k nahlédnutív běžné
pracovnídoběvUrčenépľovozovně(akjetentopojemdefinovánvčlánku 10.3(Určenáprovozovna)těchto
Emisních podmínek). Vlastníkům dluhopisů Se pro takový případ doporuěuje, aby se s Novým ručitelským
prohlášením seznámili, zejména z důvodu jeho významu pľo vypořádání Emitentových dluhů z Dluhopisů ve
vztahu k Vlastníkům dluhopisů (ak je tento pojem definován níže) v případě, že by Emitent své dluhy
vyplývající z Dluhopisů neuhradil řádně a včas.

2. sTATUs DLUIrtj EMITENTA A RUčITELB

Dluhopisy zakládají nezajištěné (s ýjimkou ruěení Ručitele na ztlkladě Ručitelského pľohlášení, případně
s výjimkou budoucího ruěení na základě Nového ručitelského prohlášení, bude-li podle ělánku 1.l 1 (Údai o
zajištěnĄ těchto Emisních podmínek vydáno)' nepodřízené a nepodmíněné peněžité dluhy Emitenta, které
jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné Qlari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůěi všem dalším
současným i budoucím nezajištěným a nepodřízeným dluhům Emitenta, s v'ýjimkou těch dluhů Emitenta, u
nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.

PęněŽité dluhy Ručitele z Ručitelského prohlášení, případně z Nového ručitelského prohlášení, představují
nezajištěné, nepodřízené a akcesorické peněžité dluhy Ručitele, které jsou a vŽdy budou co do póřadí svéh"o
uspokojení alespoň rovnocenné Qlaľi passu) vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným a
nepodřízeným peněźiým dluhům Ručitele, s v,ýjimkou těch dluhů Ručitele, u nichž tak stanoví kogentní
ustanovení pľávních předpisů.

3. DATUM A ZPIisoB Úprsu EMISE DLUHoPIsĺi, nnĺrsľÍ xunz

3.1 I)atum emise, Emisní kuľz

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 25. listopadu 2016 (,,Datum emise"). Emisní kurz Dluhopisů
(,,Emĺsní kurz") všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoý.

E'misní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Lhůty pro upisování dluhopisů (ak je tento pojem
definován v ělánku 3.3 těchto Emisních podmínek) po Datu emise bude vždy určen Emitentem tak, aby
zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam' kde je to relevantní, bude k částce Emisního kurzu
jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připoěten odpovídající alikvotní úrokov'ý ýnos.
Aktuální qýše Emisního kurzu bude zveřejněna na internetoých stránkách Hlavního manažera (ak je
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definován niže v článku 3 '3 (Zptisob a místo lipisu Dluhopisů)).

3.2 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopĺsů a Lhůta pľo upisování dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 2.00l.000'000 Kč (dvě miliardy jeden
milion korun českých). Lhůta pro upisování dluhopisri zaěne béżet 0:00 hodin středoevropského času od
Data emise a skoněí dne 15. listopadu 2017 (,,LhűIta pľo upisování dluhopisů")'

Emitent má právo k Datu emise či v průběhu Lhůty pro upisování dluhopisů vydat Dluhopisy ve větším
objemu, než byl předpokládaný objem emise Dluhopisů. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopisů ve větším
objemu než' byl předpokládaný objem emise, objem tohoto zvýšení nepřekročí 50 %o (padesát procent)
předpokládané celkové jmenovité hodnoý Dluhopisů.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menším objemu, než'byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota
emise Dluhopisů.

Emitent je oprávněn vydávat emisi Dluhopisů postupně (v tranších) během Lhůty pro upisování dluhopisů.

Bez zbyteěného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování dluhopisů ozntĺmi Emitent osobě oprávněné k
vedení evidence Dluhopisů skutečnost, že vydal Dluhopisy v menším nebo vę větším objemu emise, než'byla
předpokládaná celková hodnota Emise dluhopisů. Skuteěnost uvedenou v předchozí větě též Emitent
zpřístupní způsobem stanoveným v článku 1I (oznámenĄtěchto Emisních podmínek.

3.3 Způsob a místo úpĺsu Dluhopisů

Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako hlavní manažer emise (,,Hlavní manažeľ")
zajišťovat J & T BANKA, a.s., společnost založená a existující podle práva České republiĘ, ĺČo: ąlt ls
378, se sídlem Praha 8, PobřeŽní 297ll4, PSČ 18600, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném MěstsĘm
soudem v Prazę pod spisovou značkou B l73l (,,J&T Banka"), a to na zźkladě smlouvy o zajištění umístění
Dluhopisů ze dne 16. listopadu 2016. Hlavní manažer ani žádnájiná osoba však v souvislosti s Emisí
nepřevzala vůěi Emitentovi źádný závazek Dluhopisy upsat.

Dluhopisy budou veřejně nabízeny kúpisu akoupi prostřednictvím Hlavního manażera po dobu Lhůty pro
upisování dluhopisů. Vzhledem k tomu, že jmenovitá hodnota Dluhopisů je vyšší než částka odpovídající
limitu l00 000 EUR (sto tisíc euro), není s veřejným nabízením Dluhopisů spojena povinnost uveřejnit
prospekt. Pľospekt byl vypracován pro účely přijetí Dluhopisů na Regulovaný tľh BCPP.

Investoři budou osloveni zejméĺazapoužití pľostředků komunikacę na dálku. Podmínkou nabytí Dluhopisů
prostřednictvím Hlavního manažeraje uzavření smlouvy o poskytování investiěních služeb mezi investorem
a Hlavním manaźerem a vydání pokynu k obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. Hlavní manažer
je opľávněn objem Dluhopisů uvedený v pokynech investorů dle svého ýhradního uvážení kľátit. V případě
krácení objemu pokynu vľátí Hlavní manažer dotčeným investorům případný přeplatek zpětbez zbytečného
prodlení za podmínek smluvně sjednaných ve smlouvě o invęstičních službách. Konečná jmenovitá hodnota
Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které
Hlavní manażer doručí investoľovi bez zbyteěného odkladu po pľovedení pokynu. Před doľučením tohoto
potvrzení nemůže investoľ s upisovanými Dluhopisy obchodovat.

Celková částka, kterou je upisovatel povinen uhľadit, se stanoví jako součet Emisních kurzů. Upisovatelé
jsou povinni uhradit tuto ěástku bezhotovostně na bankovní účet Hlavního manatera ve lhůtách dle pokynu
Hlavního manażera, nejpozději do data pľovedení pokynu.

Investoři mají povinnost nechat si zřídit (pokud již tento zřizený nemají) majetkový účet v centľální evidenci
zaknihovaných cenných papírů vędené společností Centrální depozitát cenných papíru, a's., IČo: 250 81
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489, se sídlem Praha 1, Rybná 74,zapsané v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
spisovou znaěkou B 4308 (,,Centľální depozĺtář"), nebo majetkoý riěet v evidenci navazující na centrální
evidenci, případně jiný riěet' kteý jim umožní držet Dluhopisy prostřednictvím příslušného ričastníka v
Centľálním depozitźlř i.

Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat metodou delivery-veľsus-payment prostřednictvím Centrálního
depozitáře, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v
souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře. Cenné papíry lze vypořádat v Centrálním
depozitáři po uze pro střednictv ím účastníka C entráln ího dep ozitář e'

4. ÚnoxovÝ výľos

4.l Způsob úľočení, Výnosová období

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úľokovou sazbou ve výši 3 % (tři procenta) p' a. Úrokové výnosy budou
narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, ktený se do takového Výnosového
období ještě zahľnuje. Úrokové výnosy budou vyplácený zakaždé Výnosové období zpětně, izay uzs.
listopadu a 25. květnu každého kalendářního roku (,,Den vyplaty úľoku")' a to v souladu s článkem 7
(Platební podmínky) těchto Emisních podmínek a Smlouvou s Administrátorem (ak je tento pojem
definován v článku l0'2 (Zabezpečení výplat a služeb Kotačního agenta) těchto Emisních podmínek). První
platba úrokoých výnosů bude provedenakŻ5. květnu 20l7.

',Výnosorným obdobím" se pro účely těchto Emisních podmínek ľozumí jedno šęstiměsíční období
počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem wýp|aty riroku (tento den vyjímaje) a dále
každé další bezprostředně navazující šestiměsíční období poěínající Dnem výp|aý úroku (včetně) a koněící
dalším následujícím Dnem výplaý riroku (tento den vyjímaje) až do Dne splatnosti dluhopisů (ak je
deťrnován v článku 4'4 (Konec úročenĄ těchto Emisních podmínek). Pro účely počátku běhu kteréhokoli
Výnosového období se Den výplaý úľoku neposouvá v souladu s konvencí Pľacovního dne (ak je tento
pojem definován v článku 7.Ż (Den výplaty) těchto Emisních podmínek).

4.2 Konvence pľo výpočet úľoku

Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kĺatší l (ednoho) ľoku se bude
mít za to, že jeden ľok obsahuje 3ó0 (tři sta šedesát) dní ľozdělených do 12 (dvanźrcti) měsíců po 30 (třiceti)
dnech' přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK
Standard 30E1360).

4.3 Stanovení úľokového výnosu

Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu zakaždé období l (ednoho) běžného ľoku se
stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a příslušné úrokové sazby (vyjádřené
desetinným číslem). Cástka úľokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kľatší l
(ednoho) běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové
sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypoěteného dle konvence pro ýpočet úroku
uvedené v článku 4.2 (Konvence pro výpočet úroku) těchto Emisních podmínek. Celková částka űrokového
výnosu Dluhopisu bude Agentem pro vypočty zaokrouhlena na dvě desetinná místa dle matematických
pravidel a oznámena bez zbytečného odkladu Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 1l (ozndmenĄ
těchto Emisních podmínek.

4.4 Konec úľočení

Dluhopisy přestanou bý úročeny Dnem splatnosti Dluhopisů (,,Dnem splatnosti dluhopisů" se rozumí Den
konečné splatnosti dluhopisů i Den předčasné splatnosti dluhopisů, jak jsou deťrnovány v článku 5 (Splacení
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Dluhopisů a nabytí vlastních Dluhopisů) těchto Emisních podmínek), ledate by po splnění všech podmínek a
náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem nebo Administľátorem neopľávněně zadrženo nebo
odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při úrokové sazbě uvedené v čl.4.l
(Způsob tiľočení, Výnosová obdobĄ (žádný další zvláštní úrok z prodlení nebude uplatňován) až do (a) dne,
kdy Vlastníkům dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s Emisními
podmínkami splatné částky, nebo (b) dne, kdy Administrátor oznttmi Vlastníkům dluhopisů, źe obdržel
veškeré ěástĘ splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaŽe by po tomto oznámení došlo k dalšímu
neoprávněnému zadrźení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z ýše uvedených skutečností nastane
dříve.

5. SPLACENÍ nr,urroľIsŮ A NABYTÍ vLAsTNÍcH DLUHoPISÜ

5.1 Konečné splacení

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zźniku způsobem
stanoveným níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 25.listopadu 2019
(,'Den konečné splatnosti dluhopĺsů"), a to v souladu s článkem 7 (Platební podmínky) těchto Emisních
podmínek a Smlouvou s Administrátorem'

5.2 Předčasné splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů

Vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni žádat předč,asnou splatnost Dluhopisů přede Dnem koneěné splatnosti
dluhopisů s v,ýjimkou předěasného splacení v souladu s článkem 8 (Předčasná splatnost v případech
neplnění povinnostĄ a s článkem D.a@) (Důsledek hlasovóní proti některým usnesením Schůze) těchto
Emisních podmínek. Při provádění plateb z důvodu předčasného splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků
dluhopisů se postupuje v souladu s článkem 7 (Platební podmínlĺy) těchto Emisních podmínek a Smlouvou
s Administrátorem.

5.3 Nabytí vlastních Dluhopisů

Emitent je opľávněn kdykoliv nabývat do vlastnictví Dluhopisy, a to jakýmkoli způsobem a v případě
úplatného nabytí za jakoukoli cenu.

5.4 Zńnikvlastních Dluhopisů

Vlastní Dluhopisy nabyté Emitentem přede Dnem splatnosti dluhopisů nezanikají, ledaže Emitent rozhodne
jinak' Emitent je na zźlkladě svého volného uvážení oprávněn rozhodnout, zda vlastní Dluhopisy bude držet
ve svém majetku, zda je Znovu prodá' čizdaľozhodne o jejich zániku. Vlastní Dluhopisy nabýé Emitentem
zanikají Dnem splatnosti dluhopisů (ať již koneěné nebo předčasné splatnosti) nebo dnem urěeným
Emitentem, pokud Dni splatnosti dluhopisů pŕedchází.

5.5 Výkon pľáv spojených s vlastními Dluhopisy

Pro úěely ustanovení těchto Emisních podmínek upravujících schůzi Vlastníků dluhopisů (včetně svolávání'
usnášeníschopnosti a hlasování) se k vlastním Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta nepřihlíží.

5.6 SoučinnostVlastníkůdluhopisů

Vlastník dluhopisů je po řádném splacení Dluhopisů povinen poskýnout Emitentovi a Administrátorovi
veškeľou nezbýnou součinnost k tomu, aby Dluhopisy mohly bý zrušeny.
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6. NEGATIVNIz1lvĺzl<yEMITENTA

6.1 Záů<az zŕízení zajištění

Emitęnt se zavazuje, že s ýjimkou případů v,ýslovně uvedených v těchto Emisních podmínkách' do splnění
všech sých peněžiých dluhů z Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami, nezÍidí ani neumožní
zřízení žádného práva třetí osoby k zajištění jakýchkoliv Dluhů' které by omezily práva Emitenta k jeho
stávajícímu nebo budoucímu majetku (,,zajišťovací práva"), pokud nejpozději současně se zÍízęním
takovéhoto zajišťovacího práva nezajistí' aby jeho dluhy vypl;ivajicí z Dluhopisů byly zajištěny rovnocenně
s takto zajišťovanými Dluhy.

6.2 Výjimka zezákazuzŕízenízajištění

Závazek uvedený ýše se nevztahuje na:

(a) jakékoliv zajišťovací právo ve prospěch třetích osob, které by omezilo práva Emitenta k jeho
stávajícímu nebo budoucímu majetku, které jsou předmětem takovéhoto zajišťovacího práva a
jejichž souhrnná hodnota není vyšší než 300.000.000 Kč (tři sta milionů korun ěeských);

(b) jakékoliv zajišťovací právo ve prospěch třetích osob' jaké se obvykle poskytuje v rámci
podnikatelské činnosti vykonávané Emitentem, zŕízené v souvislosti s obvyklými bankovními
operacemi Emitenta;

(c) jakákoliv zajišťovací práva, která váznou na majetku Emitęnta v době jeho nabytí nebo jsou ztízeny
za účelem zajištění dluhů Emitenta vzniklých výhradně v souvislosti s obstaráním takovéhoto
majetku nebo aktiv nebo jejich části (kromě jiného v souvislosti s nabýím nových majetkoých
účastí v jiných osobách);

(d) jakákoliv zajišťovací práva třetích osob vyplývající zprávních předpisů nebo vzniklá na základě
soudního nebo správního rozhodnutí z jiného důvodu, neź je porušení povinností ze stľany Emitenta'

6.3 DeÍinice

',Dluhy" pro účely tohoto článku znamenaji dluhy Emitenta zaplatit jakékoliv dlužné částky vyplývající
z dluhového financování' včetně ručitelských dluhů;

,,ľučitelské dluhy" pro úěely tohoto článku znamenají dluhy vyplývajíci z ručení Emitenta za dluhy třetích
osob z dluhového financování ve prospěch třetích osob mimo Skupinu v podobě ručitelského prohlášení
nebo v jiné podobě ruěení' směnečného rukojemství (aval) nebo převzetí společného a nerozdílného zttvazku.

,,Skupina" pro ričely těchto Emisních podmínek znamená Skupinu, jak bude definována v Prospektu.

7. PLATEBNÍ poonĺÍľxY

7.l Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů qýlučně v českých
korunách' případně jiné zákonné měně České ľepubliky, která by českou korunu naľľadila. Úrokové výnosy
budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům dluhopisů prostřednictvím
Administrátora (ak je deťrnován v ělánku l0.2 (Zabezpečení výplat a služeb Kotačního agenta) těchto
Emisních podmínek) za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a
jinými příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době provedení prĺšlusné
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platby a v souladu s nimi.

V případě, že dojde k nahrazení české koruny měnou euro v souvislosti se vstupem České republiky do
Evropské měnové unie, je Emitent bęz ohledu na qýše uvedené oprávněn ode dne vstupu České republiĘ do
Evropské měĺové unie vyplácet jakékoli peněžité dluhy z jakýchkoliv v té době nesplacených Dluhopisů v
měně euro. Částka příslušné platby bude z českých korun na měnu euro přepočtena Agentem pro v'ypôčty v
souladu s obecně zźwaznými nebo uznávanými pravidly pro takoý přepočet' Nahrazení české koruny měnou
euro ýše uvedeným způsobem a provádění plateb v eurech nebude považováno za porušení povinností
Emitenta podle těchto Emisních podmínek ani za změnu Emisních podmínek vyžadujicí souhlas schůze
Vlastníků dluhopisů. Výše uvedený postup se uplatní obdobně, pokud bude česká koruna nahrazena jinou
měnou než euro.

7.2 Den výplaĘ

Yýplaý úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoý Dluhopisů budou prováděny prostřednictvím
Administľátora k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách (kaźdý takový den podle smyslu dále také
,,Den qiplaĘ úľoku" nebo ,,Den konečné splatnosti dluhopĺsů" nebo ,,I)en předčasné splatnosti
dluhopisů" (bez ohledu, zdaDen předčasné splatnosti dluhopisů nastane zrozhodnutí Emitenta či jinak
v souladu s těmito Emisními podmínkami) nebo katdý z těchto dní také ,,Den výplaĘ"). Připadne-li Den
výplaý na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší
následující Pracovní den, aniż, by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné ěástky za takoý
časoý odklad.

,,PľacoYním dn€m" Se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jaĘkoliv kalendářní
a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v
vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách (případně jiné zákonné měně Čes
by českou korunu nahradila)'

7.3 Uľčení pľáva na obdľžení výptat souvisejících s Dluhopisy

(a) Úľokové výnosy

oprávněné osoby, kteným bude Emitent vyplácet úrokové ýnosy z Dluhopisů, jsou osoby, které budou
Vlastníky dluhopisů ke konci kalendářního dne, kteý o 30 (třicet) dnů předchází příslušnému Dni výplaty
úroku (dále jen ,,Rozhodný den pľo ýplatu úľoku", každá taková osoba dále jen ,,opľávněná osoba").

,,Datum ex-kupón" je den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro qýplatu úroku. Pro úěely určení
příjemce úrokového ýnosu nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným v
kalendářní den, na kteqý připadá Datum ex-kupón ýkající se takové platby' nebo kdykoli po tomto dni.

(b) Jmenovitó hodnota

oprávněné osoby, kteým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou VlastníĘ
dluhopisů ke konci kalendářního dne, kteý o 30 (třicet) dnů předchází Dni konečné splatnosti dluhopisů
nebo Dni předčasné sp|atnosti dluhopisů (dále jen ,,Rozhodný den pľo splacení jmenovité hodnoĘ", každát
taková osoba dále také jen,,Oprávněná osoba")'

,,Datem ex-jistina" se rozumí den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité
hodnoý.

Pro úěely určení příjemce jmenovité hodnoý Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k
převodům Dluhopisů učiněným v kalendářní den, na kteý připadá Datum ex-jistina, nebo kdykoli po tomto
dni. Pokud to nebude odpoľovat platným a úěinným právním předpisům, mohou bý převody všech
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Dluhopisů pozastaveny počínaje Datem ex-jistina aź do příslušného Dne ýplaty' přičemž na výzvu
Administrátora nebo Emitenta oznámenou Vlastníkům dluhopisů v souladu s ělánkem 11 (oznámenĄ těchto
Emisních podmínek je Vlastník dluhopisů povinen k takovému pozastavení převodů poskýnout potřebnou
součinnost.

7.4 Pľovádění plateb

Administrátor bude provádět platby oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u
banky v členském státě Evropské Unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářsĘ prostor podle
instľukce, kterou příslušná oprávněná osoba sdělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny
věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaý.

Instrukce bude mít foľmu podepsaného písemného pľohlášení (s úředně ověřeným podpisem/podpisy nebo
podpisem ověřeným oprávněným pracovníkem Administrátora nebo správcem klienta), které bude obsahovat
dostateěnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátoľovi platbu pľovést a v případě
právnických osob bude doplněna o originál nebo riředně ověřenou kopii ne starší 6 (šesti) měsíců platného
výpisu z obchodního ľejstříku a nebo jiného obdobného registru, ve kterém je oprávněná osoba registrována,
přičemž soulad údajů v takovémto lypise s instrukcí ověří oprávněný pracovník Administrátora (taková
instrukce spolu s ýpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) a ostatními případně příslušnými
přílohami dále také jen ,,Instľukce"). Instrukce musí bý v obsahu a formě vyhovující rozumným
požadavkům Administrátora, přičemž Administľátor bude oprávněn vyžadovat dostateěně uspokojiý důkaz
o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem oprávněné osoby takovou Instrukci
podepsat. Takový důkaz musí bý Administrátorovi doručentaktéż nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede
Dnem wýplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v
případě, že za Opráxněnou osobu bude jednat zmocněnec, a (ii) dodateěné potvrzení Instrukce od oprávněné
osoby.

Jakákoliv oprávněná osoba, která v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení
dvojího zdanění (íž je Česká republika váuána) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit
Administrátorovi, spolu s Instľukcí jako její nedílnou součást doklad o svém daňovém domicilu a další
doklady, které si může Administrátor a příslušné daňové oľgány vyźádat. Bez ohledu na toto své oprávnění
nebudou Emitent ani Administľátor prověřovat správnost a úplnost takových Instľukcí a neponesou žádnou
odpovědnost za škody způsobené prodlením oprávněné osoby s doručením Instľukce ani nesprávností či
jinou vadou takové Instrukce.

V případě originálů cizich úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Administrátor může vyžádat
poskýnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp' apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle
toho, co je relevantní). Administrátor může dále žádat, aby veškeľé dokumený vyhotovené v cizím jazyce
byly opatřeny úředním překladem do českéhoj azyka.

Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku 7.4 (Provádění plateb), je
Administrátorovi doručena v souladu s tímto článkem 7.4 (Provódění plateb) (případně s qýjimkou včasnosti
jejího doruěení) a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku 7 '4 (Provádění plateb),
j e považována za řádnou.

Pokud není v Instrukci výslovně uvedeno jinak, platí Instrukce pouze pro nejbližší Den qýplaý následující
po jejím vystavení. Aby Instrukce platila pľo všechny budoucí výplaty z Dluhopisů, musí byt v ní ýslovně
uvedeno, že je urěena pro všechny platby ýnosů a splacení jmenovité hodnoý Dluhopisů (resp' pro všechny
platby z Dluhopisů)' oprávněná osoba může případně udělit jinou Instrukci (,,Změnová Instrukce") nebo
předchozí Instrukci odvolat. Případné odvolání Instrukce musí bý Administrátorovi věrohodným způsobem
sděleno v emailovém nebo písemném oznámení doručeném na adresu Určené provozovny nejpozději 5 (pět)
Pracovních dnů přede Dnem Úplaty. Je-li součástí Instľukce plná moc, nazźtkladě nižmüže za oprávněnou
osobu jednat zmocněnec, pokládá se za platnou a účinnou až, do doručení jejího písemného odvolání
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Zmocnitelem na adresu Urěené pľovozovny (přičemž předmětné odvolání bude dostatečně určitě specifikovat
Instrukci' ke které se vztahuje).

Povinnost Emitenta zaplatitjakoukoli dlužnou ěástku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněnou
řádně a věas, pokud je příslušná částka poukź.zźna oprávněné osobě na základě řádné Instrukce a pokud je
nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky (i) připsána na účet banĘ takové oprávněné osoby v
clearingovém centru České národní banky,jedná-li.. o plutb., v českých korunách, nebo (ii) odepsána ,iĺtu
Administrátora, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách.

Pokud kterákoli oprávněná osoba nedodala Administrátoľovi řádnou Instrukci v souladu s tímto článkem 7.4
(Provĺźdění plateb), pak se závazek vyplatit ktenýkoliv úrokoqý výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu
Dluhopisu považuje vůči takové opľávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka
poukáztna oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 7.4 (Provódění plateb) a
pokud je nejpozději do l0 (deseti) Pracovních dnů ode dne' kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci,
odepsána zíčtu Administrátoľa' přičemž platí,že taková oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok či
doplatek za ěasoý odklad.

Emitent ani Administľátor nejsou odpovědní za zpoždění ýplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že
(i) oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo další dokumený nebo informace požadované v
tomto článku 7.4 (Provádění plateb), (ii) taková Instrukce, dokumený nebo informace byly neúplné,
nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohli ovlivnit, a
oprávněné osobě v takovém případě nevzniká żádný nárok najakýkoli doplatek či úrok nebojiný výnos za
takto způsobený časoý odklad příslušné platby. Emitent ani Administrátor dále nejsou odpovědní zato,že
platba je poslána na bankovní účet uvedený v Instrukci, pokud Změnová Instrukce nebo odvolání Instrukce
nebo odvolání plné moci v souvislosti s Instrukcí je doručeno na adresu Určené provozovny později než 5
(pět) Pracovních dnů před příslušným Dnem výplaĘ.

7.5 Zména způsobu a místa pľovádění plateb

Emitent společně s Administrátorem je oprávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat,
přičemž taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům
dluhopisů oznámeno v souladu s článkem 1'1 (oznómenĄtěchto Emisních podmínek.

8. pŘnočłsNÁ sPLATNosT DLUHoPIsŮ v pŘÍpADĚ NEPLľĚľÍ PovINNosTÍ

8.1 Pľávo Vlastníků dluhopisů požádat Emĺtenta o svolání schůze v případě neplnění povinností

Pokud nastane kteľákoli z niže uvedených skuteěností a taková skutečnost bude trvat (kaŹdá z takoých
skutečností dále jen ,,Případ neplnění povinností"):

(a) Prodlení s platbami

Emitent je v prodlení s jakoukoliv platbou v souvislosti s Dluhopisy více než 10 (deset) Pľacovních
dní od datajejí splatnosti.

(b) Porušení ostatních povinností

Emitent poruší nebo nesplní jakoukoliv další povinnost (inou než uvedenou v písm' (a) výše)
v souvislosti s Dluhopisy (včetně závazki vyplývajících z těchto Emisních podmínek) a takovéto
porušení nebo nesplnění Emitent nenapravil ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne' kdy byl
Emitent na tuto skutečnost upozorněn kteýmkoliv Vlastníkem dluhopisůzpůsobem podle článku l1
(oznómenĄ.
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(c) Neplnění ostatních dluhů Emitenta (Cross-default)

Pokud jaĘkoliv splatný Dluh Emitenta v celkové částce převyšující 300.000.000 Kč (tři sta milionů
korun českých) (nebo ekvivalent této hodnoý v jakékoliv jiné měně), nebude Emitentem splacen
í navzdory předchozímu upozornění Emitenta věřitelem na skutečnost, że takováto částka je splatná,
a pokud uvedená částka zůstanę nesplacena déle než 30 (třicet) kalendářních dní ode dne doručení
písemného upozoľnění na skuteěnost, že v důslędku nesplacení této částky věřitel uplatňuje své
právo požadovat předčasné splacení celé částky Dluhu věřiteli nebo dne, ke kterému uplyne
poskytnuý odklad nebo kteqý byl stanoven dohodou mezi Emitentem a příslušným věřitelem, pokud
by Emitent v dobľé víře neuplatnil námitĘ proti takovémuto zźpazku z oprávněných důvodů a
předepsaným způsobem a provedl platbu do 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne vykonatelnosti
rozhodnutí, kteým by| lznán povinným plnit.

,,I)luh Emitenta" pľo účely tohoto odstavce znamená jakýkoliv peněžiý dluh Emitenta, vyplývající
z (i) bankovních nebo jiných úvěrů a zápťljč,ek, a k nim náIežicímu příslušenství, (ii) veškeých
ostatních foľem dluhového financování, (iii) swapových smluv' termínovaných měnových a
úrokových obchodů a ostatních derivátů, a (iv) jakéhokoliv ručení poskýnutého Emitentęm.

(d) Platebníneschopnost,likvidace,insolvence

Nastane jakákoli níže uvedená událost a tato událost bude trvat po dobu delší než 30 (třicet)
Pracovních dní: (i) Emitent se stane platebně neschopným, zastavi platby sých peněžiých dluhů
ďnebo není schopen po delší dobu plnit své jakékoliv splatné dluhy' nebo (ii) je jmenován
insolvenční správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nębo k jakékoli části jeho majetku, nebo
(iii) Emitent na sebe podá insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo (iv) bude příslušým
soudem zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek Emitenta, nebo (v) příslušným soudem bude vydáno
pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato platné usnesení o zrušení Emitenta s likvidací, nebo (vi)
bude ľealizováno zástavní nebo jiné obdobné pľávo třetí osoby, které by omezilo právo Emitenta k
jeho souěasnému nebo budoucímu majetku' jehož celková hodnota přesahuje částku 300'000.000 Kč
(tři sta milionů korun českých) (nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně), nebo (vii) bude
realizováno exekuční Íízení anebo soudní l"ýkon rozhodnutí na majetek Emitęnta pro vymožení
pohledávky, jejíž celková hodnota přesahuje částku 300.000.000 Kč (tři sta milionů korun českých)
(nebo ekvivalent v jakékoliv jiné měně).

potom mohou Vlastníci dluhopisů, kteří jsou Vlastníky dluhopisů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
odpovídá nejméně 30 %o (třicet pľocent) ce|kové jmenovité hodnoý vydaných a nesplacených D|uhopisů,
písemným oznámením pož,ádat Emitenta o svolání schůze Vlastníků dluhopisů v souladu s níže uvedeným
odstavcem 12.l(b) (dále také jen ,,Žádost o svolání schůze"), za úěelem hlasování o moŽnosti Vlastníků
dluhopisů požadovat předčasné splacení Dluhopisů v Případě neplnění povinností'

8.2 Vyloučení opakováné Ť'ádostio svolání schůze

Vlastníci dluhopisů nemají právo poźádat Emitenta o svolání schůze Vlastníků dluhopisů, pokud jde o
takový Případ neplnění povinností, ve vztahu ke kterému již byla svolána schůze v minulosti, a bud'
nerozhodla o možnosti předčasné splatnosti Dluhopisů z důvodu Případu neplnění povinností, nebo stanovila
dodatečnou lhůtu pro splnění povinnosti Emitenta a tato lhůta ještě neuplynula.

8.3 Náležitostĺ žádosti o předčasné splacení

Rozhodne-li schůze Vlastníků dluhopisů o možnosti Vlastníků dluhopisů požadovat předčasné splacení
Dluhopisů v Případě neplnění povinností, mají Vlastníci dluhopisů právo požádat Emitenta o předčasné
splacení Dluhopisů. Ž,ádost o předčasné splacení může bý učiněna v souladu s článkem 7I (oznámenĄ
těchto Emisních podmínek nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze, která

JTFG Vil 3,OOlt9

34

PROSPEKT



ľozhodla o možnosti požadovat předčasné splacení v Případě neplnění povinností, podle článku 12.5 (Zdpis z
jednánĄ těchto Emisních podmínek. Tím není dotčeno prźłvo požadovat přečasné splacení podle článku
l2.4(a) níże.

Żádost o předěasné splacení musí odpovídat požadavkům uvedeným v článku l2.4(b) (Nóležitosti žádosti o
předčasné splacenĄ.

8.4 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Všechny dluhy Emitenta z Dluhopisů (tedy povinnost splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a poměrný
ýnos), ohledně nichž Vlastník dluhopisů požádal o předčasné splacení v Případě neplnění povinností podle
článku 8.3 (Nóležitosti žddosti o předčasné splacenĄ, se stanou předčasně splatnými k poslednímu
Pracovnímu dni v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů
doručil písemnou Žádost o předěasné splacení Dluhopisů (dále také jen ,,Den předčasné splatnosti
dluhopisů"), Iedaże se Dluhopisy stanou splatné dříve na základě těchto Emisních podmínek nebo
kogentního ustanovení zákona (v takovém případě se postupuje podle příslušných ustanovení těchto
Emisních podmínek nebo kogentních ustanovení zákona).

9. PRoMLčENÍ

Prźxaz Dluhopisů se promlčují uplynutím l0 (deseti) let ode dne, kdy mohla bý poprvé uplatněna.

10. osoBY ponÍr,nĺÍcÍ sE NA Z^BEaPľ'čnľÍ wnÁľÍ DLt]HoPIsŮ, sPLAcENÍ
DLUHoPIsŮ ł ľł VYPLACEľÍ rrŕľosu DLtJHoPIsŮ

10.1 Zabezpečení vydání Dluhopisů

Emitent na základě Smlouvy o umístění dluhopisů pověřil spoleěnost J&T Banka, aby vykonávala ěinnosti
Hlavního manažera.

10.2 Zabezpečení rrýplat a služeb Kotačního agenta

Emitent na zźlkladé Smlouvy s administrátorem Ze dne 16. listopadu 20l6 (,,Smlouva s Administľátoľem")
pověřil společnost J&T Banka, funkcí platebního zástupce, tedy (i) výkonem služeb spojených s ýplatami
ýnosů (úroků) a se splacením Dluhopisů a dalších souvisejících služeb (,,Administrátor"); (ii) v'ýkonem
služeb ýkajících se ýpoětů spojených s Dluhopisy (,,Agent pro výpočty"); a (iii) ýkonem služeb
spočívajících v uvedení takových Dluhopisů na příslušný regulovaný trh (,,Kotační agent")'

Kopie Smlouvy s Administrátorem bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní
době od 9.00 do l6.00 hod. v Určené provozovně' Vlastníkům dluhopisů se doporučuje,aby se seznámili se
Smlouvou s Administrátorem, neboť je důležitá mimo jiné i pro faktický průběh ýplat Vlastníkům
dluhopisů.

Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu Vlastníků dluhopisů dohodnout na (i) jakékoli změně
kteréhokoli ustanovení Smlouvy s Administrátorem, pokud jde ýlučně o změnu formální, vedlejší nebo
technické povahy, je-li pľovedena k opravě zřejmého omylu nebo je vyżadována platnou právní úpravou, a
(ii) jakékoli jiné změně a vzdání se náľoků z jakéhokoli porušení Smlouvy s Administrátorem, které podle
rozumného názoru Emitenta a Administrátoranezptlsobí Vlastníkům dluhopisů újmu.

10.3 Uľčená provozovna

Určená provozovna aýp|atni místo Administrátora (,'Uľčená pľovozovna") jsou na následující adrese: J &
T BANKA, a.s., Pobřežní297l74,186 00 Praha 8.
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10.4 YztahAdministľátoľa kVlastníkům dluhopĺsů

V souvislosti s plněním povinností Administrátora jedná Administrátor jako zástupce Emitenta a není v
žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů'

10.5 Yztah Agenta pľo výpočĘ k Vlastníkům dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností Agenta pro vypočý jedná Agent pro ýpočý jako zástupce Emitenta a
není v Žádném právním vztahll s Vlastníky dluhopisů.

10.6 Změny Administľátoľa, Uľčené pľovozovny a Agenta pro výpočĘ

Bez ohledu na jakékoliv jiné ujednání těchto Emisních podmínek si Emitent vyhrazuje pľávo kdykoli
jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora ďnebo Agenta pro ýpočý ďnebo určit jinôu nebo další
Určenou provozovnu za předpokladu, że se taková změna nebude ýkat postavení nebo zájmű Vlastníků
dluhopisů.

Dojde-li ke změně Administrátora, Agenta pro qýpoěý nebo Určené pľovozovny v souladu s ýše uvedeným
odstavcem, oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů jakoukoliv změnu Uľčené provozovny, Administrátôra
ďnebo Agenta pro v,ýpočý způsobem uvedeným v článku lI (oznámenĄ těchto Emisních podmínek a
jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne takového
oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však
jakákoliv změna, která by jinak nabyla úěinnosti méně než 30 (třicet) kalendářních dnů před nebo po Dni
výplaý jakékoliv částky v souvislosti s Dtuhopisy, nabude úěinnosti 30 (třicáým) dnem po takovém Dni
výplaty.

11. ozNÁMENÍ

NenĹli v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů podle
těchto Emisních podmínek bude učiněno na weboých stránkách Emitenta, http://wwwjtglobalfinänce.ôom/,
v části oznaěené jako ,,J&T Global Finance VII., s.r.o." oddíl ,,Oznámení" (,,'Webové stľánĘ").

Jakékoli oznámení Emitentovi nebo Administrátorovi podle těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno
pokud bude doručeno k rukám Administrátora na adręsu Určené provozovny'

12. SCHT]ZE vLAsTNÍKrj nr,uHoprsŮ

|2.1 Působnost a svolání Schůze

(a) Působnost

Nestanoví-li právní předpisy jinak, do působnosti schůze Vlastníků dluhopisů (,'Schůze") patří ýlučně
rozhodování o:

(i) změnárch těchto Emisních podmínek (pokud se souhlas Schůze k takové změně vyžaduje); a

(iĐ možnosti Vlastníků dluhopisů pożadovat předčasnou splatnost Dluhopisů v
povinností'

Za űč,elem vylouěení jakýchkoliv pochybností změny zźsadní povahy uvedené v $
Zákona o dluhopisech nejsou změnami zásadní povahy dle těchto Emisních
působnosti Schůze.

(b) Svolání
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Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat vsouladu sčlánkem l2.l(d) Schůzi i bez žádosti
Vlastníků dluhopisů, pokud nastane Případ neplnění závazkű podle článků 8.1(a) nebo 8.1(b) těchto
Emisních podmínek' přičemž svolat Schůzi je Emitent povinen nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) Pracovních
dní ode dne, kdy zjistil, že nastal Případ neplnění závazki. Emitent je povinen zajistit v souladu s ělánkem
l'2.I(d) svolání Schůze bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě l0 (deseti) Pracovních dní od doručení
Żádosti o svolání Schůze v souladu s článkem 8.I (Prĺźľvá Wąstnĺkt) dluhopisů požddat Emitentą o svolání
schůze v případě neplnění povinností). Emitent je také kdykoliv oprávněn svolat Schůzi z vlastního podnětu.

Právo Vlastníků dluhopisů svolat Schůzi se v nejvyšším možném rozsahu povoleném pľávními předpisy
vyluěuje' tj' Vlastníci dluhopisů mají právo svolat schůzi pouze, pokud tak stanoví kogentní ustanovení
pľávních předpisů nebo t5rto Emisní podmínky.

(c) Náklady na organizaci

Náklady naorganizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné pľávní předpisy nestanoví jinak.
Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení o svolání Schůze (viz
písm. (d) níže) doručit Emitentovi žádost o obstarĺĺní dokladu o poětu všech Dluhopisů opravňujících k
účasti na jím svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence Dluhopisů; řádné a včasné doručení takové
žádosti jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník Dluhopisů' je Emitent
povinen poskýnout k tomu veškerou potřebnou součinnost. Náklady spojené s ričastí na Schůzi nęse
Vlastník dluhopisů'

(d) oznttmení o svolání Schůze a odvolání Schůze

Svolavatel oznámí konání Schůze způsobem stanoveným v článku 1l (oznámenĄ těchto Emisních
podmínek, a to ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li
svolavatelem Vlastník dluhopisů a nedohodne-li se svolavatel s Emitentem na oznámení o svolání Schůzę
způsobem uvedeným ělánku 7l (oznámenĄ těchto Emisních podmínek, je svolavatel povinen oznámení o
svolání Schůze uveřejnit alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to ve lhritě nejpozději 15
(patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze; ve stejné lhůtě je svolavatel také povinen doruěit
oznámeni Emitentovi na adresu Urěené provozovny.

Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) ridaje nutné k jednoznačné identifikaci Emitenta, (ii)
název Dluhopisu' Datum emise a ISIN' (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přiěemž místem konání
Schůze může bý pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, kteý je Pľacovním dnem
a hodina konání Schůze nesmí bý dříve neżv 11:00 hod.' (iv) program jednání Schůze' včetně případného
návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění a věetně úplných návrhů usnesení k jednotliv'ým
bodům jednání a (v) den, kteý je Rozhodným dnem pro ričast na schrizi. Zálężitosti, kteľé nebyly zaÍazeny
na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za úěasti a se souhlasem všech
Vlastníků dluhopisů. odpadne-li důvod pro svolání Schůze' odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým
byla svolána.

l2.2 osoby opľávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

(a) Rozhodný den pro účastna schůzi

Schůzeje oprávněn se účastnit a hlasovat na ní osoba (taková osoba dálejen ,'osoba opľávněná k účasti na
schůzĺ"), která bude Vlastníkem dluhopisů na konci 7. (sedmého) kalendářního dne předcházejícího konání
příslušné Schůze (,,Rozhodný den pľo účast na schůzi")

(b) Hlasovací právo

osoba oprávněná k účasti na Schůzi má počet hlasů odpovídajicijejímu podílu na celkové jmenovité
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hodnotě nesplacených Dluhopisů (podle stavu k Rozhodnému dni pro účast na schůzi). Rozhoduje-li Schůze
o odvolání Společného zástupce (ak je definován niže v článku I2'3(c) (Společný zástupce) těchto Emisních
podmínek), nemůže Společný zástupce (e-li osobou oprávněnou k účasti na schůzi) vykonávat hlasovací
právo spojené s Dluhopisy' které vlastní' a jeho hlasovací práva se nezapočítźxají do celkového počtu hlasů
nutných k tomu, aby Schůze byla usnášeníschopná'

(c) Účast dalších osob na Schůzi

Emitent je povinen úěastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou
oprávněni úěastnit se Schůzę i Spoleěný zástupce a Administrátor (nejsou-li jinak osobou oprávněnou k
účasti na schůzi) a hosté přizvaní Emitentem.

12.3 Průběh Schůze, rozhodování Schůze

(a) Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí úěastní osoby oprávněné k účasti na schůzi' které byly k
Rozhodnému dni pro účast na schůzi VlastníĘ dluhopisů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje
více nęž 30 %o (tÍicet pľocent) jmenovité hodnoý nesplacených Dluhopisů.

NenĹli Schůze, která má rozhodnout o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li
to nadálę potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) ýdnů ode dne, na kteý byla svolána
původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným pľogramem jednání se oznámí Vlastníkům
dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na kteý byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze
je schopna se usnášet bez ohledu na podmínku uvedenou v pŕedcházejícím odstavci.

Před zaht|ením Schůze je svolavatel povinen poskýnout za účelem kontroly účasti na Schůzi infoľmaci o
počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na této Schůzi. Vlastní Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta k
Rozhodnému dni pro úěast na schůzi se pro účely tohoto písm' (a) nezapoč,ítźlvaji.

(b) Předseda Schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem' Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisů
nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvoIený prostou většinou hlasů přítomných osob oprávněných
k účasti na schůzi, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem a volba
předsedy musí bý prvním bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent.

(c) Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fuzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej
činnostmi podle ustanovení $ 24 odst. I Zákona o dluhopisech (,,Společný zástupce")' Takového
Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen' nebo jej nahradit jiným
Společným zástupcem. Společný zástupce oznźtmi před sým ustanovením do funkce Vlastníkům dluhopisů
skuteěnosti, které by pro ně mohly mit význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmi se zájmem
Společného ztstupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením Společného zástupce do funkce Schůze v
rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu Spoleěného zástupce se zátjmy Vlastníků
dluhopisů, anebo bude-li hrozittakoý střet, po ustanovení Společného zástupce do funkce.

(d) Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímž se (i) schvaluje změna
Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje ěi odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň % (űí
čtvrtin) hlasů přítomných osob oprávněných k účasti na schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá
většina hlasů přítomných osob opľávněných k účasti na schůzi.
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I2.4 Někteľá další pľáva Vlastníků dluhopisů

(a) Důsledek hlasování proti někteým usnesením Schůze

Jestliže Schůze souhlasila se změnou Emisních podmínek, kjejíź změně se její souhlas vyžaduje, a rovněž
v případech, kdy Schůze neodsouhlasila předčasnou splatnost Dluhopisů z důvodu, že nastal Případ neplnění
povinností podle bodů 8.l(a) nebo 8.1(b), pak osoba oprávněná k účasti na schůzi' která podle zäpisuztéto
Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila
(,,Ť'adatel"). může pożadovat splacení jmenovité hodnoty včetně pomBľné části úrokového výnosu
Dluhopisů' jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pľo účast na schůzi a které od takového okamžiku
nezcizila.

Toto právo musí bý Żadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze podle
článku (c) (Zĺźpis z jednĺźnĄ těchto Emisních podmínek písemnou žádostí (,,Żádost") učiněnou v souládu s
ělánkem l I (ozndmenĄ, jinak zaniká.

Prźxo požadovat předěasné splacení Dluhopisu podle tohoto písmena má také każdý Vlastník dluhopisů
v případě, že nasta| atrváPŤipad neplnění zźxazkű a Emitent navzdory doručęní žádosti Vlastníků dluhopisů
podle článku 12.1(b) nesvolá Schůzi ani do jednoho měsíce od uplynutí lhůty na svolání Schůze podle článku
12.1(b). Toto právo na předčasné splacení musí Vlastník dluhopisů uplatnit do 30 (třiceti) dnů ode dne
marného uplynutí lhůý podle předchozí věty, jinak toto právo zaniká.

(b) Náležitosti Žádosti o předčasné splacení v důsledku rozhodnutí Schůze

Żádost o předěasné splacení může bý učiněna v souladu v souladu s článkem 11 (oznámenĄ těchto
Emisních podmínek. Y Žádostije nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichŽ splacení je v souladu s tímto
článkem 12'4 (Někteľá další próva Wastníků dluhopisů) těchto Emisních podmínek žádáno. Żádostmusí bý
písemná, podepsaná osobami oprávněnýmijménem Żad'ateIęjednat, přiěemž jejich podpisy musí bý úředně
ověřeny' Zadate| musí ve stejné lhůtě doručit Administrátorovi na adręsu Určené provozovny i veškeré
dokumenty požadované pro provedení ýplaý podle ělánkl 7.4 (Provĺźdění plateb) těchto Emisních
podmínek.

(c) Předčasná splatnost Dluhopisů v důsledku rozhodnutí Schůze

Vzniklo-li podle článku I2.4(a) Vlastníkovi dluhopisu právo poźadovat předčasné splacení Dluhopisu, pak
se všechny dluhy Emítęnta z Dluhopisu, ohledně nichž Vlastník dluhopisů požáda| o předčasné splacení'
stanou předěasně splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v kalendářním měsíci následujícím po
kalendářním měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil v souladu s článkem 12.4(a) písemnou żádost
o předčasné splacení Dluhopisu (dále také jen ,,Den předčasné splatnosti dluhopisů"),ledaže se Dluhopis
stane splatný dříve na základě těchto Emisních podmínek nebo kogentního ustanovení zákona (v takovém
případě se postupuje podle příslušných ustanovení těchto Emisních podmínek nebo kogentních ustanovení
zá,kona).

l2.5 Záryis z jednání

Svolavatel vypracuje zápis o Schůzi do 30 (třiceti) dnů ode dnejejího konání. V zápise uvede závěry Schůze,
zejména usnesení, ktęrá taková Schůze přijala. Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník dluhopisů nebo
Vlastníci dluhopisů, pak musí bý zźlpis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne
konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Uľčené provozovny. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode
dne konání Schůze zpřístupnit všechna rozhodnutí Schlize' a to způsobem, kteým zpřístupnil ýto Emisní
podmínky. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlěení práv z Dluhopisů. Zźqís ze
Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Urěené provozovně.
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Pokud Schůze projednávala změnu Emisních podmínek nebo možnost požádat o předčasnou splatnost v
Případě neplnění povinností podle bodů 8.1(a) nebo 8.l(b), musí bý o úěasti na Schůzi a o rozhodnutí
Schůze poŕízen notářsĘ zápis' Pokud Schůze (i) se změnou Emisních podmínek souhlasila nebo (ii)
neodsouhlasila možnost požádat o předčasnou splatnost v Případě neplnění povinností podle článků 8.1(a)
nebo 8'1(b) uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků dluhopisů, kteří hlasovali pro přijetí
příslušných usnesení, a počĘ kusů Dluhopisů, které každý z těchto Vlastníků dluhopisů měl ve svém
vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast na schůzi.

13. ZDANĚNÍ

NestanovĹli právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká ľepublika vázána,jinak, Emitent
neodpovídá za odvod jakýchkoli dani ani mu neplyne povinnost zaplatit jakékoli daně v souvislosti
s Dluhopisy, zejména v důsledku vlastnictví, převodu nebo ýkonu práv z Dluhopisů.

Příjem z Dluhopisů vyplácený fuzickým ěi právnicĘm osobám, ěeským či zahraniěním daňoqým
residentům anebo i nerezidentům, obecně podléhá srĺážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě
výnosů Dluhopisů). V případě, že příjem podléhá srážkové dani, Emitent odpovídá zasrážku daně u zdroje.

Bude-li vlastnictví' převod nebo ýkon práv vyplývajících z Dluhopisů podléhat jakékoli dani, nebude
Emitent povinen hradit Vlastníkovi Dluhopisu žádné č,ástkyjako náhradu v důsledku takových daní.

1'4. RoZHoDNn pnÁvo, JALYKA RoZHoDovÁNÍ sPoRŮ

Dluhopisy jsou vydávány na základě právních předpisů České republiky, zejména na základě Zákona o
dluhopisech . Prźtva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České
ľepubliky.

Jakékoli případné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, těchto Emisních
podmínek nebo s nimi související budou rozhodovat obecné (státní) soudy České republiĘ, přiěemŽ v
prvním stupni bude místně příslušným MěstsĘ soud v Praze.

Týo Emisní podmínky mohou bý přeloženy do angliětiny, případně i do dalších jazyki. V případě rozporu
mezi rtnnými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.
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J&T Global Finance VII., s.ľ.o.obchodní jméno:

Místo ľegistľace:

Vznik eminenta:

Doba tn'ání:

Způsob zaloźeni:.

Právní Íbľma:

Pľál'ní řád, poĺlle kteľého bvl
Eminent zaloźen:

Síĺllo:

Telefonnĺ číslo:

Z'áklnĺ]ní kapitál:

Zakladatelská listina:

Předmět činnosti:

Hlavní pľávní předpisr,, na
záklaĺlě kteľých Eminent
vykonává svou činnost

Webová stľánka

Česká republika' obchodní ľejstřík vedený MěstsĘm soudem v Ptaze,
spisováznaěka CŻ6057l,IČo: osz 43 44l.

Emitent vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 18. 7 .2016'

Emitent byl založen na dobu neurčitou.

Emitent byl založen jako spoleěnost s ručením omezeným
zakladatelskou listinou ze dne 11.7 .2016.

Společnost s ručením omezeným.

Emitent byl založen a existuje podle právních předpisů
republiky.

PobřeŽní 297/14, Kaľlín, l86 00 Praha 8.

+4212 594 l8 lll

základní kapitál č,iní200 000 Kč aje splacen v plné rnýši.

Emitent byl zaloźen zakladatelskou listinou dne l l .7 .2016.

Em itent j e právn icko u osobou zalożenou za íčelem podn ikání.
Předmět podnikání Emitenta je uveden v ělánku 3. zakladatelské
listiny Emitenta, podle kterého je předmětem činnosti a podnikání
společnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l aż3 Živnostenského
zákona.

Emitent vykonává svou ěinnost v souladu s právními předpisy
republiky, zákonem č).89lŻ0l2 Sb., občanský zákonik, zákonem ě'
90l20l2 Sb.' o obchodních společnostech a dľužstvech (zákon o
obchodních korporacích) a zákonem ě.455/l99l Sb., o živnostenském
podnikání, ve zněních pozdějších předpisů.

www jtglobalfi nance.com

INFORMACE O EMITENTOVI

ZárkJ'adní údaje o Emitentovi

Oprávnění auditoři

Emitent bude ve smyslu zakladatelské listiny a právních předpisů sestavovat první řádnou auditovanou
účetní zźtvérku Emitenta k 31. pľosinci Ż016. Auditorem Emitenta je společnost KPMG Česká republika
Audit, s.r.o.

[nformace o odstoupení, odvolání nebo opětovném jmenování auditorů během období, na kteľé se vztahují
histoľické finanční informace, není aplikovatelná, a proto není uvedena.
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Rizikové faktory

Úĺa.je o ľizikoých faktorech ve vztahu k Emitęntovi
Prospektu.

Histoľie Emitenta

uvedeny kapitole ,,R.izikové faktory" tohoto

Emitent je společností nově založęnou (v červenci 201ó) pro účely vydání Dluhopisů' a nevykonával a ke dni
vyhotoven í tohoto Pro spektu ani nevykon áv á, žádnou podnikate lskou činnost.

Události s podstatným významem pľo hodnocení platební schopnosti Emĺtenta

Emitent je nově založenou společností, která se během své existence nikdy neocitla v platební neschopnosti,
ne vyvíj e l a tádnou č inno st a nept ev zala tádné d l uhy.

Investice

Ke dni vyhotovení Prospektu nebyly Emitentem uskutečněny ' ani žádný orgán Emitenta neschválil, ani se
Emitent nezavázal k žádným budoucím investicím, které by byly relevantní ve vztahu k posouzení
schopnosti Emitenta splatit svoje dluhy z Dluhopisů.

Přehled podnikání

Hlavní činnosti

Emitent je účelově založená společnost pro účely vydání Dluhopisů. Hlavním předmětem činnosti Emitenta
bude posĘtování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů Ručiteli formou úvěrů, zapůjěek nebo
j inou formou fi nancování.

Podle zápisu v obchodním rejstříku' živnostenského Ęstříku a zak|adatelské listiny Emitenta tvoří předmět
jeho činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytoých pľostor, a ýroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách l až3 živnostenského zttkona.

Hlavní trhy

Vzhledem ke své předpokládáné hlavní činnosti Emitent nebude soutěžit na żádném trhu a nemá žádné
relevantní tľžní podíly a postavení.

oľganizační stľuktura

Pozice Emitenta ve Skupině

Emitent má jediného spoleěníka' a to spoleěnost J&T INTEGzus GROUP LIMITED, založenou a existující
podle pľáva Kyperské republiky, se sídlem Klimentos, 4l_43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor' Flat/office
21, Nikósie, l06l' Kyperská republika (,,Integľis"). Integris přímo vlastní 100% podíl Emitenta' Integris má
jediného společníka, kteým je Ručitel, spoleěnost J&T FINANCE GROUP SE. Ruěitelpřímo vlastní 100%
podíl ve společnosti Integris.

Emitenta tedy přímo ovládá a kontroluje společnost Integris, a nepřímo ho ovládá a kontroluje Ručitel,
v každém případě nazźkladě vlastnictví 100% podílu nazákladnímjmění al00%o hlasovacích práv.

Bližší informace o Ručiteli a jeho organizač,ni a akcionářské struktuře' jakož i o stľuktuře celé Skupiny, jejíž
součástí jsou Emitent i Ručitel, jsou uvedeny v podkapito|e ,,organizační stľuktura Skupiny" kapitoly
,Jnformace o Ručiteli" tohoto Prospektu.

jsou
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org ani7ačn í str u kt ura S k up iny

Bližší infoľmace o Skupině' jejíž součástí jsou Emitent i Ruěitel, jsou uvedeny v podkapito|e ,,organizační
stľuktura Skupiny* kapitoly ,Jnformace o Ručiteli" tohoto Prospektu.

Zdvislost Emitenta na subjektech ze Skupiny

Emitent byl zalożen za űčelem vydání Dluhopisů a následného poskýnutí získaných pľostředků formou
zápüjěky ďnebo úvěru Ručiteli. Schopnost Emitęnta splnit dluhy tak bude ýznamně ovlivněna schopností
Ručitele splnit dluhy vůěi Emitentovi' coŽ výváÍí závislost zdrojů příjmů Emitenta na Ručiteli ajeho
ekonomických ýsledcích. Kromě v'ýnosů z poskytnuých zápůjček ďnebo úvěrů Ručiteli Emitent nebude
mít żádné jiné výnosy, které by mohly sloužit k úhradě dluhů z Dluhopisů.

Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu Emitent neposkytl žádné txěry, zapůjěĘ ani nevydal žádné investiční
nástroje, které by zak|ádaly úvěrovou angažovanost Emitenta vůči jakékoliv třetí osobě.

Infoľmace o tľendech

Emitent prohlašuje' že od jeho vzniku nedošlo kžádné podstatné negativní změně jeho vyhlídek.

Emitentovi nejsou známy źádné trendy' nejistoý, náľoky, dluhy nebo události, které by s reálnou
pravděpodobností mohly mít podstaĘ negativní vliv na jeho perspektivu'

Prognózy a odhady zisku

Emitent nezveřejnil žádnou prognózu ani odhad zisku, a ani je v tomto Prospektu neuvádí.

Spľávní, řídící a dozoľčí orgány

Pmitent 
je společností s ruěením omezeným za|oženoll a existující podle právních předpisů České republiky.

Rídícím orgánem Emitenta jsou jednatelé' Emitent nemá zÍízenou dozorči radu' přičemž povinnost zřídit
dozorěí radu ani jiný kontľolní orgán Emitentovi ve smyslu platných právních předpisů nęvzniká'

členové orgónů

Statutárním a řídícím oľgánem Emitenta jsou jednatelé. Jménem společnosti jedná každý jednatel
samostatně. Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada Emitenta.

Do působnosti jednatelů patří rozhodování o všech otázkách Emitenta, které nejsou podle zakladatelské
listiny Emitenta, právních předpisů nebo rozhodnutí valné hromady Emitenta vyhrazeny valné hromadě
Emitenta. Jednatelé zastupují Emitenta jako jeho statutární orgán, vykonávají usnesení valné hľomady a plní
další povinnosti podle zákona, zakladatelské listiny a usnesení valné hromady.

Jednateli Emitenta jsou Ing' Roman Florián a Ing. Jan Kotek. Pracovní kontaktní adresa jednatelů je
Pobřežní 297ll4, Karlín, l86 00 Praha 8' Přehled relevantních údajů o jednatelích Emitenta je uveden níže.

Ing. Roman Florián

Funkce se dnem vzniku: Jednatel Emitenta od ieho vzniku

Vzdělání a pľaxe a jiné
ľelevantní infoľmace:

Roman Florián je absolventem Vysoké školy ekonomické v Pľaze, kde
v roce l998 získal titul inženýľa. Je také držitelem titulu CFA
(Charteľed Financial Analyst).

V letech 1999 až 2006 pľacoval iako investiční manaŽer
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Benson oak' Ve Skupině působí od roku 2006, od ľoku 20l0 je ělenem
Executive Committee Skupiny, je také ělenem dozorč,í rady spoleěnosti
l. Pľojektová, a.s. aod listopadu 2010 je členem představenstva
společnosti J&T IB and Capital Markets, ô.S.' která se zabývál
poskýováním poľadenství v oblasti investičního bankovnictví. Dále je
ředitelem spoleěností J&T Global Finance I. a ĺV. a jednatelem
společností J&T Global Finance III., V.' VI. a VII.

tr'unkce se dnem vzniku: Jednatel Emitenta od jeho vzniku

Vzděláníapľaxeajiné
relevantní infoľmace:

Jan Kotek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde
Vroce 2006 získal titul inženýra' od roku 2010 je ělenem ACCA
(Association of Chalteręd Ceľtified Accountants).

V letech 2005 až' 2010 pľacoval vPricewateľhouseCoopeľs napřed jako
auditoľ a pozdějijako senior consultant v Tľansaction services. od roku
2010 působil jako ředitel řízení kĺeditních rizik v J&T Bance. od
listopadu 2012 do dubna 2014 působil jako člen představenstva
odpovědný zaŕízení rizik v Poštové bance. V souěasné době působí v
J&T FINANCE GROUP SE na pozici Risk manažéra. Dále je
jednatelem spoleěností J&T Global Finance III., V., VI. a VII.

Střet zdjmfl na ílrovni sprdvních, řídících a dozorčích orgónů

Emitent si není vědom žádného možného střetu zájmů mezi povinnostmi jednatelů ve vztahu k Emitentovi a
jejich soukromými zź|my nebo j inými povinnostmi'

Postupy orgóntl a dodržovóní principů spróvy a řízení spoleěností

Emitent nemázÍízen žádý kontrolní ýbor.

Emitent je dodľžuje veškeré požadavky na správu aÍízení společnosti, které stanovují právní předpisy České
republiky. Emitent se při svojí správě a ŕízení neřídí pravidly stanovenými v jakémkoliv kodexu správy
aÍizení společností.

Hlavní společník

Kontrola nad Emitentem

ovládající osobou a přímým vlastníkem 100% podílu a hlasovacích práv v Emitentovi je společnost Integris.
Ručitel vlastní l00% podíl ve spoleěnosti Integris a prostřednictvím této společnosti takovládá Emitenta.
Ručitel také ovládá ostatní osoby tvořící Skupinu emitenta.

Samotný Ručitel je ovládán následujícími osobami: Ing. Jozefem Tkáčem s podílem ve výši 45,6 Yo,Ing'
Ivanem Jakabovičem s podílem ve výši 45,6 yo, společností CEFC Shanghai International Group Limited
s podílem ve výši 4,8 %;o a společností CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd s podílem ve výši 4,0
%.

Dne l8. bŕezna 2016 Ručitel emitoval perpetuitní cetifikáý v celkovém objemu 200 mil. EUR. Celá emise
byla upsána společností CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd' Perpetuitní cenifikáty by|y uznány
do regulaěního kapitálu Tieľ 1.

Dne 29. března 20l6 podepsali akcionáři Ruěitele několik smluv, jejichž qýsledkem bude navýšení podílu
skupiny CEFC v Ručiteli a tím nepřímo i v Emitentovi na 50 %o za podmínky získání přístušných schválení
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Ze strany regulačních oľgánů. Celková hodnota naýšení základního kapitálu Ručitele představuje aż 237,5
mil. EUR.

Vzhledem k náľočnosti celého procesu' kteý podléhá mnoha regulačním podmínkám a schvalování nejen v
Číně, ale i u všech ľegulátorů v zemích, taé Rueitel působí, je předěaśné mluvit o konkľétním datu' ke
kterému k ýše uvedenému naýšení dojde.

ajedndní' kteró mohou vést ke změně kontľoly nad Emitentem

Kromě dohody s CEFC popsané v pŕedchźnejícím bodu tohoto Prospektu ,,Kontrola nad Emitetem" si
Emitent není vědom existence žádných mechanismů nebo ujednání, které by mohly vést ke změně kontroly
nad Emitentem.

Finanční údaje o aktivech, záxazcích, Íinanční situaci, a zisku a ztľátách Emitenta

Historické linanční údaje

Emitent byl založen dne 11. ěervence 2016 a vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 18. července 2016.
Uvedená zahajovací rozlĺahaje součástí auditované mezitimní účetní závěrky, uvedené včásti Finanční
údaje o Emitentovi a Ručiteli tohoto Prospektu, vypracované v souladu s Męzinárodními standardy
finančního ýkazníctví (IFRS) přijĄmi Evropskou Unií.

VybranéJinanční údaje

Vybrané finanční űdaje ze shora uvedené zahajovací rozvahy k l8. červen ci 2016 a z auditované mezitimní
ričetní závěrky k30. září 20l6 jsou následující:

Yýkaz o finanční pozici

v tisícĺch Kč K30.9.20r 6 K 18.7.2016

PęnĹzs a peněžni ekvivalenty

Krátkodobé pohledávĘ

Kľátkodohí akti ra celkem

Aktiva celkem

148

I

156

200

0

200

1s6 200

Mastní kapiüĺl

Základníkapitál

Úplný hospodářs lcý výs ledek za období

Mastní kapiüíl celkem

200

-175

200

25

Zásazky

Dohadné účty pasivní

Kľátkodobe záłazky ce l k e m

Záľłazky celkem

Mastní ka$tál azálazky celkem

l3l
131

131

2001s6
Zdroj: Mezitimní účetní závěrką Emitenta k 30. září 20 ] 6
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Yýkaz o úplném ýsledku
v tisících Kč Za obdobi od 18.7.2016 do 30.9.2016

SluŽby

P r ovoz n í z i sk l (ztr áta)

Ziskl(ztráta) před zdaněním daní z příjmů

Náklady na daň z příjmů

7.l skl (ztr áta) z a o bdo bí

Úflný hospodářský výsledek za oMobí

-175

-175

-175

0

-175

-175

Zdroj: Mezitimní účetní zĺźvěrka Emitenta k 30' září 20l6

Yýkaz změn vlastního kaflüĺlu k30.záŕí2016
y tisících Kč Základni kapitál Uplný výsledek Vlastní kapitál

za období celkem
Stav k 18. červenci 2016

Úplný hospodářsĘ výsledek celkem za účetní období:

Zisk nębo ztrtúa

S tav k 30. září 2016

- -175 _175

200 -175

Zdroj: Mezitimní účetní závěrką Emitentą k 30. zĺźří 201ő
Yýkaz o peněžn ích tocích

v lisících Kč Za období od 18.7.2016 do 30.9.2016

Cisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekv ivalentů

Stavpeněžních prostředků a peněžních eküvalentů na počátku rĺčetního období

Výsledek hospodďení za běžnou činnost před zdaĺlěním

Změna staw pohledávek a časového rozlišeni aktiv

Zména stavu zźľ'lazků a časového rozlišení p asiv

Vliv změn směnných kurzů na peněžní prostředky

Stav peněžních prostředků a peněžnÍch eküvalentů na konci účetního období

Zdroj: Mezitimnĺ účetnĺ závěrka Emitenta k 30. září 20 1 6

Soudní, sprdvní a arbitróžní řízení

Emitent nikdy nebyl účastníkem žádného soudního Sporu' správního nebo rozhoděiho řízení, které by mohlo
mít nebo mělo v'ýznamný vliv na finanění situaci nebo ziskovost Emitenta, aani si není vědom toho, že by
takovéto řízení hrozilo.

Významnd změnafinanční nebo obchodní situace Emitenta

V období od vzniku Emitenta do dne vyhotovení tohoto Prospektu nedošlo k žádné negativní Změně Ve
finanění nebo obchodní situaci Emitenta, která by měla významný nepŕiznivý dopad na finanční nebo
obchodní situaci, budoucí pľovozní výsledĘ, peněžní toky nebo celkové Vyhlídky Emitenta.

Yýznamné smlouvy

Ke dni vyhotovení tohoto Pľospektu nemá Emitent uzavřenou žádnou v)iznamnou Smlouvu. Předpokládá se,
žę Emitent Uzavře s Ručitelem jednu či několiv smluv o zápůjčce / úvěru, ve kteých se zaváże poskytnout
Ručiteli čisý ýnos Z emise Dluhopisů formou úročené zapůjčky. Nepředpokládá se, že Emitent uzavře jiné

0

200

-17s

-8

131

0
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Smlouvy, které by mohly vést ke vzniku závazku Emitenta, kteý by bylz hlediska schopnosti Emitenta plnit
dluhy vůči Vlastníkům dluhopisů podstatný.

Infoľmace třetí strany a pľohlášení znalců

Vtéto kapitole ,Jnfoľmace oEmitentovi" nebyly použiý informace pocházející od třetích stran aani
prohlášení připisovaná určité osobě j ako znalci'

DokumenĘ k nahlédnutí

V pracovních dnech v době od 9.00 do 16.00 hod. lze nahlédnout v sídle Emitenta na adrese Pobřežní
297ll4, Karlín, 186 00 Praha 8, do následujících dokumentu (nebo jejich kopií):

. Zahajovací rozvaha Emitenta zpracovaná ke dni l8. července 20l6 (součást auditované mezitimní
záv ěrky Em itenta k 3 0 .zźlŕ i 20 l 6),

o Mezitímní úěetní závěrka Emitenta zpracovaná ke dni 30' září 2016 (včetně ýroku auditoľa),
o Konsolidovaná účetní závěrka Ruěitele zpracovaná ke dni 3 1. prosince 2014 (vč,etně výroku auditorĄ,
o Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele zpracovaná ke dni 3l ' prosince 2015 (včetně ýroku auditora),
o Konsolidovaná účetní závěrka Ruěitele zpracovaná,ke dni 30. ěervna 201ó (neauditovaná).
. Výkazy dceÍiných spoleěností Ruěitele za poslední účetní období odpovídající kalendářnímu roku

2015 a účetní období odpovídající kalendrĺřnímu roku 2014;
o Zakladatelská listina Emitenta;
o Zakladatelská listina a platné znění stanov Ručitele;
o Ručitelské pľohlášení;
o Smlouva o umístění dluhopisů; a
o Smlouva s Administrátorem'

Upozornění

Některé hodnoý uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To kľomě jiného znamená, že
hodnoý uváděné pro stejnou informační položku se mohou na rtzĺých místech mírně lišit a hodnoý
uváděné jako součet někteých hodnot nemusí bý aľitmetickým součtem hodnot, ze kteých vychźzi'

Při uvádění informací pocházejícich z interních odhadů a analýz Emitęnt vynaložil veškerou přiměřenou
péči, avšak přesnost takovýchto informací Emitent nemůže zaruč,it. Jakékoliv předpoklady a výhledy,
ýkající se budoucího v,-ivoje Emitenta, jeho finanění situace, okľuhu jeho podnikatelské činnosti nebo
postavení na trhu nelze pokládat za pľohlášení nebo závazný slib Emitenta, ýkající se budoucích událostí
nebo v'ýsledků vzhledem k tomu' že $o budoucí události a ýsledky závisi na okolnostech a událostech,
kteľé Emitent nemůže riplně nebo zčásti ovlivnit. Investoři, kteří maji zájem o koupi Dluhopisů, by měli
provést vlastní analýzujaĘchkoliv vývojoých trendů nebo ýhledů uvedených v tomto Prospektu a svoje
investiční rozhodnutí založit na ýsledcích takovýchto samostatných analýz'
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INFoRľIACE o RUCITELI

Zái<|adní údaje o Ručiteli

J&T FINANCE GROUP SEobchodní.iméno:

Mĺsto ľegistľace:

Vznik Ručitele:

Doba tľvání:

Zpűsob za|oźení:

Pľávní forma:

Pľávní řácl, poĺlle kteľéhĺl byl
Ručitel z,d|oźen:

Sídlo:

Telefonní číslo:

ZĹklaĺlni kapitál:

Zakladatelská listina
a stanovy:

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, pod spisovou
značkou H |3l7,lČo: złs 92 5O2.

Ručitel vznikl dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 24. srpna 2006.

Ruěitel byl založen na dobu neurčitou.

Ruěitel byl zalożenjako česká akciová spoleěnost zakladatelskou
listinou.

od l. ledna 2014 Ručitel změnil svou právní formu na evropskou
společnost (societas europeae).

Stávající právní formaje evľopská společnost (societas euľopeae).

Ruěitel.byl ve stávající formě zaloŽen a existuje podle práva Evropské
unie a České republiky.

Pobřežní 297/14, Pľaha 8, Ceská republika

+420221 710 111

Zźtkladní kapitál Ručitele ěiní 17.740.750.488 Kč a byl splacen v p|né

"yši.
Zźlkladní kapitál je ronlrżen na 13'778.752 kmenových akcií znějících
na jméno, vydaných jako cenný papír, ojmenovité hodnotě jedné akcie
l.000 Kč, 3.959'998.488 kmenových akcií, znějících na jméno,
vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1 Kě a 10 kmenoých
akcii, znéjících na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité
hodnotě 200.000 Kč.

Valná hľomada Ručitele ľozhodla dne 9. 5. 2016 o snížení základního
kapitálu ve výši 1.960.442.300 Kč na částku 15.780.308.l88 Kč, a to
úplatným vzetim akcii z oběhu podle $ 532 odst. l písm. b) ZoK, ato
konkĺétně 1.960.442'300 kusů kmenových akcii, znějících na jméno,
vydaných jako cenný papíľ, o jmenovité hodnotě 1 Kě. Toto sníŽení
není v době vyhotovení tohoto Pľospektu účinné.

Ruěitel existoval od24. srpna 200ó ve formě české akciové spoleěnosti
pod obchodním jménem J&T FINANCE, a.s. Na základě pľojektu
přeshraniční fúze slouěením ze dne 23. záÍi 2013 došlo ke změně pľávní
formy Ruěitele na evropskou společnost (societas euľopaea) a k ftzi
sloučením' při kteľé na Ručitęle jako nástupnickou společnost přešel
majetek zanikaj ících společností (i) Předcházej ící mateřské společnosti
a (ii) TECHNO PLUS. Poslední znění stanov Ručitele bylo schváleno
valnou hromadou Ruěitele dne 9. května 20l6.
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Ruěitel je právnickou osobou zalotenou za űč,elem podnikání. Předmět
podnikání Ručitele je uveden v čl. IV stanov Ručitele a tvoří ho v'ýľoba'
obchod a služby neuvedené v přílohách l aź3 živnostenského zákona.
Hlavní činnosti Ruěitele a Skupiny jsou uvedeny v ělánku 4.6 ,,Přehled
podnikatelské činnos ti " .

Hlavní pľávní přeĺlpisy, n:r

zrĺklaĺlě ktcľÝch Ručitel
vykonává svou činnost

Přeĺlmět činnosti:

Webor'é stľánky

Ručitel vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy
republiky a pľávem Evľopské unie, což zahľnuje zejména, ne však
výlučně, následující právní předpisy (vždy v platném zněni):

o naŕízeni Rady (ES) č,.2157l200l ze dne 8. října 2001 o statutu
evropské společnosti;

o směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 200l, kterou se doplňuje
statut evropské společnosti v souvislosti s účastí zaměstnanců;

. ěeský zákon ě. 627/Ż004 Sb., o evľopské společnosti, ve znění
pozdějších předpisů;

o český zákon č.90lŻ012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích);

o ěeský zákon č,.89lŻ0l2 Sb., občanský zétkonik.

Na Ruěitele jako finanění holdingovou společnost' která podléhá
dohledu ze strany České náľodní banky na konsolidovaném zákiadě, se
dále vztahuj í předpisy:

. ěeský zźtkon ě.2ll1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších
předpisů; a

o nařízení Evľopského parlamentu a Rady (EU) č' 575lŻ013
o obezřetnostních požadavcích na úvěľové instituce a investiění
podniky a o změně naÍizeni (EU) č. 64812012.

opľávnění auditoři

Auditoři Ručitele za období, na které se vztahují historickélinanční informace

Auditovanou konsolidovanou účetní závěrku Ručitele zarok končící 31. prosince 20l5 sestavenou v souladu
s Mezinárodními standardy finančního v'ýkaznictví (IFRS) přijaĺými Evropskou Unií ověřila spoleěnost
KPMG Česká republika Audit, s.r.o'' Se sídlem Pobře iní 648ll'a,js6 oo Prahá 8, Česká republika, żapsanáv
seznamu vedeném Komoľou auditoru České republiky s číslem auditorského opľávněńi 7l a zafsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, IČ: 49 619 187.
odpovědným auditorem byl Ing. Jindřich Vašina' číslo auditoľského oprávnění Komory auditoru České
ľepubliky č)' 2059.

Auditovanou konsolidovanou účetní zźxěrku Ručitele zarokkoněící 31. prosince 2014 sestavenou v souladu
s Mezinĺĺrodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) přijadmi Evropskou Unií ověřila společnost
KPMG Česká republika Audit, s.r.o'' se sídlem Pobře :ní 648lla, j so oo Prahá 8, Česká republika' zapsantt v
SęZnamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávněńí 7I a za$saná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, IČ: 49 619 I8'7 '
odpovědným auditorem byl Ing. Jindřich Vašina, čís|o auditorského oprávnění Komory auditoru České
republiky č).2059.

JTFG Vil 3,Ooltg

49

PROSPEKT



Výroky auditorů ke všem uvedeným úěetním závérkámby|y vtdybezvýhrad.

Změny auditorů v průběhu období, na které se vztahují historickétinanční informace

V průběhu období, ke kterému se vŹahují historické informace, nedošlo ke změně auditora.

Rizĺkové faktory

Úda.je o rizikoqých faktorech ve vztahu k Ručitelovi a Skupině jsou uvedeny kapitole ,,R.izikové faktory"
tohoto Prospektu.

Histoľie a vývoj Ručitele

Ručitel byl založen na zźk|adě zakladatelské listiny ze dne 3. srpna 2006 jako česká akciová společnost s
obchodním jménem J&T FINANCE, a.s. a vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 24' sľpna 2006 pod
identifikačním ěíslem 27 592 502. Dokud Ručitel existoval v právní formě české akciové společnosti' byl
zapsán v obchodním rejstříku vędeném Městským soudem v Praze, oddíl B' vložka 1l058.

Ručitel se v důsledku přeshraničnífuze sloučením stal s účinností k 1. lędnu 2014 nástupnickou společností
zaniknuých slovenských společností, a to Předcházející mateřské společnosti a společnosti TECHNO PLUS,
a.s. V rámci přeshraniční fúze sloučením Ručitel také změnil právní formu na evropskou společnost a stal se
mateřskou společností konsolidaěního celku Skupiny'

Předcházející mateřská společnost postupně budovala Skupinu prostřednictvím nabytí majetkouých účastí v
jiných společnostech. K nejvýznamnějším milníkům v historii Ručitele a Skupiny patří hlavně:

Za|oźení spoleěnostiJ&T Securities s.ľ.o., obchodníka s cennými papíry v České ľepublice

2001

2006

2007

2008

2008- 20r0

20r3

Založení spoleěnosti J&T GLOBAL, a.s., realitního developera v Slovenské ľepublice

Vstup do českého bankovnictví
stávajícím obchodním jménem
200s)

akvizici 99,84%0 podílu v
J&T Banka (squeeze out

Podnikatelské bance' a.S.' se
minoritních akcionářů V roce

Vstup do oblasti energetiky získáním 34oÁbalíku akcií spoleěnosti Pražská energetika' a.s.

otevření poboěĘ společnosti J&T Banka na Slovensku, a to pod názvem J&T BANKA,
a's., pobočka zahraničnej banky

Nabytí l00% podílu v ľuské bance Tretij Rim ZAo, kteľá byla přejmenována na J&T
Bank AO

Nabytí 90 %o akcií ve společnosti Bayshoľe Merchant Services Inc. na Barbadosu později
přejmenované na J&T Bank and Trust CoRPORATION INC

Vyělenění nefinančních spoleěností působících v oblasti korporátních investic, realitního
developmentu a sluŽeb do samostatných homogenních podnikatelských entit (holdingů)

Dokončení pľocesu akvizice a nabytí 88% podílu v slovenské retailové bance Poštová
banka, a.s.

Vyělenění pľivate equity části do nově vzniklého subjektu J&T PRIVATE EQUITY
GROUP LIMITED

Navýšení základního kapitálu PÍedcházejicí mateřské společnosti o l92 mil. EUR

Přeshraniční fűze Ručitele (tehdy s obchodním jménem J&T FINANCE, a.s.) s
Předcházející mateřskou společností a se společností TECHNO PLUS, změna pľávní
formy Ručitele na evľopskou společnost (SE)
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J&T Banka získala
Yaraždin

navýšením zźlkladního kapitálu 58,33 podíl ve VABA d.d. banka2011

20t 5

2015

2015

2015

201 5

2016

201 6

Akcionáři společnosti nar4ýšili zź"kladĺí kapitál společnosti o 71 mil. EUR
J&T Banka nav'ýšila svůj podíl ve VABA d.d' banka Yarażdin na76,8 %o

Skupina CEFC získala 8,8% podíl v Ruěiteli formou nav,ýšení základního kapitálu

Ke dni 10. listopadu 2015 byl zýšen základní kapitál J&T Banky o částku 1,1 mld. Kč z
částky 9.558'127.000,- Kč na částku 10.638'127.000,- Kč, a to upsáním nov'ých akcií
stávajícími akcionáři

Ruěitel získal vprosinci 2015 8,45%;0 podíl v
ISTROKAPITAL SE, čímž dosáhl podíl Ručitele v

Poštové bance, a.s. od společnosti
Poštové bance ve výši98,46 %.

podřízené nezajištěné perpetuitní cetifikáty v
emise byla upsána společností CEFC Hainan

Dne l8. března 201ó Ručitel emitoval
celkovém objemu 200 mil. EUR. Celá
International Holdings Co., Ltd.

Dne 29. bÍezna 2016 podepsali akcionáři Ručitele několik smluv, jejichż. ýsledkem bude
za podmínky získáni příslušných schválení ze strany regulačních orgánů nav'ýšení podílu
skupiny CEFC v Ruěiteli na 50 oÁ. Celková hodnota naýšení zźlkladníhojmění Ručitele
představuje aż237,5 mil. EUR.
Valná hromada Ručitele rozhodla dne 9. 5.2016 o snížení základního kapitálu ve výši
l.960.442.300 Kč načástku 15.780.308.l88 Kě, ato úplatnýmvzetímakciízoběhu podle
$ 532 odst. l písm. b) ZoK, a to konkrétně l.960.442.300 kusů kmenových akcií,
znějících na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 1 Kč. Toto sníŽení
není v době vyhotovení tohoto Pľospektu úěinné.

Kromě aktivit v České a Slovenské republice se geografické působení Skupiny postupně rozľostlo na další
země Evropské unie, Ruskou federaci a Karibskou oblast'

Do roku 2008 Skupina působila ve čýřech hlavních oblastech, a to:
. bankovnictví (banky, investiční fondy' finanční trhy),
. korporátní investice (energetika, automobiloqý průmysl, strojírenství, potravinářský pľůmysl),
o investice do rozvoje realit (byty a kancelářské prostory, logistické a průmyslové paľĘ, hotely a

cestovní ruch, multifunkění proj ekty),
o služby (letecká doprava, sport, zdravotnictví, média).

Jelikož vybrané soubory aktiv dosáhly rozměrů, které umožnily vyčlenění samostatných speciali zovaných
skupin, bylo rozhodnuto, že nefinanění společnosti orientující se na vybrané korporátní investice'
nemovitosti a služby, budou vyěleněny do samostatných holdingů. K nejv,ýznamnějším vyčleněným aktivům
patřila zejména ta následující:
r aktiva ve společnostech v oblasti energetiky a někteých průmyslových odvětvích byla vyěleněna do

společnosti Energetický a průmyslov,ý holding, a.s'' Se sídlem v České republice (,,EPII");
o aktiva v nemovitostech a projeký byly vyčleněny do společnosti J&T Real Estate Holding, a.s.' Se

sídlem ve Slovenské republice (,,J&T Real Estate");
o aktivity v hotelovém podnikání byly vyčleněny do spoleěnosti Best Hotel Properties a.s,, se sídlem

ve Slovenské ľepublice; a
o aktiva v cestovním ruchu v oblasti Vysokých a Nízkých Tater byla vyčleněna do společnosti Tatry

mountain resoľts' a.S' Se sídlem ve Slovenské ľepublice.

Kromě toho byly také vyčleněny další projeký a aktivav oblasti spoľtu, letecké dopravy a médií.
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Vyčleněním těchto aktiv došlo k vyjasnění vzájemných vazeb mezi financujícími institucemi a jednotliými
společnostmi vylučně na úrovni investic ď nebo ťtnancování' Skupina se podílela na ekonomických
výsledcích vyčleněných holdingů jako finanční investor. Například na podnikání EPH se Skupina podílela
formou finanční investice pľostřednictvím struktuľ pľivate equiý v podobě limited partnership (sdružení
s omezeným ručením), ve kterém byla skupina limited partner (tj. společníkem nepodílejícím se na řízení
sdružení účastnící s kapitálovým vkladem s omezenou odpovědností za dluhy partnerství)'

od roku 2009 se aktivity Skupiny dělily na tři hlavní oblasti:
o služby korporátního, privátního a investičního bankovnictví;
o aktiviý v oblasti správy klientsĘch aktiv; a
o nebankovní investice Skupiny (strategické investice' investice na finančních trzich, investice

krátkodobého a střednědobého charakteru).

V roce 2010 byla do Skupiny zaŕazena společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Pobřežní
297/14,186 00 Praha 8, Česká republika, lČo: zez 18 O6Ż,přičemž cílem této strategické akvizice byl další
romoj služeb pľo klienty Skupiny zejména v oblasti obchodování s cennými papíry, sprály aktiv a přípravy
nov'ých emisí.

Ve stejném roce Skupina vyčlenila z konsolidaěního celku společnost EAST ENERGY HOLDING
LIMITED, vlastníka podílu ve společnosti Elektráľna opatovice' a.s'' a po oboustranné dohodě mezi
Skupinou a jejím klientem zrušila smlouvu o podílu na zisku z projektu TV JoJ.

V pľůběhu roku 201 I a na zač,átku roku 2012 Skupina rovněž úspěšně emitovala historicky první dluhopisy v
celkové nominální hodnotě 4,5 mld' Kč (J&T Global Finance I., B.V., CZ0000000252, se splatností
v listopadu 2014) a l00 mil. EUR (J&T Global Finance II., B'V., SK4l2000833, se splatností v únoru
20 1 s).

V letech 2012 a 2013 Skupina opět ýznamné navýšila kapitál banky, ukončila provozování J&T Bank
(Switzerland) Ltd. (SUI), k 1.červenci 2013 dokončila pľoces akvizice majoritního podílu ve společnosti
Poštová banka, a.s'

Bilanční suma Skupiny dosáhla v roce 2012 hodnotu 5,78 mld. EUR, meziročně se zvýšila o l4,9 %o (z 5,03
mld. EUR)' Za meziroč,ním růstem stojí hlavně rust objemu klientsĘch vkladů v bankách Skupiny (o 32 %)
z2,34 mld. EUR v roce 2071 na 3'09 mld. EUR na konci roku 2012.v polovině ľoku 2013 opět qýrazně
narostla díky dokončení akvizičního procesu Poštovej banky a zahájenijejí konsolidace, celková bilanční
suma Skupiny dosáhla v roce 2013 hodnotu 8,39 mld. EUR, meziročně se tedy zvýšila o 45 Yo.

Celkem byla Skupina v období mezileĘ 2000 až 2013 schopna zvyšovat svou bilanční sumu v průměru o 33
o/o roč,ně a vlastní jmění v průměru o 25 %o roěně.

K 31. prosinci 2013 došlo k oddělení bankovní části a nebankovních investic Skupiny formou divestice'
Divestice se ýkala těchto společností: J&T Private Equity B.V., J&T FINANCIAL INVESTMENT LTD
Cyprus, I&T Private Investments B.V., AGUNAKI ENTERPRISES LIMITED, zuGOBERTO
INVESTMENTS LIMITED, KOTRAB ENTERPRISES LIMITED, J&T SECURITIES MANAGEMENT
LIMITED, J&T Private Investmęnts II B'V., J&T BFL Anstalt, Solegnos, J&T Investment Pool - I- CZK,
a.s., J&T Investment Pool - I- SKK, a.s. a J&T Capital Management Anstalt.

S účinností od 1' ledna 2014 proběhlo v'ýše popsané přeshľaniční sloučení, v jehoŽdůsledku sę Ručitel
s noým názvem a v nové právní formě J&T FINANCE GROUP SE stal mateřskou společností Skupiny
jako konsolidovaného celku.

Dne 26. Íijna 2014 podepsal Ručitęl smlouvu o strategické spolupráci se soukromou společností CEFC
China Eneľgy Company Limited . CEFC je šestou největší soukromě vlastněnou společností v Číně
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azźLroveř7jednou znejvětších korporací na světě, se širokým spektrem aktivit zahrnujících kľomě jiného
segmený financí' energetiky a infrastruktury. Partnerství mezi Ručitelem a CEFC otevírá pro obě strany
nové příležitosti zejména v oblasti ťrnančních služęb. Uzavření stľategického paľtnerství bylo prvním krokem
vzájemné spolupráce, ktery VyúStil v minoritní kapiĹĺlové propojení obou subjektů'

Bilanční suma Skupiny dosáhla v roce 2015 hodnotu 10,57 mld. EUR, meziročně se zqýšila o 72,6 %o

(z9,39 mld. EUR). Zameziroěním růstem stojí hlavně růst objemu klientských vkladů v bankách Skupiny
(o 8 %) z7,54 mld. EUR v ľoce 2014 na 8,13 mld. EUR na konci roku 2015, růst objemu emitovaných
dlupisů (o 57%) z0,28 mld. EUR v roce 2014 na 0,45 mld. EUR na konci roku Ż0I5, ale i posílení vlastního
kapitálu Skupiny (o 25%) z l,03 mld. EUR v roce 2074 na I,29 mld'. EUR na konci roku 2015.

CEFC má v současné době podíl ve Ęŕši 8'806% na zźtkladním kapitálu a hlasovacách právech, ktery drží
dceřiné společnosti CEFC Shanghai lnternational Group Limited a CEFC Hainan International Holdings Co.'
Ltd. Po snížení zttkladního kapitálu na zźtkladé usnesení valné hromady Ruěitele ze dne 20. 5. 2016 se podíl
skupiny CEFC nazźlkladnim kapitálu a hlasovacích právech zvýśína9,9 yo.

Dne 18. března 2016 Ručitel emitoval peľpetuitní cetifikáty v celkovém objemu 200 mil. EUR. Celá emise
byla upsána společností CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd.. Perpetuitní certifikáty byly uznány
do jeho regulačního kapitálu Tier l '

Dnę Ż9'bÍezna 2016 podepsali akcionáři Ručitele několik smluv, jejichž výsledkem bude za podmínky
získáni schválení ze strany příslušných regulaěních orgánů naýšení podílu skupiny CEFC v Ruěiteli na 50
Yo. Celková hodnota naýšení základního jmění Ručitele představuj e aż237,5 mil. EUR.

Vzhledem k náľočnosti celého procesu' kteý podléhá mnoha ľegulaěním podmínkám a schvalování nejen v
Číně, ale i u všech regulátoľů v zemích, kde Ruěitel působí, je předěaśné mluvit o konkrétním datu, ke
kterému k výše uvedenému navýšení dojde'

UdóIosti s podstatným významem pro hodnocení platební schopnosti Ručitele

Ruěitel je holdingová společnost, která je zhlediska sých příjmů závislá na příjmech od společností, které
ovIádá, a na schopnosti sých externích dlužníků splnit svoje dluhy vůěi Ručiteli.

Ručitel má příjmy zejména zposkynuých úvěrů apřijaých dividend. Celkoý objem poskytnuĺých úvěrů
k 3 l. prosinci 2015 představoval 499,0 mil. EUR' za rok 20l5 dosáhl úrokoý výnos z poskytnuĺých úvěrů
a směnek Ż6,3 mil' EUR. Z poskytnuých úvěrů je 5l,2yo objemu denominovaného v EUR a 48,8 % v Kč.

Dividendov'ý výnos za rok 2015 dosáhl 60,4 mil' EUR. Kromě výše uvedených výnosů má Ruěitel ýnosy
z obchodování (ěistá pozice je 1,8 mil. EUR za rok 2015), ýnosy z poskytnutych garancí a poplatků 5,7 mil.
EUR (za rok 2015).

Hlavní část nákladů Ručitele tvoří náklady z livěru a směnek' Celkový objem těchto instrumentů
k31.prosinci 2015 představoval 868,1 mil. EUR, vroce 2015 dosáhly celkové úrokové náklady 42,7 mil.
EUR. Z přijĄch úvěrů je 68,6 o/o celkového objemu denominovaných v euľech a3I,4 %o v Kč,.

Nad rámec v.ýše uvedeného poskytl Ručitel k 3 l . prosinci 201 5 záruky a ruěení v celkové ýši 653,5 mil.
EUR (z toho ruěení poskytnuté společnostem ve Skupině představovalo 0 mil' EUR a ruěení poskýnuté
třetím stranám 653,5 mil. EUR).

K 3 l. pľosinci 2015 nebyl majetek Ruěitele zatížen żádnými zástavními ani jinými podobnými práw.

Investice

Ručitel od data zveřejnění poslední účetní závěrĘ neuskutečnil žźtdné nové investice, ani se řídící orgán

JTFG VII 3,OOILg PROSPEKT



Ručítele pevně nezaváza1 kżádné budoucí investici, které by byla relevantní ve vztahu k posouzení
schopnosti Ruěitele splatit svoje dluhy z Ručitelského prohlášení.

Přehled podnikání

Popis hlavních činností a kategorií služeb

Ručitel má pozici holdingové společnosti, která především spravuje svoje majetkové úěasti ve Skupině a
poskýuje úvěry a ručitelské služby, včetně ručení pro společnosti ve Skupině. Ručitel poskytuje také
manažeľské' ručitelské a správní služby společnostem ve Skupině. Kromě toho je Ručitel rovněž věřitelem
interních a externích subjektů' Skupina je v současné době bankovním holdingem tvořeným zejména
společnostmi J&T Banka a Poštová banka. Mezi hlavní oblasti činností a služeb, které Skupina poskyuje,
patří:

S l už by pr iv ĺźtn ího b an kovn ic tv í

Správa, ochrana a zhodnocení majetku (včetně termínovaných a strukturovaných vkladů, podílov'ých fondů
J&T, podílů klientů na investicích v oblasti private equiý, správy majetku).

Služby ľe tail ov ĺź ho b ankovnic tv í

Komp|etní bankovní služby poskytované široké veřejnosti' které zahľnují především posĘ.tování
spotřebitelských úvěrů a hypoték, vedení účtu' spořeni, vydávźtní platebních karet, jakoż i pľodej ostatních
produktů (pojištění' penzijní fondy, podílové fondy).

S luž by inv e st ičn ího b ankovnicn í

Komplexní služby a poradenství při zajištění dluhového financování (dluhopisy, úvěľové kluby, privátní
umístění, směnkové pľogramy), vlastní financování _ IPo (Initial Public offering), SPo (Secundary Public
offering)' post IPo poradenství, poradenství pro fúze a akvizice.

Služ by korp or átního b ankovn ictv í

Financování projektů, posouzení rizik, strukturování transakcí, poskýnutí prostředků, restrukturalizace,
ľefinancování a specializované Íinancování. Poskýování dlouhodobého i krátkodobého financování,
strukturované financování. Služby v oblasti korporátních financí (projektové financování, oceňování'
restrukturalizace).

Služby na finančních trzích

Kompletní poradenství pľo obchodovźní a investování na finančních trzích, ekonomický výzkum a analýzy,
brokerské služby, zajištění a lryrovnání tľansakcí.

Bankovní služby

Kompletní bankovní služby se zaměřením na privátní kliený a oblasti specializovaného ťrnancování.

Všechny Ęto služby Skupina poskytuje v rámci jednoho celku, když je schopna připravit srĺým klientům
nadstandardní produkty podle individuálních poŽadavků a potřeb s důrazem na flexibilitu a rychlost řešení.
Skupinaje schopna pľojít se sqým klientem celým procesem transakce a přitom nabídnout široké spektrum
sluŽeb ať už.v Ceské republice, na Slovensku, v Ruské federaci nebo v Karibiku. Yýznamná konkurenční
výhoda přitom spočívá ve schopnosti spojení poskytovaných služeb do plně integľovaného celku od
stľuktuľování transakce, přesjejí financování' korporátní poradenství ke správě a zhodnocení majetku'
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Yztahy se zákazniky a znalost holdingů ze světa energetiky, realitního developmentu a cestovního ruchu
umožňují nabízet klientům příležitosti, které jinak nejsou na trhu běžné. Prostřednictvím nabyých zkušeností
v oblasti korporátních proměn, prodejů podniků a investičního bankovnictví zajišťuje Skupina sým
klientům poradenství v mnoha klíčoqých otázkách korporátních financí. Pro svoje kliený Skupina také
vyużívá veškeré finanční i nefinanční synergie vycházejicí zizké spolupľáce se společnostmi působícími v
oblasti hoteliérství, cestovního ruchu, sportu, soukĺomé letecké dopravy a služeb concierge.

Řízení rizika

Všeobecné Íízení rizik a stanovení metodiĘ je upraveno ve vnitřním předpise l4l2008 vydaném
představenstvem Ručitele ,,Systém vnitřně stanoveného kapitálu na konsolidovaném základé", kteý
stanovuje strategie a postupy s cílem pokrytí rizik, kteým je nebo by mohl bý regulovaný konsolidační
celek a potažmo Skupina vystavena.

I jednotlivé bankovní instituce patříci do Skupiny vydaly vnitřní směrnice, kteľé stanovují jejich interní a
externí podmínky a nastavęní (např. požadavky stanovené místními regulátory). Řízení rizik probíhá
prostřednictvím investičního qýboru' kteĘŕ má odpovědnost za investice v rámci obchodní knihy, úvěrového
výboru, kteý nese odpovědnost za investice investiční knihy rivěrového charakteru a ýboru pro řízení aktiv
a pasiv, kteý nese odpovědnost zařizení aktiv a pasiv z hlediska likvidiý, úrokového rizika a proťrtabiliý.
Limity stanovené představenstvem (nebo investičním výborem) jsou každodenně kontrolovány oddělením
řízení rizik.

Základním cílem řízení rizik Skupiny je maximalizace v'-ýnosu ve vztahu k podstupovanému riziku při
zohlednění jejího rizikového profilu.

Rizika jsou ve Skupině monitorována' posuzovźna atízena, a případně limitována alespoň tak striktně, jak to
vyžaduji příslušné regulační orgány, zejména ČNg a NBS. Limity rizika musí bý sóhveleny odpověäným
subjektem, zpravidla investičním ýborem nebo v případě limitů zźtkladniho charakteru, představenstvem.
Interní limity jsou pravidelně aktualizovány a kromě toho bezodkladně v případě ýznamné změny tržních
podmínek tak, aby byl zajištěn jejich soulad s celkovou stľategií Skupiny, jakož i s tľžními a úvěroými
podmínkami. Dodľžování limitů je monitorováno a reportováno, v případě jejich možného poľušení jsou ať
už na úrovni Skupiny nebo na úrovni jakékoliv dceřiné společnosti okamŽitě přijímána odpovídající opatření
vedoucí k nápravě'

Skupina prostřednictvím stanovení ýše kapitálu na konsolidovaném základě nastavuje celkoý všeobecný
rámec ŕízeni rizik v rámci Skupiny. Podle názoru Skupiny k nejýznamnějším rizikům patří následující:

Tržní riziko

Skupina definuje tržni riziko jako ľiziko ztráty vyplyvajicí ze zrněn trżních cen, rirokových sazeb a
měnových kurzů. Skupina používá především metodiku Value at Risk (vaR) s použitím histoľických
simulací na odhad potenciální neočekávané ztrźtĘ s cílem posouzení svého tržního rizika obchodního
poľtfolia, cizích měn a komoditní pozice. Parametry této metody jsou hladina spolehlivosti99 Yo a hoľizont
deseti obchodních dní.

Úvěrové riziko

Skupina definuje livěrové (kreditní) ľiziko jako riziko ztráý vyplývají ze selhání protistľany tim, že nesp|ní
svoje dluhy podle podmínek smlouvy. Primáľní úvěľové riziko vzniká hlavně kvůli úvěrům, půjčkám a
poskytnuým finančním zárukttm' Dalším zdľojem úvěrového rizika, kterému je Skupina vystavena, jsou
přísliby rivěrů, a také otevřené pozice v cenných papírech. Hodnocení úvěrového rizika ve vztahu k
protistraně nebo emitovanému dluhu je zalożęno na standardní rivěľové analýze' Skupina také omezuje
úvěľovou angažovanost vyplývající z klientských obchodů, tedy obchodů, které jsou uzavŕeny na ričet
zákazníka, a ve kteých mají jednotlivé společnosti Skupiny úlohu komisionáře.
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Riziko likvidity

Skupina definuje likvidní riziko jako riziko ztráý schopnosti splnit finanční dluhy v době, kdy se stanou
splatnými nebo riziko ztľáý schopnosti financovat aktiva. Jednotlivé společnosti ve Skupině využívaji rfe1né
metody Íízení rizika likvidiý, včetně individuálního sledování velkých depozit. Vedení Skupiny se zaměřuje
na diverzifikaci zdrojů ťrnančních prostředků s cílem omezení závislosti na jednom zdroji financováňí.
Riziko likvidiý je hodnoceno zejména monitorováním změn ve struktuře financování a jejich porovnáním se
strategií Skupiny, ýkající se řízení likvidní pozice' Jako součást svojí strategie Íízeni rizika likvidity Skupina
drží č,ást aktiv ve vysoce likvidních prostředcích. Pokud by společnosti ve Skupině hľozila krize likviáity,
může se v rámci pohotovostního plánu obľátit na ostatní společnosti v rámci Skupiny se Žádostí o poskýnutí
potřebných likvidn ích prostředků.

V rámci Íízení rizika likvidiý musí bankovní členové Skupiny dodržovat limity stanovené právními
předpisy. Týo limity mají zajistit aby byly splatné dluhy dostatečně kryý zásobou kvalitních a likvidních
aktiv. Mezi nejýznamnější z hlędiska likvidiý relevantní složky patří například rychle likvidní cenné
papíry, mezibankovní depozita, termínované vklady klientů a protistran, běžné účty klientů, posĘrtnuté nebo
přijaté úvěry a další rozvahové nebo podľozvahové složky' Bankovní členové Skupiny pravidelně aktualizují
pohotovostní plán pro nežádoucí situace Íízení rizika likvidiĘ' a také plán pro případ krize likvidiý.
Zaměŕuji se i na sledovrĺní ukazatelů likvidity, které zavádí evľopská regulace CRR/CRD (Směľnice
Evropského parlamentu a Rady 2013B6|EU ze dne 26. č,ervna2013 o přístupu k činnosti úvěroqých institucí
a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investiěními podniky, o změně směľnice
200Żl87lEs a zrušení směrnic 2006l48lŻs a 2006l49ĺES; nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č'
575l20I3 ze dne Ż6. června2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a
o změně nařízení (EU) č. 648/2012). Jde o ukazatele likvidního pokrytí (LiquidiĘ Coveľage Ratio - LCR) a
ukazatel čistého stabilního financování (Net Stable Funding Ratió - NSFR). 

_

Ukazatel krýí likvidiý, nebo Liquidiý Coverage Ratio (LCR) je definován jako podíl vysoce kvalitních a
likvidních aktiv (HQLA) a čistého odtoku pľostředků do 30 kalendářných dnů od data kalkulace.IJkazatel
slouží na vyhodnocení priměřené v.ýše vysoce kvalitních aktiv za účelem uspokojení likviditních potřeb
v průbehu krizového scenáře v horizontu 30 kalendářných dní. ĺJkazatel ěistého stabilního financování' nebo
Net Stable Funding Ratio'(NSFR) je definován jako podíl dostupného stabilního financování a potřebného
stabilního financování. Úkolem ukazatele je -zabeipečit, 

aby Skupina udržovala dostatek iiLuiaĺty t
financování sqých aktivit v časovém horizontu nejméně jednoho roku.

Skupina Ęto ukazatele k 30. ěervnu 2016 splňovala. Hodnota LCR pro RKC byla377 Yo (minimální limit
l00 %) (3l. prosinec 2015: 307 %). Hodnota NSFR k 30. červnu 2016 byla 172 % (minimální limit 100 %
p|atný od ľoku 2018) (31. prosinec 2015: l55 %). Další informace oÍízení likvidity Skupiny jsou uvedeny v
podkapitole ,,Hlavní ěinnosti Ručitele a Skupiny _ Řízení rizika" tohoto prospekfu.

v tis CZK 31.12.201s 30.6.2016
Vysoce kvalitní a |ikvidní aktiva
odtoĘ
Přítoky

64 090 838

3t 102215
10192739
20 909 476

9s 607 615

32904052
7 s73313
2s 330 739Čis odtok

rcR 307%;o

v tis CZK 3t.12.2015 30.6.2016
Poädované stabilní financování - Cenné papĘ
Poädované stabilní financování úvěry, oĚbal
Dostupné stabilní financování

27 990 010

t05 12437s
206 495 536

24 560 78t
96 657 03s

208 613 188
NSFR l55yo l'720/o
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Provozní riziko

Skupina definuje provozní ľiziko jako riziko ztrźtĘ vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů,
lidského faktoru nebo systémů' nebo riziko ztráĘ vlivem vnějších skutečností (tj. včetně rizika informačních
technologií, rizika prźxního a compliance). Skupina si klade za cí|, aby řízení provozního rizika bralo v
úvahu zamezeni finančním ztrátám a škodám, jakož i celkovou efektivitu nákladů. Zároveř.l se však snaží
vyhnout se kontľolním postupům, které omezují iniciativu a tvořivost. Primární odpovědnost za nakládání s
pľovozním rizikem je na managementu jednotliých dceřiných společností. Skupina řídí i riziko
outsourcingu. K tomu přistupuje v případě, že je to pľo ni qýhodné. Pľimárně se řeší outsourcing v rámci
Skupiny.

Reputační riziko

Skupina definuje reputační riziko jako riziko vypl;ývajíci z vlivu negativního vnímání Skupiny (kliený,
protistranami, akcionáři, investory nebo orgány dohledu) na její r1ýnosy nebo kapitál. S cílem minimalizace
rizika Skupina interně pÍedchází tomuto riziku vycházenim ze způsobu organizace a řízení Skupiny.
Zaměstnanci jednají v souladu s etickým kodexem Skupiny, jakož i ostatními interními směrnicemi Skupiny
a zásadně v zájml klienta. S cílem minimalizace rizika Skupina extemě riziko minimalizuje aktivní
komunikací směrem k médiím, klientům, protistranám, akcioniĺřům, investorům i regulátorům.

Strategické riziko

Skupina definuje strategické riziko jako ľiziko ztráý ziskű nebo kapitálu v důsledku nepříznivého v.-ývoje
podnikatelského prostředí nebo nespľávných podnikatelsĘch rozhodnutí nebo jejich nesprávné
implementace.

V rámci Skupiny je toto riziko minimalizováno především díky přiměřené koncentraci rozhodovacích
pravomocí. Důležitá rozhodnutí jsou v rámci Skupiny podpořena odpovídajícími materiály a analýzami,
jejichž' vyhodnocení je věnována odpovídající péče. V rámci jednotliv,ých provozních ěástí Skupina uplatňuje
přísné standardy řízenírizik při zohlednění požadavků ze strany ľegulátora, charakteristiky části a nejlepší
praxe.

Asset Management

Při správě majetku ve vlastních fondech je ŕízení rizika řízeno hlavně intemími směrnicemi Řízení rizik a
Deľiváý a repo obchody' Hlavním kritériem pro schválení konkrétní investiční strategie je dostatečná
ochrana všech spravovaných poľtfolií proti investiěním rizikům spojeným s jednotliými zastoupenými
fllnančními nástroji. Riziko je vyhodnocováno každý měsíc především na základé metodiky VaR (hladina
spolehlivosti99 yo,21 obchodních dní). Limity stanovené investiční spoleěností jsou schváleny investičním
výborem a kontrolovány portfolio manaŽery alespoň jednou za měsíc. AktiviĘ investičního v'ýboru musí
zaruěit, že fond má kdykoliv k dispozici takové množství likvidních prostředků, jaké mu ukládá zźtkon.

Pří správě majetku klientů podléhá ŕízení rizika vnitřní směrnici Správa klientských portfolií. Na základě této
směrnice a právních požadavků jsou klienti ľozděleni do kategoľií a je nastavena investiční strategie (včetně
cíle správy portfolia, úrovně podstoupeného rizika, investiěního horizontu, pákového efektu' schválených
typů investičních nástľojů a investičních limitů). Dodržování daného nastavení je pravidelně kontrolováno'

Skupina monitoruje, posuzuje, řídí a případně limituje rizika, aspoň tak stľiktně' jak to vyžaduje ČNg a
Národní banka Slovenska. Limity rizika musí bý schváleny odpovědným subjektem, zpravidla investičním
výborem, nebo v případě limitů základniho chaľakteľu, představenstvem. Interní limity se pľavide1ně
aktualizují a kromě toho bezodkladně v případě ýznamné změny trżních podmínek tak, aby byl zajištěn
jejich soulad jak s celkovou strategií Skupiny, tak i s tľžními a úvěrovými podmínkami. Dodržování limitů je
monitorováno a repoľtováno, V případě jejich možného porušení jsou okamźitě pŕijaĘ odpovídající opatření
vedoucí k nápravě'

5',l

JTFG Vil 3,OO|L9 PROSPEKT



Hlavní tľhy

Ruěitel jako holdingová společnost, která nevykonává źádnou ýznamnou ěinnost kľomě správy svých
majetkoých účastí, poskýování ruěení a poskytování úvěru/půjček, sám o sobě nemá relevantní trhy, na
kteých by soutěžil'

Skupina jako celek soutěží na více trzích. Po transformaci a oddělení jednotlivých holdingových společností
se Skupina zaměřuje na bankovnictví a správu majetku. Vzhledem na širokou škálu poskýovaných služęb a
výlučné zaměŕení Skupiny (a tedy i absencí sľovnatelných společností) může bý složité přesně vymezit tľhy,
na kteých Skupina soutěží'

V oblasti bankovnictví Skupina soutěží především natrzích vkladů a úvěľů o klientské vklady a o možnost
poskýovat financování v podobě půjček a úvěľů, v oblasti privátního bankovnictví a správy majetku soutěží
o možnost spravovat majetek klientů. Na finančních trzích Skupina pro svoje klienty zpľostředkovává
nákupy a prodeje veřejně obchodovaných investičních titulů.

V těchto oblastech Skupina soutěží především na geograficĘch trzich a na f]nančních trzích České
republiĘ a Slovenské ľepubliky' V ostatních zemichnenítržní podíl Skupiny nijak ýznamný.

Bankovnictv í - vklady a uvěľy

K 3l ' prosinci Ż015 J&T Banka přijala vklady od klientů ve výši 1 17 mld. Kč, úvěry poskýnuté klientům
představovaly 70 mld. Kč. Podle údajů ČNn dosahovaly k 3 l . prosin ci 2OI5 vklady od klientů v bankovním
sektoru 3.520 mld' Kčla úvěry poskýnuté klientům Ż.782 m|d.Kć2. Tržni podíl J&T Banky na přijaých
vkladęch a posĘrtnudch úvěrech v České republice tedy představuje 3,3 oń, respektive 2,5 oÁ.

K 31. prosinci 2015 Poštová banka přijala vklady od klientů ve ýši 3.528 mld' EUR, úvěry poskýnuté
klientům představovaly Ż.162 mld. E'UR. Podle údajů NBS dosahovaly k 3l ' prosinci 20l5 vklady od klientů
vbankovním sektoru 53.893 tis. EUR3a livěry poskýnuté klientům 51'506 tis. EURa. Tržní podíl Poštové
banky na přijaých vkladech a poskýnudch úvěľech v Slovenské republice tedy představuje 6,5 %o,

respektive 4,2 Yo.

Správa majetku

Emitent ani Ruěitel neměli k datu vyhotovení Prospektu spolehlivé informace, kteľé by umožnily výpočet
tržního podílu Skupiny nebo jednotliých správců majetku ve Skupině na trhu služeb správy majetku'

Finanční trhy

Podle údajů BCPP představoval objem ročních obchodů J&T Bankys na BCPP v ľoce Ż0l5 l5,3 mld. Kč v
akciích a l0,0 mld' Kč v dluhopisech. Při celkovém objemu obchodů ělenů BCPP V roce Ż0156,kteý dosáhl
172,4 mld'. Kč v akciích a 553,l mld. Kě v dluhopisech, byl podíl J&T Banky za rok 2015 8,9 %o v akciích a
7,8 %o v dluhopisech v on-line ľegistrovaných oTC obchodech a burzovních obchodech. Podle údajů Burzy
cenných papierov v Bratislave představoval objem ročních obchodů Poštové banky na Bľatislavskéburze za
rok 2015 v akciích EUR 3'3mil (l0,4yo celkového objemu) a v dluhopisech EUR l00'5mil (0,5oÁ celkového
objemu).7

I w.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/menova-a-bankova-statistika./statisticke-udaje-penaznych-financnych-institucii/vklady
a \M'nbs'sk/sk/statisticke_udaje/menova-a_bankova_statistikďstatisticke-udaje-penaznych-financnych-institucii/uvery
5 w pse czludaje-o{rhďstatistikďstatisticke-soubory/
6 w pse czludaje-o_trhu/statistikďobjemy-obchodu
7 hnp://w bsse sk ĘoÍtalýo/Resourceýstatistiky/Íocenky/Rocna-statistika-BcPB-2o l5 pdf
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oľganizační stľuktuľa

Pozice Ručitele ve Skupině

Vlastníky 100 % akcií Ručitele' kteý ovládá Skupinu emitenta, jsou Ing. Jozef Tkáě a Ing. lvan Jakabovič'
kaŹdý znich vlastní 45,6 yo akcií Ručitele, skterymi je spojen 45,6yo podíl na hlasovacích právech, a
společnost CEFC Shanghai International Group Limited, která vlastní4,8 %;o akcií Ručitele, se kteými je
spojen 4,8%o podí| na hlasovacích právech, a spoleěnost CEFC Hainan lnternational Holdings Co., Ltd
vlastnící 4,0 %o akcii Ručitele, se kteými je spojen 4,0%o podíl na hlasovacích pľávech.

Pro úplnost Emitent uvádí, Že dne 26.Íijna 2014 Ručitel podepsal smlouvu o strategické spolupráci s CEFC
a dne Ż9' bÍezna 20l6 akcionáři Ruěitele podepsali několik smluv, jejichž výsledkem bude nav,ýšení podílu
skupiny CEFC v Ručiteli na 50 Yo za podmínky získźní příslušných schválení ze strany regulačních orgánů.
Další údaje o předmětné změně jsou uvedeny v kapitole ,Jnformace o Ručiteli"' podkapitola ,tIistorie a
ývoj Ručitele".

organizační str ukt ura Sk upiny

Níže uvedené gľaťrcké schéma zobrazuje Skupinu včetně osob, které ovládají Ručitele ke 30. záÍí Ż016 .

Společnosti uvedené pod Ručitelem tvoří konsolidovaný celek. Součástí schématu jsou i pobočky a
společnosti, které jsou konsolidovány ekvivalenční metodou' Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu se
konsolidovaný celek skládá ze 41 spoleěností (42 včętně samotného Ručitele) (,,Skupina").
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J&T Securities, s r.o

,I&T FINANCE GROUP SE
CEFC Hainan lnternational

Holdings Co., Ltd

Ltd
in liquidation

.l&TConcierge,s ro

.l&T SERVICES cR, a s

Poštová poĺstovňa, a' s.
(Poisťovňa Poštovej bankv, a s )

t&T Finance, LLCATIÁNTlK fi nančnÍ trhy, a's

t&T lB and Capital Markets,
as PB PARTNER, a s

PB Finančné službv, a s'

J&T lntegĺis Group LTD,

Bavshore Merchant Services
lnc

1ocÁ
----)

W"
--)

J&T Bank & Trust (Barbados)

---Tu
, ild T capital süiedad

Anmima de caFital Vďiable

J&T MtNORtTTES PORTFOUO
LTD.

EqutiV Holding, a s.

,&T Global Finance l, B.V

,l&TGlobal Flnance ll., B V

J&TGlobal Finance lll_ s.Ĺo

,&TGlobal Finarce lV. BV

t&TGlobal Finan@ V.s.r.o.

'&T 
Global Finance Vl., s_Ĺo

l&Tcĺobal FinanceVll.'Ĺo

organizační strukturą RKC k 30. zóří 20 I 6

Vybrané.společnosti ze Skupiny jSou SoučáStí regulovaného konsolidovaného celku (,,RI(C"),kteÚ podléhá
dohledu ČNg. oůvodem tohoto dohledu ze strany ČNe je skutečnost, že Ručitel nepřímo ovládá J&T Banku
a Poštovou banku a podléhá tak ze strany ČNB bankovnímu dohledu na konsolidovaném zźłkladě, a to podle
příslušných pľávních předpisů, zejména českého zttkona č,. 2l/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších
předpisů (,,Zákon o bankách"), a jeho prováděcích předpisů. Ve smyslu qýše uvedených právních předpisů
stojí v ěele RKC [ng. Ivan Jakabovič a Ing. Jozef Tkáč.

V rámci konsolidovaného dohledu musí RKC na konsolidovaném zá./rladě plnit některé stanovené
požadavky, a to hlavně v oblastech Íízení rizik, kapitálové a úvěľové přiměřenosti, nabývźní, ťtnancování a
posuzování aktiv, řídícího a kontrolního systému. RKC je také povinen pravidelně zveřejňovat informace.

Popis ľýznamných společností ze Skupiny

NenĹli uvedeno jinak, finanční údaje uvedené u jednotliých společností jsou uváděny zűěetnich zátvěrek
připravených podle mezinárodních účetních standardů za příslušné účetní období před konsolidačními
úpravami. Finanění űdaje za J&T Banku a Poštovou banku jsou uváděny v konsolidované podobě na základě
auditovaných kon so l idovaných úěetn ích záv ér ek.

T INVES
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J&T Banka

Banka vznikla 13. října I99Ż, má sídlo na Pobřežní Ż97ll4,186 00 Praha 8, Česká republika, identifikaění
číslo 47l 15 378 aýšizźkladního kapitálu 10.638.127.000 Kč'

Popis hlavních aktivit

J&T Banka provádí bankovní ěinnosti uvedené v Zákoně o bankách, zejménapřijímání vkladů od veřejnosti,
poskytování úvěrů, invęstování do cenných papírů na vlastní účet, finanění pľonájem (finanční leásing),
platební sýk a zűětováni,vydávání a správa platebních prostředků, poskýování záruk, otevírání akreditivů,
obstarávání inkasa, poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu, finanční makléřství,
výkon funkce depozitálŕe, směnáľenskou činnost, poskýování bankovních informací, obchodování na vlastní
účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu obchodování na vlastní účet nebo na
účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými
papíry a obchodovánina vlastní účet s penězi, ocenitelnými pľávy a dluhy odvozenými od výše uvedených
devizových hodnot, obchodování se zlatem na vlastní účet nebo na úěet klienta, pronájem bezpeěnostních
schránek a další činnosti, které přímo souvisí s ěinnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T Banky.

Činnost J&T Banky byla zahájena 13. října 1992 pod'tehdejším obchodním jménem Podnikatel'ská banka, a.
s. V roce 1998, kdy došlo k akvizici 100%o majetkového podílu, se Podnikatel'ská banka, &. S., stala součástí
Skupiny J&T.Mezi další důležité milníky z hlediska činnosti J&T Banky patří hlavně:

2003

2005

2006

2009

201t

2011

2011

2013

Rozšíření bankovní licence o licenci obchodníka s cennými papíry.
Zřízeni organizaění složky na Slovensku'
otevření pobočky na Slovensku (Bratislava).

Vstup na trh vkladoých produktů pro kliený v nižším segmentu od 500 tis' Kč.
Akvizice .společností ATLANTIK finanční trhy' a. s., J&T IB and Capital Markets, J&T
INVESTICNI SPOLECNOST, a. s.

Prodej společnosti BEA Development.

Kapitálové posilnění J&T Banky _ základní kapitál naýšen v několika tranších o celkovou
částku 1.520'000.000 Kč. Nabytí 100% podílu v ruské bance Tretij Rim ZAo, která byla
přejmenována na J&T Bank Ao, vložení J&T Banky Ao do zźtkladního kapitálu J&T Banky
J&T Banka dne 8. űnora 2013 koupila 99 % zźlk|adního kapitálu společnosti TERCES
MANAGEMENT LTD, registrované v Kyperské republice' Touto akvizicí získala kontľolu nad
společností [nterznanie oAo registrovanou v Ruské federaci, která je dceřinou společností
společnosti TERCES MANAGEMENT LTD.
Ke dni 1. července 2013 J&T Banka dokoněila akvizici 36,36yo podílu ve spoleěnosti Poštová
banka, a. s.

Ke dni 10. prosince Ż013 by| navýšen základní kapitál J&T Banky o částku 5,7 mld. Kč z částky
3.858.127.000 Kč na ěástku 9.558'127'000, Kč, a to upsáním noých akcií existujícím
akcionářům.

Dnę 9. června 2014 došlo kdokončení akvizice VABA d.d. banka Yaraždin, čímž Skupina
pokračovala v expanzi natrzich střední a východní Evľopy.
J&T Banka ke dni 11. února 2015 naýšila kapitál v chorvatské VABA d.d' banka Varaždin o
37,5 mil. HRK, čímž došlo k navýšeníjejího podílu na67,74%o'
J&T Banka ke dni 28. září 2015 opět naýšila podíl v chorvatské VABA d.d. banka Vaľaždin o
65 mil' HRK, čímž došlo k naýšení jejího podílu na76,8| oÁ.

Ke dni 20. května2015 došlo ke kapitálovémuposilněníJ&T BankAo nav,ýšením kapitálu o
s.600.000.000 RUB.
Ke dni 10. listopadu 2015 byl navýšen základni kapitál J&T Banky o částku l,1 mld. Kč z
částky 9.558'127.000 Kč na ěástku 10.638.127.000 Kč, a to upsáním noých akcií existujícím

2013

2013

Ż0l4

2015

20t5

20t5

20r5
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2016

akcionářům'

J&T Banka ke dni 31' července2016 navýšila kapitálv chorvatské VABA d.d. banka Yaraždin
o 76 mil' HRK, čímž došlo k navýšení jejího podílu na82,55 %o.

J&T Banka má centľálu v Prazę a pobočku v Brně, která byla otevřena v březnu 2012, v roce 2013 byla
otevřena pobočka v ostravě.

Ve Slovenské republice působí J&T Banka pľostřednictvim organizační složky v Bratislavě, která byla
ztízena dne 23. listopadu 2005 a je zapsána do obchodního rejstříku okresního soudu Bratislava I, oddíl Po,
vložka l3Ż0lB pod názvem ,,J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky'', se sídlem Dvořákovo
nélbrežie 8'81102Bratislava, IČo: 35964 693.KroměBratislavysedalšipobočky'Emitentave Slovenské
republice nachźnejív Košicích a Starém Smokovci.

V současné době se J&T Banka v ľámci svého podnikání zaměřuje na klienĘ a obchody vyźadujíci ýraznoumíru individuálního přístupu, ať už. jde o soukromé osoby nebo instituce. Kromě standardnícň banĹovních
služeb J&T Banka poskytuje Ęrto služby:

Privátní bankovnictví

Správa, ochľana a zhodnocení majetku (včetně vkladových produktů, podíloých fondů J&T, podílů klientů
na investicích Skupiny J&T v oblasti private equity, správy majetku), služby Family ofđce (zajištění,
ochľana a rozvoj ľodinného majetku)'

Korpor átní b ankovnicn í

Financování projektů, posouzení ľizik, strukturování transakcí, poskýnutí prostředků, restrukturalizace'
refinancování a specializované financování' Poskytování dlouhodobého i k'ĺtkoaooého ťtnancování,
strukturované ťlnancování. Služby v oblasti korporátních financí (projektové a jiné financováni, oceňování'
restrukturalizace).

Inv e s t iční b ankovnic n í

Komplexní služby a poradenství při zajištění dluhového financování (dluhopisy, úvěrové kluby, privźúni
umístění, směnkové programy), ekvitního financování - primární veřejná nabídka (IPo), sekundrĺrní nabídka
(SPo)' neveřejné umístění emise (private placement), poradenstv i pro fize a akvizice.

Hospodaření v ľoce 20 ] 58

V roce 2015 meziročně vzrostla bilanční suma J&T Banky o 16,6 %o a dosáhla částĘ témět l47 mld. Kč.
Čisĺ-7 zisk převýšil l,7 mld. Kč. Nárůst bilanění 'u-y uyt způsoben zv.ýšením vkladů klientů, které
meziročně vzrostly o 76,6 oÁ a překroč,ily ll7 mld. Kě. Růst úvěrů dosáhl 5,6 %, a jejich objem překročil 70
mld. Kč.
Čisty úrokoý ýnos se zvýšil o l0,2 %o, při rustu úrokových výnosů o 3,8 %o aŻ,7 o/o poklesu úrokoých
nákladů. Čisté úrokové výnosy a výnosy z obchodování se ,'u 

""íto'.p.h 
výnosech Íar nanry podílely více

než 10 Yo ameziročně se udržely na srovnatelné úrovni. Provozní zisk překročil2,7 mld'. K8, jeho m't uyt
ovlivněn především jednotázovým výnosem zprodeje podílu v Poštové bance ve výši737 mil. rč.
Provozní náklady ovlivňoval růst J&T Banky' především zv'ýšení počtu klientů. Počet klientu na konci roku
20l5 překročil 55 tisíc. V roce Ż015 J&T banka nadále pokračovala v posilňování jednotliv.ých klíčoých
oborů, v'ýsledkem čehož byl nárůst počtu zaměstnanců obchodu a v oboľech Íízení rizik, řízení kreditńích
rizik, bankovního provozu a bankovních infoľmačních systémů' Celkově tak banka v ľoce 2015 průměrně

8 NíŽe uváděná číslajsou čeĺpźnaz indivíduální účetní závěrky J&T Banky
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zaměstnźlľ ala 4 43 zamě stnanc ů'
Regulaění kapitál dosáhl ýše 16,7 mld. Kč, kapitálová přiměřenost k 31 ' prosin ci 2015 dosáhla 15,83 Yo a
poměr Tier 1 byl 14,00 yo.

Hospodaření v roce 20]4

V roce 2074 vzrostla bilanční suma J&T Banky meziľočně o pětinu a překročila částku 126 mld. Kě'
Konsolidovaný čisý zisk přesĺáhl 7,2 m|d. Kč' čímŽ byla dosažena návratnost kapitálu 9,l o/o.Nárůst bilanční
sumy byl způsoben zv'ýšením vkladů klientů, které meziročně narostly o22,4%, apÍekłoěily 100 mld. Kč.
Růst úvěrů dosáhl 17,5 o/o ajejich objem překroěil 66 mld. Kě.
Čisĺ-ŕ úrokoý qýnos ur.oril-o 58,6'Á, pĺi -.to úrokových ýnosů o33,0 %o a I3,9 % růstu úrokoých
nákladů. I navzdory ýraznému růstu čistého úrokového výnosu a výnosů z obchodování se J&T Bance
podařilo udržet podíl čisých v'ýnosů z poplatků aprovizí na celkoých výnosech na více neż 13 %.Iejich
meziroční růst o 33,8 % byl ovlivněn hlavně poplatky za emisní pľogramy a za správu aktiv. Provozníźisk
překročil l,9 mld. Kč, jeho růst byl ovlivněn především růstem piovożních výnosů, kteý představoval
34,5%io ve srovnání s ľůstem provozních nákladů o 15,9%o.
Provozní nák|ady ovlivňoval ľůst J&T Banky, především zýśení poětu klientů. Počet klientu na konci roku
2014 poprvé překľočil 40 tisíc. V roce 2014 J&T banka nadále pokľačovala v posilňování jednotliých
klíčov'ých oboľů, výsledkem čehož bylo zvýšení počfu zaměstnanců obchodu a v oborech řízení rizik, Íížęní
kreditních rizik, bankovního provozu a bankovních informačních systémů. Celkově tak banka v roce Ż0l4
průměrně zaměstnávala 434 zaměstnanců.
Regulační kapitál dosáhl výšky 14,7 mld. Kč, kapitálová přiměřenost k 31. prosinci 2014 dosáhla 14,54 %o a
poměr Tier 1 byl 12,70 oÁ.

Hospodaření v roce 20]3

V roce 2013 bilanční suma J&T Banky vzrostla o25 oÁ a dosáhla úrovně 110 mld. Kě' Konsolidovaný čisý
zisk znovu překľočil 1 mld. Kč, díky ěęmlž dosáhla návratnost kapitálu úľoveň 10 %' Růst bilančni sumy
byl způsoben zvýšením vkladů klientů, které meziročně vzrostly o 34 %o a dosáhly téměř 86 mld' Kč.
Meziročně došlo k výraznému nárůstu také u úvěľů, ato o 46 oń na úrovęň 60 mld. Kě. Akcionář J&T Banky
zýšil koncem ľoku 2013 základní kapitál o 5'7 mld. Kč, ěímž se dostal regu1ační kapitál téměř na úroveň
l3'9 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. prosinci2073 úroveň 15,85 yr.

Yýrazné zvýšeni vkladů způsobilo, že úrokové náklady vzľostly o 16 %o, čímž se čisý úrokoý výnos
navzdory meziľočnímu nárůstu úrokoqých výnosů o 8 %o dostal téměř na stejnou úroveň jako v ,oó" žOn,
což představuje meziroční pokles o l %o (1,8 mld. Kč). Podíl čisých v'ýnosů z poplätků a provizí na
celkoých ýnosech se i v roce 2013 udržel na 15 %o s absolutní částkou na úrovni a48 mil. ĺ<č'. Vynos z
poplatků a provizi je i v ľoce 2013 ovlivněn zejména úspěšnými emisemi dluhopisů a správou aktiv.
Provozní zisk dosáhl úrovně 7,2 mld. Kč' Jeho pokles byl způsoben přibližně 'rr. it";né míře poklesem
provozních qinosů, ale zároveň i růstem provozních nákladů. Pokles provozních qýnosů o 228 mi|. Kč byl
způsoben zejména poklesem čistého zisku z obchodováni, kteý se meziročně snížil o 32 %o na úroveň 493
mil. Kč.

Také v roce 2013 J&T Banka výrazně rostla, č,imżbyl ovlivněn i rust provozníchnák|adů. Počet klientů se
zýšil z23.658 V roce 2012 na33'254 na konci roku 2013, což představuje nárust ve v'ýši 4l %.I v roce
2013 došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců, a to hlavně v těchto oblasiech: obchod, bankovní provoz,
ekonomický obor, obor finančních trhů a oboľ řízení kreditních rizik.

J&T Banka dne 1. července 2013 nabyla podíl na základním kapitálu spoleěnosti Poštová banka, a. S'' ve
výši 36,36 %o, z č,ehož' Emitentovi v roce 2013 plynul zisk ve výši přibliŽně 302 mil. Kč. J&T Banka v
ľ:ůlěl:-::!:-29l-1 łl"9lla kontrolní podíl ze své investice ve fondu J & T FVE uzavřený podílov,ý fond,
J&T INVESTICNI SPOLECNOST, a' s., kteý k 31' prosinci2012 v souladu s IFRS s výkazovaia jako
,,Yyřazované skupiny drżené k prodeji". Celkový zisk z této investice za rok 2013 dosáhi pŕibližně 2l4
milionů Kč.
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Růst tvorby opľavných položek byl způsoben pokračující restrukturalizaci klasifikovaných úvěrů. objem
znehodnocených úvěrů, ke kteĺým J&T Banka tvoří individuální opravnou položku, dosáhl úrovně 3.704 mil.
Kč. Podíl pohledávek se selháním na celkovém portfoliu úvěrů (podle ýše bľutto hodnoý pohledávky)
meziročně klesl z 6,35 %o na3,79 %o (na individuální bázi), zatímco k 3l. prosinci 2OI3 vykazoval trh ČR v
oblasti korpoľátních klientů 7,15 yo.

J&T Bank AO

Banka má sídlo v Ruské federaci, na adrese Kadashevskaya nab. 26, lI5035 Moskva' identifikaění číslo
1027739121651 . Vmikl a dne Żl ' záÍí 7994, ýše základního jmění j e 6.394.766.000 RUB.

Hlavnĺ činnosti

Banka vykonává zejména bankovní činnosti jako přijímání vkladů od právnických osob, otevírání a
provozování bankovních úětů pro právnické osoby, platební sýk a zűětování, vydávání a správa platebních
prostředků, směnárenská činnost (nákup devizoých prostředků) a poskýování bankovních gaľancí'
Banka byla založena pod námęm Tľetij Rim ZAo v roce 1994 jako nebankovní úvěrová organizace.
Vyvinula se v soukromou komeľční banku posĘrtující spotřebitelské financování a retailové bankovní
pľoduký a služby pro firmy i jednotlivce. V roce 2007 se banka Tretij Rim ZAo sta|a členem Skupiny a
byla přejmenována na J&T Bank Ao. J&T Bank Ao posĘrtuje klasické bankovní služby a zaměŕuje i" inu
služby privátního bankovnictví (správa majetku, investice, strukturování, daňové a finanční porađenství) a
poskytuje služby concierge (služby v oblasti životního sýlu, volného času, cestování' úmění, péčí o
domácnost a v zdělźx źtni).

Hospodaření v letech 2015, 2014 a 2013

K31. prosinci 2015 dosáhla J&T Bank Ao hospodářsĘ vrýsledek téměř 393 mil' rublů (159 mil. Kč) s
bilanční Sumou přesahující 16,3 mld' rublů (5,5 mld. Kč). K 31. prosinci 2014 dosáhla J&T Bank Ao
hospodářsky ýsledek téměř 4 mil. ľublů (2,Ż mil. Kč) s bilanční sumou přesahující 8,2 mld. ľublů (3,l mld'
Kč). K3l' prosinci 2013 dosáhla společnost hospodářsĘ výsledek téměř 4,6 mil. rublů (2,9 mil. Kč)
s bilanční sumou přesahující 7,9 mld. rublů (4,8 mld. Kč).

Poštovd banka, a s.

Banka se sídlem ve Slovenské republice, na adrese Dvořákovo nźlbreźie 4, 8ll 02' Bratislava, IČo: 31 340
890. Vznikla 3l. prosince 7992, ýše základního jmění je 366.305'l93,- EUR.

Hlavní činnosti

Banka vykonává bankovní ěinnosti podle slovenského zákona ě. 4831200l Z.z. o bankách' v platném zněni,
zejména přijímání a poskýování vkladů v eurech av cizí měně' poskýování úvěru a zárukv euľech av cizi
měně, poskýování bankovních služeb obyvatelstvu' poskytování služeb na kapitálovém trhu'
Poštová banka je retailová banka se 41 pobočkami po celém űzemí Slovenské republiky a na trhu působí už
víc než21 1et. Na základě smlouvy se Slovenskou poštou, a. s. banka prodává svoje produkty a sluzty take
prostřednictvím více než 1 500 pošt umístěných po celém űzemí Slovenské republiky.

Hospodaření v roce 20 t 59

Skupina Poštové banky zaznamenala za rok 20l5 konsolidovaný zisk ve výši 48,9 mil. EUR, což představuje

9 NĺŽe uvedená číslajsou z konsolidované účetní závěrky Poštové banky
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nárůst o ll,2 yr. Čiste úrokové výnosy meziroěně zaznamenalY pokles o I0 %o na 790,4 mil. EUR. Meziroční
rűst zaznamenaly čisté ýnosy z poplatků a provizi, a to o 78 oÁ, na 27,4 mil. EUR. Tento pozitivní vývoj
ovlivnilo zejména snížení zvláštního odvodu pro vybrané finanční instituce a pokles odvodu do Fóndu
ochrany vkladů. obecné pľovozní náklady narostly ve vztahu k obecným provozním nákladům podle výroční
zpráxy Poštové banky zarok2014 o 7,3 Yo na 83,3 mil. EUR'

Bilanční suma skupiny'Poštové banky v roce 2015 dosáhla 4180 mil. EUR, ve srovnání s předcházejícím
ľokem klesla o O,7 Yo. Úvěry a pohledávky vůěi klientům ve srovnání s rokem 2014 klesly o 6,6 yoa aosanty
Ż l34 mil. EUR netto (po zohlednění vytvořených opravných položek), přičemž tvoří 51 %o z celkoých aktiv
skupiny. objem poskytnuých spotřebních úvěrů (istina) dosáhl 654,5 mil. EUR, z toho pľodukty Dobrá
pôžiěka 144,7 mil EUR a Lepšia splátka 336,7 mil'' EUR' Meziročně vzrostl objem spotřebních úvěrů o 1,5
%o. Celkový objem pohledávek za retailoými kliený meziročně klesl o 2,4 yo a dosáhl 583 mil. EUR.
objem pohledávek za korporátními kliený meziročně poklesl o 8%o adosáhl 1 551 mil. EUR.

K 3l. pľosinci 2015 měla skupina ve svém portfoliu investiční cenné papíry v hodnotě l 326,3 mil' EUR
(věetně kupónu a časového rozlišení). Investiční cenné papíry se na aktivech skupiny podílejí 3I,7 yo. Z
celkového objemu cenných papírů představují státní dluhopisy l O37,4 mil' EUR' ostatní dluhopisy 92,I mil.
EUĘ akcie, podílové lisý a ostatní podíly 19ó,8 mil. EUR.

Úety r' emisních a ostatních bankách tvořily 12,g %o celkoých aktiv v roce 2015 a dosáhly hodnoý 538,2
mil. EUR. Tato aktiva jsou podle IFRS v převáżné míře vykazována v rámci peněžních ekvivalentů. V
průběhu roku 2015 skupina ukládala v Národní bance Slovenska povinné minimální rezervy (PMR) v
souladu s pravidly o obezřetném podnikání bank. Ke konci roku 2015 objem PMR představoval č,ástku23,4,3
mil. EUR. Skupina ukládala dočasně volné zdroje v emisních bankách formou úvěru a krátkodobých depozit,
k3I' 12.2015 bylavýše termínovaného vkladu u ČNg v částce 207,6 mil. EUR. Vklady v ostatnich uantĺctr
za celou skupinu byly ke konci roku 2015 ve v''ýši 98,8 mil. EUR, z toho vklady v eurech 94,6 mil. E[IR,
vklady v cizí měně 4'2 mil. EUR.

Pľimární zdroje od klientů k 31. prosinci2015 dosáhly ýše 3 507 mil. EUR. Na bilanční sumě se podílí
83,9 %o. Nejýrazněji se na primáľních zdrojích skupiny podílejí zůstatky na termínovaných vkladéch a
nejvýrazněji ľostly zůstatky na vkladních knížkách' kde meziročně narostl objem o l11,8 mil. EUR (istina)'
což představuje 20 Yo rűst a ke konci roku dosáhl ěástky 672,2 mil. EUR (istina). objemy na osobních
úětech dosáhly ěástĘ 747,5 mi|. EUR (istina), meziročně vzrostly o 15,8 Yo.Y roce 20l5 bylo zřizeno vice
než 46 tisíc nov'ých osobních účtů' objem sekundárních zdrojů (účty emisních a ostatních bank) k 31.
prosinci 2015 dosáhl ěástky 3,9 mil. EUR.

Vlastní kapitál skupiny k 31. pľosinciŻM5 dosáhlo částky 605 mil. EUR, ve srovnání s minulým rokem se
zvýšilo o 34,9 mil. EUR. Z toho zźtk|adni kapitál skupiny představuje 366,3 mil. EUR, fondy tvořené ze
zisku 35,9 mil' EUR, ne nulých let 133,5 mil. EUR a výsl ěžného roku je
48,9 mil. EUR. Ukazate ního kapitálu (RoE)'o zarokŻ}l Poštové banky
dosáhl hodnoty 8,1 %o a návľatnosti aktiv (RoA)'l k 3l' hl hodnoty 1,)
%.

Počęt zaměstnanců v skupině v porovnaní s minulým rokom poklesl o 4,4%o, k 31. pľosinci 2015 činil stav
zaměstnanců l 3i6.

l0RoEneboRetum_on_EquiĘsevypočtejakopodilčistéhoziskudaĺéhoroku(podlev.ýkazuzisku 
azÍrátzadanéúčetníobdobí)avlastníhokapitá_

lľ (poale Úč,eÍni roz'łahy za dané účetni období). Tento ukazatel demonstruje rentabilitu vlastnĺho kapitálu pro danou společnost.ll RoA nebo Retum_on_Assets se vypočte jako podil čistého zisku danéhó roku (podle výkazu zisku a ztr'át za dané účetni obdobĺ) a celkových aktiv
(podle úěetní ronlahy za dané účętní obdobĺ). Tento ukazatęl demonstruje rentabititu aktiv pro danou společnost
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Hospodaření v ľoce 20]4

Skupina Poštové b3nt y zaznamenalazaľok 2014 konsolidovaný zisk ve výši 44,0 mil. EUĘ což představuje
pokles o 36,8 yr. Čiste úrokové výnosy vzrostly o 10,6 oÁ na211,5 mil. EUR. Meziročně došló k poklesu
čisých ýnosů z poplatků aprovizí ztitulu odvodu do Fondu ochĺany vkladů (pokles oŻ0Yio na 1ś'4 mil'
EUR). V oblasti obecných provozních nákladů došlo k mírnému meziročnímu poklesu o 16,50Á, na 82,Ż mil.
EUR.

Bilanění suma skupiny Poštové banky v roce 2014 dosáhla4208 mil. EUR, ve srovnání s předcházejícím
rokem vzrostla- o 9,5 %o' Největší část aktiv skupiny Poštové banky tvořily úvěry poskýnuté klientům a
cenné papíry . Úvěrové poľtfolio banky ve srovnání s ľokem 2014 izrostlo-o 2l,8- %o a dosáhlo 2 284 mil.
EUR netto (zohledňuje vyťvořené opravné položky), přičemž tvoři 54,3 %o z celkových aktiv banky. objem
poskýnuých spotřebitelsĘch úvěru dosáhl 619,3 mil. EUR, z toho ,,Dobrá pőžiěka" l17 mil' EUR, ,,Lepšia
splátka" 258'5 mil. EUR. Meziročně se zvýši| objem spotřebitelských úvěrů o9,0 %o. Firemní úvěry vzroitly
o 14,6 Yo a dosáhly l 536'5 mil. EUR. Celkoqý objem pohledávek zareta\loými kliený se meziroěně Zvýšil
o 7,I %o a dosáhl 597 mil. EUR' objem pohledávek za korporátními kliený se meziročně zvýšil o 28 o/o a
dosáhl 1 686 mil' EUR.K 31' prosinci 2014 měla skupina Poštové banky ve svém poľtfoliu cenné papíry v
hodnotě l 419 mil. EUR (včetně kupónu a časového ľozlišení). Cenné papíry se na aktivech podílí ss,j yr' z
celkového objemu cenných papíľů představují státní dluhopisy výši 1- l46 mil. EUR, ostatní dluhopisy 121
mil. EUR, a směnky, akcie a podílové lisý společně 153 mil. EUR. Účry v centrálních a ostatních bańkĺch
tvořily 8,1 % celkov,ých aktiv, v roce 2014 dosrĺhly hodnoý 340 mil. EUR. Tato aktiva jsou podle IFRS v
pŤeváĺžné míře vykazována v rámci peněžních ekvivalentů' V průběhu roku 2014 banka ukládala v Národní
bance Slovenska minimální rezervy v souladu s pravidly obezřetného podnikání bank. K 31. pľosinci 2014
byl objem povinných minimálních rezerv v částce 30 mil. EUR. Bankaukládala dočasně volné zdroje v
centrálních bankách formou úvěru a krátkodobých vkladů, k 31. prosinci2014 byl teľmínovaný vklad u čNs
ve výši lŻ9 mil' EUR. Vklady v ostatních bankách ke konci roku 2014 byly ve výši 183 mil. EUR, z toho
eurové vklady ve ýši l80 mil. EUR' vklady v cizí měně 3 mil. EUR.

Primární zdroje od klientů k 31. pľosinci2014 představovaly 3 577 mil' EUR, meziročně se zvýšily o 9 mil'
EUR, na bilanční sumě se podílí 84,5 %. Největší dynamiky ľůstu dosáhly termínované vklady, kde
meziročně vzrostl objem o 2,9 oÁ na 2 089 mil. EUR. Nejqýrazněji rostly zůstatky na vkladních knížkách,
kde meziľočně naľostl objem o 106 mil. EUR, což představuje Ż3,2 %o rűst a k 31. prosinci 2014 dosáhl
částky 560 mil' EUR. v roce 2014 by|o zÍizeno 63 tisíc noqých osobních účtů. objem sekundárních zdrojů
(účý centrálních a jiných bank) k 3l. prosinci2014 dosáhl částĘ 14 mil. EUR.

Vlastní kapitál skupiny Poštové banĘ k 31.prosincí Ż014 dosáhl částky 570 mil' EUR, ve srovnání s
předchozím rokem se zvýšil o 106 mil. EUR. Z toho základní kapitál skupiny Poštové banky představoval
366 mil. EUR, fondy tvořené ze zisku 3l mil..ľ'.UR a hospodiĺřský výsledek běžného roku byl 44 mil. EUR.
ÍJkazatel návratnosti vlastního kapitálu (RoE)'2 za rok2Ol4 za celou skupinu Poštové bankydosáhl hodnoty
7 ,7 %o a ukazatel celkové návratnosti aktiv (RoA)" k 3 l. prosinci 2014 dósáhl hodnoý I,l o/o.

Počet zaměstnanců ve skupině Poštové banĘ ve srovnání s rokem 20l3 stoupl o 5,0 %o, k 31. prosinci2Ol4
byl průměrný stav zaměstnanců 1 376 osob.

Hospodařenív roce 20I3

Skupina Poštové tunky zaznamenalazarok 2013 konsolidovaný zisk ve výši 69,6 mil. EUR, což představuje
nárůst o 6,l %io. Čisté rirokové výnosy zaznamenaly meziročňí náľůst o- 9,2 %o na I9l,2 mĺl. Ěun. Čisie
výnosy z poplatků a provizí meziročně nepatrně poklesly o I%o na l9,3 mil. EUR. V oblasti provozních

12 Viz pozn č l0
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nákladů došlo nárůstu o 19 Yo, na98,5 mil. EUR.

Bilanční suma banĘ dosáhla \.ýši 3 843 mil. EUR' ve srovnání s předcházejícím rokem vzrostla o 12,lYo.
Největší část aktiv banky tvořily úvěry poskytnuté klientům a cenné papíry.Úvěrové portfolio banĘ ve
srovnání s rokem 2012 vzrostlo o 9 %o a dosź'/irlo . 875 mil. EUR netto (zohledňuje vytvořené opľávné
položky), přičemŽ tvoÍí 49 %o z celkových aktiv banky. objem poskýnut'ých spotřebiielsĘch rivěrů äosáhl
557,6 mil. EUR, z toho ,,Dostupná pôžička" 178'5 mil. EUR, ,,Pôžička na bývanie" 328 mil. EUR.
Meziročně se zýšil objem spotřebitelsĘch úvěrů o 1O,7 %o. Firemní úvěry vzľostly o 8,1 % a dosáhly 1

219,4 mil. EUR. Celkový objem pohledávek zaretailovými klienty se meziročně Zv.ýšil o l0,7 y, aaošehl
558 mil. EUR. objem pohledávek za koľporátními klienĘ se meziročně Z\^ýšil o 8%o a dosáh| 1 318 mil.
EUR.

K 3l. prosinci 2013 měla Poštovábanka ve svém poľtfoliu cenné papĘ v hodnotě I 527 mil. EUR (včetně
kupónu a časového rozlišení). Cenné papíry se na aktivech podílí 40,8 yo' Z celkového objemu cěnných
papírů představují státní dluhopisy 1 014 mil' EUR' ostatní dluhopisy 194 mil. EUR, směnky, akcie a
Ęodílové listy a ostatní podíly 330 mil. EUR.
UčĘ v emisních a ostatních bankách tvořily 7,O oÁ celkových aktív, v roku 2013 dosáhly hodnotu 269,4 mil.
EUR. Týo aktíva jsou v souladu s IFRS v pÍevážné míře vykazované v rámci peněžních ekvivalentů. V
průběhu roku 2013 banka ukládala v Národní bance Slovenska povinné minimálni rezervy vsou1adu s
pravidlami o obozřetním podnikání bank. Ke konci roku 2013 objem PMR představoval sumu 223,8 mil'
EUR. Banka ukládala dočasné volné zdroje v emisních bankách formou úvěru a kľátkodobých depozít, k 31.
12- 2013 vyška termínovaného vkladu v ČNg byla v objemu 33,0 mil. EUR. Vklady v ostatních bankách za
celou skupinu ke konci roku 2013 byly v objemu 13,1 mil. EUR, z toho vklady u t0,0 mil. EUR, vklady
v cizí měně 3,l mil. EUR.

Primární zdroje od klientů k 3l. pľosinci2013 představovaly 3 268 mil' EUR, meziľočně se zv.ýšily o 438
mil. EUR. Na bilanční sumě se podílí 85 %. Nejvýznamněji rostly zůstatky na teľmínovaných vkiadech, kde
medziročne narostl objem o 284,8 mil. EUR, což představuje 16'0 % růst a ke konci roku dosáhl sumu
2 03l,l mil. EUR. objem vkladů na vkladních knižkách dosáhl 454'8 mil' EUR, což je meziroční růst o 6,0
%. objemy na osobních účtech dosáhl sumu 554,8 mil. EUR, meziročně vzľostly o 7,0 yo. V roce 2013 bylo
ztízeno 98 tis' noqých osobních účtů. objem sekundárních zdrojů (účý emisních a ostatních bankj k
31.IŻ.2013 dosáhl sumu 7,6 mil. EUR.

Vlastní kapitál k 31' prosinci2073 dosáhl ýše 464 mil. EUR, ve srovnání s minulým rokem se zvýšil
o 60 mil. EUR' Zźtkladní kapitál banky byl 306 mil' EUR, fondy tvořené ze zisku 24 mil. EUR, nerozdělený
zisk minulých let 58 mil. EUR a v'ýsledek hospodaření běžného roku byl 70 mil. EUR. Ukazatel návratnosti
vlastního kapitálu (RoE) 'o za rok 2013 dosáhl hodnoý 15 %o a ukazatel celkové návľatnosti aktiv 1RoA; '5
k 3 l . prosin ci 2013 dosáhl hodnoý l ,8 yo.

Počet zaměstnanců v skupině v porovnaní s minulým rokom vzrostl o 0,5 oÁ, k 3l'l2'20l5 činil stav
zaměstnanců l 31 1.

J&T INVEsrftĺvÍ spoĺEčNosT, u s.

Společnost se sídlem vČeské republice na adľese Pobřežní Żg7ll4,l86 00 Praha 8, identifikační ěíslo 476
72 684' Vznikla 8' února 1993, qýše základního jmění je 20.000.000,- Kč.

Hlavní činnosti

ta Viz pozn. ě l0.
|5 Viz pozn č. 1l
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Společnost J&T INVESTIČNÍ sPoLEČNoST, a. s', (,,J&T IS") vznikla pod názvem REGIoN, investiční
akciová společnost. Skupina J&T tuto společnost ovládla v ľocę 1998,když získala 100% podíl v J&T IS.
J&T Is je investiční spoleěností podle českého práva. Předmětem podnikání investiční spoleěnosti je
kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování połĺlov,-i.h fondů, v obhäspodařováni
investičních fondů na základě smlouvy o obhospodatování, v obhospodařování majetku v podílovém fondujiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, ktery nemá uzavřenou smlouvu o
obhospodařováni, v činnostech, které jsou obvykle součástí obhospodařôvání majetku fondu kolektivního
investování, poskýovaných jako služba pro jinou investiční společnost nebo pro investiční fond, kteý nemá
uzavřenou smlouvu o obhospod aÍování'
Předmětem podnikání invęstiění spoleěnosti je dále obhospodařování majetku zálkazníka, pokud je jeho
součástí investiční nástroj, nazákladě volné úvahy v rámci smluvní dohody (portfolio management), úscňova
a správa cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, včetně souviĘících služeb a
poskýování investičního poradenství. Společnost vykonává veškeré činnosti na zák1adě povolení ČNB
zroku2007.
Kromě správy finančních aktiv a i v oblasti cenných papíľů J&T IS aktivně spravuje
finanční prostředky (fondy pro pro kvalifikováné investory), poskýuje investiční
poradenství a správu zahľaničních vané investory se zaměřením na kómođiry' olut'opisy a
vyv ážené r ozložení' inve stic.

Hospodařenív letech 20]5, 20]4 a 2013:

J&T IS dosáhla zarok 2015 hospodářsĘ výsledek 73 mil' Kč s vlastním kapitálem ve výši 96'9 mil. Kč a
obhospodařovaném majetku ve výši l2,9 m|d. Kě. J&T IS ukončila rok 20l4i hospodářsĘm ýsledkem ve
výši 83 mil. Kč a celkovým vlastním kapitálem ve výši l07 mil. Kč. K 3l. prôsinci zbtł preastavoval
majetek ptevzaý k obhospodařování 9,5 mld. Kč. Na konciroku 2013 činil hospóaĺrsĘ výsledei J&T IS 84
mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu k poslednímu dni rozhodujícího období byla 108 mil' ke. K 3l. pľosinci
2013 spravovala J&T IS majetek ve výši 7,5 mld. Kč.

Společnost na konci roku 20l5 spľavovala následující fondy kolektivního investování:

Spravované vlastní fondy určené pro veřejnost:
o J&T OPPORTL|NITY CZK smíšený otevřený podílový fond
o J&T KOMODITNÍ otevřený podílovy fond fondů
o J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílov,ý fond
o J&T BOND CZK smíšený otevřený podílov'ý fond
o J&T BOND EUR smíšený otevřený podíloý fond
o J&T MONEY CZK otevřený podíloý fond
o J&T FLEXIBILNÍ dluhopisoý otevřený podílov,ý fond
o J&T LIFE 2025 otevřený podílov'ý fond
o J&T LIFE 2030 otevřený podílov'ý fond
o J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond

Spravované vlastní fondy určené pro kvalifikované investory:
o J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevÍený podílov,ý fond
o J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílovy fond
o J&T Reality otevřený podílový fond
o J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílov,ý fond
o J&T FVE uzavřený podíloý fond
o J&T VENTURES I uzavřený podílov'ý fond

' Spravované fondy jiných investičních společností (J&T Advanced Solution SICAV p.l.c.)o J&T Alternative Investments Fund (fond určený pro zkušené investory)
o J&T Advanced Equiý Fund (fond určený pro zkušené investory)
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. J&T Credit opportunities Fund (fond určený pro zkušené investory)
o J&T High Yield II Fund (fond určený pro kvalifikované investory)

J&T IB and Capital Markets as.

Společnost se sídlem v České republice na adrese Pobřežní 29]ll4,186 00 Praha 8, identifikačníčís|o247
66 259' Vznikla 19. listopadu 2010, výše základního kapitálu je 2'000.000, Kě'

Hlavní činnosti

Společnost J&T IB and Capital Markets poskytuje finanční a poradenské služby se zaměřením na dluhové
financování, f'űze a akvizice a corpoľate Íinance. V této souvislosti poskytuje komplexní služby a poradenství
při zajištění dluhového financování (dluhopisy' úvěrové kluby, privátní umístění, směnkové piogramy; a
vlastního financování (primární a sekundární veřejná nabídka, privátní umístění), služby corpóratě ť'.'áńce
(fine aakvizice, projektové financování, strategické poradenství, corporate governance)

Hospodaření v letech 2015, 2014 a 2013:

J&T IB and Capital Markets ukončila rok 2015 s hospodářským výsledkem ve výši 35 mil. Kč a s bilanční
Sumou přesahující 234 mil' Kč. J&T IB and Capital Markets ukončila rok 2014 s hospodrířsĘm ýsledkem
ve výši 35 mil. Kě a s bilanční Sumou přesahující 171 mil. Kč. V ľoce 2013 dosáhla společnošt hospodářsĘ
výsledek ve výši -2 mil. Kč, objem celkoých aktiv dosáhl 157 mil. Kč.

Závislost Ručitele na subjektech ze Skupiny

Ručitelje holdingová spoleěnostzabýxající se převážně správou vlastních majetkov.'ých účastí ve Skupině a
poskýováním úvěrů a ruěitelských služeb, včetně ručení pro společnosti ve Skupině. Proto je Ŕučitel
pÍeváżně závislý na dividendoých a jiných příjmech od společností ze Skupiny' Sóhopnost Ruěitele plnit
svoje dluhy bude ýznamně ovlivněna hodnotou jeho majetkových účastí a finanční a ekonomickou situací
jednotliých členů Skupiny. Tato závislost na členech Skupiny můże bý prohloubena, pokud Ručitel
poskytne některému ělenovi Skupiny zapůjčku nebo úvěľ. Případná neschopnost příslušného čl"nu Skupiny
splatit danou zapůjčku nebo úvěr by mohla Ručitele ýznamně poškodit.

Infoľmace o trendech

Emitent pľohlašuje, źe od daÍa poslední zveřejněné auditované účetní závěrky Ručitele ověřené auditorem
nedošlo kžádné podstatné negativní změně vyhlídek Ručitele.

Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Pľospektu nejsou znźlmy trendy, nejistoý, nároĘ, dluhy nebo události,
kteľé by s ľeálnou pravděpodobností měly mít podstatný negativní vliv na perspektivu Ručitele.

Pľognózy a odhady zisku

Ručitel nezveřejnil žádnou prognózu ani odhad zisku, a anije v tomto Prospektu neuvádí.

Spľávní, řídící a dozorčí oľgány

Ručitel je evropská společnost (societas europea) se sídlem v České republice. Řĺaĺcĺ orgán Ruěitele
představuje představenstvo a dozorči orgán představuje dozoľěí rada.

čIenové orgdnů

P ř e ds tav ens tv o Ruč it e le
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Statutárním orgánem Ručitele je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem Ruěitele ve
všech záležitostech a zastupuje Ručitele vůči třetím osobám, v Íizeni před soudem a jinými orgány.
Představenstvo řídí Ručitele a jedná jeho jménem navenek, a to v souladu s omezeními stanovenými
stanovami Ruěitele.

Přędstavenstvo Ručitele má ke dni vyhotovení tohoto Prospektu pět členů. Jeden z nich je předsedou
představenstva a další tři jsou místopředsedové představenstva. Funkční období členů představenśfua je pět
let. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Jednotlivym členům orgłnů Ruěitele n"uýry
vyčleněny určité riseky nebo oblasti samostatné ýkonné působnosti.

Pracovní kontaktní adresa ělenů představenstva je Pobřežní 297ll4, Praha 8 _ Karlín' Česká republika.
Přehled relevantních údajů o ělenech představenstvaje uveden niže.

Ing. .Iĺlzef Tkáč

Funkce se dnem vzniku:

Vzdělání a pľaxe a jiné
ľelevantní infoľmace:

Funkce se dnem vzniku:

Vzděláníapľaxeajiné
ľelevantní ĺnfoľmace:

Předseda představenstva od l. Iedna2014

Jozef Tkáč po skončení studia na Vysoké škole ekonomické nastoupil
do Hlavního ústavu Státní banky ěeskoslovenské v Bratislavě. V roce
1989 byl vládou Slovenské republiĘ a vedením SBČS pověřen
přípľavou činnosti investiční banky na Slovensku. V roce 1990 se stal
hlavním ředitelem Hlavního ústavu pro Slovenskou ľepubliku v
Investiční bance, s. p. ú', Praha a po odstátnění a rozdělení Investiění
banĘ Praha se stal pľezidentem Investiční a ľozvojové banky, a' s' V
Bľatislavě. Po změně vlastníků banky a ukončení privatizace IRB, a. s.
Se v roce 1997 etabloval v Předcházejícimateŕské společnosti ve funkci
ptezidenÍa Skupiny a předsedy představenstva Předcházející mateřské
spoleěnosti a od l. ledna2014 předsedy představensfua Ručitele.

Ing. JozefTkáč zároveň působí v následujících spoleěnostech:
o Předseda dozorěí ľady J&T BanĘ,
. Člen dozorěírady Poštové banky, a.s.,
o Předseda představenstva Equity Holding' a. s'' Česká republika,
. Člen dozorč,irady ATLANTIK FT'
o Předseda dozorěí ľady Geodezie Bľno, a. s. v likvidaci, Česká

republika,
o Předsedadozorěí rady J&T SERVICES ČR' a. s., Česká

republika,
Člen Nadační fond J&T' Česká ika

Podpředseda představenstva od l. ledna 2014

Ivan Jakabovič absolvoval Fakultu hospodářské informatiky
Ekonomické univeľzity v Bľatislavě.

Získal makléřskou licenci Ministeľstva financí Slovenské republiky. V
roce 1994 se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s. r. o.' obchodníka
s cennými papíry. V ľoce 1999 se stal místopředsedou představenstva
Předcházející mateřské spoleěnosti. Y zétří 2008 se stal místopředsedou
dozorěí rady J&T BanĘ. od října 2009 působí jako člen dozorěí rady
EPH a odzáŕí 20l l působíjako ělen dozoľěí ľady EP Industries, a.s.

Ing' Ivan Jakabovič ztľoveň působí v následujících společnostech:
o Místopředseda dozorěí rady J&T Banky'
. Člen dozorěí ľady Eneľgetický a průmyslový holding, a.s.,
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Ceská republika,
. Člen dozorčí rady EP Energy, a.s., Česká republika'
o Člen dozoľěí rady EP Industľies, a.s., Česká ľepublika,
. Člen dozorčí ľady EP Power Europe, a.s.,
o Jednatel a spoleěník J&T Securities, s. r. o., Slovenská

republika

Ing. Patľik Tkáč

Funkce se dnem vzniku:

Vzděláníapľaxeajiné
ľelevantní infoľmace:

Funkce se dnem vzniku:

Vzděláníapraxeajiné
ľelevantní informace:

Podpředseda představenstva od l. ledna2014

Patrik Tkáě je absolventem Národohospodářské fakulty Ekonomické
univerzity v Bratislavě.

V roce 7994 ziskal makléřskou licenci Ministerstva financí Slovenské
republiky a ve stejném roce Se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s'
r. o., obchodníka s cennými papíry.Je čelním představitelem Skupiny.
Patrik Tkáč je podpředsedou představenstva Ručitele, generálním
ředitelem Skupiny a předsedou představenstva J&T Banky.

Ing' Patľik Tkáč, zároveň působí v následujících spoleěnostech:
o Předseda představenstva J&T Banky,
. Člen dozorěí ľady VABA d.d' banka Yaraždin
o Předseda dozorěí rady ATLANTIK FT,
. Člen správní rady Nadační fond J&T, Česká republika,
. Člen dozoľěí rady J&T IB and Capital Markets,
. Člen představenstva PBI, a.s.,
o Předseda dozoréí rady CZECHNEWS CENTER a.s., Česká

republika,
. Člen dozorěí ľady J&T Family ofÍice, a.s.,
o ZakladatelNadace Siľius' Česká

lenka představenstva od l. ledna 20l4

Gabriela Lachoutová absolvovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě,
Náľodohospodářskou fakultu, obor Bankovnictví.

Ve Skupině působí od roku 1999, od roku 200l jako ředitelka oboru
privátního bankovnictví a od října 2009 byla členkou představenstva
Předcházející mateřské společnosti. od února 2010 byla vedoucí
organizaěni složky J&T FINANCE GROUP, &. S. v České ľepublice'
od června 2010 působí jako předsedĘně správní rady Nadaěního
fondu J&T.

Ing. Gabriela Lachoutová zźroveřl působí v následujících
spoleěnostech:

o Jednatelka BELLA VIDA, a. s', Česká ľepublika,
o Předsedkyně představenstva J&T Family office, a.s.,
o Jednatelka BELLA VIDA CAFE, s.ľ.o',
o Jednatelka BREVA' s.ľ.o.'
o Jednatelka Afori, s.r.o.,
o Jednatelka Skidor s.r.o.,
. Členka představenstva Gilraen & Co, a.s.,
o Předsedkyně představenstva Nad Kampou _ bytové družstvo,
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V letech 1995 _ 1998 působil v bankovním dohledu Čľg. ve Skupině
působí od roku 1998. Byl členem představenstva J&T BanĘ,
pověřeným Íizením úseku ekonomiky a bankovního provozu. od roku
2003 byl členem představenstva Předcházející mateřské společnosti a
ýkonným ředitelem Skupiny. od června 2004 je členem dozorěí ľady
J&T Banky.

'' 
:""'ŕ,:ä3äťřr1iĺ:*ľiffi ^-*ffffi:'' ",,Česká republika,
o Předsedadozorč,í rady První zpravodajská a's. v likvidaci,
. Člen dozorěí rady AC Sparta Pľaha fotbal, a.s',

ipm6;ffi,ffiKubPľaha'
Dozorčí ľada Ručitele

Dozorčí rada Ručitele je kontrolním orgánem Ručitele. Dozorčí rada dohlíżí na výkon působnosti
představensfua a realizaci podnikatelské činnosti Ručitele. Dozorčí rada má tři členy, ze kteých jeden je
předsedou. Funkční období členů dozorěí rady činí pět let.

Pľacovní kontaktní adresa ělenů dozorěí rady je Pobřežní 297l14, Praha 8 _ Kaľlín' Česká republika. Přehled
relęvantních údajů o členech dozorěíradyje uveden níže.

Funkce se dnem vzniku:

Vzděláníapľaxeajiné
ľelevantní informace:

X'unkce se dnem vzniku:

Vzdělání a pľaxe a jiné
ľelevantní infoľmace:

Česká republika,
Členka správní ľady Nadaění fond J&T'
Členka dozorěí ľady Equity Holding, a. s., Česká republika,
Členka dozorč,írady Nadace Siľius' Česká

Podpředseda představenstva od I. lednaŻ0l4

Dušan Palcr absolvoval Provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy
zemědělské v Bľně.

Předsedkyně dozorčí rady Ručitele od 1. ledna2}l4

Marta Tkáčová absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity
Komenského v Bratislavě, obor geologie _ chemie' dáIe absolvovala
postgraduální a doktorské studium v Bratislavě'

Pľacovala jako odborná asistentka na Příľodovědecké fakultě UniveľzĘ
Komenského v Bratislavě a vyučova|a na středních školách.

RNDr. Maľta Tkáčová zároveň působí v následujících spoleěnostech:
. Členka dozorčí rady J&T Investment Pool - I - śKK, a. s.,

RNDr. Marta Tkáčová
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Slovenská ľepublika,
PředsedĘně dozorěí rady J & T Investment Pool -I- CZK,
ä'S''
PředsedĘně dozoľěí rady Nadační fond J&T,

len dozorčí rady Ručitele od t. ledna2}I4

Ivan Jakabovič absolvoval Fakultu hospodářské informatiĘ
Ekonomické univerziĘ v Bratislavě.

Získal makléřskou licenci Ministerstva financí Slovenské republiky. V
roce 1994 se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s. r. o., obchodníka
s cennými papiry.V roce 1999 se stal podpředsedou představenstva
Předcházející mateřské spoleěnosti. Y zźlŕí 2008 se stal podpředsedou
dozoľěí ľady J&T Banky. od dubna 2009 je členem dozorčí ľady
Ručitele (tehdy pod obchodní foľmou J&T FINANCE, a. s

Ivan Jakabovič zároveň působí v následujících společnostech:
Ing. Ivan Jakaboviě zálroveípůsobí v následujících spoleěnostech:

. Člen dozorčí rady J&T Investment Pool - r ćzr,a. s', Česká
republika,
Člen dozorěiľady J&T Investment Pool - I- SKK, a. s.,
Slovenská republika,Člen dozorčí rady KoLIBA REAL a. s.'
Slovenská ľepublika, Člen dozoľěí rady Výskumný ústav

ieľa a celulóTy a. s.. Slovenská reoublika.

lenka dozorěí ľady Ručitele od l. ledna 2014

Jana Šuterová vystudovala Pedagogickou školu Bullova v Bratislavě,
kde získala vyšší střední pedagogické vzdělání'

od října 2009 působila jako.předsedkyně dozoľčí ľady Předchźnející
mateřské spoleěnosti. Jana Suterová zároveřl působí v následujících

'-:-"]::l*ľfiffili,."'

Střet zdjmů na ĺłrovni sprdvních, řídících a dozorčích orgdnů

Emitent si není vědom żádného možného střetu zájmů mezi povinnostmi členů představenstva a dozorčí rady
Ručitele vůěi Ručiteli a jejich soukľomými zájmy nebo jinými povinnostmi'

Postupy oľgánů a dodržování pľincipů spľávy aŕizeníspolečnosti

Kontrolním orgánem ruěitele je dozorčí rada.

Ručitel dodržuje všechny požadavky na správu ařízeni spoleěnosti, které stanovují právní předpisy České
republiky. Ručitel se při svojí správě a ŕizení neřídí pravidly stanovenými v jakémkoliv kodexu správy a
řízení společností.

Hlavní akcionáři

Funkce se dnem vznĺku:

Vzděláníapraxeajiné
ľelevantní ĺnfoľmace:

Funkce se dnem vzniku:

Vzděláníapľaxeajiné
ľelevantní infoľmace:
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Konírola nad RučÍtelem

Ručitel je ovládaný následujícími osobami: Ing. Jozefem Tkáčem s podílem ve ýši 45,6%o,Ing. Ivanem
Jakabovičem s podílem ve ýši 45,6 %io, spoleěností CEFC Shanghai International Group Limited i podílem
ve výši 4,8 Yo a společností CEFC Hainan Inteľnational Holdings Co., Ltd s podílem ve ýši 4,0 yo.

Charakter kontroly nad Ručitelem ze strany uvedených osob vyplývá z jejich přímého vlastnictví podílu (tj.
příslušného procenta akcií) v Ruěiteli.

opatření proti zneužití kontroly a řídícího vlivu jsou dána pľávními předpisy o vńazích mezi ovlád,ající a
ovládanou osobou, zejména Zákonem o obchodních korporacích. Pokud je Emitentovi známo, Rueitet
nepřijal žádnádalší opatření proti zneužití kontroly ze stranyjeho akcionářů.

Pro úplnost Emitent uvádí, že dne 26. ŕíjna 2014 Ruěitel podepsal smlouvu o strategické spolupráci s CEFC
a dne 29. března 2016 akcionáři Ručitele podepsali několik smluv, jejichž: výsledkem bude za podmínky
získání příslušných schválení ze strany regulaěních orgánů naýšení podílu skupiny CEFC v Ručiteli na 50
%o' Další údaje o předmětné změnějsou uvedeny v podkapitole ,,Historie a vývoj Ručitele" této kapitoly
Pľospektu.

Ujednőní, kterd mohouvést ke změně kontroly nad Ručitelem

Kľomě dohody s CEFC popsané v předcházejícím bodě ,,Kontrola nad Ručitelem" podkapitoly ,,Hlavní
akciondři" si Emitent není vědom existence žádných mechanismů nebo ujednání, které by mohiy vést ke
změně kontľoly nad Ruěitelem.

Finanční údaje o aktivech, zźxazcích, Íinanční situacĺ a zisku a ztrátách Ručitele

H is t o ri c k é lin a n č ní íldaj e

Za űč,etní období končící 3 1 ' prosincem 2014 a za íěetni období koněící 3 1. prosincem 2015 vypracoval
Ručitel konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s Mezinárodními standardy fińančního
výkaznictvi (IFRS) přijaými Evropskou Unií. Týo konsolidované úěetní závěrky byly ověřeny auditorem a
zprźxy auditora tvoří jejich souěást. Uvedené konsolidované auditované účetní zźlvěrky Ručitele jsou
součástí tohoto Prospektu.

Za pololetí končící 30. června 2016 vypracoval Ručitel pruběžnou konsolidovanou neauditovanou účetní
záxěrku sestavenou podle IFRS přijaťými Evľopskou Unií. Tato průběžná úěetní závěrkaRučitele je součástí
tohoto Prospektu.

Kromě údajů převzaých z auditovaných účetních zttvěrek Ručitele nebyly žádné jiné údaje, ýkající se
Ruěitele, které jsou uvedeny v tomto Prospektu, ověřeny auditorem'

Vybranéjinanční údaje

Vybrané finanční údaje Ručitele vyplývající ze shora uvedených auditovaných konsolidovaných účetních
závěrek j sou následuj ící:
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I(onsolidoranÝ výkaz o finanční pozici

tis. ELIR
31.t2.2015 31.12.2014

auditované ditované
Pęnizę a peněfu í ekvivalenty

Finanční aktiva oceňovaná ręálnou hodnotou do żsku nebo ztráty

RealizovateIná finančn í aktiva

Finanční aktiva držená do splatnosti

Yyíaznvané skupiny dĺžené k prodeji

Úvěry azálohy posĘtnuté banlęĺm

Úvěry a zálohy posĘtnuté k]ientům

PohledávĘ z obchodniho vúahű a ostatní rrnjetek

Splatná daňová pohledávka

Investicę do jednotek účtovaných ekvivalenční rnetodou

Investice v nemovitostech

Dlouhodobý nehrnotný rnajetek

Dlouho dobý hrrrctný rnajetek

odložená daňová pohledávka

I 019 854

tt} 412

1 447 tot
510 899

182 526

I 5t4 696

5 360 740

189 173

t8 1&
I 249

5 670

145364

54264

5 325

884 368

363 574

1 s93 5s9

6943s4

4 619

175 153

5 259 016

176367

I 731

1 770

6 458

163 285

56 051

4956
Aktíva celkom 10 565 437 9 38s 32r

tis. EUR 31.12.201s 3t.r2.2014
Finanční záva*y oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo úráty
ZávazĘ spojené s vyřazovanou skupinou dľŽenou kprodeji

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od zákazr'kťl

Vydané dluhopisy

Podffzený dluh

Ostatnízávażr.y

Splatný daňový závazek

Rerervy

odložený daňový zÁv azęk

t4 665

108 188

135 524

8 128 42t

447 096

130 315

267 291

l0 504

24941

12757

37 195

143 094

7 539842

284873

123 632

153 816

22908

32716

15 254

Záuazky celkem 9 279 702 8 3s3 330

Základníkapitál

Emisní áäo

Nerozdělené żsĘ a ostatní fondy

646 s84

93 577

503 475

518 389

418 515

Vlas tní kap tĺĺl připadající akcionářům matěřs k é s polečnosti

Nekontrolní podí|y
t 243 636

42099

936 904

9s 087

I 031 991

Vlastní kapitlĺl a zárazky ce|kem 10 565 437 9 385 321
Zdroj: Učetní závěrką Skupiny za ľok 201 5 a 20]4
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Ifunsolidoraný výkaz zisku aztráty 31.t2.2015 31.12.2014
tis EUR (auditované) (auditované)
UroĘ výnosy 481 263

Urokové náklady 1173273)

493 158

(l8l Ę6)
čisté rĺľokoré ýnosy 307 990 3tt 732

Výnosy z poplatků a prov|zi 99940
Náklady na poplatĘ aprovize G5 52l)

87 984

(30 614)

čĺsto 
'yoo.y 

z poplatků aproizi 64 419 57 370
Črsti, nataz obchodování (30 258) (22949\

TržĘ celkem 342 týt 346 153
Negativní goodwill

ostatní provozní výnosy E2938

670

ll4 ó5l
Výnosy celkem 43s 089 461 474

osobní náklady

odpisy aarĺrptizacę

Snížęní hodnoty goodwillu

Snížení hodnoty dlouhodobého majetku a nehmotného maje

Čistá tvorba opravných poloŽek kuvěľům

(e0 718)

(2e s43)

(2 38s)

(sse)

(88 633)

(84 63e)

Q7 044)

(10 484)

(754)

(101 3e1)

fl40 033)ostatní pľovo mínźlklady 021 2l2')

Pror'ozní náklaĘ í333 050) í364 345)

Prorozní ýs ledek hos podaření 102 039 97 129
ZtráÍa zuč,asti v jednotkách účtovaných ekvivalęnční
rnetodou (1 141) (6s8)

Zisk předzdaněním 100 898 96 471
Daň zpříjmů Q8347) (34 4s9)
Zisk za rĺčetní obdoH 72 55t 62 012

Přiřaditelný:

Akcionářům mateřs ké s polečnosti

Nekontolující podíý

Zisk za účetní období

72 175

3',76

72 551

s6 888

5 124

62 0t2
Zdroj: Učetní zdvěrka Skupiny za rok 20l 5 a 2014
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Konsolidoraný výkaz o peněžních tocích 201 s 2014
V tisících EUR (auditované) (auditované)

ľnĺĚžľÍ roKrz PRovoZNÍ čľ.{NoSTI
Zisk před zdaněnÍm

Úpravy o:

Odpisy aanofüzace

Snížení hodnoty hmotného a nehmotného rnajetku

Přecen ěn í fľran čn ích nás trojů o ceňo vaný ch ręáln o u h o dn otou

Čistá zĺĚna v reá|né hodnotě investic do nemovitostí

Přecenění zlatého s litku

Ztrátazprod'eje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a investic do nęmovitostí

odpisy časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné srnlouvy a klięntské sľnlouvy

(Zisk) úĺatazprodeje dceřiných společností, jednotek účtovaných ękvivalenční rnętodou
a nekontľo|ních podílů

(Zisk) úĺáia zprodeje finaněních aktiv

čisté úrokové výnosy

Výnosy zdividend

Zvýšení opravných poloik k zlehodnoceným úvěnim

ZrĺĚna opravných položek k pohlędávkiĺm z obchodních vú'ahű a ostatním aktivům

Ztráia z ilěasti v jednotkách účtovaných ekvivalenční rľptodou

Změna stavu rezerv

Snížení hodnoty goodwil|u a negativní goodwill

Čisté nęrealizované kurzové żsĘ
Prorozní ztrátabľ,z změn vpracovním kapitĺĺ|u

ZrĺĚnav úvěrech azźiohách posĘtnuých bankáma klięntům

ZĺĚna v p ohledávkách z o b ch o dn ích v ď,ah:ů a os tatn ích aktiv ech

ZrĺĚna ve vkladęch a úvěrech od bank a klientů

ZnĚnav závazpich z obchodních vú'ah:ů a ostatních zźpazp,ích

Peněžní toky z (použiĘ v) prorłozu

Přijaté úroĘ
Zap|aceĺé íroĘ
Zaplacená daň zpřijmů

100 898

29 543

559

27 039

-49

I 153

2728

I 983

8062

-307 9%)

-22076

88 633

67tt
1 t4t

11 288

2385

-3t 761

-79 753

-1 554030

ą83l
586 585

111 140

-938 889

4il404
-161 806

-59 693

96 471

27 044

754

tl 242

6 567

-2596

7

2006

-17 571

-22407

-3tt 732

-2756

l0l 391

2 591

658

21 824

9 814

-46258

-122 951

-270 454

-8773

581 óll
-59 057

120 376

436 657

-157 812

-18 436

Peněžní toky z (použiĘv) prowzní činnosti -695 984 380 785
Zdroj: Učetní zóvěrka Skupiny za ľok 20 1 5 ą 20 I 4
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ľfunsolidoraný ýkaz o peněžních tocích (pokľačorłání)

V tisĺcích EUR
201s 2014

(auditované) (auditované)
PE{ňŽŃ ToI(ľ Z INvES TćŃ Čnĺľos ľl
Nákup finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo Żráty

Příjmy zprodeje finančnĺch aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do żsku nebo
źtáty

Nákup realizov ate|ný ch finančních aktiv

Příjmy z pro d eje re aliznv ate lný ch finančn ích aktiv

Nákup finančních aktiv držených do splatnosti

Příjmy z finančních aktiv držených do splatnosti

Pořlaęni dlouhodobého hmotného a nehrrrotného rrrajetku a invęstic do neĺrovitostí
Příjmy z prodeje dlouhodobého hnrotného a nęhmotného rnajetku a investic do
nemovitostí

PoŤízed dceřiných společnosti po odečtení áskaných peněŽrích prostředků

čist1i prĺrůstek (úbytek) peněżrích prostředků z prodeje dceüných společností
Přijaté dividendy

-145 451

366 468

-444 466

641 488

-25 610

I 14 818

-t6 437

JJJ

6

-208

1 446

-330 714

31s 310

(t 222 s61)

92471r

-2 525

176 748

-18'722

9337

23233

122849

2756
čistý peněžní tok z inrrcstiční činnosti 492 387 422

PB'IEŽŃ ToIď Z FINANčľÍ čnrľos ľl
Příspěvek akcionářů do źkladniho kapitálu

Přijmy zvydaných dluhových cenných papÍru

Platby zaqětný odkup emitovaných cenných papÍrů

Akviżcę nekontrolního pod ílu

Pro dej nekontro|niho podílu

Podřízený dluh vydaný

Sp lacený p odřízený dluh

Fĺnis e ostatních kap itálových nástrojů

Vyplacení výnosů z ostatních kapitálových nástrojů

Vyplacené dividendy

221 772

158 639

-59 19t

5 949

6247

-457

30 894

-3 92s

-3 008

188 614

-205 540

18 781

-s 368

32660

-731

-171

čisty peněžní tok z Íinanční činnosti 3s6 920 28 24s

čisté zvyšení penéz apeněžních ekvivalentů

Stavpeněz a peněžních ekviralentů na počátku období

Efekt fluktuace rrĚnových kurai na držęné peněżrí pľostředĘ

153 323

884 368

tl 778

409 4s2

499 094

-24178

Stavpeněz a ekvirłalentů na konci oMobí
Zdroj: Učetní zóvěrka Skupiny za rok 20l 5 a 20l 4

t 049 469 884 3ó8
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V risícĺch |iI]!? Záklaďlí Enisní Nedělitelné Fond z prepďtu -::::r Nerozdělené Nekontrolníkap&ĺl áźio fondy cizích měn '"""'::f zisk P poĺlíly Celkem

z statek k l' lednu 2015 sl* 389 - 14 r78 (4s 286) 56 3r8 396 30s 936 904 95 087 l 03r 99rZisk za ričetní období 72175 72175 376 72551ostatnĺ pln]'' v 'sledek po zdanění - poloĄ' které jsou nebo rmhou b1 t následně
reklasifikovány do żsku nebo ztráty - Qz849) lO294 - (12 555) l 393 0 r 162))ło:dĺly: kur:ovych p epočlĺi 

Q2 750) Q2 750) 759 (2] gg1)
}) ecenění reali:ovaleln chfnančních aktiv na reĺilnou hoĺlnolu 10 291 - l0 294 634 ]0 928PodíI na osruĺním plnémv sledkuydnolrck čtoyanych ekyivulenční metodou (yy) - Qg)Úpln v sledekza četníobdobí - - - Q2 849) rw94 12 l7s s9 620 | 769 61 389Píspěvekakcioná )r Jtt 2217?2 _ 221772V plata dividend

Nabytí a ubytĘ nekonlrolních podílri bere zľÉn v ovládání (3 008) (3 008)- _ (/, (l 320) (41) (tel) (1629) (51 613) (s3242\
äÍji

Efekt z prodeje dce in1 ch společnosti -

*';fuä:ä.ffiL1l'il]i",,*"*.u : : *,,; : ''* i1,,:} i:;;l, 
''':' 

ä!;:,
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V lisĺcích Iit]lł Z,álkladni
ka$tál

Nedělitelné
fonĄ

ostatní
Íezerw a

Nerozdělené
zisky

Nekontľolní
podíly

Mastní
kapĺtál
celkem

Enisní
tzlo

Fond z p epočtu

cizích měn

Vlastní kapit:íl
p ipdající akcioná rim

Z stat k k 31. prosinci 2013
Efekt ture

Z statek k 1. lednu 2014

Ziskza četníobdobí
ostatni upln1 v; s ledek po zdanění _ poloĄ, které jsou nebo mohou b1 t následně
reklasifikovány do zisku nebo Żníty
lłozdíIy : kur:ov ch p epočlu

P eceněnĺ reali:ovaleln ,chfnančních aktiv na reáInou hodnolu
Pod íl na ostalním plné n v ,sled ku jedno l ek čl ovan ch ekviyalenčn í melodou
Úpn vsledek za rĺčetní období

Ęplata dividend

Nabytí a bytĘ nekontrolních podílri beu mĚn v ovládání
Akvizice a zalobní dcefin)ich společností s nekontrolním podí]em

odkup podílov ch list investičních fond

Celkorc transakce s l,lastníky Společnosti rÍčtorané p ímo do vlastního kapĺílu

Efekt z prodeje dce in1y'ch společností
Emise ostatních kapitálov)ich nástrcj

placenĺ v1 nos z ostatních kapilálov ch nástroj
P evod do nerozdělen1 ch zisku

31 540

4868r'l9

8 389

14 937

-14937

14 809 -16 07Ż Ż1Ż 457

-192 000

3 201

3 201

663 53

-330945

332 s91

5 888

9Ż7 2o7

74

56 888

90 867 l0lŻo74

-16 072 20

-29 801

-28 778

-t 023

ą6 600

-28 778

3 201

-I 023

90 867

273

-29 I 25
3 474

-1 023

5 tz4 62 012
I

-74 -26 674

-29 801 3 201 s 888

6926

30 288

6 621

5 050

-171

-6 621

7 472

-9B1

35 338

-t7t

7 472

-991

-305

-30s

-2 108

3266n

6926

196

-731

435

6 627

-2 108

32 660

-731

-519 -2 627

32 660
-731

-311 6 310

-196

-435

Z sÍájek k 31. 2014 518 389 396 305 I 031 99hrej: věrka Skupiny :a rok 20 ] 5 a 20 ] 1
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Vybrané finanční údaje Ručitele vyplývající ze shora uvedených neauditovaných konsolidovaných účetních
závěrek j sou následující:

Zkrácený konsolidovaný ýkaz o finanční pozici 30.6.20r6
tis. EUR (neauditované)

31.12.201s

(auditované)
Peníze a peněżlí ekvivalenty

Finanční aktiva oceňovaná ręálnou hodnotou do zisku nebo ú'rttty

Realizov atelná finanční aktiva

Finančn í aktiv a drżená do s p latnos ti

Yyřazavané skupiny držené k pľodeji
ĺJvěry aalohy posĘtnuté bankám

Úvěry a zĺlohy posĘtnuté klientům

PohledávĘ z obchodního vŻahů a ostatní aktiva

Sp|atná daňová pohledávka

lnvęstice do jednotek účtovaných ekvivalenční metodou

Investice v nemov itostech

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouho dobý hmotný majetek

odlo žęná daňová pohledávka

t 216 198

288 800

l 371 s51

491 999

2t3 042

I 223 516

5 4t9 99s

159 915

ts 021

2021

6396

137 050

46 616

2279

l 019 854

1t0 412

1 447 tlt
510 899

182 526

1 st4 696

5 360 740

189 173

l8 164

1 249

5 670

t4s3g
54264

5 325

Aktírĺa celkom 10 s94 399 l0 565 437

tis. EUR 30.6.2016 31.12.2015
Finanční źvaż<y oceňované ľeálnou hodnotou do

Závafuy spojené s vyřazovanou skupinou drženou

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od zźlkamktl

Vydané dluhopisy

Podřízený dluh

Ostatnizávaz/ry

Splatný daňový zźyazek

Rerervy

odložený daňový zźy azęk

żsku nebo Żráty

k prodeji

t2716

13 I 823

187 652

7 972340

396748

55 910

237 600

1 162

25 933

16 l8s

t4 665

108 188

r35 524

8 128 421

M7 096

130 315

267 291

l0 504

24 941

12 75'7

Závzky celkem 9 038 069 9 279 702

Záldadnikapitá|

Emisní ážo

Nęľozdělené zisĘ a ostatní fondy

646 584

93 577

772936

646 s84

93 577

503 47s

Vl astné kafi tál při padající akcionářů m matěřs ké s polečnosti

Nekontrolní podíly
r 513 097

43233

t 243 636

42099

Vlastní kafrál celkem r 5s6 330 I 285 735

Vlastní ka$tál a zárazky celkem 10 594 399 l0 56s 437
Zdroj:MezitimníúčetnízóvěľkaSkupinyk30 červnu2016aúčetnĺzávěrkazarok20]5
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Zkrácený konsolidoranÝ výkaz ziska aztráĘ
V tisících EUR

30. června 2016 30. června 2015
(neauditované) (neauditované')

úokové výnosy

Úrokové náklady

214212

-81 567

239 958

-88 491

Cisté úľokołe ýnosy 132 645 tst 467

Výnosy z poplatků a prov izÍ

Náklady na poplatĘ aprovizs
50 393

-16 485

48 900

-14 844

Čisto vynosy z poplatků a pľovizí 33 908 34 056

Čis t1i ;s t z obchodování (útáĺta) 22289 -19 192

TržĘ ce|kem 188 842 166 331

ostatní provozlí výnosy 21 335 60 941

Výnosy celkem 210 177 )'r1 )1)

osobní náklady

odpisy aarĺnrtizace

Snížęní hodnoty hmotného a nehnntného rnajetku

Čistá tvorba opravných položek k úvěnim

ostatní provomí náklady

-40395

-14 366

-1 707

-30LĘ
-65 503

-M771

-14306

192

-3s 766

-56 837

Náklady celkem -152 113 -151 488

Prorozní ýs ledek hos podaření 58 064 75 784
ZÍĺáta zű'č,asti v jednotkách účtovaných ekvivalenční metodou

Zisk předzdaněním

Daň zpříjmů

Zj,sk za rĺčetní obdoH

Přiřadite|ný:

Akcionářům rrnteřs ké s po lečnosti

Nekontrolnímpodílům

Zisk za účetní obdoH

-757

57 301

-19231

38 076

-s22

75 262

-14 888

60 374

38 935

-859

s6982

3 392

38 076 60 374
Zdroj: Mezitimní účetní závěrka Skupiny k 30. čerłnu 20I6 a 2015
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Zkrácený konsolidovaný ýkaz o peněžnícb tocích
tis. EUR

30.6.2016

(neauditované)

30.6.2015

(neauditované)

PDIĚŽNÍ ToI(r Z PRovoaĺÍ čn ĺľos ľl
Zisk před zdaněnÍm

Úprauy o:

odpisy aannrtizacę

Snížení hodnoty hmotného a nehmotného majetku

Přecenění Żatého s litku

Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a investic do nemovitostí

odpisy časově roŻišených pořizovacích nák]adů na pojistné srĺĺouvy a k]ięntské
smlouvy

(Zisk) úráta z prodeje dceřiných s po lečno s tí

(Zisk) z pľodeje finančních aktiv

Čisté úrokové výnosy

Výnosy zdividend

Zvýšení opravných položek k mehodnoceným úvěrům

Změna opľavných poloŽek k pohledávkám z obchodních vztahů a o statním aktivům

Ztľáta zíč,asti v jednotkách účtovaných ekvivalenční metodou

Změna stavu rererv

Čisté nerealizo vanélarzavé úráty

Pľorozní zisk (ztľáta) bez změn v pracovlím kapitálu

Změĺa v úvěľech a zalohách posĘtnutých bankám a klientům

Změna v pohledávkách z obchodních vŻahů a ostatních aktivech

Změĺa ve vkladęch a úvěrech od bank a klientů

ZĺĚna v ostatních zźgazrich

Peněžní toky z (použity v) proĺozu

Přijaté úroĘ
ZaplacenéiłoĘ
Zaplacená daň zpřiimů

57 307

t4366

t 707

I 664

-238

-416

207

-5ló

-ls 487

-132&5

-783

30 142

-286

757

3 49r

8761

75 262

14306

-192

42703

-l 353

I 983

-13 068

-l5l 467

-2r 362

3s 766

522

673

2 642

24 753

-31969

24t 380

3t 271

-129 389

-39 09s

11 1ó8

-337 595

-20975

240 469

'78 842

72 198

231 559

-82 167

-21565

-28 091

163 826

-47 787

-2s 693

Peněžní tokyz prorozní činnosti 200 025 62 2ss
Zdľoj: Mezitimní účetnĺ zóvěrka Skupiny k 30' červnu 20 1 6 a 20 1 5
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Zkĺácený konsolidovaný ýkaz o peněžních tocích - pokračorrĺní

tis EUR
30.ó.2016 30.6.2015

(neauditované) (neauditované)

PE{ňŽNÍ ToI<y z INvEs TIčNÍ čINNos TI

Nákup finančních aktiv oceňovaných ľeálnou hodnotou do zisku nebo Żráty

Příjmy z pľodeje fĺrančních aktiv oceňovaných ľeálnou hodnotou do żsku nebo t'rtńy

Nákup tealizo v atelných fmančních aktiv

Příjmy z pľo deje realizo v atelný ch finančn ích aktiv

Niíkup finančních aktiv držsných do splatnosti

Přĺjmy zfinančních aktiv držeĺých do splatnosti

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehrrntného majetku a investic do nemovitostí
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a invęstic do
nemovitostí

Čist1i přírustek (úbytek) peněżrích prostředků z prodeje dceřiných společností

Přijaté dividendy

-Ż59 79l

78224

-523 738

615 898

-6 600

t7 171

_5 8ó8

623

2092

775

-162822

150 916

-303 160

t82284

-25182

74708

-9 583

99

-208

I 339

čisý peněžní tok z inrrstiční činnosti -81214 -91 609

purrĚŽľÍ roKY Z FINANČNÍ Čnĺľosľl
Příspěvek akcionĺířů do ákladniho kapitálu

Příjmy zvydaných dluhových cenných papírů

Platby zaąětný odkup emitovaných cenných papírů

Pľodej nekontro lnĺho podílu

Podřízený dluh vydaný

Splacený podřízený dluh

SplátĘ zźx azkťl z Íinančního leas ingu

Emis e o s tatních kapitálových nás tľojů

Vyplacení výnos ů z o s tatních kapitálových nástĄů
Vyplacené dividendy

44 169

-94022

I 126

1 862

-75 5',78

-13

220 s89

-3 747

-1281

149 885

45 651

9 632

-5 075

-10

4321

-1 666

-3 000

Cisfý peněžní tok z finanční činnosti 93 10s 199 738

Čisté zv1;šení p enězapeněžních ekvivalentů

Stav peněza peněżrích ekvivalentů na počátku období

Efekt fluktuace měnových kurai na dľžené peněžrí pľostředĘ

ztI 916

t 049 469

2939

170 384

884 3ó8

20382

Zdroj: Meżtimní účetní zĺvěrka Skupiny k 30. červnu 2016 a2015

Stav a peněžních ekürĺalentů na konci obdolÍ I 264 324 I 07s 134
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I/ lisĺcÍch EUR 7Äklafuí
káĺiíĺl

Enisď Neděli.eloé - ':no- - z reDo(tunto londy . '. . ,_ clztcn mn

os tatní
aezerry a

fondy

Nermdělené
zisky

Mrotní kaflĺál
připdající

akcionářům
mteřské

N€kontřolní
podíly

vlNanĺ
kaf t'ńl

celkem

Zůstatek k l. lednu 20l6

Zisk z účetní období

ostatni úplný výsledek po zdanění položĘ,
které jsou nebo mhou být následně
ĺeklasifikovány do zisku nebo Źráty

Rozdíly z kurových přepočtfl
P ře cen ě n í re a l izoya l e l nýc h Ji na n č n ĺc h
qkliy ną ľeőlnou hodnotu

Podíl na osląlním |iplnén výsledku
jedno ĺ e k ú č lovanic h e ký iya l en č n I me ĺ o dou

Útroy vysleoelĺ za ĺčetni obdolí

výplata dividend

Nabyti a úbytky nekontrolních podílů bere
zren v ovládání

Celkot trmsakce s vlrotníky SpolečnmÍi
účtowé přím do rłro tního kaf tálu

Efekt z pĺodeje dceŤiných společnosti

Fjnisę ostatn ích kapitáloých nástrcjů

Ęplacení výnosů z ostatních kapitálových
nástĄů
PŤevod do nerozdělených żsků

Zůstatek k 30. čerwu2016

646 584 93 577 16 2ls -72 455 97 465 4ó0 250

38 935

t 243 636 42099 t 285 735

-859 38 076

12 t6 410

-16 99s4

28 6 391

-65

36 935

1ó 398l0 035 6363

9 970

- 6363

65

9 970

6 363

65

10 035 6363

44'16

38 935

426

2686

ss 333

426

-2 133

-841 54 4E6

-855 -r 281

32s9 I 126635 2q2

-635

5 881

2 260

155

-3'147

-5 881

-2 559

-155

220 s89

-3 747

292 -4 416

-310

- 220589

2 404 -15s

-423 -578

- 220 589

- -3 747

646 584 93 577 23 461 -62438 319 941 49t 972 I 513 097 43 233 I ss6 330
Zdroj: Meziĺinní účelní závěrka Skupiny k 30 čen,nu 20 1 6 a 20 ! 5

I/ lisících EUR ZÁkladlli fuisď Nedělitelné - ':oo 
ostatní

kaÉh'l ilźio fon y ] |epocü rezu"}.a
" cizich rněn fondy

Matní kapihól

Nermdělené ľi*ľjľ' NekontrolníaKclonáŕUmzisky mt€řské podíly

vlötní
káÉtńl
celkem

zůstatek k 1.leüu 2015

Ziskz účetníobdobí

ostatní úplný výsledek po zdanění _ po1ožĘ,
kteĺé jsou nebo mhou být následně
reklasifikovány do zisku nębo Źráty

Rozdily z kureových přepočĺů

Pŕece ně n í reąl izoýa lel ných fna nćn íc h
akliý nq reálnou hodnolu

Podíl na oslalnín úplnén výsledku
jedn o le k úč lovą nýc h ekv iva l en č n í ile lo dou

Úgny vysleĺel za ĺčeaní obdolŕ

Příspěvek akcionářů

Ęplata dividend

Nabyti a úbytky nekontro|ních podílů bere
zĺĚn v ovládání

celkow trmsakce 3 rlfftniky společnosÍi
účtowé přím do rłro Íniho kaf tíJu

Efekt z prodeje dceřiných společností

Bnise ostatních kapitálových nástrcjů

Vyplacení výnos ů z os tatních kapitálových
nástrcjů
Převod do neĺozdělených zisku

ZůsJatek k 30. čemu 2015

sl8 3E9 396 305

56982

936 904

56 982

-1Ż 3E2

-I 081

-1 I 534

233

t4 t7E -48286 s6 3lE 95 087 I 031 991

33qŻ 60374

-l 3ll -13 693

607 474

-1 918 -13 452

-848 -11 534

-1 08t

- -tt53l

233

l0l 893 47 92

23

-848 -1 1 534 44 600

149 EEs

2 783-66

56 962

2972

2 081 46 681

- 149 8E5

-3 008 -3 008

3 t6 5949

101 893 47 992 -123

4 085

-66

4 321

2 97Ż

-t 66

4 085

152 668

4 32t

_l 66ó

158 1s2826

-136 -136

- 4321

- -t 666

620282 47 992 r8 140 -49 134 49 039 97 190 I 234 017
Zdĺo.1: Mezitimí účetní ávěĺka Skupiny k 30 čewnu 2016 a2015
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Soudní, sprdvní a arbitrdžní řízení
Podle informací dostutných Emitentovi dne 10. srpna 20l.6 byl vydán rozhodčí nález Rozhodčího soudu při
Hospodĺářské komoře České republiky a Agrámí komoře Č".Ře rěpubliky, podle kterého byl České expońní
bance' a.s. pÍiznán proti Ručiteli náľok Z titulu ručení za dluhy společnosti SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s'
nazaplacení částky 10.649.158,7l EUR spolu s příslušenstvím ve výši Ż.453.821,12 EUR, a to (i) úroku ve
výši 4'5 % od 18. února 2015 do zaplacení jistiny, (ii) úľoku ve ýši l0 oÁ od 18. února 2015 do zap|aceni
jistiny, (iii) poplatku za zahájení rozhodčího Íízeni ve \ľýśi 4.216.738 Kč, a (iv) nákladů pľávního zastoupení
v rozhdočím ŕizení ve \ľýši 3'254.356 Kě, tj. v součtu 13.380.031 EUR. V současné době je připravována
ž'aloba na zrušení ľozhodčího nálezu Z titulu pochybení v ŕizení i při vydání ľozhodčího nálezu, kterou je
nutno podat do 15. prosince 2016' Zároveň jsou analyzovány možnosti využití dalších právních prostředků,
zejména zda je možné domáhat se náhľady škody, případně bezdůvodného obohacení, v dalším Íízeni.
Kromě ýše uvedeného sporu nebyl Ruěitel za období posledních 12 (dvanáct) měsíců účastníkem żádného
jiného soudního řízeni, správního ani rozhodčiho Íízení, které by mohlo mít nebo mělo ýznamný negativní
vliv na finanční situaci Ručitele'

Významnó změnafinanční nebo obchodní situace Ručitele

Ručitel získal v prosinci 2015 8,450Á podíl v Poštové bance, a's. od společnosti ISTROKAPITAL SE, čímž
dosáhl podílu v Poštové bance ve výši 98,46 Yo'Dne i8. března 2016 Ručitel emitoval peľpetuitní certifikáty
v celkovém objemu 200 mil. EUR. Celá emise byla upsána společností CEFC Hainan International Holdings
Co., Ltd. Perpetuitní cenifikáty byly uznány do regulačního kapitálu Tier 1. Dne29.bŕezna2Ol6 podepsali
akcionáři Ruěitele několik smluv, jejichž výsledkem bude za podmínky získání příslušných schválení ze
strany regulačních orgánů naýšení podílu skupiny CEFC v Ručiteli na 50 oÁ' Celková hodnota naýšení
zák|adníhojmění Ručitele představuje aż237,5 mil. EUR. Kromě těchto událostí od 31. prosince 2015, tedy
data, ke kterému byla sestavena poslední auditovaná účetní závěrka Ručitele' nedošlo k dalším změnám ve
finanční a obchodní pozici Ručitele, které by bylo možné hodnotit jako ýzĺamné'

Významné smlouvy

Podle nejlepšího vědomí Emitenta Ručitel neuzavřel źádné ýznamné smlouvy mimo běžného předmětu
svojí činnosti popsaného v tomto Pľospektu' kteľé by mohly vést ke vzniku povinností nebo náľoku
kteréhokoliv ělena Skupiny, kteý by byl podstatný pro schopnost Ručitele plnit dluhy z Ručitelského
prohlášení.
Následující smlouvy, ýkající se financování a finančních investic, povatuje Emitent za ýznamné pro
podnikání Ručitele (stav k 30. zźlří2016):
o Ručitel je v pozici dlužníka vůči společnosti J&T Global Finance III.' s.r.o., lČo: ąl 10l 181. Ručitel

měl k 30' záÍi2016 se společností uzavŕené dvě úvěrové smlouvy. Ke dni 30. záŕí 20l6 představovala
čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 384.570 EUR z celkového limitu 100.000.000 EUR, resp.
9.886'000 EUR z celkového limitu 10.000'000 EUR. Splatnost tivěru je 2I. června 2016, resp. 20.
prosince 2016. K datu prospektu byl úvěr se splatností Żl. č,ervna201616 prolongován do 3 1. prósince
2016.

o Ručitel je v pozici dlužníka vůči spoleěnosti J&T Global Finance fV., B' V', IČo: 604117 40. Ručitel
měl k 30. zźlŕí20|6 se společností uzavŕené dvě úvěrové smlouvy. Ke dni 30. záři 2016 představovala
čerpaná a dosud nesplacená částka űvéru 5.202.527'35Ż Kč z celkového limitu 5'268.000.000 Kč,
resp.57.766.500 Kč z celkového limitu 5'7.766'500 Kě' Splatnost úvěru je dne 15. zźlÍí2017, resp. 21.
října20Í6. K datu pľospektu byl úvěr se splatností21.tijna2O16 prolongován do20.Ííjna2Ol7.

o Ručitel je v pozici dlužníka vůči společnosti J&T Global Finance V., s.r.o', lČo: ąl 916036. Ke dni
30. zátří 2016 představovala ěerpaná a dosud nesplacená částka űvětu l47.699.760 EUR zcelkového

16Nesplacenáčastúvěrusplatného2l června2016 1enavźzanánasplaceníkuponůzdtuhopisůemitovanýchJ&TGlobalFinanceIlI.,s.ro,které
jsou aktuáIně předmětem dědického řízení. Úvěr byl tak prolongován ajeho splacení se očekává do 3l prosince 20l6.
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limitu 150.000.000 EUR. Splatnost úvěru je dne 12. prosince 2018.
o Ručitel je v pozici dlužníka vůěi společnosti J&T Global Finance VI., s.r'o., lČo: so l95 l3l. Ke dni

30. zttři 20l6 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 98.952'370 EUR z celkového
limitu 100.000.000 EUR. Splatnost úvěru je dne29.řijna20l9.

o Dne 30. prosince 2013 uzavÍel Ručitel v pozici dlužníka smlouvu o úvěru se společností J&T Integris
Group Limited' IČo: ooHg207436,jako věřitelem' na jejímžzákladě Ručitei získal možnost ěerpat
txěr až. do výše Ż00.454.00l EUR. Ke dni 30. záři2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená
částka úvěru 180'142'l39 EUR. Splatnost úvěru je dne 15' prosince 2016.

o Dne 18. pľosince 2015 uzavŕel Ručitel v pozici dlužníka smlouvu o úvěru se společností Equiý
Holding, a.s., IČo: 00l0005005, jako věřitelem, na jejím ź záklađě Ručitel získal móžnost čerpat úvěr
aŽ do výše l.355.l97 .330 Kč. K 30 ' záÍí 20l6 představovala čeľpaná a dosud nesplacená částka úvěľu
1.084.538.615 Kč. Splatnost úvěruje dne 18. prosince 2016'

o Dne 16. prosince 2014 uzavÍel Ručitel v pozici dlužníka smlouvu o úvěru s právnickou osobou jako
věřitelem, na jejímž,zźtkladě Ručitel získal možnost čerpat txěr až do r"ýše 37.500'000 EUR. Ke dni
30. záři 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 37.500.000 EUR. Splatnost
úvěruje dne 19. pľosince 20ló'

o Ručitel je v pozici dlužníka vůči spoleěnosti Poštová banka, a.s., IČo: 31 34O 890' Ke ďni 30. září
2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 18.106.266 EUR zcelkového limitu
30'000.000 EUR. Splatnost úvěru je dne l7. březnaŻ\l7 '

o Ručitel jako vystavitel směnky ve pľospěch české pľávnické osoby se zavázal uhľadit finanční částku
ve výši 320.000.000 Kč dne Ż9. záÍí2017 '

o Ručitel jako vystavitel směnky ve prospěch české právnické osoby se zavźna| uhradit finanční částku
ve výši 100.000.000 Kč dne 12' dubna2017.

o Ručitel je v pozici dlužníka vůči irské právnické společnosti, ke dni 30. záři 201ó představovala
čeľpaná a dosud nesplacená ěástka 20.000.000 EUR z celkového limitu 20.000'000 EUR. Splatnost
dluhového instrumentu je 25. záŕí 2022.

o Ručitel je v pozici dlužníka vůěi irské právnické společnosti, ke dni 30. zttÍ'í 2016 představovala
čerpaná a dosud nesplacená částka 27.000.000 EUR z celkového limitu 27.000.000 EUR. Splatnost
dluhového instrumentu je 25. září Ż0ŻŻ'

o Ručitel je v pozici dlužníka vůči Ęperské právnické společnosti, ke dni 30. září 2016 představovala
ěerpaná a dosud nesplacená částka 3'000.000 EUR z celkového limitu 3.000.000 EUR. Splatnost
dluhového instrumentu je 25 ' září 20Ż2.

o Ručitel uzavřel dne 3. prosince 2013 smlouvu o půjčce s Ępeľskou právnickou osobou, na jejímż
základě se Ručitel jako věřitel zavźual poskýnout spoleěnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. zźtří 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru l.108'65l'438 Kě
z celkového limitu 1.110'000.000 Kč. Splatnost úvěru nastává dne l5. prosince 2016.

o Ručitel uzavřel dne l2. srpna 2015 smlouvu o půjčce s kyperskou právnickou osobou, na jejímž
zźtkladě se Ruěitel jako věřitel zavázal posĘrtnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředĘ' Ke
dni 30. zttÍí 2016 představovala ěerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 403.05 l.189 Kč z celkového
limitu 467.100.000 Kč' Splatnost úvěru nastává dne l5. prosince 20l6.

o Ručitel uzavřel dne 31. prosince 2013 smlouvu půjčce s kyperskou právnickou osobou, na jejimž'
základě se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout společnostijako dlužníkovi finanční pľostředky' Ke
dni 30' záři 2016 představovala ěerpaná a dosud nesplacená ěástka ilľěru 4'1.369.000 EUR. Splatnost
úvěru nastává dne 3l' prosince 2016.

o Ručitel uzavřel dne 1' lednaŻ}I4 smlouvu o půjěce s kyperskou právnickou osobou, na jejímž zźkIadě
se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředĘ. Ke dni 30.
září 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka űvěru 3.925.899 EUR z celkového limitu
4.000.000 EUR. Splatnost úvěru nastźwá dne 3 1 ' prosince 20l 6.

o Ruěitel uzavřel dne 3. prosince 2013 smlouvu o půjčce s kyperskou pľávnickou osobou, na jejímż
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základě se Ruěitel jako věřitęl zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. zźłří 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka txěru 226.892'58l Kč z celkového
limitu 255.000.000 Kč' Splatnost úvěru nastává dnę 31. prosince 20l6.

o Ručitel uzavřel dne 31. prosince 2013 smlouvu o půjčce s kyperskou právnickou osobou, na jejimź
základě se Ručitel jako věřitel zaváza| posĘrtnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředĘ' Ke
dni 30. zźtří 2016 představovala č,erpaná a dosud nesplacená částka úvěru 44'582.071 EUR' Splatnost
úvěru nastává dne 31. prosince 2016.

o Ručitel uzavřel dne 3. prosince 2013 smlouvu o půjčce s kyperskou právnickou osobou, na jejímž
základě se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout spoleěnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. záÍi2016 představovala ěerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 857.705.439 Kč z celkového
limitu 1.005.000'000 Kč. Splatnost livěľu nastává dne 31' pľosince 2016'

o Ručitel uzavřel dne 3l. prosince 2013 smlouvu o půjěce s Ęperskou pľávnickou osobou, na jejímż
zák|adě se Ručitel jako věřitel zaváza| posĘrtnout spoleěnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. záři 2016 představovala ěerpaná a dosud nesplacená částka ívěru 47.369.000 EUR. Splatnost
úvěru nastává dne 31. prosince 2016.

o Ručitel uzavřel dne 25. srpna 2016 smlouvu o půjčce s Ępeľskou právnickou osobou, na jejímż
základě se Ručitel jako věřitel zaváza| posĘrtnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30' záÍí Ż016 představovala č,erpaná a dosud nesplacená ěástka úvěru l3.200.000 EUR. Splatnost
úvěru nastává dne 25. srpna2077 .

o Ruěitel uzavřel dne 31. pľosince 2013 smlouvu o půjčce s kyperskou právnickou osobou, na jejimž'
základě se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi ťrnanční prostředĘ. Ke
dni 30. zźtří2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru l '24l.973.216 Kč. Splatnost
úvěru nastává dne 3 1. prosince 2016.

o Ručitel uzavřel dne l0. června 201ó smlouvu o půjěce s kyperskou právnickou osobou' na jejimž'
ztkladě se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout spoleěnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. záři 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 49'003.6l0 Kč' Splatnost
úvěru nastává dne 9. června2017 '

o Ručitel uzavřel dne 31. prosince 2013 smlouvu o půjěce s kyperskou právnickou osobou' na jejímź.
základě se Ruěitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. zźłří2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka tlvěru2l.778.677 EUR. Splatnost
úvěru nastává dne 3 1. prosince 20l6.

o Ručitel uzavřel dne 2. prosince 2013 smlouvu o půjčce se společností J&T MINOzuTIES
PoRTFoLIo LIMITED, IČo: 0oÍIE260754, na jejímž zź,ikladé se Ručitel jako věřitel zavázal
poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke dni 30. zźłří 2016 představovala
ěerpaná a dosud nesplacená částka iryěru 37 '275.955 EUR z celkového limitu 40.000.000 EUR.
Splatnost úvěľu nastává dne 3l. prosince 2016.

o Ruěitel uzavřel dne Ż. pľosince 2013 smlouvu o půjěce s kyperskou právnickou osobou, na jejimź
základě se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředĘ. Ke
dni 30. záŕi 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 23.159.438 EUR. Splatnost
úvěru nastává dne 3l. prosince 2016.

o Ručitel uzavřel dne 28. dubna 2016 smlouvu o půjěce s kyperskou právnickou osobou, na jejímž
základě se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout spoleěnosti jako dlužníkovi finanění pľostředky. Ke
dni 30. záŕí 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená ěástka úvěru 80'575.000 EUR. Splatnost
úvěru nastává dne 30. ěeľvna20l7.

o Ruěitel uzavřel dne 16. bÍezna 2016 smlouvu o půjčce s kyperskou právnickou osobou, na jejímž
základě se Ručitel jako věřitel zavázal posĘ'tnout společnosti jako dlužníkovi finanční pľostředky. Ke
dni 30. září pÍedstavovala čeľpaná a dosud nesplacená částka úvěru 11.670.903 EUR. Splatnost úvěru
nastává dne l6. března2017.

o Ručitel uzavřel dne 3l' prosince 2014 smlouvu o půjěce s kypeľskou právnickou osobou, na jejímŽ
základě se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout spoleěnosti jako dlužníkovi finanění prostředky. Ke
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dni 30. záŕipředstavovala čerpaná a dosud nesplacená ěástka úvěru 9.154.479 EUR. Splatnost úvěru
nastává dne 3 l. pľosince 2016.

Ruěitel uzavřel dne 27 . čeľvna 2016 smlouvu o půjěce s ruskou pľávnickou osobou, na jejímž základě
se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke dni 30'
září představovala č,erpaná a dosud nesplacená částka úvěru 18.500.000 EUR zcelkového limitu
30.000.000 EUR. Splatnost úvěru nastává dne 28' čęrvnaŻ0l7 '
Ručitel nakoupil podřízené nezajištěné peľpetuitní ceľtifikáty společnosti J&T Banka' a.S. V hodnotě
11.038.9s0 EUR.
Ručitel uzavřel dne l0. června 201ó smlouvu o půjčce s Ęperskou právnickou osobou, na jejímż
záłkladé se Ručiteljako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředĘ' Ke
dni 30. zźtřípŕedstavovala čerpaná a dosud nesplacená částka űvěru220.080'322 Kč. Splatnost úvěru
nastává dne 9. č,eľvna20l6.

Ručitel uzavtel dne 16. února 2015 smlouvu o půjěce se slovenskou Ąlzickou osobou, ĺa jejímž,
základě se Ručitel jako věřitel zaváza| poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. záŕi2016 představovalaěerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 980.000.000 Kč' Splatnost
úvěru nastává dne 3l. prosince 2016.

Ručitel lzavÍęl dne 16' února 2015 smlouvu o půjčce se slovenskou |zickou osobou, na jejímż
základé se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky' Ke
dni 30' záři 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěru 980.000.000 Kč. Splatnost
úvěru nastává dne 31. prosince 2016.

Ruěitel uzavÍel dne 17. prosince 2015 smlouvu o půjčce s kyperskou právnickou osobou, na jejímž
základě se Ruěitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. záŕi 2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěľu 321.1 8] .33O Kě z celkového
limitu 32L187 '330 Kč. Splatnost úvěru nastává dne 31. prosince 20ló.
Ručitel uzavře| dne 25' sľpna 2016 smlouvu o půjčce s kyperskou právnickou osobou, na jejímź
zćtk|adě se Ručitel jako věřitel zavtyal posĘrtnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředĘ. Ke
dni 30. záÍí2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěľu 18.300.000 EUR. Splatnost
úvěru nastává dne 25. srpna2017 .

Ručitel uzavŕe| dne 14' června 2016 smlouvu o půjčce se irskou právnickou osobou, na jejímżzák\adě
se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke dni 30.
záÍí 2016 představovala čeľpaná a dosud nesplacená ěástka úvěru 8.500.000 EUR. Splatnost úvěru
nastává dne 14. ěervna2077.

Ručitel uzavřel dne 28. července 2016 smlouvu o půjčce se slovenskou právnickou osobou, na jejímž
základé se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout spoleěnosti jako dlužníkovi finanční prostředky' Ke
dni 30. záři2016 představovala ěerpaná a dosud nesplacená částka ixěru 16.Ż16'l99 EUR. Splatnost
úvěru nastává dne l0. ínora20l7.
Ručitel uzavŕel dne 31. srpna 2016 smlouvu o půjčce s kyperskou pľávnickou osobou, na jejímž
základě se Ručitel jako věřitel zavázal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční pľostředky. Ke
dni 30. záři2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená ěástka úvěru 12'400.000 Kč z celkového
limitu 25.000'000 Kč. Splatnost úvěru nastává dne 3 1. srpna2017 .

Ručitel uzavřel dne 8. sľpna2016 smlouvu o participaci napůjčce pľo českou právnickou osobou' na
jejímž, zźtkladě se Ručitel jako věřitel poskytnul spoleěnosti jako dluŽníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. záři 2016 představovala ěeęaná a dosud nesplacená ěástka úvěľu 400.000.000 Kč. Splatnost
úvěru nastává dne 28. dubna 2034.

Ručitel uzavřel dne 18. března 2016 smlouvu o půjčce se slovenskou právnickou osobou' na jejímž
zák|adě se Ručitel jako věřitel zavźzal poskýnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. záři 2016 představovala ěeľpaná a dosud nesplacená částka rivěľu 3.500.000 EUR z celkového
limitu 3.500.000 EUR. Splatnost úvěru nastává dne 30. č,ervna2017.
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o Ručiteluzavřel dne23. června 201ó smlouvu o půjčce se slovenskou právnickou osobou, na jejímż
zák|adě se Ručitel jako věřitel zaváza| posĘrtnout společnosti jako dlužníkovi finanční prostředky. Ke
dni 30. září2016 představovala čerpaná a dosud nesplacená částka úvěľu 8.000.000 EUR z celkového
limitu 8.000'000 EUR. Splatnost úvěru nastává dne23. č,ervna}}l7.

V někteých případech ýše uvedených smluv považuje Emitent identifikaci druhé smluvní strany za
obchodní tajemství nebo se jedná o obchody, kde se zavtzal identitu druhé smluvní stľany neodhalit. U
těchto smluv proto nejsou relevantní protistrany konkrétně identifikovány.

Infoľmace třetí stľany a pľohlášení znalců

V této kapitole ,Jnformace o Ručiteli" nebyly použiĘ prohlášení připisovaná určité osobě jako znalci
s ýjimou zpráv auditora k účetním závěrkám Ručitele. Auditor Ručitele nemáżádný zájemv Ručiteli'

Emitent potvrzuje, že informace pocházející od třetích stľan byly repľodukovány přesně a podle vědomí
Emitenta nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kteným by reprodukované informace byly nepřesné
nebo zavádějící. Emitent ale nemůže zaruč,it přesnost a správnost těchto údajů.

DokumenĘ k nahlédnutí

V pracovních dnech v době od 9.00 do 16.00 hod. lze v sídle Emitentana adľese Pobřežní 297ll4, Karlín'
186 00 Praha 8. nahlédnout do následujících dokumentů (nebo jejich kopií):

o Zahajovací rozvaha Emitenta zpracovaná ke dni l8. ěervence 2016 (součást auditované mezitimní
závěrky Emitenta k30. zátíŻ016),

o Mezitimní účetní závěrka Emitenta zpracovanáke dni 30. záÍí 2016 (včetně ýroku auditora),
o Konsolidovaná účetní závěrka Ruěitele zpracovaná ke dni 31. prosince 2014 (vč,etně ýroku auditora),
o Konsolidovanáúčetní závérkaRučitele zpracovanáke dni3l. pľosince 2015 (včetně výroku auditoľa),
o Konsolidovaná účetní závěrka Ruěitele zpracovanáke dni 30. června 2016 (neauditovaná)'
. Yýkazł dceřiných spoleěností Ručitele za poslední účetní období odpovídající kalendářnímu ľoku

2015 a účetní období odpovídající kalendářĺímu roku 20l4;
o Zakladatelská listina Emitenta;
o Zakladatelská listina a platné znění stanov Ručitele;
. Ruěitelsképrohlášení;
o Smlouva o umístění dluhopisů; a
o Smlouva s Administrátorem.

Upozoľnění

NenĹli uvedeno jinak, veškeré finanční údaje Ručitele uvedené v Prospektu pochźní z konsolidovaných
účetních závěrek Ručitele (resp. Předcházející mateřské společnosti, jejímž. právním nástupcem je Ručitel)
sestavených v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) přijadmi Evropskou Unií
aprůběžné konsolidované účetní záxěrky Ručitele za období šesti měsíců končících 30. června 201ó
sestavené v souladu s IFRS.

Některé hodnoý uvedené v tomto Pľospektu byly upraveny zaokrouhlením. To kromě jiného znamená, źe
hodnoĘ uváděné pro stejnou infoľmační položku se mohou na různých místech mírně lišit a hodnoý
uváděné jako součet někteých hodnot nemusí bý aritmetickým souětem hodnot, zekteýchvychäzi.

Při uvádění informací pocházejícich z interních odhadů a ana|ýz Emitent vynaložil veškerou přiměřenou
péči, avšak přesnost takovýchto informací Emitent nemůže zarlěit. Jakékoliv předpoklady a ýhledy,
dkající se budoucího v'-ývoje Emitenta a Skupiny' jejich finanční situace' okruhu jejich podnikatelské
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ěinnosti nebo postavení na trhu nelze pokláďat za prohlášení nebo zźnazný slib Emitontą ýkající se
budouoích událostí nebo v'ýsledků vzhledem k tomu, že ýto budoucí události a qýsledĘ zźtvisi na
okolnostech a událostech, které Emitent nemůže úplně nebo zčásti ovlivnit' tnvestoři, kteří mĄi zátjem o
koupi Dluhopisů, by měli provést vlastní ana|ýzu jakýchkoliv vývojových tręndů nebo ýhledů, uvedených v
tomto Prospektu, a svoje investiční rozhodnuti založitna výsledcích takoýchto samostaürýeh arlalýz'
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ZDANĚNÍ A DEvIZovÁ nncur,łcn

Budoucím nabyvatelům Dluhopisů se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňov'ými poradci o
daňových a devizově právních důsledcích koupě, pľodeje a držení Dluhopisů a přijímání plateb úroků
z Dluhopisů podle daňov'ých a devizových předpisů platných v České republice a v zemích. ;";i"l'z .j.ou
rezidenĘ nebo daňoými rezidený, jakož' i v zemich, v nichž ýnosy z držby a prodeje Dluhopisů mohou
býzdaněny.

Následující stručné shrnutí zdaňováni Dluhopisů a devizové regulace v České republice vychází zejména ze
zźtkona č,. 58611992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a zźlkona č). 21911995 Sb., devizoý zákon, v
platném znění (''Devizoý zákon''), a souvisejících právních předpisů účinných k datu vyhotovení tohoto
Prospektu, jakoż i z obvyklého ýkladu těchto zákonű a dalších předpisů uplatňovaného českými správními
iňady a jinými státními orgány a známého Emitentovi k datu vyhotovení tohoto Pľospektu. Veškeré
informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných pľávních předpisech' které
mohou nastat po tomto datu, nebo ve qýkladu těchto právních předpisů, kteý může byt po tomto datu
uplatňován. Toto shrnutí neřeší případné specifické dopady konkľétních smluv o zamezeni dvojímu zdanění,
kteľé mohou byt případně aplikovatelné u někteých nabylĺatelů Dluhopisů' Níže uvedené informace
nepředstavují vyč,erpéuající popis moźných daňových a devizových dopadů souvisejících srozhodnutím
koupit, držet ći prodat Dluhopisy'

V případě změny příslušných právních předpisů nebo jejich ýkladů v oblasti zdařlování Dluhopisů oproti
režimu uvedenému níže, bude Emitent postupovat dle takového nového režimu. Pokud bude Emitent na
základě změny právních předpisů nebo jejich výkladů povinen provést srážĘ nebo odvody đaně z příjmů z
Dluhopisů, nevznikne Emitentovi v souvislosti s provedením takov,ýchto sľážek nebo odvodů vůči
vlastníkům Dluhopisů povinnost doplácet jakékoli dodateěné částĘ jako náhľadu zatakto provedené srážky
ěi odvody. V následujícím shrnutí nejsou uvedeny daňové dopady související s držbou nebo prodejem
Dluhopisů pro investory, kteří v České republice podléhají zvláštnímu ľeŽimu zdanění (např. ińvestiění'
podílové nebo penzijní fondy).

Zdanění v české ľepublice

Úrokový příjem

Úrok vyplácený fyzické osobě' kteráje českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně Ązzické
osoby, která není českým daňov'ým rezidentem), podléhá srážkové dani vybírané uzdroje (tj' Emitentem při
v,ýplatě) ve ýši 15 %o (pro rok 2016)'

Úrok vyplácený fozické osobě, která není českým daňovým rezidentem a současně je daňoqým rezidentem
(i)jiného členského státu EU, (ii) dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo (iii) třetího
státu, se kteým má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlóuvu o zamezení' dvojího
zdanění, mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňov'ých zźtleżitostech pro oblast daní z
příjmů, včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, podléhá srážkové dani ve výši 15 oń, nestanoví-li
příslušná smlouva o zamezeni dvojího zdanění sazbu nižší. V ostatních případech se uplatní srážková daň ve
výši 35 %o (pro rok 2016).

Úrok vyplácený právnické osobě, která je ěeským daňoým rezidentem (nebo české stálé provozovně
pľávnické osoby, kteľá není českým daňovým ľezidentem), nepodléhá sráŽkové dani, nýbrž tvoří součást
obecného zźtkladu daně a podléhá daniz příjmů právnických osob v sazbě 19 oÁ (pro rok 20l6).

Úrok vyplácený právnické osobě, kteľá není česĘm daňovým rezidentem a současně je daňoým
rezidentem (i) jiného členského státu EU, (ii) dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský pľostoľ, nebo
(iii) třetího státu, se kteým má Česká republika uzavřenu platnou a ú8innou mezinárodní smlouvu o
zamezení dvojího zdanění, mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňoých záležitostech
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pro oblast daní z přijmů' včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, podléhá srážkové dani ve výši 15 oÁ,

nestanovĹli příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění sazbu nižší. V ostatních případech se uplatní
srážková daň ve výši 35 %o (pro rok 20l6).

Výše uvedenásráżkadaně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Zák|ad'daně a sražená daň
se u jednotlivého příjemce nezaokrouhlují a celková částka daně sľaŽenáplátcem se zaokrouhluje na celé Kě
dolü. Základ srážkové daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně.

Shrnutí ýše předpokládá, že příjemce úroku je jeho skutečným vlastníkem' Smlouya o zamezení dvojího
zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímžjě příjemce úrôku rezidentem, může zdanění úľoku v Čőské
republice vyloučit nebo snížit sazbu daně. Nĺĺrok na uplatnění ýhodnějšího daňového režimu upraveného
příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu zdaněníje podmíněn doložením pofrrzení o daňovém domicilu
příjemce úroku. Plátce úroků nebo platební zprostředkovatel můŽe po příjemci poŽadovat poskýnutí údajů
potřebných pro splnění oznamovacích povinností podle směrnice EU o zdaňování příjmů z úspor.

Určité kategoľie poplatníků (např. nadace, Garanční fond obchodníků s cennými papíry atd') mají za
stanovených podmínek nárok na osvobození riľokových příjmů od daně z příjmů' Podmínkou pro toto
osvobození j e, že doloŽí plátci úroku nárok na toto osvobo zení v dostatečném předstihu před jeho ýplatou.

Příjem z prodeje

Příjmy z prodeje Dluhopisů realizované ýzickou osobou, která je če-ským daňovým rezidentem (nebo stálou
provozovnou daňového nerezidenta - fyzické osoby umístěnou v Ceské republice) se obecně zahrnují do
běžného základud,aně z příjmů ýzických osob podléhajícího sazbě daně ve ýši 15 %' Pokud Dluhopisy
nebyly Ą'zickou osobou zahrnuý do obchodního majetku a doba mezi nabytím a prodejem Dluhopisů
přesáhla dobu 3 let, je příjem z prodeje Dluhopisů osvobozen od daně. Navíc, pokud úhrn příjmů z prodeje
Dluhopisů, resp. vešker1ých cenných papírů, nepřesáhne u Ęzické osoby v jednom kalendářním ľoce částku
100.000 Kč, je tento příjem osvobozen od daně i při nedodržení ýše uvedeného tříletého ěasového testu.

Příjmy z prodeje D kou osobou, kteráje ěeským daňovým rezidentem (nebo
stálou provozovnou nické osoby umístěnou v České republice), se zahrnují do
obecného zák|adu d íslušnou sazbou daně z příjmů právnických osob (l9 % v
roce 2016)' U základního investičního fondu je sazba 5 %o v roce 2016; u fondu penzijni společnosti a
instituce penzijního pojištění s ýjimkou penzijní spoleěnosti nebo obdobné spoleěnosti obhospodařující
fondy obdobné fondům penzijního pojištění je sazba0%ov roce 2016. Ztráý z pľodeje jsou obecně daňově
uznatelné.

Příjmy z prodeje Dluhopisů realizované českým daňovým neľęzidentem (Ąlzickou i právnickou osobou),
kteý je však rezidentem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostou' které
plynou od českého daňového rezidenta nebo od stálé provozovny ěeského daňového nerezidenta umístěné v
Ceské republice, jsou obecně předmětem zdanění obecnou sazbou dané z příjmů (I9 % u právnických osob,
15 %o u fuzických osob v roce 2016), nestanoví-li příslušná smlouva o zamezeni dvojího zdanění lzavÍena
Ceskou republikou jinak nebo nenĹli tento příjem osvobozen od daně z příjmů fuzických osob (viz vyše).

Pokud jsou Dluhopisy pľodávány českým daňovým neľezidentem , kteÚ současně není daňov.ým rezidentem
ělenského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo pokud příslušná smlouva o
zamezení dvojího zdaněni uzavřená Českou republikou nestanovijinak, je kupujicí (český daňový rezident)
obecně povinen srazit zajištění daně ve výši I %o z příjmu z pľodeje Dluhopisů. Toto zajištění daně je
započitatelné na ýslednou daňovou povinnost českého daňového nerezidenta v České republice.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou
dluhopisů rezidentem, műže zdanéní zisků z prodeje dluhopisů v

jejímź je prodávající vlastník
republice včetně zajištění daně

lyloučit. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezeni dvo|ího zdaněni může b1ýt

a zemí,
České
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podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se na
příjemce platby skutečně vńahuje.

I)evizová ľegulace

Dluhopisy jsou tuzemskými cennými papiry ve smyslu Devizového zákona. Jejich vydźtvźni a nab;ývání není
v Ceské republice předmětem devizové regulace. V případě, kdy příslušnámezinárodní dohoda o ochraně a
podpoře invęstic uzavŕená mezi Českou ľepublikou a státem, jehož' rezidentem je příjemce platby, nestanoví
v'ýhodnější zachtveni, mohou cizozemśtí vlastníci Dluhopisů podle českých právních předpisů (nestanovĹli
Devizový zźtkon nebo zvláštní zákon jinak) nakoupit peněžní prostředĘ v cizí měně za ěeskou měnu nebo
naopak bez devizoých omezení a transfeľovat tak výnos z Dluhopisů, částky zaplacené Emitentem v
souvislosti s uplatněním práva vlastníků Dluhopisů na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem, případně
splacenou jmenovitou hodnotu Dluhopisů z České republiky v cizí č,i české měně. Na základě Devizového
zákona může vláda při nepříznivém vývoji platební bilance, kteý bezprostředně a váżně ohrožuje platební
schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní měnovou rovnováhu České republiĘ, vyhlásit nouzoý stav v
devizovém hospodářství. V době nouzového stavu v devizovém hospodářství, je_li bezprostředně a vážně
ohrožena platební schopnost vůči zahranič,í, je zakźnáno: a) nabýat devizové hodnoĘ za ěeskou měnu' b)
provádět veškeré úhrady z tuzemska do zahranilč,í, včetně převodů peněžních pľostředků mezi bankami a
jejich pobočkami, c) ukládat peněžní prostředky na účtech v zahranič,í, nenĹli vydáno devizovým oľgánem
zvláštní povolení. V době nouzového Stavu v devizovém hospodářství'je-li bezprostředně avážně ohľožena
vnitřní měnová rovnováha Čęské republiky, je zakázáno: a) prodávat tuzemské cenné papiry cizozemcům, b)
přijímat finanční úvěry od cizozemců, c) zřizovat v tuzemsku űčý cizozemcům a ukládat peněžní prostředky
na účý cizozemctl, d) převádět peněžní prostředky ze zahranič,í do tuzemska mezi bankami a jejich
pobočkami, nenĹli vydáno devizovým orgánem mláštní povolení.

vYMÁHÁNÍ sournoMoPRÁvNÍcn ľÁnorŮ vŮü EMITENTovI

Tato kapitola ,,Vymáhání soukromoprávních nároků vůči Emitentovi" je pouze shľnutím určiých právních
souvislostí českého práva ýkajicích se vymáhání soukľomoprávních nároků spojených s Dluhopisy vůči
Emitentovi. Toto shrnutí nepopisuje jakékoli prźlvni souvislosti vymáhání uvedených nároků vyplývající z
právních předpisů jakéhokoli jiného státu než České republiky. Toto shľnutí vychází z ptźrvníci předpisů
účinných k datu vyhotovení tohoto Prospektu a jejich převažujícího ýkladu a miŽe podléhat následné
zméně (i s případnými retľoaktivními úěinĘ). Informace, uvedené v této kapitole jsou předloženy jen jako
všeobecné informace pro charakteľistiku právní situace, a byly získány z veřejně přístupných dokumentů.
Emitent ani jeho poradci nečiní žádné prohlášení, ýkající se přesnosti nebo úplnosti infoľmací zde
uvedených. Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se neměli spoléhat na infoľmace zde uvedené a doporučuje
se jim posoudit se svými právními poradci otźuky vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi v
kaźdém příslušném státě.

Dluhopisy jsou vydány českým Emitentem podle českého práva. Pro soudní řízeni v souvislosti s Dluhopisy
jsou příslušné obecné soudy České republiky. Emitent neudělil souhlas s příslušnosti zahraniěního souđu v
souvislosti s Dluhopisy ani nejmenoval žádného zástupce pro soudní ŕízení v jakémkoliv zahraničním státě.
V důsledku ýše uvedeného může bý pro nabyvatele Dluhopisů nemoŽné podat v zahraniěí žalobu nebo
zahájitjakékoli řízení proti Emitentovi nebo požadovat u zahraničních soudů vydźní soudních rozhodnutí
pľoti Emitentovi nebo plnění soudních rozhodnutí vydaných takoými soudy, které jsou založeny na
ustanoveních zahľaničních právních předpisů' Emitent upozorňuje, že podle jeho vědomostí soudy České
republiky by meritorně nejednaly o žalobě vznesené v České republice na zétklradě jakéhokoli poľušení
veřejnoprávních předpisů kteréhokoli státu kľomě České republiky Ze strany Emitenta' zejména olakékoli
žalobě pro porušeníjakéhokoli zahraničního zákona o cenných papíľech.

V případech, kdy Česká republika uzavřęla s určiĘým státem (mimo ělenské stáý EU) mezinaľodní smlouvu
o uznání a ýkonu soudních rozhodnutí, řídí se vykon soudních rozhodnutí takového státu příslušnými
ustanoveními dané mezináľodní smlouvy. Při neexistenci takové smlouvy mohou bý ľozhodnutí cizích
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Soudů uznána a vykonána v Ceské ľepublice za podmínek stanovených v zákonu č. č. 9ll2O12 Sb' o
mezinárodním právu soukromém, ve zněni pozdějších předpisů (,,ZMPS,.).

Podle ZMPS nelze rozhodnutí soudů ciziho státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o pľávech a povinnostech, o
kteých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České ľepublice soudy, śtejně jako cizí
soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (společně dále pro ričely tohoto odstavce
také jen ,,cizí tozhodnutí") uznat ani vykonat' jestliže (i) věc nźieží do v'ýlučné pravomoci českých soudů,
nebo jestliže by Íízení nemohlo bý pľovedeno l żádného orgánu ciziho státu, kdyby se ustanovení o
příslušnosti českých soudů použilo na posouzení pravomoci cizího orgánu, ledaže se ričastník řízení, proti
němuž cizí rozhodnutí směřuje, pľavomoci cizího orgánu dobrovolně podrobil; nebo (ii) o témže právním
poměľu se vede Íízení u českého soudu a toto řízení bylo zahájeno dříve, než bylo zahájeno Íízení v cizině, v
němž bylo vydáno rozhodnutí, jehož uzntní se navrhuje; nebo (iii) o témže pľávním poměru bylo českým
soudem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v České republice již uznáno pravomocné rozhodnutí
orgánu třetího státu; nebo (iv) účastníkuÍízení, vůči němuž mábyt rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem
cizího oľgánu možnost řádně se účastnit Íizení, zejména nebylo- li mu doruěeno předvolání nebo návrň na
zahájeníÍizení; nebo (v) uznání by se zjevně příčilo veřejnému pořádku; nebo (vi) není zaručena vzájemnost;
vzájemnost se nevyžaduje, nesměřuj e-li cizí rozhodnutí proti státnímu občanu České republiky nebo ěeské
právnické osobě. Ministerstvo spravedlnosti poskytne soudu najeho żádost sdělení o vzájemnosti ze strany
cjziho stáfu. Takové sdělení není pro soud, závazné, soud však k němu přihlédne jako k jakémukoliv jinému
důkazu.

V souvislosti s ělenstvím České republiky v EU je v České republice přímo aplikovateln é nařízeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) č' I2l5l20l2 ze dne 12' prosince 2OIŻ o příslušnosti a uznávźní a
v'ýkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Na základě tohoto naÍízeníjsou soudní
rozhodnutí vydaná soudními orgány v ělenských státech EU v občanských a obchodních věcech vykonatelná
v Ceské republice.
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INTERPRETACE

Seznam použifých deÍinic a zkratek

Pojmy uvozené velĘm počátečním písmenem mají v tomto Prospektu následuj íci význam:

Admĺnistľátor znameĺá. společnost J&T Banka v postavení administrátoľa (platebního zástupce) Emise;

Agent pľo ýpočty znamená společnost J&T Banka v postavení agentapľo výpočý Emise;

Aranžér znamená společnost J&T IB and Capital Markets;

ATLANTIK FT znamená společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Pobřežní 297/74,186 00
Praha 8, lČo: zez 78 062, Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MěstsĘm soudem v Pľaze pod
spisovou znaěkou73Ż8;

BCPP znamená burzu cenných papírů s obchodním jménem Burza cenných papírů Pľaha, a.S.' Se sídlem
Rybná 141682, Praha 1, Česká republika, ĺČo: ąl1 15 629, Zapsanou vobchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1773;

Buľzovní pľavidla znamenají burzovní pľavidla BCPP;

cEF'c Chĺna Eneľgy Company Limited znamená společnost CEFC China Energy Company Limited, se
sídlem Unit A, 17lF, 818 Dongfang Road, Pudong New Area' Shanghai, Čínska lidová republika, IČo:
230200 I 000 15221;

CEFC Shangai Inteľnational Gľoup Limited znamená spo|ečnost CEFC Shanghai International Group
Limited, se sídlem 2/F, 13 Building, 27 New Jinqiao Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, Čínska lidová
republika, IČo: : 10226000407697;

CEľ'C llainan Intenational lloldÍngs Co., Ltd. znamená' společnost CEFC Hainan International Holdings
Co., Ltd,se sídlem Building 7, Phase 1 Yangpu Free Trade Port, Čínska lidová ľepublika, lČo:
4ó0300000024346;

cDcP znamená Centrální depozitríř zak'nihovaných cenných papírů' a.s', IČo:250 8l 489' společnost se
sídlem Pľaha l' Rybná 14, PSČ 110 05, Česká republika, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod spisovou značkou B 4308' popřípadě v jakékoli na ni navazující evidenci cenných
papírů vedené příslušnou k tomu oprávněnou ěi pověřenou osobou v souladu s pľávními předpisy České
republiky.

CRR/CRD znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2OI3l36lEU ze dne 26. č,ervna 2Ol3 o
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostím dohledu nad úvěľoými institucemi a investičními
podniky, o změně směrnice 2002/87lB,s a zrušení směrnic 20}6l48lBs a2OO6l49lES; nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) ě. 57512013 ze dne 26. ěervna 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové
instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 64812012

čNB nebo česká náľodná banka znamená právnickou osobu zÍízenou zákonem ě. 611993 Sb., o České
národní bance, resp. jakéhokoliv jejího právního nástupce v souladu s právními předpisy České republiky;

čR 
'''amená 

Česká republika;

Dluhopisy nebo Emise znamená dluhopisy vydźtvané podle Emisních podmínek;
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Emisní podmínĘ znamenaji emisní podmnínĘ Dluhopisů' jejichž znění je obsaženo v kapitole ,,Znění
emisních podmnell' tohoto Pľospektu;

Emitent znamená společnost J&T Global Finance VII., s.ľ.o., se sídlem Pobřežní 297l14, Karlín, 186 00
Pľaha 8, IČo: osz 43 441, Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
spisovou znaěkou C 26057 l;

EPH znamená spoleěnost EnergeticĘ a průmyslový holding, ä.S., se sídlem Brno, Příkop 84314, PSČ 602
00' ICo: 283 56 250, zapsanouv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
znaěkou B21747;

EUR nebo euľo Znamená jednotnou měnu Evropské unie;

Haagská úmluva o apostile znamęná Úmluvu o zľušení požadavku vyššího ověřování cizich veřejných
listin z 5' října 1961;

Hlavní manažeľ znamená spoleěnost J&T Banka v postavení hlavního manažeraEmise;

IFRS nebo Medzináľodní rĺčetní standaľdy znamenaji Mezináľodní standardy pľo finančni ýkaznictví
sestavené v souladu Se standardy a interpelacemi schválenými Radou pro mezinárodní standardy
(International Accounting Standards Board)' v minulosti byly nazýuány Mezinárodními úěetními standardy
(rAs);

Integľis znamená společnost J&T INTEGzuS GROUP LIMITED, za|oženou a existující podle práva
Kyperské republiĘ' se sídlęm Klimentos, 4l-43 KLIMENTOS TowER, 2nd floor, Flat/offrce 21, 106I
Nikósie, Kyperská republika;

ISTROKAPITAL SE znamená spoleěnost ISTROKAPITAL SE, se sídlem 41-43 Klimentos Street,
Klimentos Tower, 1st Floor' Flat IŻ, P.C' 1061 Nikósie, Kypr, registraění ěíslo: SE 2;

J&T Banka znamená společnost J&T BANKA' a.s.' Se sídlem, Pobřežní 297114, 18600 Praha 8' Česká
republika, ĺČo: ąll 75 378, Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pľaze pod
spisovou značkou l73I;

J&T IB and Capita| Maľkets znamená, společnost J&T IB and Capital Maľkets, se sídlem, Pobřežní
Ż97ll4, 18ó 00 Praha 8' ĺČo: ząl 66259, Zapsanou vobchodním re.jitĺĺku vedeném Městským soudem
v Praze pod spisovou znaěkou B 1666l;

J&T Is znamená společnostJ&TINVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem, Pobřežní 2g7ll4,186 00
Praha 8, ICo: 476 72 684, Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou B 5850;

J&T Real Estate znamená společnost J&T Real Estate Holding, a.s.' Se sídlem Dvořákovo nábrežie 10, 81 l
02 Bratislava, Slovenská republika, lČo: ł: 907 008;

Kč nebo CZKznamená ěeskou koľunu, zákonnou měnu České republiky;

Kotační agent mávýznam uvedený v kapitole ,,Znění emisních podmínell', článek l0.2 tohoto Prospektu;

LCR znamenáukazate| likvidního pokrytí (Liquidiý Coverage Ratio - LCR);

Nařízení Bľusel I znamená nařizení č)' 44l200llES ze dne 22. pľosince 2000 o příslušnosti auznávźní
a v'ýkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (,,Brusel I");
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Nařízení opľospektu nebo Pľospektové nařízení Nařízení Komisę (Es) ě. 8Ogl2OO4, kteým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady Ż00317LlBs, pokud jde o informace obsažené v prospektu,lakož i
jejich formát, uvádění odkazů a zveřejnění těchto pľospektů a šíření reklamy;

NBS nebo Náľodná banka Slovenska znamená pľávnickou osobu zÍízenol zfüonem NR SR č. 56611992
Zb' o Národnej banke Slovenska, resp. jakéhokoliv jejího právního nástupce v souladu s právními předpisy
Slovenské republiky;

NSFR znamenáukazatel čistého stabilního financování (Net Stable Funding Ratio _NSFR);

občanský zákoník znamenázákon č,89l20lŻ Sb., oběanský zákoník;

Poštová banka znamená společnost Poštová banka, a.S.' Se sídlem Dvořákovo nábreżie 4, 81l 02 Bratislava,
Slovenská republika, lČo: : I 34O 890, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem
Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 501/8;

Předcházející mateřská společnost znamená spoleěnost J&T FINANSE GR9UP, a.s., společnost zřízenou
podle práva Slovenské republiky, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 8I1 02, ĺČo: :13 91 087,
dříve zapsanou v obchodním ľejstříku vedeném okľesním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vloŽka 802lB,která
k l' lednu Ż0l4 zanikla slouěením (na základě projektu přeshraniční fűze sloučením) sRučitelem jako
nástupnickou společností;

Pľospekt znamená tento prospekt Dluhopisů ze dne l6. listopadu 20l6;

RKC nebo Regulovaný konsolidační celek znamenźrRuěitele a klíčové společnosti ze Skupiny;

Ručení znamená' ručení poskýnuté Ruěitelem na základě a za podmínek Ručitelského prohlášení;

ľučitel znarruená společnost J&T FINANCE GROUP SE, založenou a existující podle práva Evropské unie a
Ceské republiky jako evropská společnost (societas europaea), se sídlem, Pobřežní 29''tll4,186 0ô Praha 8 -Karlín, ĺČo: zsl 92 s)z,Zapsanou v obchodním rejstříku veJeném Městským soudem v Prazepod spisovou
značkou H I3l7;

Ručĺtelské pľohlášení má význam uvedený vkapitole ,,Znění Eminích podmínelć', článek l.1l (Údaj o
z aj iš t ění) tohoto Prospektu;

Skupina má význam uvedený v kapitole ,Jnformace o Ručiteli", podkapitola ,,oľganizační struktura -
oľganizační struktura skupiny " tohoto Prospektu;

Směľnice o pľospektu znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady č,.2OO3l7llES o prospektu, kteý
se zveřejňuje při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí kobchodovźní, aozměně adoplnění
směrnice 200Il34lES;

Smlouva s Administľátoľem znamená, smlouvu uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem ohledně
výkonujeho funkce;

SR znamená Slovenská republika;

TEcHNo nebo TECHNO PLUS znamená..spoleěnost TEcHNo PLUS, a.S.' Se sídlęm Lamačská cesta 3,
841 04 Bratislava, Slovenská republika, lČo: :1 385 4|9, zapsanou v obchodním ľejstříku vedeném
okľesním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka čl' 4615lB

VaR znamená metodiku Valuę at Risk;
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Vlastník dluhopisů má ýznam uvedený v kapitole ,,Znění emisních podmínelć', článęk l'3 tohoto
Prospektu;

Zákon o banlcĺch znamenázákoně.2lll992 Sb., o bankách, ve zněnípozdějších předpisů;

Zákon o dani z příjmů znamenźt zźtkon č,' 59512003 Sb., o dani z příjmů, ve zněni pozdějších předpisů;

Zákon o dluhopisech znamená zákon č,' l90lŻ004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů;

Zálkon o obchodních koľpoľacích znamená zákon č' 90/Ż012 Sb., o obchodních spoleěnostech
a družstvech;

z|<PT znamená zákon č).25612004 Sb.' o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Pojmy azkratĘ uvedené v Emisních podmínkách

Znění Emisních podmínek v kapitole ,!,misní podmínĺty" tohoto Prospektu obsahuje vlastní definice a
zkłatky.
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RUčITELsxn pnorĺr,ÁŠnľÍ

J&T FINÁtr[cE GROI]P SE, se sídlem Pobřežní 297/14, l8ó 00 Praha 8, lČo zls 92 502, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném MěstsĘm soudem v Praze pod spisovou značkou H l3 17 ("Ručitel,,),

vę vztahu k dluhopisům vydaným společností

J&T Global Finance VII., s.ľ.o., se sídlem Pobřežní 297114, Karlín, l86 0o Praha 8, IČo: 052 43 441,
zapsanou v obchodním ľejstříku vedeném MěstsĘm soudem v Praze pod spisovou značkou C 260571
(,,Emitent"),

v předpokládané ce]kové jmenovité hodnotě 2.001.000.000,- Kč, ve jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč, za
jeden dluhopis, splatných v roce 20 19; ISIN: CZ000351 5 1 99,

VZIILEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Emitent se rozhodl vydat dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 2.00l.000'000,-
Kě (slovy: dvě miliardy jeden milión korun ěesĘch), splatné v roce 2Ol9, vejmenovité hodnotě
jednoho 3.000.000,- Kč, s datem emise 25.l1.2016,ISIN: CZ0003515l99, nźlzev emise: JTFG VII
3,001 19 (,,Emise" nebo,,I)luhopisy");

(B) Emitent je osobou ovládanou ze strany Ruěitele, a je v zźýmu Ruěitele, aby Emise byla úspěšně
provedena;

(C) emisní podmínky Dluhopisů (,'Emisní podmĺnky"), které jsou součástí prospektu Dluhopisů ze dne
16'll.2016 (,,Pľospekt"), stanovují, že Zajištěné dluhy (jak jsou definovány níže) budou zajištěny
ruěením Ručitele;

(D) Ruěitelje připraven r:uč,it za Zajištěné dluhy,

čľľÍ ľÁsr,EDUJÍcÍ RUčITELsxÉ pnonLÁŠr Í 1,,Ručitelské pľohlášenÍ,,):

1. RUčITELsxÉ ľnorrLÁŠrľÍ

1.1 Ručitel se tímto podle $ 2018 a násl. zĺkona č,.8912012 Sb., oběansĘ zákoník (,,občansĘ
zákoník"), zavazuje uspokojit Zajištěné dluhy (iak jsou definovány níže) v případě, že je Emitent
nesplní řádně a včas, a to do 30 pracovních dní od doručení pĺsemné žádosti věřitele ze Zajištěných
dluhů Ručiteli (ať již přímo nebo prostřednicwím Administrátora).

l.2 Pro účely tohoto Ručitelského prohlášení se,,Zajištěnými dluhy" rozumí peněžité dluhy Emitenta
z Dluhopisů vůči oprávněným osobám, a to dluh splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů (ať jiź pŕi
koneěné splatnosti nebo při předčasné splatnosti) ďnebo zaplatit přirostlý a nesplacený úrokov'ý
výnos z Dluhopisti.

l.3 Yýzva Emitentovi ke splnění jeho splatného Zajištěného dluhu není podmínkou k qýkonu práv podle
tohoto Ručitelského prohlášení; ustanovení s 2021odst. l občanského zĺkoníku se tak nepoužije.

l.4 Písemné žádosti kplnění tohoto Ručite]ského prohlášení musí splňovat náležitosti stanovené
Emisními podmínkami pro uděIování instrukci (zejména písemná forma žádosti s úředně ověřenými
podpisy a doložení výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru) a budou vždy
obsahovat počet Dluhopisů, ohledně nichž je ručení uplatňováno.



)

21

Ż2

PoDMÍNKY RUčITELsxÉrro pnorrr,ÁŠnľÍ

Toto Ručitelské prohlášení zůstane platné a účinné v celém rozsahu až do uspokojení všech
Zajištěných dluhů'

Dluhy Ručitele vyplývající z Ručitelského prohlášení představují přímé, všeobecné, nepodmíněné,
nezajištěné a nepodřízené dluhy Ručitele, které mají navzájem rovnocenné postavení (pari passu)
bez jaĘchkoliv vzájemných preferencí a přinejmenším rovnocenné postaven í Qlari passu) se všemi
ostatními nynějšími nebo budoucími přímými, všeobecnými, nepodmíněnými, nepodřízenými a
nezajištěnými dluhy Ručitele, s výjimkou těch dluhů, které mohou mít přednostní postavení
výhradně Z titulu kogentních ustanovęní právních předpisů, aplikujících se všeobecně na práva
věřitelů.

EMISNÍ PoDMÍNKY

Ručitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil s Prospektem, věetně Emisních podmínek, a se
Smlouvou s administrátorem, souhlasí s nimi a bude jimi vázán ve znění všech jeho případných
změn adodatků v rozsahu, v jakém tyto dokumenty upravují postavení, práva a povinnosti Ručitele.

PLATBY

Všechny platby Ruěitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou způsobem stanoveným v
Emisních podmínkách.

PRoHLÁŠENÍ 

-Ručitel tímto prohlašuje a zaručuje ode dne účinnosti Ručitelského prohlášen í aż do úplného
uspokojení všech Zajištěných dluhů, že:

(a) je oprávněn vystavit toto Ručitelské prohlášení a plnit povinnosti z něj vyplývající;

(b) má všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vystavení tohoto Ručitelského prohlášení;

(c) obdrŽel všechny korporátní a jiné souhlasy (e-li jich třęba), které jsou potřeba k vystavení
tohoto Ručitelského prohlášení a k uspokojení Zajištěných dluhů.

zÁvĚnnčNÁ UsTANovENÍ

Toto Ručitelské prohlášení a jeho výklad, jakož i veškeré mimosmluvní dluhy s ním související, se
řídí právem České republiĘ, zejménaustanovením s 2018 a občanského zákoníku.

Veškeré spory, nároĘ, rozdíly nebo rozpory, které vzniknou na základé Ručitelského proh|ášení
nebo v souvis]osti s ním, včetně veškerych sporů ohledně jeho existence, platnosti, ýkladu, plnění,
porušení nebo zrušęní a následků jeho zrušení, sporu vztahujících se na mimosmluvní povinnosti
vyplývajici z Ručitelského prohlášení nebo s ním související, budou řešeny a s koneěnou platností
rozhodnuty příslušným soudem v České republice.

Pokud je některé ustanovení Ručitelského prohlášení v jakémkoliv ohledu nezákonným, neplatným
nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoliv právního řádu nebo se takovým stane, nebude tím
dotčena ani oslabena právoplatnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Ručitelského prohlášení,
ani právoplatnost a vymahatelnost tohoto ustanovení v rámcj práva jakéhokoliv jiného právního
řádu.

3.

4.

5.

5.1

6.

61

6.2

6.3



(r

6.4 Ruěitelské prohlášení nabývá platnosti dnem jeho podpisu a úěinnosti Datem emise (ak je
definováno v Emisních podmínkách) Dluhopisů. Zálnikem Zajištěného dluhu Ve vztahu
k jednotlivému Dluhopisu zaniká v odpovídajícím rozsahu i ručite|sĘ zźtvazek na základě tohoto
Ručitelské prohlášení.

Pojmy, které jsou deťrnovány v Emisních podmínkách, a nejsou v tomto Ruěitelské problášení
definovány jinak, mají stejný ýaram iv tomto Ručitelském prohlášení.

Ručitel potvrzują źe toto Ručitelské prohliíšení je učiněno na základě svobodné a vážné vůle, na
důkaz ěehož připduje svůj podpis.

V Praze dne 21.11.2016

člen představenstva

6.5

6.6

místopředseda představenstva
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J&T Global Finance VII., s.ľ.o.

Zpráva auditora a mezitímní účetní závěrka
k 30. záŕí2016

v souladu s Mezinárodními standardy účetního ýkamictví ve mění přijatém Evropskou unií



Męzitímĺi účetní závěrka J&T Global Finanoe VII., s.r.o. za období od 18. čęrvenee 2016 da 30. zalí 2016

Obsah



Mezitímní űč,etní zźryěrka J&T Global Finance VII., s.r.o. za období od

Yýl<az o úplném výsledku
Za obdobi od 18. července 2016 do 30. září 2016
v tisĺcích Kč

Služby

Provozní zislď(ztĺáta)

ZisW(ztĺáta) před zdaněním daní z příjmů

Nríklady na daň z příjmů
ZisW(ztráta) za období

Úplný hospodářsĘ výsledek za období

l8. července 2016 do30'září2016

Za obdobi od 18. července 2016 do
30. září2016

(l 7s)

(175)

íl75)

í175)

(17s)

K30.září2016 K 18. červenci 2016

Bod
přílohy

Příloha k mezitímní účetní závěrce na stranách 4 aŽ 6 tvoří nedílnou součást této mezitímní účetní záłvěrĘ .

Yýl<az o Íinanční pozici
K3n. záŕí2016
v tisícĺch Kč

Aktiva
P eníze a peněžní ekvivalenty
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobá aktiva celkem
Aktiva celkem

Vlastní kapitál
Z.akladníkapiÍal
UpIný hospodĺłřsĘ v,ýsledek za období
Vlastní kapitál celkem

Závazky
Dohadné účý pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Závazky celkem
Vlastní kapitál a zá,ľazky celkem

Bod přílohy

4 148

8

200
0

156

200
(175)

200

l3l
131
131

156

Příloha k mezitímní účetní závěrce na stranách 4 až 6 tvoÍí nedílnou SoučáSt této mezitímní účetní zźtvěrlłł -



Mezitímní úč,etni závěrka J&T Global Financę VII., s.r.o. za období od l8. červen ce 2016 do 30. září 2016

Yýkaz zmén vlastního kapitálu
K30. zńří2016
v tisících Kč

Zńldadní kapisáll Úplný výsledek za
období

200

Vlastní kapitál celkem

200Stav k 18. červcnci 201ó

ÚpIný hospodóřslcy výsledek celkem za účernĺ období:
Ztráta

Stav k30. září20|6

(r7s) í175)

Příloha k mezitímní účetní ztyěrce na Stranách 4 aż 6 ŃoÍí nedílnou součáSt této mezitímní účetní závěrĘ.

Yýkaz o peněžních tocích
K3o.záíí2016

v tisícĺch Kč

ž. ',Cislé nýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalenĺů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetniho
období
Výsledek hospodařęni za běŽnou činnost před zdaněním
Změna staw pohledávek a časového rozlišení aktiv
Změna staw zt.vazktl a časového rozlišení pasiv
Vliv změn směnných kuraj na peněŽní prostředĘ
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci rĺčetnĺho
období

Příloha k mezitímní účetní závěrce na stranách 4 až 6 tvořÍ nedílnou součást této męzitímní účetní závěĘ '

Bod přílohy Zaobdlobí od 18. července 2016 do
3o. zńŕí2016

(52)

200

-r'75
-8

l3l
0

148



Męzitímní účetní závěrka J&T Global Finance VII., s.r.o' za období od 1 8' čeľvęn ce 20|6 do 30. září 2016

Příloha k rĺčetní zá*érce

1. Všeobecné infoľmace

J&T Global Finance VII., s.r.o. ("Společnost'') vmikla 18. července 201ó.

Hlavním předmětem činnosti Společnosti je posĘtování úvěru nebo půjček ultimátní mateřské společnosti
J&T FINANCE GROLIP SE z peněžních zdľojů získaných emisí dluhopisů.

HospodiířsĘ rok je shodný s kalendářním ľokem. Mezitímní účetní závěrka byla sestavena za období
od 1 8. července 2076 ďo 30' záři 2016.

Sídlo Společnosti

PobřeŽní 297l14,

Karlín, 186 00 Praha 8,

česká republika

Jediým ąkcionářem Společnosti k 30. září 2016 je:

Podĺl na základnÍm kapitá|u Hlasovací práva
v tis. Kč '/o o/o

J&T INTEGRIS GROUP LIMITED 100r00

t00100200

Akcionáři J&T INTEGfuIS GROUP LIMITED k 30. září 2016 byli:

Podíl na základním kapitálu Hlasovací práva
oY"

J&T FINANCE GROUP SE 100100

Celkem 100

SloŽení statutĺĺrního oľgánu k30. září2016:

. Ing. Jan Kotek (iednatel)

. Ing.Roman Florián (ednatel)

Infoľmace ýkající se založeni mateřské společnosti J&T FINANCE GROUP SE a její akcioniířské
struktury byly zveřejněny v konsolidované uěetní zźlvěrce společnosÍi J&T FINANCE GROUP SE za
účetní období 2015'

100



2.

(a)

Mezitímní účetnĺ závěrka J&T Global Finance VII., s.r'o' za období od l8. červen cę 2076 đo 30. zźtří 2016

Východĺska pľo sestavení ĺndivĺduální mezitímní účetní záxěrky
Pľohlášení o shodě

Tato mezitímní účetní zźxěrka je sestavena v souladu s Męzinĺíľodními účetními standardy (IAS)
aMezinárodními standardy finančního ýkaznictví (IFRS), které vydává Rada pro mezinĺĺrodní účetní
standardy (IASB) a které byly přijaý Evropskou unií.

Jednatelé schválili mezitímní účętní závěrka dne 1 1. listopadu 201ó.

Tato mezitímní účetní závěrka je nękonsolidovaná.

(b) Způsob oceňování

Mezitimní účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetľžitého trvání účetní jednotĘ (,,going
concern") s pouŽitím metody historických cen.

(c) Funkční měna

Funkční měnou Společnosti je česká koruna (,,Kč").

(d) Používání odhadů a předpokladů

Při sestavení ilč,eÍní závěrĘ používávedení Společnosti v souladu s IFRS úsudky, předpoklady a odhady,
které mohou mít vliv na vykázanou výši aktiv, pasiv' ýnosů a niíkladů. Skutečné hodnoý se mohou ód
těchto odhadů lišit.

odhady aýchozí předpoklady jsou pľůběŽně ľevidovány' Změny účetních odhadů jsou zohledněny v
období, v němž byla provedena oprava odhadu, a dále ve veškerých dotčených budoucích obdobích.

Yýznamné rĺ četní postupy

Peníze a peněžní ekvivalenĘ
Penize a peněžní ekvivalený zahrnlljí peněžní hotovost, penize v bankách a krátkodobé Vysoce likvidní
investice s původní splatností nepřesahující tři měsíce.

Výnosy a náklady

Výnosy a náklady jsou vykŁány na akruální bázĺ, tj' v okamŽiku, kdy je uskutečněn prodej nebo nákup
zbožínebo poskýnutí sluŽby, bez ohledu na okamŽik platby.

3.

(a)

(b)

4. Peníze a peněžní ekvivalenty
v tisĺcĺch Kč

BěŽné účty u baĺk
Celkem

K30'záŕí2o16 K l8. červenci 201ó

200148

t48

ProstředĘ na běžném účtu k 30. září 2016 ve vyši l 48 tis. Kč ( l 8' červenc e 2016:200 tis. Kč) představují
peněžní prostředĘ, které byly složeny za uč,elem splacení zálklaďniho kapitálu Společnosti jediným
akcionářem Společnosti na bankovní účet před zapstním Společnosti do obchodního ľejstříku



Mezitímní účetní závěrka J&T Global Financę VII', s.r.o. za období od l 8. červen ce 2016 do 30. září 2016

5. Základní kapitál
Schválený, emitovaný a plně splacený záłkIaďni kapitál byl k 30. září2016 tvořen vkladem kapitálu ve v,ýši
200 tis. Kč.

K30. zíří2o16

J&T INTEGRIS GROUP LIMITED
Celkem

Podíl Vlastnický podíl
Vo

100

Hlasovací práva
o,/o

100

100

6. Zá*azky z obchodních vztahů a jiné závazky
v tisĺcĺch Kč

Dohadné účty pasivní (odhad splatných ztuazktt)
Celkem

Dlouhodobé
Krĺźtkodobé
Celkem

7. Náklady
v tisících Kč

SluŽby
Celkem

K30. záňí2016 K l8. čeľvenci 2016

t3l
131

0
131

131

Za období od 18. července 2016 do 30.září2016

t75
175

8.

9.

Tľansakce se spřízněnými stranamĺ
Transakce se spříměnými stľanami za období od 18. čeryence 2016 do30'záři 2016 činily 131tis. Kč a
byly tvořeny náklady na sluŽby. Závazky vůči spřízněným stranám činily k 30. záři 2016 l31tis. Kč'

Následné události
V období mezi sestavením a schválením mezitímní účetní závěrĘ společnost připravuje emisi dluhopisů.
Aby mohl bý o přijat k obchodovríní na evropském regulovaném trhu, pođléhá
prospekt dlu dní banĘ. K datu schválení mezitimni účetní závěrĘ nebyl
proces schvá končen.

Mimo v,ýše uvedených skutečností nejsou vedení Společnosti mámy žáďné jiné ýznamné následné
události, které by mohly ovlivnit mezitímní účetní závěrkuk3}' záři 2016'

Datum: Podpis statutámího orgrínu

I 1. listopadu 2016



KPMG Česká repubtika Audit, s.r.o'
Pobřežní 64811a
186 00 Praha I
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditoľa pro spotečníky společnosti
J&T Global Finance Vll., s.r.o.
Provedlijsme audit přiloŽené mezitĺmní účetní závěrky společnosti J&T Global Finance

národnĺch standardů účetního nění
fĺnanční pozici k 30. zäŕí 201 ném

itálu a výkazu o peněŽnĺch toc dobí'l6 a přílohy této mezitĺmnĺ účetnízávěrky' včetné

o společnosti J&T G"|-",!"l Finance ';ll ,'s:": i"".ľ'l'i:lJö"ř'i:iľi Tłľrľi:ĺ:mezitĺmnĺ účetnÍ závěrky.

odpovědnost statutárnĺho orgánu ÚčetnÍ jednotky za mezitĺmnĺ učetnĺ závěrku

l., s.r.o' je odpovědný za sestavení
ný a poctivý obraz v souladu
znění přijatém Evropskou uni], a za
nezbytný pro sestavení mezitímní

amné nesprávnosti způsobené podvodem

odpovědnost auditora

NaŠĺ odpovědnostÍ je vyjádřĺt na základě provedeného audĺtu výrok k této úěetnĺzávěrce, Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditórech, mezinárodnímiauditorskými standardy a-so.uvisejĺcími aplikačními doloŽkami xóńory .;Jit;ů 6;ii;republiky. V souladu 
. 
s těmito předpisy jsme povinni dodrŽovat eiĺcre poz"łáurv

a 
-naplánovat a provést audit tak, abychoin źĺsłali primerenouli'totü, z" mezitímní účetnÍzávérka neobsahuje významné nesprávnosti.

pů' jejĺchŽ cílem je zÍskat důkaznÍ informace
nĺ závěrce. Výběr auditorských postupů
enÍ rizik, Že mezitÍmnÍ účetní závěrka

podvodem nebo chybou. Při
kontrolnÍ systém, kteý je relevantnĺ
věrný a poctivý obraz' CÍlem tohoto

vnitřnÍho kontroln é postupy, nikoli vyjádřit se k účinnostĺ

pouŽitých ĺeátńĺ 'i'.":lľ'i?ľ":.r"J,íý"ł "ľjJ;,"J
i posouzenĺ celko ěrky.



Jsme přesvědčeni' Že zĺskané důkazní ĺnformace poskytujÍdostatečný a vhodný základ
pro vyjádřenĺ našeho výroku.

Výrok auditora

účetní závěrka podává věrný a poctĺvý obraz aktiv
inance Vll., s.r.o. k30. zäří 2016 a natladů, výnosů
peněŽnĺch toků za období od 18. öervence 2016

ezĺnárodn ímĺ standardy rjčetn ĺho výkaznictvĺ ve zněn ípřĺjatém Evropskou uniÍ.

V Pĺaze, dne 11' listopadu 2016

kłn r đ"2- )Teaź- a-^-łĺ-

KPMG Česká republika Audit, s'r.o
EvidenÖní číslo 71

lng. VladimÍr Dvořáček
Partner

EvidenčnÍčĺs]o 2332



Konsolidovaná účetní zá.ĺ'érl<a Ručĺtele zpľacovaná ke dni 31. pľosince 2015 včetně qýľoku auditoľa
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J&T FINANCE GROUP SE

Konsolidovaná účetní záv ěrka
za rok končící 31. pľosincem 2015



KPMG Caská ľopublíka Audĺt, s.r.o.
Pobřežní 64B/1 a
'lBG 00 Praha B
Čoská re1ltllllika

Tclephone +42O2-22 123 111
Fax l42O2?-2 123 lOO
lnteÍllet www kpmg cz

Zpráva nezávis!ého auditora pro akcionáře spoleěnostl
J&T FINANCE GROUP SE

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závě,rky společnosti J&T FINANCIj
GROUP SE sestavcné na základě Mezinráľodních standardrj účetního ýkaznictví ve znění
přijaténr Evropskou unií, d.konsolidovaného výkazu o finanční pozici k31.prosinci20i5,
konsolíĺlovaného výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu
a konsolidované|lo výkazu o peĺrěžrrĺclr tocích za ľok 2015 a přílohy této konsolidovanó účetní
závěrky, včetně popisu použitých významnýclr účetrrích metod a ostatníclr vysvětlujícĺch ůdajů.
Úda1e o společnosti J&T FINANCE GROUP SE jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
konsolidované účetní závěrky.

odpovědnost 'ýanłuźrního organu účetní jednĺltky za konsĺłlidovąnou účetnĺ závěrku

Statutární oľgán společnosĺi J&T FINANCE GROUP SE je odpovědný za sestavení
korrsolidované účetní ztwěrky, k1eľá podává věrný a poctivý obĺaz v souladu s Mezinároclními
standardy účetního výkaznictví ve znění přijatérn Evropskou unií, a zatakový vnitřní kontrolní
systém, kteý považuje za nezbytný pro sestavení konsolidovarlé účetní závěrky tak, aby
neobsahoval a vý znamné nespľávnosti způsob ené podvodem nebo olrybou.

Odpovědnost atlditora

Naší odpovědností.je vyjádřit rla základě pľovedenélro auditu výrok k této konsolidované účetní
závéľcę. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditoľeclr, Mezinárodními auditorsĘmi
standaľdy a souvisejĺcími aplikačnírni doloŽkalĺi Komory auditoľů České ľcaubliky. V sclulaclu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné
nespľávnosti.

Audit zahľnuje provedení auditorských postupů' jejiohž oílem je získat důkazní informace
o částkách a skuteěnostech uvedených v konsolidované účetnÍ závěľce. Výběľ auditoĺských
postupů z/avisí nzĺ úsudkLl auditoľa, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná úěetní zźlvě,rka
obsahuje významné nespľármosti způsoberré podvodem nebo clrybou. Při vyhodnocování těchto
rizik auditor posoudí vnitřní kontľolní systém, který je relevantní pro sestavení konsolidované
účetní závěrky podávající věrný a pocti\.ý obľaz. Cílem tohoto posouzeníje navrhnout vhodné
auditoľské postupy, nikoli vy'jádřit se k úěinnosti vnitřního kontrolního systému účetní
jednotky. Audit téŽ zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
účetníclr odhadů pr'ovedených vedením i posouzení celkové prezontace konsolidovanó účctní
závěrky.

Jsnre přesvědčeni, že získané dťrkazní informace poskytují dostatečný a vhodlrý základ pľo
vyjádr*ení našeho výľoku.

KPlvl(j Ćcská ÍepublLka 
^(trJll.5l'o, 

o c4odr lÍD[cd hal)llilY conll)any oníJ
a In(n]hor llín oĺ thí, KPhłG ncls'oík oÍ u]dopoĺ]denl monrbcl lřnls allihat[łl
vłith (ľlv'j0 lAl()il]ôĺłní| cd)|)or.llv(j l'Kĺ]MG lńlłÍnôliÚlĺl'l, o s''\i$5 (]llLilv

olthod|rí rc|5trik VodcDý
lvl15lskýDr 5o0(hJlll v lłĺlo
oddil c, vbtld 24 ]ĺlĺ'i

rC 49019ru7
DrC cz69uoor990



k'eĐttr

Výľok audiloľa

Podlę rrašelro názoru konsolidovaná účetní závěľka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti J&T' FINANCE GROUP SE k31. prosinci 20115 a nákladťr, výnosů avýsledku
jejího hospodaĺ'ení a peněŽních toků za rok 20l 5 v souladu s Mezinárodnínri standaľcly účetního
výkaznictví v ę znéni přij aténr Evropskou un i í,

O'statnĺ inÍornace

Za ostatni inťormace se považují infoľmace uvedené v konsolidované výroční zprávě mimo
konsolidovanou účetnĺ ztwěrkll a naší zpľávu auditora. Za ostatní inťormace odpovídá statutární
orgán společnosti.

Náš ýľok ke konsolidované účetnÍ ztwěrcę společnosti J&'ľ I]INANCE GROUP SE
k 3l . prosinci 2015 se k ostatním informacítn nevztahuje, ani k nim nevydáválne żćľďný zvláštní
výrok' Př'estoje však součástí našichpovinnostĺ souvisejících s ověřením konsolidované učetní
závěrky seznámęní se s ostatními irrľbrmacemi a r,váżeni, zcla ostatní ínÍbrmacę uvęclené v
konsolidované výľoční zprávé nejsou ve významĺóm nesoulaclu s kclnso|idovanou účctní
závěľkou či našiĺni znalostmi o účetní jednotce získanýrni během ověřování konsolidovanć
úěetní závěrky, zda je konsolidovaná ýroční zpráva sestavena v soulaclu s právními předpisy
nebo zda se jinak tyto infoľmace nejeví jako významně nespľávnó' Pokud na základě
pľovedených prací zjistírrre, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutcčnosti uvést v rrašĺ

zprávě.

V ľámci uvedených postupti jsme v obdržených ostatních inÍbľmacích nic takového nezjistili.

Y Pľaze, dne 29, ctubna 2016

Ing. Vladimír Dvořáčck
Partner

Iividenční čísto 2332

łzľĺľ c-z- łŻp'ćł.-ą- ťL*"-ł.:L \'-t-
KPMG Česká republika Audit' s.r.o.
Evidenění číslo 71



J&T FINANCE GROUP SE

KoNsoLIDovANÝ vÝKA Z ZI9KIJ A ZTRÁTY
za rok končící 3l. prosincem 2015

V tisících EUR

Uĺokové výnosy

Úrokové náklady

čisté úrokové výnosy

Výnosy z poplatků a provizi
Náklady na poplatky a pľovize
čisté vynosy z poplatků a provizí

Čistá ztĺáta z obchodování
Tržby celkem

Negativní goodwill
ostatní pľovoznĺ výnosy

Výnosy celkem

osobní naklady

Odpisy a amortizace
SníŽenĺ hodnoty goodwillu
SnĺŽení hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Čistá tvorba opravných poloŽek k úvěrůrn

ostatní provozní náklady

Náklady celkem

Provozní výsledek hospodaření
Zträta z účasti v jednotkách účtovaných ekvivalenčnĺ metodou

Zisk před zdaněním

Daň z příjmů

Ziskza účetní období

PřiřaditeIný:
Akcionáfu m rĺateřské společnosti
Nekontrolním podílům

Zisk za účetní období

Bod
přílohy

6

6

7
,|

8

5.1

9

l0
25,26

25

25,26
20

il

2015 Ż014

48r 263 493 ls8
il73 2'73) ( l8l 426)

307 990

99 940
(3s 521)

311 732

87 984
(30 6r4)

64 419 57 370

(30 258) Q2 949)
342 tsl

92 938

346 153

670

I l4 651

435 089

(e0 718)
(29 543)
(2 385)

(55e)

(88 ó33)

461 414

(84 63e)
(27 044)
(r0 484)

(754)
(101 391)

(r21 212) (140 033)

(333 0s0)

102 039

(3ó4 345)

91 129
(1 14r) (658)

12

100 898

(28 347)

96 471

(34 459\

72 551 62 012

72 175

376

5ó 888

5 124

72 Sst 62 012

Přĺloha uvedená na stĺanách 9 aż90 tvoÍi nedílnou součást této konsolidované úěetní závěľky,



J&T FINANCE GROUP SE

KoNsol,lDovANÝ vÝtGz o ÚPLNt'lM vÝsLnDKU
za ľok končĺcí 31' pľosincem 20l5
lĺ tisícĺch EUR

?.iskza účetĺĺ obdobĺ

ostotnĺ úplný výsledek - položky' ktcľé jsou nebo nlohou být
následně ľeklasifikovány do zisku nebo ztľńty
Rozdĺly z kuľzových přepočtti

Přecenění na ľeálnou hodnotu ľealĺzovatelných ÍinančnÍch aktiv

Podíl na ostatním úplném výsledku jednotek účtovaných
ckvivalcnční nretodou

ostatní úplný výsledck zł účetní olrdobĺ po zĺlĺněllí
Úplny vy.ledek za účetnl obdobĺ

Přiřnditelný:
ÁkcionáÍůln lnateřské spo lečlrosti

Nekontľolním podílům

Úplný výsledek za účetní obĺlobí celkenr

Konsoliclovaná účetnĺ závěľka byla schválcná přeclstavcnstvem dne 2ó. dubna 20 l 6.

2015 2014

72 55t

(21991)
t0 928

62 012

(2e r2s)
3 414

(99) fl 023)

ír1 1ó2) (26 674'l

61 389 35 338

59 620

t't69
30 288

s 050

61 389 3s 338

člen představenstva

J&T FINANCE GROUP SE

lng. Dušnn Płlcľ
m ístopľ'eclscda přec'lstavenstva

J&T FINÁNCE cRoUP sE



J&T FINANCE GROT]P SE

KoNsoLIDovANÝ vÝKAz o FINANčNĹ pozlcl
k 31. prosinci 2015
V tisícich EUR

AKTIVA
Penizę a peněŽní ekvivalenty
Finančnĺ aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty

Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanční alc"iv a dĺżenä do splatnosti
Vyřazované skupiny drŽené k prodeji

Úvěľy a zálohy poskytnuté bankám

Úvěry a zálohy poskynuté klientůrn
Pohledávky z obchodních yztahűa ostatní aktiva
Splatná daňová pohledávka

Investice do jednotek účtovaných ekvivalenčnĺ metodou
Investice do nemovitostí
Dlouhodobý nehmotný maj etek

Dlouhodobý hmotný majetek
odloŽená daňová pohledávka

Aktiva celkem

Z,AVAZKY
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztrćiy
Závazky spojené s výazovanou skupinorr drženou k prodeji

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěľy od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
ostatni závazky
Splatný daňový záyazek
Rezeľvy
odlożený daňový záv azek

Zá*azky celkem

vLAsTNÍ KAPITÁL
Zźlkladĺi kapittt|

Emisní ažio
Nerozdělené zisky a ostatní fondy

Vlastní kapitál připadající akcioná řům mateřské společnosti
Nekontrolní podíly

Vlastní kapitál celkem

Vlastnĺ kapitál azävazky celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014
Bod

přílohy

l3
T4

15

t6
17

l8
19,20

22

23

24

25

26

33

1 019 854

rtl 412
| 447 10r

510 899

182 526

I 5r4 696

5 360 740
189 173

18 ló4
1 249
5 670

145 364
54 264

5 325

884 368

363 574

I 593 559

694 354
4 679

t75 153

5 2s9 016
t't6 367

T 737
1'770
6 458

163 285
5ó 05l
4 956

10 565 437 9 38s 32r

14

t7
27

28

29

30

31

32

33

t4 665

108 188

r35 524
8 128 421

447 096
130 315

26',7 291
l0 504

24 941
12 757

37 195

143 094
7 539 842

284 873

123 632

153 8 16

22 908
32716
l5 254

9 219 702 8 353 330

646 584

93 577

503 475

518 389

418 515

34

35

1243 636
42 099

936 904

95 087

I 285 735 I 031 991

t0 565 437 9 385 32t

Přĺloha uvędená na stranách 9 až'90 tvoÍi nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky



J&T FINANCE CROUP SE

KoNsoLIDovAľÝ vÝxłz o zľłňľÁcn vt vl-łsrľĺm xłplľÁlu
za ľok končíci 31. pľosincem 2015

y tisicich E(lR

vlastní k8pitál
připadající

akcionářům
Nerozdě- mateřské
lené ziskv sDolečnosti

vlastnĺ
Nekontrol kapitál
-ní oodílv celkem

Bod
přílohy

Fond ostätní
Základnĺ Emisní Nedělitelné z přepočtu ruerrry a

kaoitál áźio fondv cizích měn fondv

Zůstatek k l. lednu 2015

Zisk a účetllĺ období
ostahli úpllý uýsledek po zdarěni _ po|ožky, kteĺé
jsou nebo nohou být následně reklasifikovány do
zisku nebo ztráty

lłozdĺly z kuľzových pŕepoćlů
P řece něni reą l izoval el ných Jinančn ĺch a kLiv na
reálnol hodnolu
Podĺl ną osląlnĺn úplnén uýsledku jednoĺek
úč lovaných e kviva l enčnĺ n elodou

Úplný výsledek za účetní období

Příspěvek akcionáiri
Výplata dividend
Nabytí a ťlbýky nekontrolnich podĺlů beze Zrrěn v
ovládáni
Celkové transakce s vlastnÍky Společnosti
účtované přímo do vlastního kapitálu

Efekt z prodeje dceľinýclr společnosti

Emise ostatních kapitáloých nástrojů

Vyplaceni ýlosů z ostatnĺch kapitálo})'ch nástĺojů

Převod do nerozdělęných zisků

Zůstatek k 31. prosinci 2015

Viz bod 34. Vlastni kapitál a bod 35 Nekontrolní podĺly'

sĺ 8 38g 14 |78 í48 286) 56 31 8 396 305 936 904 95 087 r 03t 991

12 r'15 72 t75

(12 5ss) t 393 (t1't621
(22 7s0) 75e (2t eet)

10 294 63.t I0 928

(9e) (ee)

3'16 72 551

(22849) ro2e4
(22 7s0)

- l0 291

(99)

(11\35

52
34

34

34

r28 195 93 5't'7

(22 849) r0 294 72 t75

(1 320) (41) (l91)

59 620 I 769 61 389

22t 772 - 22t 712

- (3 008) (3 008)

0 629) (5r 613) (532421

128 195 93 517 (71)

4 114

(r 320) (4t)

- 30 894

(1 e1)

(3 e2s)
(4 1 14)

220 l43 (54 671) 165 52Ż

- (136) (136)

30 894 - J0 894
(3 e2s) - (3 e2s)

ó46 584 93 51'1 18 215 (12 455t 97 465 460 250 1 243 636 42 099 I 285 735



J&T FINANCE GROTJP SE

KoNsoLIDovANÝ VÝKAZ o zMĚNÁcH vE VLASTNÍM KAPITÁLU
za ľok končíď Jl. prosincem 2014

lĺ listcích EUR

Yla9tnĺ kapitál
připĺdající

Fond ostatnÍ akcionářům
z přepočtu ruervy a Nerozdě_ makřské
cizích měn fondv lené ziskv rnolečnostĺ

Bod
přílohy

Záklsdnl EmisnÍ
kgDltđl iźio

N€kontrol
_nÍ norlÍlv

zůststek k 3l. prosinci 2013

Efekt fúze
zůstĺtek k l. lednu 2014

Zisk za úćetnl obdobĺ
ostatnl úplný výsledek po zdalěnl _ položky, které
jsou nebo mohoub1fi následně reklasifikovány do
ásku nebo ztľáty

Rozdĺly z kunolých pŕepočlů
P ŕeceněnt reą l izovalel łĺj,ch fi nanćnÍch a ktil, na
łeólnou hodnotu
Padíl ha oslalhĺm liplnén ýsledkljednalek
,i ě loya nýc h e kvĺ vą I enćnl me t o dail

Úplný výsledek za účetnÍ obdobĺ

Výplata divicleĺd
Nabý a übytky nekontrolnlch podĺlů beze aněn v
ovládánl
Akvjzjce a zalożeru dceřinýoh společností
s nekonrolnĺm podlleni
odkup podíloých listů invgtičních fondr]
Celkové trĺnsakce s vlastníky Společnosti
účtované příiĺo do vlastnĺho kapitálu

Efekt z pľodeje dceřiných společností
Emjse osľatnJch kapitálovych nástrojů

Vyplacení výnosů z ostatnich kapitálouých nástrojů

Převod do nęrozdělelrých zisků

zůstaték k 31' prośinci 2014

31 540 14931 1 4 E09 (76 072) 212 451 663 536 921 2M 90 867 I 012 074
486 849 u - ír92
518 389 14 809 n6r12\ 70451 332 591 a7o 114 s0 867 96l Íl41

56 888 5 t24 62012

(26 600) (?4) Q6 6.74)

(28 77E) (347) (29 12Đ

56 888

3 201

ĺ1 021) ĺl l)2?l

35

(29 801) 3 201

(305)

30 288 5 050 35 338

- (l7l) (171)

6 621 (6621)

't 472 7 412
í9gl) í99l'|

56 88E

6 926

6 621 (31 l) 6 310

(2 r08) (51e) (2627)
32660 - 32660
(7311 : (t.t]

6 926

196

(73 l)
435

518 389 14 178 (48 28ó) 56 318 396 305 936904 95 087 I 03t 99r

Příloha uvedená na stranách 9 až 90 tvořl nedíhou součást této konsolidované ůčetn1 závěĄ.



J&TFINANCE GROUP SE

KoNsoLIDovANÝ VÝKAZ
za rok končící 31. prosincem

V tisícĺch EUR

o PENĚŽNÍCH TocÍcH
2015

PENĚŽNÍ ToKY ZPRovoZNÍ ČlľľosľI
Zisk před zdaněním
Úpravy o:

odpisy a amoĺtizace
SníŽení hodnoty hmotného a nehmotného majetku

Přecenění flnančních nástrojů oceňovaných ľeálnou hodnotou
Čistá změna v reálné hodnotě investic do nemovitostí
Přecenění zlatého slitku
Ztrtúa z pľodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a
investic do nemovitostí
odpisy časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy a
klientské smlouvy

(Zisk) ztr tlta z prodej e d ceřiných spo l ečností, j ednotek účtov aných
ekvivalenční metodou a nekontrolnĺch podítů

(Zisk) ztréltaz prodeje finančnĺch aktiv
Čisté úrokové výnosy
Výnosy z dividend
Zvýšeni opľavných poloŽek k znehodnoceným úvěrťrm
Změna opravných poloŽek k pohledávkĺĺĺn z obchodních vztahů a
ostatním aktivům
ZÍr źlta z účasti v j ednotkách účtov aných ekvivalen ční meto dou

Změna stavu ľęzerv

SníŽení hodnoty goodwillu a negativní goodwill
Čisté nerealizované kurzové zisky
Provozní ztráta bez změn v pracovním kapitálu

Změĺav úvěľech azá|ohách poskytnuých bankám a klientům
Změna v pohledávkách z obchodních vztahű a ostatních aktivech
Změnave vkladech a úvěĺech od bank a klientů
Změnav záyazcich z obchodnĺch vztahů a ostatních závazcich

Peněźní toky z (použity v) provozu

Přljaté úroky
Zaplacené úroky
Zap|acená daň z příjmů

Peněžní toky z (použity v) provozní činnosti

Bod
přílohy

25,26
25,26

24

9

9, 1l

2015 2014

100 898

29 543

559

z',t 039

(4e)

1 153

2',728

I 983

8 062
(307 e90)
(22 076)

88 633

6 711
1141

lt 288

2 385

96 41t

2',1 044
754

tt 242

6 567
(2 5e6)

7

2 006

(17 571)
(22 407)

(311 732)
(2 756)
t01 39t

2 59t
658

21 824
9 814

6

8

)n

ĺl

32

25

(31 761) (46258)

(79 7s3)

(1 s54 030)
(2 831)

586 585

llt 140

(122 est)

(270 454)
(8 7'.73)

581 6l 1

(59 057)

(938 889)

464 404
(16r 806)
(s9 693)

120 376

436 65',1

(Is7 812)
fl 8 436)

(6es 984) 380 78s



J&T FINANCE GROUP SE

KoNsoLIDovANÝ vÝKAz o PENĚŽNÍcH ľocÍcH @okračovánÍ)
za rok končĺcí 31. prosincem 2015

V tisícĺch EUR

PENĚŽNÍ ToKY ZINvEsTIČNÍ člľľosu
Nákup írnančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nębo
ztráty
PÍíjmy z prodeje finančních aktiv oceňovaruých ľeálnou hodnotou do zisku
nebo ztráty
Nákup realizovatelných fi nančních aktiv
PÍijmy z prodeje realizovatelných finančních akÍiv

Nákup Íinančnich aktiv držeĺých do splatnosti
PÍijmy z finančních aktiv drŽených do splatnosti
Poŕizęni dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a investic do
nemovitostí
Pŕijmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a
investic do nemovítostí
Pořízęní dceřiných společností, po odečtenĺ získaných peněŽních
pľostředků
Čistý přírůstek (úbýek) peněŽních prostředků z prodeje dceřiných
společnostĺ
Přijaté dívidendy

čistý peněžní tok z investiční činnosti

PENĚŽNÍ ToKY ZFINANČNÍ Čĺľľosrl
Příspěvek akcionářů do základního kapitátu
PÍijmy z vydaných dluhových cenných papĺľů

Platby za zpětný odkup emitovaných cenných papírů

Akvizice nekontrolnĺho podílu

Prodej nekontrolního podílu

Podti'zený dluh vydaný
Splacený podřízený dluh

Emise ostatních kapitálových nástrojů

Vyplacení výnosů z ostatních kapitálových nástrojů

Vyplacené dividendy

čistý peněžní tok z finanční činnosti

čisté zr"yšení penéza peněžních ekvivalentů
Stav peněz a peněžních ekvivalentů na počátku období
Efekt fluktuace měnových kurzů na držené peněžní prostředky

Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci období

Bod
přílohy 2015 2014

5.1

5.2

(r4s 451)

366 468
(444 466)

641 488

(2s 6r0)
114 818

(16 43',7)

333

6

(208)

1 446

(330 714)

315 310
(1 222 s61)

924 7 lt
(2 525)

17 6 748

(18't22)

9 337

23 233

122 849
2'756

492 387

22t 772

l58 ó39

(59 r9r)
5 949
6 247

(451)

30 894
(3 e25)

188 614
(20s s40)

l8 781

(5 368)

32 660
(73 1)

422

29

30

30

(3 008) (r71)

l3

13

3s6 920

153 323
884 368

1t 778

28 245

409 452
499 094
(24 178)

I 049 469 884 368

Příloha uvedęná na stranách 9 aź90 tvoŕi nędílnou sottčást této konsolidované účetni závěrky.
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha konsolidované účetnĺ závěrky

za rok končící 3 l. prosincem 20 l 5

obecné informace

J&T FINANCE GROUP SE (,,rnateřská společnost'' nebo ,,Společnost'') je evropská společnost (Societas Europaea) se

sídlęm a místęm podnikání PobřeŽnĺ 297 l 14, l 86 00 Pľaha 8.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti pľo rok končící 3l. prosincem 2015 zahmuje mateřskou společnost' její dceřiné

společnosti a podíly v přidrużených a společných podnicích (spolu označovaných jako ,.Skupina"). Seznam účetních
jednotek ve Skupiněje uveden v bodě 45. Společnosti v ľámci Skupiny.

Společnost připravuje individuální účetní závěrku za období od l. března 2014 do 3 l. pľosince 20l5 v souladu s českými
účetními standardy v souvislosti s přeshraniční fúzĺ Společnosti se svojí dceřinou společností KHASOMIA LIMITED.
Účetní období pro statutámĺ účetní závěrku překočilo období jednoho ľoku, protoże fűze byla zapsźna do obchodního

Ęstříku v únoru 2015 arozhodný den fúze byl 1'' března2014.

J&T FINANCE GROUP SE je nástupnickou mateřskou společností, která převzala tuto úlohu od J&T FINANCE GROUP,
a.s.' která byla původní mateřskou společnostĺ Skupiny aż do 3l' pľosince 2013. J&T FINANCE GROUP' a.s. byla za|ożena
7.'Února1995 abylazapsźlna do obchodního rejstříku v Bratislavě' Slovenská ľepubliką dne 20. bÍezna 1995. Akcionářem
byla společnost TECHNO PLUS, a.s., kteÍá byla slovenskou obchodní společností vlastněnou Jozefem Tkáčem a Ivanęm

Jakabovičern, jej ími konečnými v lastníky.

Dne l. ledna 2014 došlo k fúzi společností J&T FINANCE GROUP' a.s. a TECHNO PLUS. a. s. (ejí akcionář) do

společnosti J&T FINANCE, a's', české dceřiné společnosti J&T FINANCE GROUP' a.s. Všechny uvedené společnosti byly
souěástí Regulovaného konsolidačního celku -,'RKC" (pro definici RKC viz bod 39.5' Řízenĺ kapitálu). o přeshĺanični fúzi
bylo účtovano jako o transakci pod společnou kontrolou súčetními hodnotami fúzujících společností k1. lednu 2014.

Transakce uvnitř skupiny byly eliminovány v rámci účetnictví fuzí.

J&T FINANCE, a.s., holdingová společnost, která původně vznikla 24. srpna 2006 v České republice' byla po přeshraniční
fúzi 1. ledna 2014 přejmenoytnana J&TFINANCE GROUP SE a stala se novou mateřskou společností Skupiny. Konęční
vlastníci Skupiny zůstali beze zrněny, tj. Jozef Tkáč a lvan Jakabovič.

Hlavnírĺ důvodem fúze bylo zjednodušení struktuľy finanční holdingové skupiny při nezměněných konečných vlastnících a
zachováni kontinuity dohledu České náľodnĺ banky nad aktivitarni RKC po akvizici Poštové banky, a.s. v roce 2013'

V roce 2015 došlo ke změně struktury akcionářů (viz bod 34. Vlastní kapitál) a akcionáři Společnosti k3l. prosinci 2015
jsou:

Podíl na základním kapitálu Hlasovací práva (resistrovaná)

V tisících EUR V milionech CZK %%

Ing. JozefTkáč
Ing. Ivan Jakabovič
CEFC Shanghai Intemational Gľoup Limited
CEFC Hainan Intęmational Holdings Co.' Ltd

Celkem

Akcionáři Společnosti k 3l. prosinci 2014byli,.

Ing. JozefTkáč
Ing. Ivan Jakabovič

Celkem

852 4,8

4,0 7tI 4,0

294 662

294 662

30 958

26 302

45,6

45,6

4,8

8 089

8 089

45,6

45,6

646 584 100,0 17 741 100.0

Podíl na základním kapitálu Hlasovací práva (registrovaná)

V lisĺcích EUR % V milionech CZK %

259 r94,s

259 t94,5
50,0

50,0

7 109

7 109

50,0

50.0

518 389 100,0 14218 100,0

Skupina se jako finanční investor aktivně účastnĺ širokého spektra investičních příleŽitostí, jež' zahmuji investice do bank,
cenných papíru a strukturovaných investic, jako např. ťrnancování projękhl' akvizic, restrukturalizací a investice do pľivate

equity fondů. Skupina téŽ poskytuje rozsáhlý soltiment sluŽeb pĺo ťyzické osoby, finanční instituce, soukorné i státnĺ
společnosti,jakoje retailové bankovnictví, kreditní karty, korpoľátní bankovnictvĺ, investiční bankovnicĺí, správy majetku a



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha konsolidované účetni závěrky

za rok končĺcĺ 3 l . pľosincem 20 1 5

sluŽeb v oblasti správy investic. Slużby investičního bankovnictví zahmujĺ oblastijako výzkum, prodej a obchod, sluŽby na
kapitálovém trhu a trhu dluhových cenných papírů. Spľáva aktiv se primámě skládá ze spľávy vlastnĺch fondů, služeb
diskreční spľávy portfolia a rovněŽ spľávy a úschovy. V oblasti kolelcivního investováni jsou prostředky klientů spravovány
přes různé druhy investičních fondů, které představujĺ roznanité investiční přístupy a strategie.

Členy představenstva byli k 3 l . prosinci 2015 a3 l. prosinci 20 l 4;

Ing. JozefTkáč _ předseda

Ing. Ivan Jakabovič - rnístopředseda

Ing. Patľik Tkáč - místopředseda
Ing. Dušan Palcr - místopředseda
Ing, Gabriela Lachoutová

10
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za rok končící 3 l , orosincem 20 l 5

2.

(a)

Východiska pro přípravu účetní závěrky

Pľohlášení o souladu

Tato konsolidovaná účetní závěrka by|a zpracována v souladu s Mezináĺodními standardy účetnĺho výkaznictví (''IFRS'')
vydanými Radou pĺo mezinárodní účetní standardy ("IASB'')' ve zněnĺ přijatém Evropskou unií ("EU'').

Konsolidovaná účetní závěrka byla schválená představenstvem dne 26. dubna 20 ĺ 6.

Východiska pro přípravu

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena dle zásady účtování v pořizovacích cenách. Výjimku tvoří investice do

nemovitostí. finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty, finanční nástroje realizovatęlné a deľiváty,

které jsou oceněny ľeálnou hodnotou.

Konsolidovaná účetní závěrka je v měně Euro zaokouhlené na nejbliŽší tisíce. Účetní metody jsou konzistentně pouŽĺvané

Skupinou ajsou shodné s metodami používanými v předchozím ľoce.

Účetní závěĺky připraveny v souladu s Mezinárodními standaľdy účętního výkaznictví vyŽadují uplatnění rŮzných odhadů'

předpokladů a úsudků, které ovlivňují vykázané hodnoty akt|v, závazkil, výnosú a nákladů. Skutečné výsledky se budou

pravděpodobně odchylovat od těchto odhadťl. Yýznamné účetní odhady a Ĺlsudky vedení se znalným ľizikem, Že budou

potřebné úpĺavy v materiální výši' jsou popsany v bodě 4' Rozhodující účetní odhady a předpoklady.

odhady a související předpoklady jsou pľůběŽně přehodnocovány, Pokud se přehodnocení účetních odhadri vztahuje jen

k účetnÍmu období, ve kterém k přehodnocení došlo, vykaże se v tomto období. Pokud přehodnocęní ovlivní období' ve

ktęrémkněmudošloatakénásledujícíobdobí,vykaŽesevobdobĺ'kdykněmudoŠloaivnásledujícíchobdobích.

Následující standardy, úpravy standardů a interpretace jsou poprvé účinné pro účetní období končící 3l. prosincem
2015 a byly použity při sestavení konsolidované ričetní závěrky Skupiny:

o Zdokonalení 1FRs- cyklus 20l1-20./3 (účinné pro ľoční účetní období začinajíci l. července 2014 nebo později) zavádí

změny rnenšího rozsahu do celkem čtyř IFRS standardů, mezi něż patří úpľavy v prezentaci, zaúčtování, ocęnění nebo

terminologii. Żädnaztěchto změn nemávýzĺamný dopad nakonsolidovanou účetní závěľktr Skupiny.

Vydané Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, které nejsou účinné

Některé nové standardy, novely standardů a interpretace dosud nejsou účinné či dosud nebyly schváleny EU pro rok končící
3 l . prosincem 20 1 5 a při sęstavování této účętní zćxěrky nebyly pouŽity:

C IFRS 9 _ Finąnčni nóstroje (účinný pro roční účetní období začina1ici 1. ledna 2018 nebo později; pouŽije se

retrospektivně) vydaný v listopadu 2009 zavädi nové poŽadavky na klasifikaci a oceňování finančnĺch aktiv. Novelizace
IFRS 9 z října 20l0 zahmlje nové poŽadavky na klasiťrkaci a oceňování finančních zźlvazkťs a na odúčtovánĺ a dodatky z
listopadu 2013 zahmu1i nový model zajišťovacího účetnictví. Konečná verze standardu byla vydána v červenci 20l4.
Standard nebyl dosud schválen Evropskou unií.

Hlavní pożadavky starrdardu j so u následuj ící :

- IFRS 9 vyŽadu1e, aby všechna vykźuaná finanční aktiva, na něŽ se vztahuję IAS 39 Finanční nástľoje: účtovánĺ a
oceňování, byla následně oceněna amoftizovanou hodnototr či reálnou hodnotou. Pľo dluhové nástroje, které jsou

drżeny v ľámci obchodního modelu, jehoŽ cĺlem je drŽet nástroje za účelem inkasování smluvních pęněŽních toků, a
kteľé generují smluvní peněŽnĺ toky představující výlučně platbyjistiny a úroků z dosud nesplacenéjistiny, specificky
platí,Źe se obvykle oceňují zůstatkovou hodnotou na konci nasledujících účetních období. Všechny ostatní dluhové
nástroje a kapitálové nástrojejsou oceňoványjejich ľeálnýnri hodnotami na konci následujícĺch účętních období.

- Zisky éi ztrźty zpřecenění finančnícli aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se účtují do výs|edku hospodaření nebo

ostatního úplného výsledku. Finanční akt|va drŽená v modelu, jehoż účelem je jak inkasováni smluvních peněžnĺch

toků tak prodej, jsou přeceňována do ostatního úplného výsledku. Pro investice do kapitálových nástľojů, kteľé nejsou

dľŽeny k obchodování, statloví IFRS 9 při počátečním zaúčtovánĺ neodvolatelnou moŽnost zvolit si vykazování všech

změn reálné hodnoty u těchto ínvestic do ostatního úplného výsledku. Tuto volbtr je moŽné provést na índividuální
úľovni u jednotlivých nástrojů. Żźrdnou z poloŽek vyktaaných do ostatního úplného výsledku nebudę uż později

ll
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moŽné přesunout do výsledku hospodaření. Finanční aktiva výše neuváděná jsou oceňována reálnou hodnotou

účtovanou do výsledku hospodaření.

- U finančnich závazktl oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty se výše změny reálné hodnoty závazkll,

kteľá je přiřaditęlná změrlźIľn úvěrového rizika daného zćlvazk:u, vykazuje do ostatního riplného výsledku s výjimkou
případu, kdy by toto vykázźní dopadů změny úvěrového ľizika do ostatnĺho úplného výsledku vedlo ke vzniku či
zvýšení účetního nesouladu ve výsledku hospodaření. Změny reÍiné hodnoty přiřaditetné úvěrovému riziku Í'inančního

záyazku nejsou následně přesunuty do výsledku hospodaření. Dle IAS 39 dřĺve platilo, Že celková výše změny ľeálné

hodnoty finančního závazku klasifikovaného jako ztlvazek oceňovaný reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty byla

v ykź:záĺa do výsledkLl hospodaření.

- Požadavky na opravné poloŽky jsou založeny na modelu očekávané úvěrové ztrźlry ("ECL")' ke'y nahrazuje model

vzniklých ztrát standardu IAS 39. Tento model vyžaduje účtování ECL od okamŽiku, kdy jsou finanční nástroję

poprvé zaúčtovány. očekávané úvěľové ztráty jsou účtovány bud' ve výši 12 měsíčnĺch očekávaných ztrát nębo

očekávaných Ztrátpo celou dobu Životnosti v závislosti natom' zdadošlo kvýraznému náľustu úvěrového ľizika od

prvotního zaúčtování.
- Nový obecný model zajišťovacího účetnictví zajišťuje větší provázanost zajišťovacího účetnictví s řízením rizik. Je

vyŹadováno zveřejněnĺ rozsáhlých dodatečných infonnací o zajišťovacím účetnictví a činnostech účetní jednotky

v oblasti Ťizenírizík.

Vedení Skupiny předpokládá, že IFRS 9 bude prvotně aplikován při sestavování konsolidované účetní závěrky Skupiny za

ročnĺ účetní období začínající l. lędna 2018. Skupina v současné době posuzuje dopad tohoto standaľdu na její účetni

závěľku.

. IFRS ] 4 - Časové rozlišenĺ při cenovĺź regrilaci (účinný pro roční účetní obdobĺ začínajici 1. ledna 2016 nebo později) je

dočasným standardem, kteý se vztahuje k aktivitám regulovaným na zźkladé sazby. Standard je aplikovatelný pouze pro

prvouživatele IFRS. Tento standard nebude schválen k použití v Evľopské unii, proto nebude mít Žádný dopad na účetnĺ

závěrku Skupiny.

. IFRS ]5 Výnosy ze smluv se zókaznílE (účinný pro roční účętnĺ období zać,inajici l. ledna 2018 nebo později; pouŽije se

retrospektivně). Nový standard nahrazu.je všechny dosavadní standardy upravujĺcí oblast výnosů včetně 1l,l l8 Výnosy a

IAS ] ] Stavební smlouvy. Cílem tohoto standaĺdu je zavéstjednotný a komplexní mode] pro vykazování výnosů ze všech

smluv se zźlkazniky, a tím zlepšit srovnatelnost v ľámci odvětví, napříč odvětvími a napříč kapitálovými trhy. Tento

standard zahmuje zásady, které účetní jednotka aplikuje s cíletn stanovit ocenění výnosů a načasovánĺ, kdy je výnos

vykázán' Pľinámí zásadou je skutečnost, Že účetní jednotka vykaże výnosy za účelem zachycení pl'enosu zbożi a služeb na

ztú<aznika v částce, na kteľou má účetníjednotka dle svého očekávaní nárok výměnou Za toto zboži a sluŽby. Při aplikaci

standardu pouŽij í účetní j ednotĘ pěti krokový model :

- identifikace smlouvy (smluv) se zákazníkem;
- identifikace sanrostatných plněnĺ ze smlouvy;
_ uľčení ceny transakce;

- alokace ceny tľansakce najednotlivá plnění ze smlouvy;
- vykźuáni výnosů v okamŽiku (nebo jakmile) je ka_ždé jednotlivé plnění splněno.

Výnosy z tľansakcí nebo událostí, kteľé nevznikají ze smluv se zákazníkem, se neřĺdí tĺmto standardem upľavujícím výnosy a

měly by být nadále účtovány v souladu s jinými standardy.

Skupina v současné době posuzuje dopad tohoto standardu najejí finanční pozici a výkonnost.

. Noyelizace IAS 19: Plóny definovaných požitků _ příspěvlq zaměstnanců i (účinná pro roční účetní období zaćínajíci
l.červencę 2014 nebo později) se vztahuje k příspěvku zaměstnanců do planu definovaných poŽitků a zjednodušuje

účtování přĺspěvků, které jsou nezávislé na počtu odpracovaných let zanrěstnanců' Vzhledem k tomu, Že Skupina nemá

źádný plź,ĺn definovaných poŽitků, tato změna nebude mít żádný dopad najejí účetní závěrku.

o Roční zdokonalení IFRS 2010-2012 j 
(ílć,|nnź! pro účetní obdobĺ začínající l. července 2014 nębo později) zavádí menšĺ

změny do osnri standardů. Skupina očekává, Že dodatky nebudou mit významný dopad na účętní závěrku.
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o Noyelizace IFRS 10, IFRS l2 a IAS 28: Investiční jednotlq_uplatňovdnĺvýjimekz konsolidace (účinnápro účetní období
zač,inajici 1. ledna 20l6 nebo později) vyjasňuje uplatnění výjimky z konsolidace u subjektů ve skupinových strukturách

zahmujících investičnĺ jednotky s ohledem na tři spomé body:

- objasnění, které dceřiné společnosti investičníchjednotekjsou konsolidovány;
- uplatnění osvobození od sestavení konsolidované účetní závěrky za zprostl*edkující mateřskou společnost investiční

jednotky;

- aplikace metody ekvivalęnce investoľem, kteý nenĺ investičnĺ jednotkou, na účast v investiční jednotce.

Skupina v současné době posuzuje dopad těchto novelizací najejí finančni výkazy'

. Novelizace IAS 1 (ílć,ínná pro ľočnĺ účetní období zač,inajicí 1. ledna 2016 nebo později). Tato novęlizace IAS 1 obsahuje

následujících zdokonalení poŽadavkri daného standardu týkajĺcích se zveřejňovaných informací.

Byla upľavena ustanovęní ýkajíci se významnosti v tAS l s cílem objasnit následující:
- nevýznamné informace mohou odvádět pozornost od uŽitečných informacíl
- kitérium významnosti se vztahuje na celou účetní závěľku
_ kitérium významnosti se vztahuje nakażdý případ' kdy standard IFRS vyŽaduje zveřejnění specificĘch infonĺací.

Ustanovení ťýkající se pořadí bodů přílohy (včetně účetních pravidel) byla upľavena s cĺlem:
_ odstranit z IAS 1 fomulaci, která byla vykládánatak' že natizuje pořadí bodů přílohy k účetní Závěrce;

- objasnit, Že účetníjednotky si rnohou zvolit, kde v účetní závěrce uvedou účetnĺ pľavidla.

Skupina očekává, że tato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na sestavování a zveřejňování účetní

zź*ěrky Skupiny.

. Ročnĺ zdokonalení IFRS 2010-2014 (účinná pľo účetní období začínající l. ledna 20l6 nebo později) zavádi pěÍ męnších

změn do čtyř standardů. Skupina oěekává, Že dodatky nebudou mit významný dopad na účetní závěrku.

o Novelizace IAS 27: Metoda ekviyalence v individuálnĺ tičetní záyěrce (účinná pro účetní období začínající l. ledna 20l6
nebo později; pouŽije se retrospektivně) umoŽňuje aplikaci metody ekvivalence úětování pro investice do dceřiných
podniků, společných a přidĺuŽených podniků v individuální účetní závěrce. Vzhledem k tomu. Že Skupina připravuje

konsolidovanou účętní závěrku, nebudę tato 
^něnamitżádný 

dopad na ričetní závěrku'

. Novelizace standąrdĺi IAS 16 ą IAS 38: objasněnĺ přijatelných způsobů odpisů a amortizací (účinná pľo účetní období
začÍnajici l. ledna 2016 nebo později; pouŽije se retľospektivně) výslovně uvád| że pouŽití metody nabźui výnosů pro

odepisování je nevhodné pro dlouhodobý hmotný majetek' PouŽití pro nehmotná aktiva je povoleno Zavelmi omezených
podmínek. Skupina nęočękává, Že novela bude rnít význalnný dopad na účetní závěľku.

l Noyelizące IFRS ] ]; Účnvání o nabytĺ tičastí na společných činnostech (účinná pľo ľoční účetní období začíĺajíci l. ledna

2016 nebo později; pouŽije se prospek1ivně). Tato novelizace vyżaduje, aby při účtování o nabytĺ účastí na společné

činnosti, kteľá tvoří podnik, byly uplatněny přístušné zásady týkajícĺ se Ĺlčtování o podnikových kombinacích. Zásady
týkající se účtování o podnikových kombinacích se uplatnĺ i při účtování o nabytĺ dodatečných účastĺ na společné činnosti
v případech, kdy si spoluprovozovatel ponechá spoluovládání. Nabytá dodatečná účast bude oceněna ľeálnou hodnotou.

Dříve dľŽené účasti na společné činnosti se nebudou přeceňovat. Skupina v současné době posuzuje dopad tohoto

standardu na svou finanční pozici a výkonnost.

o Novelizace IAS ]6 a IAS 4]: Plodícĺ rostliny (účinná pľo účetní období začínající l. ledna 2016 nebo později; poużije se
retrospektivně) poŽaduje, aby plodící rostliny, byly zaúčtovány v souladu s IAS l6 Pozemky, budovy azaÍizęní, spíše neŽ

aby byly oceněny v reálné hodnotě sníŽené o náklady na pľodej v souladu s IAS 41. Vzhledem k tomu, Že Skupina nemá

biologická aktiva, nebude mĺt tato Změna mĺt Žádný dopad na jejĺ účetnĺ závěrku.

lEvľopská komise schválila změny standaľdu IAS 19; Plóny definovaných požitkti - přkpěvl<y zaměstnancti a Roční
zdokonalení IFRS - cyklus 2010-2012 pro účetní období začĺnající l. únoľa 20l5 nebo později.

Další nové Mezinárodní standardy účetního ýkaznictví a inteľpretace, kteľé nejsou dosud v platnosti

Skupina předčasně neaplikovala Žádné standar'dy IFRS' pokud přijetí nenĺ povinné ke dni účetní závérky' Tam, kde
přechodná ustanovení v přijatém IFRS dávají moŽnost účetní .iednotce se ľozhodnout, zda pouŽije nové standardy do
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budoucna, či zpětně, zvolí si Skupina aptikaci standardu prospektivně od data přechodu. Vedení Skupiny neočekává, Že týo
další nové staĺldaľdy budou mĺt významný dopad na konsolidovanou účetní závěľku Skupiny'

3. Důležité účetní metody

(a) Principykonsolidace

(, Dceřiné společnosti
Dceřiné společnosti jsou takové subjekty, které jsou kontľolované Skupinou. Skupina ovládá subjekt, pokud je vystavena
Variabilním výnosům nebo na ně má právo na základě své angaŽovanosti v tomto subjektu a můże týo výnosy
prostřednictvírn své moci nad timto subjektern ovlivňovat. Finanční výkazy dceříných společností jsou zahmovány do

konsolidovaných finančních výkazů od data vzniku kontroly do datajejího zaniku.

(Íi) PřidľuženépoĺlniĘ
PřidruŽené podnikyjsou takové subjeký, ve kteých má Skupina významný vliv, ne však ĺozhodující, na finanční a provozní

aktivity. Konsolidované finančnĺ výkazy zahrnují podíl Skupiny na celkových ziscích a ztátách a ostatním úplném
hospodářském výsledku přidruŽených podniků účtovaných nazák|adé ekvivalenční metody od data vzniku podstatného vlivu
do datajeho zániku. V případě, Že podíl Skupiny r'aztÍáÍě přesáhne účetní hodnotu přidruŽeného podniku, účetní hodnotaje
sníŽena na nulu a vykazováni následných ztrát je ukončeno kĺomě případu' kdy Skupině vznikly záyazky vůči danému

přidruŽenému podniku.

(iii) Společné podniky (oinl venlures)

Společné podniky jsou takové podniky, nad nimiŽ rná Skupina společnou kontľolu zaloŽenou na smluvní dohodě, dle kteľé

má Skupina pľávo na čistá aktiva podniku, spĺše neŽ práva na aktiva podniku a povinnosti hľadít 1eho závazky.
Konsolidované finanční výkazy zahrnují podíl Skupiny na celkovém vykźuaném výsledku společného podniku na zäk|adě

ekvivalenční nretody od data vzniku společného podniku do data zániku společného podniku.

(iv) Rozsnh konsolidace
V konsolidacije zahmuto 42 společností k 3l. prosinci 2015 (2014:45). Všechny plně konsolidované společnosti připľavily
svoje ľoční účetní závěrky k 31. pľosinci 2015. Společnostijsou uvedeny v seznamu v bodě 45. Společnosti v ŕámci Skupiny.
Tento seznam je vývořen na základě vlastnické hierarchie.

(v) Eliminace transakcí v ľĺímci konsoliĺlace
Vnitropodnikové zůstatky, tľansakce a z ních vyplývající nerealizované zisky (ztráty) jsou vyloučeny běherl sęstavování
konsolidovaných ťrnančních výkazű. Neĺealizované zisky vyplývajĺcí ztľansakcí s přidľuženými a společnými podnikyjsou
eliminovány do výše podílu Skupiny v těchto podnicích' Nerealizované zisky vyplývající z tľansakcí s přidľuŽenými podniky
jsou eliminovany ploti investicím v přidľuŽených podnicích. Nerealizované ztráty jsou elirĺinovány stejným způsobem jako
neręalizované zisky, alejenom v rozsahu zpětně získatelné částky'

(vi) Meloda akvizice
Akvizicę dceřinýclr společností jsou účtovány pomocĺ metody akyizicę. Plněnĺ za každou akvizici je oceněno jako součet
reálných hodnot (ke dni nabytí) daných aktiv, vzniklých nebo podmíněnýchzávazktl a nástrojů vlastního kapitálu vydaných
Skupinou kvůli výrněně za kontľolu na nabývaném subjektu' Naklady spojené s akvizicíjsou účtovány proti účtům nákladů a
výnosů v čase vzniku.

Identifikovatęlná aktiva, ztlvazky a podmíněné ztlvazky nabývaného subjektu, které splňují poŽadavky IFRS 3 jsou
oceňovány ľeálnou hodnotou ke dni akvizice. Goodwill se oceňuje jako přebytek souhmu převedeného plnění, sumy
nękontrolnĺch podílů nabyvatele na nabývaném subjektu a ľeálné hodnoý předakvizičnho podílu nabyvatele na vlastnÍm
kapitálu nabývaného subjektu, nad ľozdílem hodnoty idęntifikovatelného nabýého majetku a pÍevzaých závazků ke dni
akvizice

Jaloýkoliv nekontrolní podĺl na nabývaném subjektu se oceňuje proporcionálně jako podíl na čistém identifikovatelném
majetku nabývaného subjektu. Goodwill vzniklý v důsledku podnikové korĺbinace je vykázán jako aktivurn, ktęré se
neamoftizuje, aleje nejrnénějednou ročně posuzován z hlediska sníŽenĺ hodnoty.
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(b)

(Đ

Pokud je podniková kombinace dosaŽena po etapách, dříve nabyé podíly Skupiny v nabývaném subjektu jsou ke dni

akvizice přęceněny reálnou hodnotou (tj. ke dni' kdy Skupina získala nad subjektern kontľolu) a případný výsledný zisk nebo

ztrátajsou zachyceny proti účtům nákladů a výnosťr.

(vii) Ztrĺítĺt konlľoly
Po ztrátě kontľoly Skupina odúčtuje ak1iva a zźnazky dceřjné společnosti, nekontrolní podíl a ostatní poloŽky z vlastního
kapitálu' které se vztahují k dceřiné společnosti. JaĘkoliv přeb}'tek nebo deficit vzniklý ze ztráty kontĺoly se vykaŽe ve

výkazu zisku aztráty. JestliŽe Skupina následně drżizbývající podíl v původně dceřiné společnosti, tak tento podílje oceněn

reálnou hodnotou k datu ztráty kontroly. V závislosti na v,ýši zbývajĺcího podílu je o něm účtováno jako o investici
ocęňované ękvivalęnční metodou nebo realizovatęlném finančním aktivu.

(viii)Dniíový efekt zahľnutí kapitlÍlovýchfonĺlfl konsolidovaných dceřinýclt společnost[
Konsolidovaná účetní závěrka nezahmuje daňové efekty, kteľé by rĺohly vzniknout převodem kapitálových fondů
konsolidovaných dceřiných společností do účetnictví mateřské společnosti, pľotoŽe se v dohledné budoucnosti neočękává

Žádné rozdělení zisků nezdaněných u zdroje a Skupina předpokládá' Že kapitálové fondy budou użity jako zdroj
samofi nancováni każdé konsolidované dceřiné společnosti.

(ix) Sjednocenĺ účetních poslupů
Účetnĺ principy a postupy uplatňované v účętních ztĺvěrkách konsolidovaných společností byly při konsolidaci sjędnocęny a

jsou v souladu s účetními postupy pouŽívanými v mateřské společnosti.

Cizí měny

Tľansakce v ciz[ch měndch
PoloŽky zahmuté ve finančních výkazech kaŽdé účetní jednotĘ ve Skupině jsou měř'eny ve měně primámího ekonomického
prostředí, ve kÍerém úěetníjednotka funguje (ťunkční měna).

Tľaĺrsakce v cizich měnách jsou přepočteny do funkční měny měnovým kurzem aktuálnĺm ke dni transakce. PeněŽní aktiva a

závazky denominované v cizí měně jsou přepočteny do funkční měny kurzem platným ke dni účetní závěrky.

Kurzové rozdíly vyplývající z přepočtujsou účtovány do zisku nebo ztľáty. NepeněŽní akÍiva a zt*azky denominovány v cizí
měně' které jsou oceněny v historicĘch cenách, jsou přepočteny do funkční měny kurzem platným ke dni transakce.

Nepeněžní aktiva a zävazky denominovány v cizí měně, kteľé jsou oceněny ľęálnou hodnotou, jsou přepočteny do funkční
měny kurzenr platným ke dni, kdy byly uĺčeny reálné hodnoý.

@1 ťĺčeĺní zńvěľĘ zahraničn{ch operac{
Konsolidovaná účetní závěrkaje v měně Euĺo, kteľáje prezentační měnou Skupiny.

Aktiva a závazky ze zahraničnich operací včetně goodwillu a riprav reálné hodnoty vzniklé při konsolidaci, jsou přepočteny

na eura měnovým kurzem platným ke dni účetní závěrky. Výnosy a náklady zę zahľaničních operacĺ jsou přepočteny na eura

měnovým kuľzem platným ke dni těchto transakcí. Kuĺzové rozdily vyplývající z přepočtu jsou přĺrno zahmuty v ostatním
úplném výsledku.

(iii) Vložené derivńĺy
Hybridní finanční nástľojejsou kombinací nederivátových hostitelských smluv a deľivátových flrnančních nástrojů (vloŽené

deriváty). Zaurč,itých podmínek IAS 39 Finanční nástĄe: účtovaní a oceňovánĺ vyżaduje, aby komponenty představujĺcí
vloŽený derivát byly od hostitęlské smlouvy odděleny a vykazovaly a oceňovaly se ręálnou hodnotou samostatně. Ztněny
hodnot j sou zachy ceny v e v ýkazu zisku a ztĺáty.

(c) Finanční nástroje

(Đ KlasiJikace
Finąnční ndstľoje oceňované ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztráty jsou ty nástroje' které Skupina drżi pÍeváżně za účęlem
dosażení kátkodobých zisků, Týo zahrnĄi investice a derivátové smlouvy, kteľé nejsou určeny k Zajištěnĺ a ani fakticky
nejsou zajišťovacínri nástroji, a ztlvazky z krátkých pľodejů finančních nrístrojů.
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Úlěry a zálohy posĘtnuté bankám a klientům jsou nedęrivátová finanční aktiva nękótovaná na aktivnĺm tľhu s fixními nebo
jednoznačrrě určitelnými platbalĺi, která nejsou kiasiÍikovánajako finanční aktiva realizovatelná nebo drŽená do splatnosti

nebo jako f,tnanční akÍiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo zträty.

Finančnĺ aktiva držená do splatnosti jsou nederivátová aktiva s fixními nebo jednoznačně určitelnými platbami a s pevnou

splatností, která Skupina zarĺýšlĺ azároveřlje schopna drżętaŽ. dojejich splatnosti.

Finančním aktivem ľealizovatelným sę rozumí takové nedeľivátové aktivum, které nenĺ finančnirn aktivem oceňovaným
reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty ani úvěrem poskynuým bankám nebo klíęntůnr ani flnančním aktivem drŽenýnr do

splatnosti.

$| Účtovinĺ
o finančních aktivech oceňovaných ręálnou hodnotou do zisku nebo ztráty a realizovatelných finančních aktivech se účtuje

ke dni' kdy se Skupina zayážękę koupi těchto aktiv. Pravidelné nákupy a prodeje finančních aktiv včetně aktiv drŽených do

splatnosti jsou účtovány kę dni realizace obchodu.

Úvěry a zálohy poskytnuté bankám a ktientůmjsou účtovány ke dni, kdyjsou poskynuté Skupinou.

(iii) oceňovdní
Finančnĺ nástroje jsou oceňovány při prvotním zaúčtování reálnou hodnotou. V případě finaněních nástrojů, které nejsou

oceňovány reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty, se toto ocenění zvýší o transakční náklady přímo přiřaditelné obstaľání

nebo vydaní finančních nástrojů.

Reálna hodnota je cena, která by byla přijata při prodeji aktiva nebo zaplacena při převodu závazku v řádné tĺansakci mezi

účastníky trhu ke dni ocenění.

Náslędně po prvotním vykázanijsou finanční aktiva ocęňovánajejich reálnou hodnotou kľomě úvěrů a záloh poskytnuých
klienturrr, aktiv dĺŽených do splatnosti a někteých nekótovaných majetkových cenných papírů klasifikovaných jako

realizovatelné, jejichŽ reálná hodnota nemůŽe být spolehlivě uľčena, a tak jsou oceňovany amot'tizovanou hodnotou, nebo

pořizovací cenou. Po prvotním vykázani jsou finanční závazky oceňovány amortizovanou hodnotou kľomě finančních
závazk'i oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztrtÍy. Při oceňování atnortizovanou hodnotoujsou veškeré rozdíly
mezi poŕizovacĺmi náklady a nominální hodnotou vykazovány ve výkazu zisku a ztľáty po dobu trvání přísluŠného aktiva
nebo závazku s pouŽitím metody efektivní úrokové míry.

(iv) Principy oceňovlÍnĺ reńlnou hodnotou
Reálná hodnota finančního nástľoje je stanovena na zák|adě tržní ceny kótované na aktivnĺm trhu ke dni účetní závěrky.

Tľansakčnĺ náklady nejsou uvażovány. Pokud nęní cena z aktivního trhu k dispozici, ľeálná hodnota finančního nástroje je

odhadnuta vedením ponrocĺ oceňovacího modelu, resp, pomocí metody diskontovaných peněżních toků.

Při poużití metody diskontovaných peněŽních toků jsou budoucí peněżĺi toky odhadnuty managelnenteln. Jako diskontní
sazba je poużita sazba z aktivního tľhu platná ke dni účętní závěrky pro nástroje s obdobnými podmínkami. Při pouŽití
oceňovacího modelu jsou jako Vstupy modelu pouŽita relevantnĺ tr'žnĺ data platná ke dni ričetní závěrky.

(v) Zisky a zlrúly z ndsledného přeceněnĺ
Zisky aztráty vyplýva)ici ze změny v reálné hodnotějsou ričtovány do výkazu ziskuaztrtlty pro nástľoje oceňované ľeálnou
hodnotou do zisku nebo zträty a přímo do ostatního úplného výsledku jako rozdil z přecenění u ľealizovatelných finančních
aktiv. Kumulované zisky nebo ztrćtty z přeceněnĺ realizovatelných aktiv' kteľé byly původně vyktutny V ostatním úplném
výsledku,jsou odúčtovány do výkazu zisku a ńÍźĺĺy v momentě pľodeje. Úľokové výnosy a náklady zrealizovatelných
cenných papírů jsou účtovány do výkazu o úplném výsledku pouŽitím metody efektivní úľokové míry.Yiz účetnĺ metody

bod (c) vii pro účtování ziskťs aztľát z náslędného přecenění zajišťovacích nástrojů.

(vi) oĺlličlovóní
Finanční aktivum se odúčtuje v případě, Že Skupina ztratí kontľolu nad smluvními pľávy obsaŽenými v tomto Í'inančním

akÍivu. Tato kontrola je ztracena, pokud jsou tato práva uplatněna, pokud zaniknou nebo pokud se jich Skupina yzdá'

Finančnĺ závazekje odúčtován, kdyżzávazky Skupiny určené ve smlouvě vypĺší, jsou splněné nebo zrušené.

Finanční aktiva ľealizovatelná a finanční aktiva oceňovaná ręá|nou hodnotou do zisku nebo ztráty jsou v případě jejich
prodeje odúčtována ke dni' kdy se Skupina zaváżek prodeji těchto aktiv. Současněje ričtováno o vzniku pohledávky za

kupujícím.
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(d)

(e)

Finanční aktivadĺŽęná do splatnosti a úvěry azálolly poskýnuté bankám a klientům jsou odúčtovány ke dni, kdy je Skupina
prodá.

@Ę (t čn vli ní zĺý išt' ovacíc h n líslľoj ťl

Zajišťovaci nástroje, k1ęré se skládají z deľivátů spojených s nrěnovýtlr ľizikem, jsou klasifikovány jďio zajištění peněŽních

tolcu (angl. cash-flow hedge) nebo zajištěnĺ ľeálných hodnot (angl. fair value hedge).

Skupina fomálně dokumentuje zajišťovací vztah stejně jako všechny cileŕízęnj' rizik a strategie se zajišťovacím vztahem
spojené, a to od vzniku zajišťovacího vztahu. Skupina také pravidelně vyhodnocuje efektivnost zajišťovacího nástroje při

kompenzaci tizikazměn ľeálné hodnoty zajišťované poloŽky nebo peněŽních toků přiřaditelných k zabezpečovanému riziku.

V případě zajiśťování peněŽních toků se zisky nebo ztráty z efektivní části zajištění vykazuji přímo v ostatním úplném
výsledku a neefektivní část zisků a ztĺát ze zajišťovacího nástroje je vykźuźna ve výkazu zĺsku a ztráty. Pokud zajišťovací
nástĺoj přestane plnit podrnínky pro účtování o zajišťovacích nástľojích, vypršelajeho platnost nebo byl prodaný, byl zrušený
nebo neuplatněný' nebo označený zazruśený, tak se o zajišťovacínr nástroji přestane účtovat. Pokud se výský odhadované

tľansakce již nadá|e neočekává, fond z př'ecenění vyplývající ze zajišťovacíclr nástrojůje překlasiflkován do výkazu zisku a

ztrtúy.

V přĺpadě zajištění ľeálných hodnot se zisky aztráÍy z přecenění zajišťovacích nástrojů na reálnou hodnotu vykazuji do zisku
nebo ztrtúy.

Peníze a peněžní ekvivalenty

Peníze a peněŽní ekvivalenty zahrnují pokladní hotovost, zůstatky na účtech u centľálnĺch bank a u ostatních bank a
kátkodobý vysoce likvidní finanční majetek s původní splatností do 3 měsíců včetně státních pokladničních poukazek a

dalších poukŁek' které lze reeskontovat u centľálnĺch bank.

Úvěry a zálohy poskytnuté bankám a klientům

Poskýnuté úvěry a zä|ohy pocházejici ze Skupiny jsou klasiťrkovany jako úvěry a zálohy vzniklé ve Skupině. Úvěry a

zálohy jsou evidovány sníżené o opravné položky' aby odrážely odhadovanou zpětně zĺskatelnou hodnotu (viz účetn í zásada

(h).

Skupina zaYazuje všechny své pohledávky za klienty do 5 zakladních kategoĺií stanovených Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) ě. 57512013 (CRR) ze dne 26. ć,ęrvna2073 a související legislativou v příslušných zemích, a to na

pohledávky bez selhaní v kategoľiích standardní a sledované, a pohledávky se selháním v kategoriích nestandardní,

pochybné a ztĺćltové. Kategorizace klienta zohledňuje jak kvalitativní, tak i kvantitativní kľitéria pro hodnocení kvality
úvěľového případu'

Mezi zminěná kritéľia se zahmují následující:

- význalĺné finančnĺ problémy etrritenta nębo dlužnĺka;
- poľušení smlouvy, jako např. pľodlení s platbami úloků nebo jistiny či jejich nezaplacení;
- úleva udělená věřitelem dtuŽníkovi z ekonomických či jiných pľáVních důvodů souvisejících s f'inančními obtíŽemi

dluŽníka, kterou byjinak věřitel neudělil;
- pravděpodobnost konkurzu či jiné finančnĺ ręstrukturalizace dluŽníka;
_ zánik aktivního trhu pľo toto finanční aktivum z důvodu finančních potiží; nebo

- pozorovatelné údaje značíci, Že došlo k měřitelnému poklesu odhadovaných budoucích peněŽnĺch toků zę skupiny
finančních aktiv po okamžiku prvotního zaúčtovánĺ těchto alctiv, přestoŽe zatírĺ není moŽné tento pokles zjistit u
jednotlivých finančních aktiv ve skupině;

- ajiná.

Expozice s úlevou (Forbearance)

Skupina aplikuje přísfup k expozicím s úlevou (forbeaľance) v souladu s technicĘm standardem o nevýkonných expozicích
(non-performing exposures) a expozicích s úlevou (forbearance measuľes), kteý vypracoval EvropsĘ orgán pro

bankovnictví (EBA)' a v souladu s veřejným prohlášením Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro zachtneni
s těrnito typy expozic v účetnĺch závérkách ĺlnančních institucí sestavovaných dle IFRS.

T7



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha konsolidované účetní závěrky

za ľok končící 3 l. prosincęm 20 1 5

Expozice s úlevou je taková expozice, kdy se Skupina kvr]li finančním potížím dlužníka ľozhodla udělit dluŽníkovi úlevu,
přičemŽ udělení úlevy by Skupina za jiných okolnostĺ nezvažovala. Úleva můŽe mít formu modifikace podmínek anebo

reÍinancování dluhu' Modifikace podmínek můŽę zahľnovat, ale není olnezena na, snĺŽenĺ úľokové sazby, sníŽenĺ naběhlého

riroku či jistiny, zrrrěnu splátkového kalendářę (např. posun splatnosti úroků, dočasné platebni prŁdniny, prodlouŽení

konečné splatnosti úvěĺu, platbapoplatků ěi příslušenstvizadlužníką úpľavy či nesledování kovenantů, kapitalizace úroků
či splátky' částečné odepsání dluhu). Jakákoli modiÍikace podmínek či refinancování, které nejsou důsledkem finančních
potiži dluŽniką nejsou interpretovanyjako expozice s úlevou (forbearance). Aplikace úlev vęde k lepšímu řízení úvěrového
rizika a onręzenĺ případných budoucích ńrát z '(svěr'Ů.

Dętai| ke stfuktuře a kvalitě úvěľového portfoliaje uveden v bodě 39. Postupy avykazovániÍizęnirízik.

Individuálně posuzované opravné položĘ

Na základě pĺavidelných hodnoceníjednotlivých pohledávekjsou vyvářeny individuální opravné poloŽky k těm úvěrům a

zá|ohtlm, u kteých bylo identifikováno sníŽení hodnoty, čímŽ se pohledávka sníŽí na zpětně získatelnou částku.

Ke zhodnocenĺ návratnosti takového úvěľu pouŽívá Skupina především účetní výkazy klienta a své vlastní analýzy.

Tvorbaopľavných poloŽeksníŽenáo čerpání běhenl účetního období je účtována dovýkazu o riplném výsledku. Vpřípadě,
że je í*ér nedobytný, je odepsán. Pokud výše znehodnocení následně poklesne v důsledku události, která nastala po

za'Účtováni opravné poloŽky, je opravná položka zpětně zaúčtována ve prospěch výkazu o úplĺém výsledku.

P o rtfo ĺ iov ě po suz oyané opr av né p o lož lły

Potfoliové opľavné poloŽky jsou vývářeny ke zträtäm z úvěľů, kteľé nejsou jednotlivě význanrné, a kjednotlivě
významným úvěľům a ostatním pohledávkám, kteĺé byly jednotlivě posouzeny a u nichŽ nebylo zjištěno sníżenĺ hodnoý.

opľavné polożky jsou pravidelně posuzoviĺny, a to oddělęně v ľámci jednotlivých poftfolií. Portfoliový přístup se uplatní
v případě skupin aktiv s podobnými charakteristikami rizik s cílem stanovit, zda je třeba vývořit opravnou poloŽku kvůli
nrátovým událostem, o nichŽ existuje objektivnĺ důkaz, ale jejichŽ vliv se dosud neprojevil v rámci posouzení jednotlivých

úvětu.

Při uľěení potřebné výše opravných poloŽek provádí vedení odhad pľavděpodobnosti splacení jednotlivých úvěru s
přihlédnutím k hodnotě zajištěnĺ úvěľu a moŽnosti Skupiny toto zajištění realizovat'

Smlouvy o pľodeji se závazkem zpětného odkupu

Cenné papíry prodané sę závazkem k jejich zpětnérnu odkupu za předem stanovenou cenu (repo operace) jsou nadále

zahmuty ve výkazu o ĺrnanční pozíci a částka zĺskaná převodem cenných papírů v rámci repo operace je účtována do

závazkťl. Cenné papíry nakoupené se závazkęm k jejich zpětnémrr pľodeji (ľevel'zní ľepo opeľace) nejsou ve výkazu o

finanční pozici zachyceny' přičemŽ se zaplacená částka zaúčtuje jako úvěr. Rozdíl mezi pořizovací cenou a prodejní cenou je
považován za úĺok a časově se rozlišuje po dobu trvaní kontraktu. o ľepo opeľacĺch areyerznich ľepo operacích se účtuje v

okarĺŽiku vypořádání kontľaktů.

Vzájemný zápočet finančních aktiv azávazktl

Finanění aktiva a závazky jsou vzájemně započteny avykt:zány vevýkazu o finanční pozici na netto bázi tehdy, kdyŽ má

Skupina právně vynutitelný nárok na započtení příslušných částek a kdyŽ existuje záměľ vypořádat transakcę vyp|ývající z
kontraktu na netto bázi nebo realizovat pohledávku a současně vypořádat závazek.

Snížení hodnoĘ

Účetní hodnota aktiv Skupiny mimo odloŽęnou daňovou pohiedávku (viz účetní zásada (v)) je prověřována vždy ke dni
účetní závěrky pro posouzení existence důvodů pro sníŽení hodnoty. Pokud existuje takový důvod, je odhadnuta výŠe zpětně

získatelné částky aktiva. Goodwill a nehmotný majetek, který má neomezenou dobu Životnosti' nepodléhají amortizaci, ale

kaŽdoľočně se testují na sníŽení hodnoý v rámci penězotvoméjednotky, do které patří.

Ztĺátaze sníŽení hodnotyje účtovana vždy,kdyŽ účetní hodnota aktiva nebojeho penězotvoméjednotky přesáhnejejí zpětně

získatelnou částku. SníŽení hodnotyje účtovano do výkazu ziskuazträty.

Skupina pravidelně posoudí, zda neexistují objektivní důkazy o tom, že došlo ke sníŽęní hodnoty finančnĺho aktiva nebo

skupiny finančních aktiv' Hodnota f,rnančního aktiva nebo skupiny finančních aktiv se povaŽuje za sníŽenou pouze tehdy,

(0
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kdyŽ existuje objektivní důkaz sníŽení hodnoty v důsledkujedné nebo více událostí, ke kteým došIo po pľvotním zaúčtovánĺ
aktiva (,,ztrátová událost"), a kdyż Íato ztrátová událost (nebo události) má vliv na odhadované budoucí peněŽní toky
finančního aktiva nebo skupiny finančních aktiv, které lze spolehlivě odhadnout.

DÍlkazy o tom, že došlo ke snížení hodnoty, mohou zahľnovat: znárnky výzĺamných finančních problémů na straně dluŽníka
nebo skupiny dluŽníků; pravděpodobrrost konkurzu či jirré finanční restrulcturalizacę dluŽníka nebo skupiny dlužniků;
pľodlení s platbami úľoků nebo jistiny či _jejich nezaplacení; a případy, kdy pozorovatelné údaje naznačují, że došlo
k měřitelnému poklesu odhadovaných budoucích peněŽních toků, např. změny v objemu opoŽděných plateb nebo

hospodařské podmínky, které korelují s prodlenĺmi.

Poskynuté úvěry a zálohyisou uvedené po odečtení opľavných položek. opravné poloŽkyjsou stanoveny na zakladě bonity,
plnění ze strany dlužníka a očekávaných peněŽních tok'Ů a zváženi hodnoty případného kolaterálu nebo záruky třetí stľany.

opravné poloŽky jsou poměrně přiděleny k celkové dlužné částce pohledávek, tj. jistině' naběhlému úroku a úĺoku z
pľodlení, pokud existují.

Zpětně získatelná částka investice Skupiny do cenných papírů dľŽených do splatnosti a pohledávek oceňovaných

amortizovanou hodnotou je vyěíslena jďĺo současná hodnota očekávaných budoucích peněŽních toků diskontovaných
původní efektivní úrokovou mírou. (tj. útokovou mírou vypočtenou při prvotním zar]čtování těchto finančních aktiv).

Zpětně ziskaÍelná částka jĺných aktiv je větší ze dvou hodnot, a to z jejich ľeálné hodnoty po odečtení nákladů na pľodej a

hodnoťy vyplývající zužívání. Při stanovení hodnoty vyplývající zużíváni jsou očekávané budoucí peněŽní toky

diskontovány najejich současnou hodnotu při pouŽitĺ diskontní sazby před zdaněním, kteráodráži současnou trŽní časovou

hodnotu peněZ a specifická ľizika spojená s aktivem. Pro aktivum, které negeneruje značně nezávislé peněżni příjmy' je

zpětně získatelná částka uľčena pľo penězotvoľnoujednotku, ke kteľé aktivum patří.

Ztrátaze sníżení hodnoty v souvislosti s cennými papíry drŽenými do splatnosti nebo pohledávkami v arnortizované hodnotě
je odúčtována, pokud následné zvýšenĺ zpětně zĺskatelné částky můŽe být objektivně spojené s udáIostí, kteľá nastala po

za'Úćtovtní ztrćúy ze sníŽení hodnoty.

Ztrźúa zę snížení hodnoty investic do majetkových cenných papíľů klasifikovaných jako ľealizovatelná finanční aktiva není
odúčtována pÍes výkaz zisku a ztráty. Pokud je realna hodnota dluhového nastľoje, kteý je klasifikovaný jako ľealizovatelný,

zvýšena a toto zvýŠeníje objektivně spojené s událostĺ, která nastala po zaúčtování ztráty ze snížení hodnoty ve výkazu zisku
a zÍrźúy, pak je ztĺáta ze sníŽenĺ hodnoty odúčtována, přičemŽ hodnota je odúčtována z výkazu zisku a ztráty.

ZtÍźia zę sniŽení hodnoty goodwil[u se neodúčtuje.

V souvislosti s ostatními aktivy je zttála ze snížení hodnoty odúčtována tam, kde exisĘe náznak, że sniŽęni hodnoty jiŽ
neexistuje a nastala změna v odhadu, kteý byl pouŽ|ý na určení zpětně získatelné částky.

Ztrátaze snĺžení hodnoty může být odúčtovánajen do té výŠe, aby účętní hodnota aktiva po odúčtovánĺ nepřevýšila účetní

hodnotu, která by bylavykźuźna po zohlednění odpisů a amoľtizace, pokud by nebyla vykŁanáztrátaze sníŽení hodnoty.

(i) Aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

Dlouhodobý majetek anebo skupiny majetku azávazk'tl na vyřazeníjsou klasiÍ'ikovanéjako drŽené za účelem prodeje, pokud
je vysoce pľavděpodobrré, že budou realizované spíše pĺodejem než pokľačujícírn uŽĺvánĺm.

Hned před klasifikací jako aktiva drżená za účelem prodeje jsou aktiva nebo komponenty vyřazované skupiny oceněny
vsouladu sťrčetnĺmi pravidly Skupiny. Následnějsou majetek nebo vyřazované skupiny oceněny nižšĺ hodnotou zjejich
účetní hodnoty aľeálné hodnoý sníŽené o náklady naprodej' Jakákoliv zÍráÍaze sníŽenĺ hodnoty vyŤazované skupinyje
nejprve přidělena poloŽce goodwill a potom ke zbylému majetku azźwazkúm na poměmém základé s tou výjimkou, Že ztrźlta

není alokována do zásob. finančního majetku' odloŽené daně, zaměstnanecĘch poŽitků a investic do nemovĺtostí' které jsou
nadále oceňované v souladu s ostatnĺmi účetními zásadami Skupiny. Ztráty ze sníŽení hodnoý při prvotnĺ klasifikaci majetku
jako drŽeného za účelenr pľodeje a náslędné zisky a ztráty z přecenění jsou účtovány do výkazu zisku a ZÍrźĺty. Zisky
z přecenění se vykazuj í jen do výše akumulované zträty ze sníŽení hodnoty.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se po klasifikaci jako majetek drżený za účelem pĺodeje přestává odepisovat a

amoftizovat a všechny investice' které byly úětovany metodou ekvivalence, se uŽ nadále touto metodou neúětují.

Ukoněovaná činnostje součástí podnikánĺ Skupiny' jejíž provoz a peněŽní toky mohou býtjasně odlišeny od zbytku Skupiny
a která:

r představuje jednu ze samostatných hlavních činností nebo zeměpisnou oblast činností;
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o je součást jediného koordinovaného plánu vyŕazeni samostatného hlavního předmětu podnikání nebo Zeměpisné oblasti
činností; nebo

o je dceřinou společností nabytou výhľadně za účelem dalšího prodeje.

Klasifikace mezi ukončované činnosti nastává při prodeji' nebo kdyŽ činnost splni kritéria pľo klasifikaci 1ako držená za
účelem prodeje, pokud to nastane dřĺvę.

KdyŽ je opęrace klasifikovaná jako ukončovaná, je výkaz o úplném výsledku za srovnatelné období přepracován, jako by
byla činnost ukončovaná od počátku srovnatelného období.

Dlouhodobý hmotný majetek

(i) Wastněnó akliva
Hmotný majetekje evidován v pořizovacích cenách sníŽených o oprávky (vizníže) a případné ztráty ze sníŽení hodnoý (viz
účetní zásada (h)).

Pořizovací cena odpovídá nákladům přímo spojeným s pořízením akÍiva. Pořizovací cena majetku vlastní výroby zahrnuje

naklady na materiál, práci a jiné náklady' kteľé přímo přispěly kzprovozněnĺ aktiva a dosaŽęní účelu, pľo kteý bylo
zhotoveno, náklady na odstranění a rozebrári zaÍízęni a uvedenĺ mĺsta, na kterém se nachází, do původnĺho stavu a

kapitalizované výpůj ční náklady.

Majetek, ktery je zhotovován nebo vyvíjen pro budoucí uŽití jako invęstice do nemovitostí' je klasifikovan jako hmotný

majetek a evidoviín v hodnotě poÍizovacích nákladů, dokud nenĺ zhotoven[ nebo vývoj dokončen. Následně je majetek

klasifikovan jako investice do nemovitostí.

KdyŽ mají součásti nebo poloŽĘ hmotného majetku ľozdílné doby Životnosti, takjsou ĘĄo poloŽky evidoványjako oddělené

položky (hlavní součásti) hmotného majetku.

(ii) Nĺísledné výdaje

Následné výdaje jsou aktivovány povze za předpokladu, Že je pĺavděpodobné, Žę pro Skupinu zvýší budoucí ekonomicĘ
uŽitek spojený s rnajetkem a zároveňjeho náklady mohou být spolehlivě oceněny. VŠechny ostatní výdaje včetně kaŽdodenní

údrŽby hmotného majetkujsou přijejich vynaloŽení účtovány do nákladů.

(iii) odpisovdní
odpisy jsou prováděny ľovnoměrně po dobu předpokládané životnosti majetku a jsou účtovány do výkazll zisku a ztráty'
Pozemky nejsou odepisovány. Předpokládané doby Životnosti jsou:

Budovy 40 let

Lętadlo
- elektronika 3 roky
- interiér 5 let

- pomocnápohonnájędnotka 13 let

- tľup 23 |eL

ZaŤizeni 3_8lęt
Inventářaostatní 3 _ 8 let

Metody odepisování, doby żivotnosti a zůstatkové hodnotyjsou posuzovány ročně ke dni účetní závěrky.

Údrzbu motoru letadla vykonává třetí strana na zák|adě stĺlouvy, kde Společnost platí třetí stľaně za údrŽbu stanovenou

sumu. Z tohoto důvodu zůstatková hodnota motoľu není niŽší než Ličetní hodnota ke dni účetní zćxěrky a odpisové náklady
na motor jsou nulové.

(k) Dlouhodobý nehmotný majetek

(Đ Gootlwill a nehmotný majetek zĺskaný v nimci poĺlnikových kombinací
Goodwill představuje přebytek pořizovacÍch nákladů akvizice nad reálnou hodnotou podílu Skupiny na čistých
identifikovatelných aktivech nabyté dceřiné nebo přidruŽené společností k datu akvizice. V případě akvizice dceřiné
společnosti se goodwill vykazuje v nehmotném majetku' V případě akvizice přidruŽeného nebo společného podniku se
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goodwill zahmuje do učetní hodnoty investic do přidružených nebo společných podniků. Je kaŽdoročně testován na sníŽení

hodnoty a je oceňován v pořizovací ceně sníŽené o kumulované ztÍáty Zę snĺŽení hodnoý. Negativnĺ hodnota goodwillu
vznikajicizakviziceje přehodnocenaajakýkoliv zbývajicí přebýekje účtován do výkazu ziskuaztráty.

Nehmotný majetek nabytý v rámci podnikové kombinace je vykźuźn v reálné hodnotě k datu akvizice v případě, Že je

oddělitelný nebo vyplývá ze srnluvních či jiných zákonných pľáv. Nehmotný majetek s neuľčitou dobou pouŽitelnosti se

neamoľtizuję a je vykazován v pořizovací cęně sníŽené o přĺpadné ztrály ze sníŽení hodnoty. Nehmotný majetek s určitou

dobou pouŽitelnosti se amortizuje po dobu pouŽitelnosti a je vykazován v pořizovací ceně sníŽené o oprávky a případné

ztrtiy ze sníżení hodnoty,

(ii) Softwaľe a jiný nehmolný majetek
Software ajiný nehmotný majetek poÍizený Skupinouje evidovĺĺn v pořizovacích nákladech sníŽených o opĺávky (,lizniże) a
náklady na snížení hodnoty (viz účetni zásada (h)).

Jejich doby Životnosti jsou obvykle uľčité. Nęhmotný majetek s neomezenou dobou żivotnosti nenĺ amortizován, ale je

kaŽdoročně testován na sníŽení hodnoý. Jeho Životnostje přezkoumána ke konci období, aby bylo moŽné posoudit' zda

okolnosti nadále potvľzují jeho neomezenou Životnost.

(iii) Amoĺizace
Amortizace je účtována do výkazu zisku a ztráty rovnoměmě po dobu předpokládané Životnosti nehmotného majetku komě
goodwillu a to ode dne, kdyje majetek rnožné uŽívat. Předpokládané doby životnosti jsou:

Softwaľe

Jiný nehmotný majetek

Vztahy se ztlkazníky
obchodnĺ nazev

4 roky
2-9let
3-20 let

I 3- l4 let

(|) Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostíjsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně reálnou hodnotou přičernżjakákoliv změnaje
účtována do výnosů nebo nákladů.

Jalcýkoliv zisk nebo ztrátaz prodeje investic do nemovitostí (vypočtené jako rozdíl mezi čistým výnosem z pĺodeje a účetni

hodnotou) jsou účtovány do výnosů nebo nákladů za období, kdy vznikly' Pokud byla investice do nemovitosti' která byla

dříve klasifikovaná jako dlouhodobý hmotný majeteĘ pľodaná, tak veškeré související částky ve fondu z přecenění jsou

přesunuty do nerozdělených zisků.

(m) Rezervy

Rezerva se ve výkazu o finanční pozici vykazu.ie tehdy' má-li Skupina pľávní nebo věcný závazek kteý vznikl následkem

minulé události, a je-li pravděpodobné, Že splněnĺ zźyazku si vyŻádá odtok ekonomických hodnot a zäroyeň je moŽné

spolehlivě odhadnout jeho hodnotu.

Skupina vykazuje rczęwy spojené s věrnostním programem pro klienty, ktery pľovozuje J&T BANKA, a.s. Rezerva sniŽuje

úrokové výnosy, kdyż jsou prłní body připsané zäkaznikovi po založen| nového bankovního účtu. Rezeľva je pak dále

zvyšována, kdyžjsou klientovi připisovany další body dle toho, jak uŽívá sluŽby Skupiny.

(n) Pojistné smlouvy

Pojistná smlouvaje smlouva, dle které Skupina příjme významné pojistné riziko od jiné stľany (pojistnĺka) tím, Že souhlasí

s kompenzací pojistríka v případě specifikované nejisté události v budoucnu (pojistná událost), která negativně ovlivní
pojištěného. Pojistné je získané ode dne přijetí ľizika a je účtováno jako výnos. Pĺo nezaslouŽené pojistné je tvořena ręzerva'

Náklady na pojistná plnění představují náľoky plynoucí z událostí, které nastaly v průběhu účetního období' a úpravy rezeľv

na pojistná plnění za pÍedcháze1íci a běżné účetní období.

Rezervy na pojistná plnění

Rezetvy na nevyplacená plněnĺ představují odhad celkových nákladů na vyplacení vŠech plnění vyplývajících z pojistných

událostí, kteľé sę uskutečnily do konce účetního období. Nevyplacená pojistná plněnĺ se vykazují na základě posouzení
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jednotlivých událostí a vývoření rezęťv na nahlášęné, ale neuzavřené pojistné události (RBNS) a rezery na vzniklé, ale

nenahlášené, pojistné události (IBNR). Týo rezervy se tvoří pľo Životní i neživotní pojištění

Rezerva na životní pojištění

Rezerva na Životní pojištění je pojistně_matematický odhad závazku Skupiny vyplývajícího ze stnlouvy o životnírĺ pojištění'

Rezerva je vypočtena odděleně pro kaŽdou smlouvu pIí zvážeĺi všech zaľučęných pojistných plněnĺ a bonusů, za užiti
pojistně-matematických odhadů použiých pľo výpočet sazby pojístného' Jakákoliv ĺlpľava ľezervyje účtována do zisku a

ztráty v období, kdy vznikla'

Zaměstnanecké požitky

Pro zaměstnanecké požitky související s ukončęním pľacovního poměľu se vykazuje rezęÍya ve výši sumy, kteÉ má b1ýt

zaplacena v rámci dlouhodobých nebo kátkodobých hotovostních bonusů nebo plrĺnů podílů na zisku (angl. profit-shaľing

plan), pokud má Skupina v současnosti pľávní nebo mimosmluvní povinnost zaplatit tuto sumu v důsledku poskytnutí sluŽeb

zaměstnancem v minulosti a tato povinnost můŽe být spotehlivě odhadnuta. PoŽitek je klasifikován jako kľátkodobý, jen

pok-ud bude celákategorie poŽitků vyľovnána dojednoho roku,jinakje vykázćlĺjako dlouhodobý.

Závazky z krátkodobých požitkü zaměstnancůjsou vykazovány na nędiskontovanébź:ľ,í a účtujĺ sejako náklady v okamŽiku
pľovedení příslušné pľáce zaměstnancem.

Zć*azky splatné zanrěstnancům, jako napříktad sumy týkající se nahromaděných proplacených dovolených nebo

výkonnostních odměn, jsou vyktlr'ćlny jako ostatni zźxazky.

Finanční zźlĺuky

Finanční zárukyjsou snrlouvy, dle kteých nrá Skupina povinnost posk)tnout určité platby za účelern odškodnění drżitele za

ztrátu,která mu vznikla, pľotoŽe konkľétní dluŽnĺk sumu nezaplatí řádně a včas podle podmínek stanovených v dluhovém

nástroji. Závazky z Íinančnĺch záľukjsou nejdřív účtovány vjejich reálné hodnotě a tato hodnotaje po dobu tľvání finanční

zaruky amor1izoyćna' Zävazky z finančních ziĺruk jsou následně vykázány v hodnotě vyšší z amortizované hodnoty a

souěasné hodnoty všech očekávaných plateb, pokud se platbaztitulu záruky stane pravděpodobnou. Finanční záľukyjsou
zahmuý do ostatních zźlvazkil, kdyŽ je platba považovćlna za pravděpodobnou. Pokud je finanční ztlruka považoyaĺä za
případ nou povinno st, tak j e evidován a v po dro zv aze.

Závazky z obchodních vztahů a ostatnízávazky

Zävazky z obchodníchvztahů aostatní závazky jsou uvedenyv amortizované hodnotě,

Úrokové výnosy a náklady

Úrokové výnosy a nákladyjsou účtovány do výkazu zisku a ztráty pÍi svém vzniku. Úľokové výnosy a náklady zahrnuji

amortizaci jakéhokoliv diskontu, prémie nebo jiného ľozdílu rnezi původní účetní hodnotou úročeného nástroje a jeho

hodnotou pří splatnosti vypočtené pomocí ęfektivní úľokové míry. Všechny náklady na půjčkyjsou uvedeny ve výkazu zisku

a ztráty.

Výnosy a náklady z poplatků a provizí

Výnosy z poplatků a pľovizí vznikaji ze služeb, kteľé Skupina poskytuje věetně spr'ávy hotovosti' zprostředkovatelských

sluŽeb, investičního poradenství a finančního plánování, sluŽeb investičního bankovnictví, pĺojektových traĺsakcí a transakcí

struktuľovaných fllnancí a slużeb správy aktiv. Spravovaný majetek zahmuje všęchna aktiva klientů spravovaná nebo dľŽená

Skupinou vlastním jménem pro investiční účely, ale na účet třętí strany. Tato aktiva nejsou uvedena v konsolidované účetnĺ

ztyěrce (viz bod 40. Spľavovaný majetek). obdrŽené pľovize Z těchto obchodů jsou prezentovány v části výnosy z poplatků

a provizí.

Výnosy a náklady z poplatků a pľovizĺjsou účtovány tehdy, kdyŽjsou přijaty nebo poskytnuty souvisejícĺ sluŽby.

čisty zislďčistá ztráta z obchodování

Čistý zisk z obchodovánĺ zahmuje zisky a ztrźĺy vzniklé z prodeje, změny v ręálné hodnotě finančních akÍiv a závazktl

oceňovaných ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztľáty nebo realizovatelných a ľovněŽ zisk nebo ztľátu zdevizových obchodů.

(p)

(q)

(r)

G)

(r)
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(u) Výnosy z pľonájmu

Výnosy z pronájmu se účfují do výkazu zisku aztrźúy rovnoměrně po dobu trvaní pľonájmu.

Daň z příjmu

Daň z příjmu za'(lčetní období zahrnuje daň splatnou a odloŽenou.

Splatná dan je očekávaná splatná daň ze zdanitelného příjmu za období při pouŽití daňové sazby platné ke dni účetni

zilvěĺky' Splatná daítaktéž zahrnujejakékoliv úpľavy splatné daně s ohledem na předchozí období.

odloŽená daňje účtovana pouŽitím rozvahové metody aje vypočítána ze všęch dočasných rozdĺlů mezi účętnínri hodnotanri

majetku azávazk'Ů stanovených pro účely finančního vykazování a hodnotami, kteľé se použivaji pro daňové účely. Následné

dočasné ľozdíly ne.isou zohledněny: pwolni vykázźlní majetku a ztlvazk'Íl v transakci, která nenĺ podnikovou kombinací a
kteľá neovlivňuje účetní anĺ daňový zisk' a rozdíly rýkajicí se investic v dceřiných společnostech, u ktených je

pravděpodobné, Že se v dohledné době nezruší, protoŽe mateřská společnost je schopna kontrolovat zrušení dočasného

rozdílu. Při prvotním vyktuání goodwillu se se nevykazuji żädné zdanitęlné dočasné rozdily. Výška odloŽené daně je

zalożena na očekávaném způsobu rea|izace nebo zúčtování účetní hodnoty majetku a zävazk'ťs s pouŽitím daňových sazeb

platných (nebo schválených) ke dni účetní závěrky.

Daň z příjmu j e vykźzaná ve výkazu zisku a ztráty komě té části, která se přĺmo vztahuje k poloŽkám vykźual'ým v ostatním

úplném výsledku. V takovém případěje v příslušné výšivykźuaná v ostatním úplném výsledku.

o odloŽené daňové pohledávce se účfuje pouze v případě, kdy je pĺavděpodobné, Že budou v budoucnosti realizovány

zdanitelné zisky, proti nimż m'ťsže být odlożená daňová pohledávka uplatněna. odloŽená daňová pohledávka je snĺŽena o

hodnotu, pro kterou je pravděpodobné, Že příslušné daňové vyuŽití nebude v budoucnu ręalizovatelné. odloŽená daň

z příjmuje vypočtena pomocí aktuálně platné daňové sazby v době realizace aktiva či splnění závazku.

odloŽené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započteny, pokud existuje pľávně vynutitelný náľok na započtení

splatného daňového závazkl a pohledávky azźlroyeň se vztahují k daním vybíraným stejným daňovým úřadem od stejného

daňového subjektu. Pokud se nevztahují k stejnému daňovému subjektu,je možné vzájemné započtení, pokud subjekty mají

v útĺyslu vyrovnat splatnou daňovou pohledávku nebo závazek v čisté výši nebo jejich daňové pohledávky a závazky budou

realizovány současně.

Platby operativního a finančního leasingu

Skupinajako nójemce
Leasing, u něhoŽ Skupina přejímá v podstatě všechna rizika a výhody vyplývající z vlastnictvĺ' je klasifikován jako finanční

leasing. Předmět leasingu je při počáteěním účtování zachyceĺ v niŽší bodnotě z reá|né hodnoty nebo současné hodnoty

minimálnĺch leasíngových sptátek. Následně po prvotnĺm zaúčtování jsou aktiva účtována v souladu s účętními postupy

vztahujícími Se na toto aktivum.

Platby v rámci opeľativního leasingu jsou účtovány do výkaz u zlsku a ztráý rovnoměmě po dobu nájmu. operativní leasing

s moŽností ukončit smlouvu dříve nęŽ na konci s.jednaného obdobĺ je povaŽován za nevypověditelný po dobu trvání

výpovědní doby.

Všechny ostatnĺ leasingyjsou operativní leasingy a aktiva se nevykazují ve výkazu o finanční pozici Skupiny.

Minimální leasingové platby finančního teasingu jsou ľozděleny na úroky a splátku jistiny. Úroky jsou alokovány do

każdého období po dobu truaní leasingu tak, aby vyjádřily konstantní úrokovou sazbu za období aplikovanou na neuhrazenou

část j istiny.

(ii) Skupina jako pľonajímatel
Leasing, u něhoŽ Skupina převádí v podstatě všechna rizika a odměny vyplývajícĺ z vlastnictví, je klasifikován jako {inanční

leasing' Pohledávkaz finančního leasingu je vykttzovtnapo dobu leasinguv částce rovnajĺcí se čisté invęstici do leasingu a

1e vykźuaná v rámci úvěľů a záloh poskytnuým klientťrm v konsolidovaném výkazu o Íinanční pozici. Čistá investice do

leasingu je vypočtena jako současná hodnota minimálnĺch leasingových splátek a nezaručené zbytkové hodnoty,

diskontované implicitní úrokovou sazbou leasingu'

(w)

(i)
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(x)

(y)

Yykázźní finančního výnosu je za\ożeno na modelu odrážejícím konstantní periodickou míľu ýnosnosti čisté investice
Skupiny do finančnĺho leasingu,

Výnosy z pľodeje zboźí a poskytnutĺ služeb

Výnosy zpĺodeje zboŽí jsou vykázilny ve,łýkazu zisku a ztľáty, pokud bylo na kupujícĺho převedeno podstatné riziko a
pľospěch z vlastnietvÍ. Výnosy z poskynutých sluŽeb jsou vyktuäny ve výkazu zisku a ztráty poměmě podle stupně

dokončení transakce ke dni účetní závěrky. Stupeň dokončení je určen odkazem na provedenou pľohlídku vykonané práce.

Výnos není zaúčtován, pokud existujĺ značné nejasnosti ohledně vymrĺłĺánĺ dluŽné částky, spojených nákladů nebo možného
vrácenl zbożí'

Dividendy

Dividendy jsou vykázáĺy ve výkazu o zrněnách ve vlastním kapitálu atéż jako zźxazky v období, ve kterém jsou schválené.
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4. Rozhodující účetní odhady a předpoklady

Příprava účetní závěrky v souladu s Mezináľodnĺmi standardy účętního výkaznictví vyŽaduje pouŽití určitých rozhodujícĺch

účetnĺch odhadů a předpokladů.Taktéż je ntrtné, aby vedení pouŽilo úsudek při aplikaci účetních postupů Společnosti,
Výsledný účetní odhad se tak bude zřídka rovnat skutečným výsledkům. odhady a předpoklady, se kterými je spojeno

významné úziko, że bude nutné provést úpravu účetní hodnoĘ aktiv nebo závazkťl v materiální výši v dalšĺm Íinančním

roku' jsou popsány nĺŽe. odhady a předpoklady jsou průběŽně hodnoceny. opľavy účetních odhadů jsou vykázány v obdobĺ,

ve kterém jsou opraveny, pokud se opľava ýká jenom toho období. Pokud sę oprava ýká současného období i budoucĺch

obdobĺ, takje oprava vykźntlna v obou obdobích _ současném i budoucím.

4.1. Podnikové kombinace a alokace kupní ceny

Při podnikové kombinaci (viztéž: bod 5'l. Akvizice azaložęni dceřiných společností, společných a přidruŽených podniků)
jsou identifikovatelná aktiva, závazky a podrĺíněné závazky nabývaného vykázźlny a oceněny jejich reálnými hodnotami ke

dni akvizice. Alokace celkové kupní ceny mezi čistá nabytá aktiva se pro účely vykazováni účetní závěľky pľovádí za
podpory odboľných poľadců.

oceňovací analýza vychtai z historických a výhledových informací dostupných k datu podnikové kombinacę. VęŠkeľé

výhledové infoľmace, kteľé mohou ovlivnit reálnou hodnotu naby'ť,ých aktiv, jsou zalożeny na očekávánĺ bLrdotrcího

konkurenčního a hospodářského prostředĺ Ze strany vedení společnosti.

Výsledky oceňovacích analýz se ľovněŽ pouŽívají pľo stanovení dob odepisování a amortizace hodnot přiřazených

konkrétním položkám dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

V roce 20 l 5 neproběhla Žádná podniková kombinace ani alokace kupní ceny.

Na začátku roku 2014 proběhla akvizice společnosti TEcHNo PLUS' a,s. prostřednictvím fúze jako tľansakce pod

společnou kontľolou, viz bod l. obecné informace.

V souladu s rozhodnutím Skupiny soustředit se převáŽně na bankovní aktivity, se po schválení Chorvatské naľodní banky

dne 9. června 20t4 stala Skupina 58,33% vlastníkem chorvatské banky Vaba d.d. banka Varaždin (''VABA Bank"). Podíl
byl nabyt přes zvýšení základního kapitálu VABA Banky společností J&T BANKA' a's. ve výši 75 000 tis. HRK (přibliŽně

9 893 tis. EUR). VABA Bank funguje pľostřednictvim dvou finančních center ve VaraŽdinu a ZáhÍebu a 1 1 poboček

v Choľvatsku a zaměřuje se na retail amalé a střední podniky.

Dne 5. srpna 20l4 Skupina získala 50,05% podíl na společnosti Salve Finance, a.s.' jejíŽ hlavnĺ činností je poskýování

služeb v oblasti zprostřędkování pľodeje finaněních produktů. V důsledku akvizice této Společnosti nevznikly žádné ílpravy

ľeálné hodnoty.

Dne 12. zźlŕi 2014 získala Skupina prostřednictvím své dceřiné spoleönosti J&T Finance, LLC 99% podíl ve spoleěnosti

Hotel Kadashevskaya, LLC za pořizovacĺ cenu 99 tis. RUB (přibližně 2 tis. EUR). Před akvizicí Skupina vlastnila L%podil
na společnosti Hotel Kadashevskaya, LLC' kteý byl vykźuaný v cenných papíľech ľealizovatelných v hodnotě 1 tis. RUB
(0 tis. EUR)' Hotęl Kadashevskaya, LLC provozuje 4hvězdičkový Hotel Kadashevskaya v centru Moskvy v Rusku'
Společnost si pľonajímá budovu hotelu od společnosti Interznanie oAo, přičemŽ tato společnostje také součástí Skupiny.

Ke dni akvizice společnosti Hotel Kadashevskaya, LLC Skupina překlasifikovala část investic do nemovitostĺ pronajĺmaných

Skupině do hmotného majetku (viz bod 24. Invęstice do nemovitostĺ). V důsledku akvizice této společnosti nevznikty Žádné

úpravy reálné hodnoty.

V následující tabulcejsou uvedeny úpravy reálné hodnoty plynoucí z podnikových kombinacĺ v roce 20l4:

Software a Úvěry a
ostatní zálohy

nehmotný poskytnuté
maietek klientům

Vklady a
úvěry od

bank

Vklady a odložená
úvěry od daňová Celkový čistý
klientů pohledávka dooadV tisícĺch EUR

VABA Bank 392 (1 s69)(1 02r) (l 165) r01 t24
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4.2. Goodwill a testováni na sníženĺ hodnoty

Skupina kaŽdoročně pľovádí testování na sníŽení hodnoty u goodwillu vzniklého v důsledku podnikové kombinace

v pľťrběhu běŽného účetního období a testování na sníŽení hodnoty u goodwillu jiŽ vykazaného v předchozích účetních

obdobích (viz také bod 5.l. Akvizice a za|ożeni dceřiných společností a přidružených podniků a bod 25. Dlouhodobý

nehmotný majetek). Skupina dále provádí testovaní na snĺŽení hodnoý u ostatního nehmotného majetku s neurčitou dobou

Životnosti ataké upenězotvomých jednotek, kde byl zjištěn důvod ktomuto tęstování. Kdatu akvizice je získaný goodwill
přiřazen ke kaŽdé penězotvomé jednotce, u níŽ se předpokládĄ Že bude nrít prospěch ze syneĺgií podnikové konrbinace.

SníŽení hodnoý se uĺčuje odhadem zpětně získatelné částky penězotvotné jednotky, k níŽ se goodwill vztahuje, a to na

zźil<ladě hodnoty zużivání odráŽející odhadované budoucí diskontované peněŽní toky nebo na základě reálné hodnoty

snížené o náktady na pľodej '

oceněnĺ reálnou hodnotou pro účely testovánĺ na sníŽení hodnoty byla zaÍazena do Úrovně 3 ocenění na zźlkladě vstupních

udajů pouŽitých při oceňování. Ve většině případri provedla Skupina odhad zpětně ziskatelných částek goodwillu a

penězotvornýchjednotek nazák|adě hodnoty zuživáni. Hodnota zuźivźní se odvozuje zprognoz budoucích peněŽních toků
_ týo prognózy zpracovává vedení a po datu akviziceje aktualizuje. Diskontní sazby aplikované na předpokládané peněŽní

toky se vypočtoujako važené pruměrné náklady na kapitál ("WACC') kaŽdé penězotvornéjednotky.

(i) Interznnnie OAO

Zpětně ziskatelná částka penězotvoméjednotky Inteľznanie s účetní hodnotou 24 156 tis. EUR zahrnující k 3 1. prosinci 2014

goodwill ve výši 6 106 tis. EUR byla určena na zák|adě hodnoý zużiyźlni s ohledem na očekávané výnosy z pronájmu

vyplývajících z nájemních sn-rluv. Ztráta zę sniženi hodnoľy byla identifikována a goodwilt byl plně odepsánjako výsledek

testování na sníženĺ hodnoty. očekávané budoucí peněžní toky byly diskontovány při pouŽití WACC ve výši l4'83 %.

WACC je hlavnĺm předpokladem pro testování na sníŽení hodnoty. Pokud by WACC narostl o 1 %, hodnota zużÍván| by

pokleslaabyla by zaučtována dodatečná zItátaze sníŽení hodnoty ve výši l 475 tis. EUR.

(ii) Poštovlź banka, a.s,

Při akvizici Poštové banky, a.s. a jejich dceřiných společností (Skupina Poštové banky) byl vykźuán goodwill ve výši
20 033 tis. E'UR. Zpětně získatelná částka penězotvomé jednotky Skupiny Poštové banky s účetní hodnotoll 624 I27 tis.

EUR (podíl kontľolovaný Skupinou) k 31. prosinci 20114 a6'76'737 tís. EUR k 31. pľosinci 20l5 byta stanovena na základě

hodnoĘ zužívźni a plná hodnota goodwillu, která byla vyktlzäna při akvizici, byla alokována na penězotvoľnou jednotku

Skupiny Poštové banky. PeněŽní toky byty odvozeny z dlouhodobého obchodního plaĺu Skupiny Poštové banky, klĺčovými
předpoklady byly odhady čisých úrokových výnosů a úvěĺů poskýnutých klięntům, které byly aplikovány na specifické
období pěti let. Míľa růstu uŽita pľo extľapolaci peněŽních toků po tonrto období činila 2 % (2014:2 o/o). oč,ekávané budoucí

peněżnĺ toky byly diskontovány při pouŽití vaŽeného pruměru nákladů na kapitál 7 
'2 

% (2014:1,5 %\

ŻźńntLztriLtaze sĺíżení hodnoĘ nebyla identifikovánajako výsledek tohoto testování na sníŽení hodnoty. Pokud by hodnota

čisých úľokových výnosťr poklesla o 10 oÁ, tak by hodnota zużivtlĺi poklesla a bylo by vykźnáno sníŽení hodnoty ve výši

27 655 Íis. EUR (20l4: 49 215 tis. EUR).

4.3. Finančnĺ nástroje

Při oceňování aktiva nebo závazku reálnou hodnotou Skupina, pokud je to možné, obvykle použivtl zjistitelná tĺżni ďata.

Reálné hodnoty jsou rozděleny do ľůzných úrovní v hierarchii založené na pouŽiých vstupech v oceňovací technice, a to

následuj ícĺm způsobem:

. Úroveň 1: ceny totoŽných aktiv nebo závazků kotované na aktivnĺch trzích (neupravené)

. Úroveň 2: vstupy jiné než kótované ceny zahmuté vÚrovni 1, kteĺé jsou objektivně Zjistítelné pro aktiva azźĺvazky,ato
bud'přímo (tj. ceny podobných nástrojů), nebo nepřímo (tj. odvozeny od takových cen)

. Úroveň 3: vstupní űdaje, kteľé nevychtneji z objektivně zjistitelných tľŽních dat (objektivně nezjistitelné vsfupní údaje)

Pokud pľo daný finanční nastro.i neexistuje aktivní trh, je ľeálná hodnota odhadnuta pomocí oceňovacĺch technik. Při poużití

oceňovacích technik vedení uplatňuje odhady a předpoklady' které vychźlzejí z dosfupných informacl o odhadech a

předpokladech, které by uplatnili účastníci tľhu při stanovení ceny daného finančního nástľoje.

Úroveň 2 ľeálných hodnot je stanovena na základě trŽních hodnot, ale je upravena především o úvěrové riziko, přičemž

pokud je to vhodné, je zohledněno úvěrové riziko Skupiny a protistĺany.
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Pokud by reálné hodnoty byly o 10 % vyšší nębo niŽší neŽ kótované ceny, čistá účetní hodnota finančních nástrojů na

Úrovni l aÚľovni 2bybylavyšší nebo nižšĺ o l35 843 tis. EUR, než jakjevykźaának 31. pĺosinci 2015 (2014: l60 027 tis.
EUR).

Skupina účtuje přesuny mezi úrovněmi hieľarchie reálné hodnoty na konci účetního obdobĺ, během kterého změna nastala.

Ve vetké většině případů byla reálná hodnota investic v Úrovni 3 odhadnuta pomocí modelu diskontovaného cash flow se

Vstupy Ze speciflckých invęstičních podnikatelských plánů nebo projekcí cash flow. Individuální podnikatelský plán

a projekce cash flow byly kriticky přezkoutnány vedenĺlrr před zahmutírn do nrodelů. Diskontní sazby byly založeny na

specifikách odvětví azemich, ve kterých investice fungují, apohybovaly se mezi 6,4o/oa16,|%k3 1. pľosinci Ż0l5 (2014:

mezi 6,21 %o a 16,39 %). Klíčové předpoklady pouŽité v ocenění byly očekávané cash flow a diskontní sazby.

Pokud by reálné hodnoý byly o l 0 % vyŠší nebo nižší neŽ odhady vedení, byla by stanovená čistá účetní hodnota finančních

nástrojů klasiÍikovaných jako Úľoveň 3 o 18 441 tis. EUR vyšší nebo niŽší, než jak jevykźuźĺna k 31' prosinci 2015 (2014:

31 9ó7 tis. EUR).

Pro další informace viz týo body:

- Bod 14. Finančnĺ aktiva a závazky ocęňované ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztráty

- Bod l5. Realizovatelná finanční aktiva
- Bod24.Invęsticę do nemovitostí

4.4. Ocenění investic do nemovitostí

Investice do nęmovitostí se oceňují ľeálnou hodnotou a jsou zaŤazeny do Úrovně 2 hięrarchie reálné hodnoty. Reálnou

hodnotu invęstic do nęmovitostí stanoví bud' nęzávislí znalci či vedenĺ společnosti, a to v obou případech na základě

současné trŽní hodnoty na aktivním trhu pro podobné nemovitosti ve stejné lokalitě a stavu.

ocenění dle potřeby odráżí Ęp nájemce, kteý má nemovitost pľonajatou nebo je zodpovědný za splnění závazkü

vyplývajících znájeĺnni smlouvy či typ nájemců, u nichŽ je pravděpodobné, Že si pronajmou nęobsazenou nemovitost,

obęcné vnímání důvěľyhodnosti nájemců ze stľany trhu a zbývající Životnost daných nemovitostí.

Pokud by se reálná hodnota lišila o l0 % od odhadu nanagementu, účetní hodnota invęstic do nemovitostí by byla

odhadem o 567 tis. E'UR vyšší' nebo niŽší, neż jakbylavykźzźlĺa k 3l. prosinci 2015 (2014:646 tis' EUR).

4.5. Určení kontľoly nad společností, do níž Skupina investovala

Management nazákladě svého úsudku určí, zda znaky vymezené v bodě 3 (a) indikují' Že Skupina ovládá investiční fond.

Skupinajednájako správce mnoha investičních fondů. Určení, zda Skupina investiční fond ovládá, se obvykle zaměřuje na

vyhodnocení ekonornické účasti Skupiny ve fondu (účast se skládá ze všech podílů a očekávaných poplatků za správu) a

práva investorů odvolat správce fondu. Takto Skupina uľčila, Že ve všech případech jedná pouze jako agent investoľů (s
výjimkou fondů FoND DLHODOBÝCH V'ŕ]\osov o.p,Ĺ, NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. (které byly prodány v ľoce

2015) a J&T REALITY otevřený podílový Í'ond, viz bod 45. Společnosti v rámci skupiny), atudiżnezahmula tyto fondy do

konsolidace.
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5. Akvizice a prodeje dceřiných společností

5.l. Akvizice aza|oźení dceřiných společností a přidľužených podniků

(a) Äkvizice dceřiných společností a přidruženého podniku

V tisících EUR

3l.prosinec2015
XT-Caľd a.s.

Celkem

3 1. prosinec 20 14

TECHNO PLUS, a.s.l

Vaba d.d. banka Vaľa_ždin

Salve Finaĺrce, a.s.2

Hotęl Kadashevskaya, LLC3

Celkem

3 1 . pľosinec 20 14

Dceřiné společnosti

PB IT, a.s.

J&T Global Finance IV., B.V.
J&T Global Finance V., s. ľ. o.

ART FOND _ Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a.s.I

PBI, a.s.

Datum
akvizice Náklady

26.1r.2015 237

Podíl
Peněžní Skupiny po

výdaj aklizici (o/o)

23'1 32,00

237 231

1.r.2014
9.6.2014
5.8.2014

t2.9.2014

9 893

2 000

2

2 000
1

100,00

58,33

5 0,05

r00,00

11 895 2 002

lSpolečnost TEcHNo PLUS, a's. byla nabytá v rámci transakce pod společnou kontrolou, viz bod 1. obecné informace.
2 Skupina nabyla 50,05% podíl ve společnosti Salve Finance, a.s. přes Poštovou banku, a.s., ve kteľé vlastní 90,0l% podíl
(viz bod 45. Společnosti v ľámci Skupiny).
3 Skupina nabyla l00% podíl ve společnosti Hotel Kadashevskaya' LLC přes dceřinou společnost, kteľá vlastní 99,9%podíl
(viz bod 45. Společností v rárnci Skupiny).

(b) Zaloźenídceřiných společností

Żádné dcetiné, společnosti nebyly zalożeny V roce 20l5. Skupina za|oŽilanásledující dceřiné spotečnosti v roce 20l4:

Datum . 
Podĺl

zaloźeni ;':;ľľl1ł"]

1'7 .1.2014 I 00,00

4.4.2014 100,00

I 0. 10.20 14 I 00,00

5.12.2014 38'4ó
15.12.2014 r00,00

lSkupina ovládá svoji dceřinou společnost ART FOND _ Stredoeuľópsky fond súčasného umenia, a.s. přes představenstvo

díky dohodě se zbylými akcionáři společnosti.
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(c) Efekt akvizic

Akvizice noých dceřiných společností v ľoce 20l4 měly následující

Podnikové kombinace a alokace kupní ceny):

V tisících EUR

Penizę a peněžní ekvivalentyl
Realizovatelná fi nanční aktiva

Űvěry azá|ohy poskynuté klientům

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

Splatná daňová pohtedávka

Dlouhodobý nehmotný maj etek

Dlouhodobý hmotný majetek

odloŽená daňová pohledávka
Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klientů

Podřízený dluh

ostatni závazky

Rezervy
Nekontľolní podíly2

Č istá i dęntifi kov atelná al<tiv a a zźlv azky

Goodwi ll z akv izíce nových dceřiných spo ĺečno stĺ

Negativní goodwill

Pořizovací cena akvizice
Poskynutá peněŽní úhrada

Ziskané peněŽn í pĺo středky l

Čisty prĺliv (odliv) peněžních prostředků

Zisk(ztrá'ta) od data akvizice
Zisk(ztráta) nabyt'l'ch společností za celý rok2014
Výnosy naby.ĺých společností zace|ý rok2014

Negativní goodwill z akvizice nové dceřiné společnosti

Kurzovní rozdíly
Negativnĺ goodwill pro ĺok končící 3 1 . pľosincem 20l4

efekt na aktiva a závazky Skupiny (viztaké bod 4.1.

Jiné účetní
VABA Bank jednotky Celkem

34 935
24 182

100 82 I

2 426

I

969
6 225

430
(e 018)

(133 182)

(402)

(10 639)

(115)
(6 93 l)

187

5

464

2 509

2

15

2s9
(137)

(t2e)_

(2 085)

(re0)

fl00)

35 122

24 187

101 285

4 935
I

971
6 240

689

(9 155)

(133 31r)
(402)

(t2 724)
(305)

í7 03 l)
9 702

l9l
800

I 899
,697)

l0 502

2 090
(697)

9 893

25 042

2 002
(2 002)

187

11 895
(2 002)
25 229

Ż5 042 (1 81s) 23 227

(l ls7)
(870)

3 374

170

I 230

2 s20

(e87)

360

5 894

(6e7)

2',7

(670)

1Akvizice společnosti VABA Bank byla provedena pľostřednictvím zvýšení základního kapitálu banky (viz bod 4.l.
Podnikové kombinace a alokace kupní ceny), pľoto peněŽní pľostředky uvedené v tabulce výše nezahmují prostředky,

kteými přispěla J&T BANKA' a.s. ve výŠi 9 893 tis' EUR.
2 Hodnotanękontrolních podílů uvedena vtabulce výše zahmujejenom vliv znabyých společností a nezahľnu.je nárůst

441 tis. EUR souvisejícícb s nově zaloŽenou dceřinou společností ART FOND _ Stredoeurópsky fond súčasného ulnenia,

a.s. s nekontrolním podílem.
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Efekt fúze v roce 2014

V tisícĺch EUR

Pęníze a peněŽnĺ ekvivalenty
Uvěry a zálohy poskytnuté klientrlm
Pohledávky z obchodnĺch vztahů a ostatní aktiva
Vklady a úvěľy od klientů
ostatní zävazky

čistá identiíikovatelná aktiva a závazky
Efekt filze na vlastní kapitál připadajĺcĺ akcionářům mateřské společnosti
ZÍskané peněżni pro středky

čisty přĺiv peněžních pľostředků

TECHNO PLUS. a.s.

Společnost TECHNO PLUS' a.s. byla nabýá při přeshraniční frlzi pod společnou kontľolou, pľoto z transąkce nevznikly
žádné náklady' goodwi|l nebo negativní goodwill' Pro detaily transakce viz bod l. obecné infoľrnace'
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5.2. Pľodeje

(a) Prodeje dceřiných společností

Následujĺcí pľodeje nastaly v lętech 20 1 5 a 2al4:

V tisĺcích EUR

31,pľosinec2015
Salve Finance, a.s.

ľÁŠ onuHÝ REALITNÝ o.p'f. _PRVÁ PENZIJNÁ
SPRÁVCoVsrÁ sporoČľosŤ Po ŠTovEJ BANKY,

vÝNosov o'p'f-PRVÁ
sKÁ SPoLoČNoSŤ PoŠTovEJ

BANKY' správ. spol', as,

Celkem

31. prosinec2014
J&T Advisors (Canada) Inc.

J&T Sport Team ČR, s.r.o.

První zpľavodaj ská a.s.

FoREsPo pÁLpNlca a. s.

FORESPO SMREK a. s.

FORESPO HOREC a SASANKA a, s.

FORESPO HELIOS 1 a, s.

FORESPO HELIOS 2 a. s.

FORESPO SOLISKO, a. s,

INVEST-GROUND a. s.

FORESPO-RENTALIa-s,
FORESPO - RENTAL 2 a. s.

FORESPO BDS a.s.

J&T GLOBAL SERVICES LIMITED
JTG Sęrvices Anstalt
Celkem

Prodejní Peněžní Zisk (ztráta)
Datum pľodeje cena příjęm z pľodeje

58

t02

58

102

(l ee6)

5

I
160 160 (1 983)

14.1.2014

30.6.2014
30.6.2014
8.10.2014

8.10.2014

8.10.2014

8.10.2014

8.10.2014

8.10,2014
8.10.2014

15.12.2014
15,r2.2014
23.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

7

2238
4 856
4 774

8 301

12 451

5 010

33 645

14 994
33 131

8 461

3 849

2 238
4 856
4 174
8 301

12 451

5 010

33 645

t4 994
33 131

8 461

l3
3 119

213
531

444
I

97

557

9 579

750
(347)

2',153

(146)

t3l 711 t7 571

3l
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(b) Efekt pľodejů

Prodeje dceřiných spoleěností měly následujícĺ vliv na aktiva azćwazky Skupiny:

Efekt prodejů v roce 2015

V tisĺcĺch EUR

Penĺze a peněŽní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná ręálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
Realizovatelná Íinanční aktiva
Úvěĺy a zalohy poskytnuté klientůnr
Pohledávky z obchodních vztah'tl a ostatní akiva
Splatná daňová pohledávka

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klientů

ostatní závazky
Rezervy
Nekontľolní podíly

čistá akti*' a závazky

Jiné nabýé hodnoty
Prodejnĺ cena

Ztráta z prodeje

Přijatá peněżní úhľada

Úbytek hotovosti

čisty odliv peněžních prostředků

368

12

5

113

I 791
16

I 900

27
(2e4)

Qr)
(r 307)

(1 82)
(136)

2292
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Efekt pľodejů v roce 2014

V tisících EUR

P enize a peĺěžn í ekvivalenty
Úvěry a zálohy poskýnuté klięntům
Pohledávky z obchodních vzÍa.h'Ů a ostatní aktiva
Splatná daňová pohledávka
Investice do nemovitostÍ

Dlouhodo bý nęhmotn'ý maj etek

Dlouhodobý hmotný maiętek
Vklady a úvěry od klientů
astatn1závazky
Splatný daňový závazęk
Rezervy
ođložený daňový záv azek
Nekontrolní podíly

čistá aktiva azávazky
PohIetlávky prodané v související transakci

Prodejnĺ cena

Kumulované výnosy a náklady zahmuté v ostatnĺm úplném výsledku
reklasifllkované do zisku nebo zttáĘ
Zisk z prodeje

Přijatá peněŽní úhľada

Úbytek hotovosti

čisty pĺĺiv (odliv) peněźních pľostředků

I Realitní společnosti prodané investičními fondy FOND DLHODOBÝCH
o.p.f.

Jiné
účetnĺ Celkový

Realitnĺ společnostil íednotkv efekt

4 t14 899 5 013
- 623 623

t 227 4 105 5 332
57 44 101

109 890 - 109 890

5510
-1414

(1 l 328) (26 077) (37 40s)
(1 433) (2 47r) (3 e04)

(7) (7)

(e3) (e3)

(131) - (1s1)
(5 l9) (519)

101782 (22 858) 7E924
tt 234 26 096 37 330

127 861 3 856 t3t1t7

(260) 2368 2 t08
14 585 2986 17 571

1Ż3 747 (899) 122848

VÝNoSoV o.p.f. a NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ

JJ



Příloha konsolidované účetní závěrky

J&T FINANCE GROUP sE Za rok ko{!9!-]-!.--pl9!n99g2q1Ł

6. čisté úrokové výnosy

V tisících EUR

Úrokové výnosy
Úvěry a zálohy poskytnuté bankám a klíentům
Dluhopisy ajiné cenné papĺry s pevným výnosem

Repo operace

Směnky
Pohledávky za centrálními bankami

ostatní

Celkové úrokové výnosy

Úrokové náklady
Zźxazky vůči bankám a klientům

Dluhopisy ajiné cenĺé papíry s pevným výnosem

Směnky
Repo operace

ostatní
Celkové ú rokové náklady

Celkové čisté úrokové výnosy

2015 2014

388 894

s7 626

l3 438
't 261

560

13 484

378 959
77 435

t8 649

9 376

455

8 284

48t 263 493 158

(140 842)
(le ee4)
(2 t40)

(108)

(148 64s)
(21 473)
(l 8r l)

(e7)

00 r89) (9 400)

Í73 273) í1814261

307 990 3tt 732

Vroce 2015 byly úrokové výnosy zúvěrů, ke kteým byla vytvořena opravná položka, ve výši 22804 tis. EUR (2014:

12 145 tis. EUR).

Úrokové výnosy z finančníclr aktiv, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou do zisku nebo zträty, činily v roce 2015 částku

470 8l9 tis. EUR (2014: 479 968 tis EUR). Úrokové náklady z ťtnančních závazktl, které nejsou oceňovány reálnou

hodnotou do zisku nebozträÍy' byly v ľoce 2015 172 597 tis. EUR (2014: 180 537 tis. EUR).
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7' čisté vynosy z poplatků a provĺzí

V tisících EUR

Výnosy z poplatků a provizí
Poplatky za správu a platební tľansakce

Poplatky z aktiv ve spľávě

Poplatky zoperaci s ťlnančními nástľoji

Poplatky z přísl ibů a záruk
Poplatky za úschovu, správu a uloŽení cenností

Poplatky za v ydáni dluhopisů
Zprostředkovatelské poplatky

ostatní výnosy z poplatků a pľovizí

Celkové výnosy z poplatků a provizí

Náklady na poplatky a provize
Pop latky za p|atebni tľansakce

Zprostředkovatelské poplatky

Poplatky zaopęracę s finančními nástľoji

ostatnĺ náklady na poplatky a pĺovize

Celkové náklady na poplatky a provize

Celkové čisté výnosy z poplatků a provizí

2015 Ż014

36 490

20 340
9 610

5 690

3 022

2 751

1 904
20 133

33 072

t8 516

7 229
5 034

2 231
3 139

4 t3l
14 632

99 940 87 984

(r2 664)
(11 772)
(4 762)
(6 323)

(12 zet)
(r 0 304)
(3 e24)
(4 095)

(3s s21) (30 614)

64 419 57 370

8.

PoloŽka ostatní výnosy z poplatků aprovizí zahmuje velĘ počet drobných poloŽek, kteľéjsou samostatně nevýznamné.

čist^ ztráta z obchodování

V tisĺcích EUR

Ręalizované a neľealizované ztrźúy z finančních nástľojů oceňovaných reálnou
hodnotou
Ręalizované a nerealizované zisky (ztráty) z pohledávek

Dividendové výnosy

Celková čistá ztľáta z obchodování

2015 2014

(47 26r)
(5 073)

22 076

(1 1 415)
(14 290)

2',t56

(30 2s8) (22 949)

Většina zträtzfinančnich nástrojů v rocę 20l5 vznikla z prodeje řeckých státních dluhopisů a to ve výši Ż4 416 tis. EUR (viz

bod ló' Finanční aktivadrżená do splatnosti) a z měnových derivátů a to ve výŠi 13 432 tis. EUR (2014: 42 450 tis. EUR).

Skupina též vykázala zÍrźúl) z př'eceněnĺ akcií společnosti Best Hotel Properties a.s. ("BHP'') ve výši 20 580 tis. EUR (2014:

zisk 2 655 tisíc EUR), hlavně kvůli sníŽení základního kapitálu společnosti BHP. Ztĺáta byla kompenzována výnosem ze

sníŽenĺ základního kapitálu ve výši 2 1 245 tis. EUR' kteý je vyktzán jako výše uvedený výnos z dividend.
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9, ostatnípľovoznívýnosy

2015

48 735
14 554
5 850

4 482
6 743
6 881

I 261
49

398

3 98s

Po]oŽka ostatní výnosy zahmuje velký počet drobných položeĘ které jsou samostatně nevýznamné.

10. Osobnĺ náklady

V tí|ícĺch EUR

Mzdy aplaty
Povinné příspěvky na sociá|ní zabezpečanĹ

ostatnl sociálnĺ náklady

Celkové osobní náklady

Yäžeĺý priiměľ počtu zaměstnanců během roku 2015

pĺacovníků.

2015

V tisících EUR

Kuľzové zisĘ
Výnosy ze sluŽęb a poľadenství

Výnosy z odepsaných pohledávek

Výnosy z pĺonĄjmu lętadla a ostatních operativn[ch pľonájmů

Zisky (pojistné) z pojišťoven

Prodané zboži
Výnosy z pronájmu investio do nemovitostÍ
Zisk ze zlaých slitků
ostatní výnosy z pĺonájmu

Čistý zisk z pľodeje dceřiných společnostĺ (bod 5.2.)

ostatní výnosy
Celkové ostatnĺ provozní výnosy

20t4

43 101

t2 633

l0 013

7 216
5 282
4 Ż79

3 265

2 596
244

t7 511
8 451

114 651

2014

fl 740) fi 7s6\

í90 718) í84 639)

byl 2 279 (2014: 2 249), ze kteých bylo l82 (20|4: 20l) vedoucích
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11. Ostatní provozní náklady

V tisících EUR

Náklady na nájemné

Náklady na reklamu
Povinné poplatky placené finančnimi institucemi
Náklady na opravy a údĺžbu
Daň z finančních transakcí
Náklady na poradenství

Prodané zboži
Změna v znehodnocení pohledávek a zásob

Náklady na komunikaci
Změnav rezeĺyźtch

Spotřeba materiálu
Ná{<lady na pojistné technické tezęryy a pojistné události

Sponzorství a dary

Ztľźýa z prodej e dceřiných společnostĺ (bod 5.2.)

Dopľava a ubytování, cestovní náklady

Outsourcing
Majetkové a ostatní daně

Vzdělávací kurzy a konfeľence

Náklady na obsluhu a provoz letadla

Energie
Smluvní pokuty

Čistá zrněna v reálné hodnotě investic do nemovitostĺ

ostatní provozní naklady

ostatní provozní náklady celkem

2015 20t4

(15 ó98)
(10 23s)
(e 635)
(e s63)
(e 277)
(7 2r2)
(6 e21)
(6 ',l1]')

(6 085)
(5 619)

(3 878)
(3 sze)
(2 740)
(1 e83)
(1 9Ż5)
(1 7le)
(r 452)
(1 175)

(e3 1)

(213)
(80)

04 631)
(l2l2lĐ (r40 033)

PoloŽka ostatní provozni nźú<lady zahrnuje velĘi počet drobných poloŽek, které jsou samostatně nevýznamné.

|Ż, Daň z příjmu

V tisících EUR

Splatná daň z příjmu
BěŽný rok
Úpravy za pÍedchtue)ící období
SráŽková daň z úroků

odložená daňový výnos (náklad)
Zaíětov źni a z'Účtovtni dočasných rozdílů
Změnav daňové sazbě

Celková daň z příjmu

Daň z příjmu právnickych osob je v České republice pro rok 2015 a 2014

Slovensku pro rok 2015 a2014 22 o/o.

2015 Ż014

(28 347) (34 4s9)

19 oÁ. Daň z přĺjmu právnictcých osob je na

(r5 0r9)
(tt 661)
(e 166)

(7 742)
(r3 083)
(e 233)
(4 303)
(2 5et)
(5 721)

(18 081)
(4 7 14)
(Ż 841)
(2 364)_

(l 89ó)
(e57)

(3 57r)
(1 106)

(1 243)
(6Ż4)

(822)
(6 561)

fi6 722\

(30 662)
(147)
(42)

(37 832)
(5)

(270)

(30 8s1) (38 r07)

2 504 3 662

- (14)

2 s04 3 648
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(, odsouhlasení efektivní ĺlniíové sazby

V tisících EUR

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu při sazbě 19 % (20|4: 19 %)

Efekt daňových sazeb v zahraničnĺch j urisdikcĺch
Daňově neuznatelné náklady
Nezdanitelný příjem

SľáŽková daň z úroků

Uználrí dříve nęuznaných daňoých ztrát
Daňová zträtaběżného období' pro kterou nebyla vytvořena
odloŽená daňová pohledávka
Změnay dočasných ľozdílech, pro které nebylazaznamenána
žädná odložeĺá daňová pohledávka

Nadhodnocení daně v minulých letech

Zménav daňové sazbě

Celkor"ý daňor.ý ná klad

(ii) Daií z příjmu vykóznni v ostaln[m úplném výsleĺlku

V tisících EUR

(28.0) (28347) (3s,7) (34 4s9)

2014

2015 2014

/oo//o

(1e,0)

(2,2)

(36,2)

31,9
(0,0)

0,0

(2,4)

(0,1 )

100 898

(le 171)

(2 226)
(36 524)

32 166
(42)

40

(2 443)

(141)

96 471

(1e,0) (18 32e)

0,8 73t
(24,8) (23 ezs)

9,0 8 696
(0,3) (210)

0,7 630

(2,2) (2 04t)

0,1

(0,0)
(0.0)

68

(5)
( l4)

201s
Před Daňový

zdaněním yýnos
Před Daňový Po

zdaněním náklad zdanění
Po

zdanění

Rozdíly z kurzový ch přepočtů
Zĺněna v ľeálné hodnotě realizovatelných
finančních aktiv
Podíl na ostatním úplném výsledku jednotek
účtovaných ekvivalenčnĺ nretodou

Celkem

(2r eer)

13 174

(ee)

(21 e9r)

10 928

(ee)

(29 125)

4 003

- (2e t2s)

(529) 3 4't4(2 246)

(1 023) - (l 023)

(8 916) (2246) (ll 162) (26145t (s29) (26674)

38



J&T FINANCE GROUP SE

Pĺjloha konsolidované ílčetní závěrky

za rok končicĺ 31 prosincetn 20l 5

vykázané ve
zůstátek k l. výkazu zisku ĺ

Nabyté v ľámci
vykázáné v ostatníń podnikových kombinaci

Převod do
Rozdíly qřĺzované

z kĺżových skupiny dÉené zůstntek kJl.

(iii) Pohyby v otlložené dani v pl.iběhu roku

V lisĺcich EUR

Dlouhodobý hmomý majetek

Dlouhodobý nehnomý majetek

Iívestice do nemovitosti

snĺżeni bodnory pohledávek z obchodnich vaahů a ostatnich aktiv

Real javatelńá fi nMčnĺ aktiva

Finanćni aktiva držená do splatnosti

zaměstnanecké poätky (lAs l9)

Čisté neaplacené úroky

Finanćni aktiva oceňována reálnou hodnotou do zisku nebo aráty

Úvěry a prijlky

Rezervy

Dańové Źíáľy

ostahi dočasné rozdily

Celkem

lednu 2015

(r 4er)

(23 183)

(2 8el)

l0't

(4 436)

(t t 'ts2)

7 t'7

(57)

250

ló 068

3 342

l3 378

(46)

288r

Ż6l

(t27)

104

6 472

(22)

(L3r)

(265)

(5 68s)

I t09

(4 19r)

(z 246)

(80)

(t0)

257

1

I 39t

l0
I

l5
t00

16

t41

(l)
(10)

31

2'71

57

t5l

481

(r5l)

(] ól8)

120 e22)

(2 313)

(4 el0)

(s 2t3)

696

(35)

l0 9ó4

4 521

9 l8l

Ż50 2144 (l5) ll32\ 22Ą1

(10 29E) Żs04 (2246) - I 899 109 (1 432)

VykÁzané ve
zťlstat€k k 1. výkĺzu zisku a

Nabyté v ľlimci
vykázané v ostĺtníń podnikových kombinncí

Rozdíly
z kunových zůslĄtek kJl.

lednu 2014

Dlouhodobý hmotný majelek

Dlouhodobý nehmohý majetek

ĺnvestice do nemovitosti

sniŽení hodnoty pohledávek z obchodnich vaEhů a ostatnich 8ktiv

ReaIlĐvatelná fi nĐčni akliva

Finančni aktiva drŽ€ná do splamosti

Zaměstnanecké pożtky (lAS I9)

Čisté neaplacené úroky

Finančni aktiva oceňována reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty

Úvěry a plijčky

Rezer!ry

Doňové áÍály

ostani dočasné ĺozdíly

Cel kem

Viz také bod 33' odložené daiĺové pohledávky a závazky

(l 35e)

(z',l 2Ą0)

(4 461)

IIL

(3 502)

(r2 s61)

935

(83 )

ól
t2951

2 0t9

ló938

195

(6)

3 024

1254)

(3)

(4'te)

814

(Ż11)

26

30t

2 8Ż8

I 211

(r 738)

15

(52e)

(t26)

3

I 693

(1)

74

I

(t)

(r r2)

283

46

(81)

( l 4er)

(23 183)

(2 8el)

l0?

(4 436)

(t1 152)

't t'l

(57)

250

16068

3 3Ą2

i3 378

Ą1o

259

3

íl5 9961 3 ó48 (529) 689 I 759 u0 298)
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13. Peníze a peněžní ekvivalenty

V tisících EUR

Peníze a peněžní ekvivalenty v amortizované hodnotě
Pokladní hotovost

BěŽné účty u bank
BěŽné ričty u centrálních bank
Úvěry a zálohy poskytnuté cęntľálním bankám

Úvěry azálohy poskytnuté ostatnĺm bankánr

Peníze a peněžní ekvĺvalenty celkem

V tisících EUR
Nederivátová íinanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo
ztráty

Dluhopisy
Akcie
ostatní finanční aktiva

Poľtfolio k obchodování ceIkem

Dluhopisy
Akcie
ostatní finanční aktiva

Investiční portfolio celkem

Deriváty
opce pro nákup akciĺ
Foľwardové měnové kontrakty

Úľokové swapy

opce pľo nákup komodit

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty celkem

31. prosinec 2015 31 prosinec 2014

4t 323

I l8 414

8 705

842 247

9 165

41 9s7
ló8 l50

13 080
523 924

137 257

Termínované vklady s privodní splatností do tří měsĺců jsou klasifikovány jako peněŽní ekvivalený.
Yáżený průměr úrokovýchsazeb z úvěru a ostatnĺch pohledávek zabankamj byl 0'09 %k3L prosinci 20l5 (20l4: 0,17 %).

14. Finanční aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty

14.1.Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty

I 019 854 884 3ó8

31 oľosinec 2015 31 orosinec 2014

85 842

13 461

JJ

325 299
6 696

2 054

99 336 334 049

43',?

3 614

21 023

2 821

4 051 23 844

103 387 357 893

3 018

2 738
1 242

21

2 I l8
3 531

32

7 025 5 681

110 4r2 363 574

Dluhopisy k obchodovánĺ k 3 l . prosinci 2015 zahmoyaly hlavně dluhopisy společnosti CE Energy, a.s. ve výši 1 3 419 tis. EU R
(2014:26 238 tis. EUR) a čęské státní dlulropisy ve výši l3 l39 tis. EUR (20l4: z0l 483 tis. EUR).

lnvestičnĺ portfolio se k 31. pľosinci 2014 skládálo převażně z akciĺ společnosti Best Hotel Properties' a.s. v hodnotě 20 999 tis.

EUR. K 31. prosinci 2015 se reálná hodnota těchto akciĺ sníŽila na 437 tis. EUR kvůli snižęni základního kapitálu této

společnosti (viz bod 8. Čista ztátaz obchodování).

Výnos zdluhových a ostatních nástľojů spevnou úľokovou sazbou je vykázźnjako úľokový výnos. K31. prosinci 2015 byl

váŽený pľůměr úľokových sazeb z dluhopisů 6'25 % (2014:7,12 %).
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(i) oceněn[ reúlnou hodnotoutinnnčních nktiv, kteľńjsou oceňovdnn reúlnou hodnotou do zisku nebo zlłlíty

K 31. prosinci 2015

V tisících EUR
Reá lná hodnota nederivátových fi nančn ích a ktiv
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
Úľoveň 1 _kótované tľŽní ceny
Úroveň 2 _ odvozeno z kótovaných cen

Úroveň 3 - vypočteno pouŽitím oceňovacĺch technik

Reálná hodnota derivátů
Úrovęň 2 _ odvozeno z kótovaných cen

Finanční aktiva oceňována reálnou hodnotou do zisku
nebo zttźlĘ celkem

K 31. prosinci 2014

V tisĺcích EUR
Reálná hodnota nederivátových finančních aktiv
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
Úľoveň l - kótované tržní ceny

Úroveň 2 - odvozeno z kótovaných cen

Úroveň 3 _ vypočteno pouŽitím oceňovacích technik

Reálná hodnota derivátů
Úľovęň 2 _ odvozeno z kótovaných cen

Finanční aktiva oceňována reálnou hodnotou do zisku
nebo ztráty celkem

ostatní
Akcie Dluhopisv finanční aktiva Celkem

t3 321

577

82 250

3 592

754
2 107

786

96 325
Ż 10'7

4 955

13 898 8s 842 3 647 103 387

'7 025

7 025

Akcie
ostatnĺ

Dluhopisv finančníaktiva

ttD 4t2

Celkem

6 058

21 661

307 t02

l8 197

1 779
1 406
I 690

314 939
1 406

4l 548

27 719 325 Ż99 4 875 357 893

5 681

5 681

363 574

4'l
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(it) Delail oceněn[ retílnou hodnotou na Úrovni 3

Následující tabulka zobrazuje odsouhlasení stanovenĺ ľeálných hodnot na Úľovni 3 v hieraľchii reálných hodnot od počátečních

stavů aŽ po konečné zůstatky:

V tisících EUR

Zůstatek k l. lednu 2015

Celkové zisky (ztráty) vykźzané ve výkazu zisku a ztráty

PřírůstĘ
Úoytty
Přęsun do Úľovně 1

Úrokové výnosy bez přijatých úroků

Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2015

Zůstatek k 1. lednu 20l4
Celkové zisky (ztráty) vykźnané ve výkazll zisku a zÍrćúy

Přírťlstky
Útytty
Přesun do Úrovně 1

Úrokové výnosy bez přijaých úroků

Vliv zrrrěn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 20l4

Akcie
ostatní

Dluhopisy finančníaktiva Celkem
21 661

(2r r03)
59

(53)

l3

t8 197

(r 3r8)
2 687

(15 344)
(1 541)

(l 12)

I 023

I 690

34

ló

(r 03r)

'77

41 548
(22 387)

2 762
(15 3e7)
(2 572)

(r l2)
I I 13

577 3 592 186 4 955

29 022
18

19

('7 450)

52

69 079
(6 l4)

10 521
(55 44s)
(s 2r4)

(45)
(85)

98 718
(5ó8)

1l 506
(62 8e5)
(s 214)

(45)

46

617

28

'79

2l 661 l8 197 l ó90 41 548

Vzhledem ke změnám trŽnĺch podmínek u někteých finančních nástrojů byly trżni ceny těchto nástrojů dostupné k 3 l. prosinci

2015. Týo dluhopisy v hodnotě ĺ 541 tis. EUR (2014: 5 214 tis. EUR) a ostatní finaĺční aktiva v hodnotě 103 1 tis. EUR
(2014:0) byly pľoto v průběhu ľoku převedeny z Úrovně 3 do Úľovně l. ostatní finanční aktiva převedená do Úrovně l
hieĺarchię reálných hodnot byly po převodu ptodány.

V lętech končících 3 1. pľosincem 2015 a2014 nedošlo k żádným přesunůnr ťrnančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do

zisku nebo ztráty mezi úrovněmi l a 2.

l4.2.Finančnízávazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty

V tisících EUR

Nederivátové finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo
ztĺźlĘ
ostatní Íinančni zźxazky oceňované ľeálnou hodnotou

Deriváty
Akciové put opcę

Foľwardové měnové kontrakty

Úľokové swapy
Komoditní deriváty
Měnové swapy

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráĘ celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

6 222 482

6 222 482

5 267

2 8s9
312

5

4 096
l2 588

2

Ż0 02'7

8 443 36 713

37 19514 665

42



J&TFINANCE GROUP SE

Příloha konsolidované účetní závěrky

za lok končící 3 l. pľosincem 2015

(ł oceněn{Jin'ančních zóvazků oceiíovaných reálnou hodnotou tlo zisku nebo ztľĺÍý

V tisících E\JR 31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

Reá l n á hodn ota nederivátoľých Íinančn ích záv azktt oceňovaných reálnou
hodnotou do zisku nebo ztráty
Úroveň l - kótované trżni ceny

Reálná hodnota derivátů
Úľoveň 2 _ odvozeno z kótovaných cen

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty celkem

V letech končĺcích 31. prosincem 2015 a2014 nedošlo kżádným přesunůtĺ

do zisku nebo ztráty mezi úrovněmi |,2 a3 v hierarchii reálných hodnot.

15. Realizovatelná finanční aktiva

V tisícĺch EUR

Akcie
Podílové lisý investičních fondů

Dluhopisy
Směnky

Realizovatelná Íinanční aktiva celkem

6 Ż22

6 222

8 443 36713

8 443 36 713

t4 665 37 195

Frnančn ích zźlv azkű o ceňov aných reál no u ho dnotou

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

482

482

46 291
359 05 l

I 041 656

103

45'144
258 909

l 288 495

411

K 31. prosinci 2015 Skupina očekává, żę zrealizovatelných
l 244 739 tis, EUR) za vicę nęž l 2 měsĺců po dni ričetnĺ závěl ky'

(i) ocenění renlizovatelných Jinančnĺclt aktiv reóInou hoĺlnotou

31. prosince 2015

V tisících EUR

Akcie

I 447 107 1 593 559

finančních aktiv bude splaceno 919 631 tis. EUR (2014:

Podílové
tisty

investičních
fondů Dluhopisy Směnkv Celkem

Úľoveň 1 _ kótované trŽní ceny

Úroveň 2 _ odvozeno z kótovaných cen
Úroveň 3 _ vypočteno pouŽitím oceňovacích
technik

31,pľosinec20l4

V tisĺcích EUR

Úľoveň 1 -kótované trŽniceny
Úroveň 2 - odvozęno z kótovaných cen
Úroveň 3 - vypočteno použitím oceňovacích
technik

46 291 359 051 l 041 65ó

5 993
4 229

36 069

166 983

192 068
8ó7 105

3t 163

143 388

- I 040081
103 22',t 563

- 179 457

103 | 447 101

Akcie

Podílové
listy

investičních
fondů Dluhopisy Směnkv Celkem

8 599

2 078

35 06'.7

81 411

117 498
I 037 105

8 337

243 053

411

1 r27 t15
1 88 324

278 r20

I 593 55945 744 2s8 909 1 288 495 4tt
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Realizovatelná finanční aktiva se k 31. prosinci 2015 a2014 skládala hlavně z dluhopisů, podílových listů investičních fondů a

akciĺ. Dluhopisyzahmovaly k 31. prosinci 20l5 slovenské státní dluhopisyve výši 212929 tis. EUR (2014:279 46l tis. EUR)'
české státní dluhopisy ve výši l98 741 tis. EUR (2014:447 8ó3 tis. EUR), polské státní dluhopisy ve výši 129 191l tis. EUR
(20|4: I32 217 tis. EUR) a dluhopisy Tatry Mountain Resorts, a.s. ve výši 94 987 tis. EUR (20l4: 162 7ll tis. EUR).

Yáżený pruměr úrokových sazeb z dluhopisů činil 3,32 % (2014: 1'92 %\ Splatnost dluhopisů se pohybuje mezi roky 20ló a

2033' Dluhopisy splatné v roce 2033 jsou v celkové výši 7 tis. EUR (2014: 0).

Akcie se k 31. prosinci 2015 skládaly hlavně z akcií J&T Investment Pool - I - SKK, a's. ve výši 17 660 tis. EUR (2014: l5 863

tis' EUR), akcií J&T Investment Pool - I - CZK, a.s. ve výši 10 286 tis. EUR (2014: 6 263 tis. EUR), akcií ČEZ, a.s ve výši

ĺ0 286 tis' EUR (2014: 7 028 tis. EUR) a akcií Tatry mountain resofts, a.s. ve výši 4 435 tis. EUR (2014: 0). Akcie k

3l. prosinci 2014 obsahovaly také akcie Staľland Holding ve výši 5 233 tis. EUR. které byly prodány v průběhu roku 2015.

(ii) Detail ocenění rełílnou hodnotou na Úľovni 3

Následující tabulka zobĺazuje odsouhlasenĺ stanovení reálných hodnot na Úrovni 3 v hieľarchii reálných hodnot od počátečnĺch

stavů až po konečné zůstatky:

ostatní
finanční

cenné papíry Dluhopisy aktiva CelkemV tisĺcích EUR
Zůstatęk k 1. lednu 20 l 5
Celkové zisky (ztrźĺty)vykázané v ostatním úplném výsledku
celkem
Celkové zisky (ztráty) vykázaĺé ve výkazu zisku a ztrćlty

Přírůstky
Úuyt<y
Úrokové výnosy bez přijatých úroků

Vliv změn devizových larrzů

Zůstatek k 31. prosinci 2015

Zůstatekk l. lednu20l4
Celkové ztráty vykázané v ostatním úplném výsledku

Celkové ztrtúy vykźzané ve výkazu ziskll aztráty
Nabyté dceřiné společnosti
Přírustky

Útytty
Úrokové výnosy bez při.iatých úroků
Přęsun z Úľovně 2

Přesun do Úľovně l
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Majetkové

35 06',7

(r 283)

2 583

8 723
(9 0e5)

74

243 053

2 410

(1 302)

4 493

(106 382)
(l 610)

2 726

- 2',78120

- tl27
- l28l
- t3 216
- (1 ts 477)

- (l 610)

- 2800
36 069 143 388 119 457

117 219

(122)

5 729
(e2 e47)

5 20t

128 915

(2)

(130 840)

1 927

484 302
(3 7',72)

(r 630)

5

202 tt5
(372 801)

t7 042
5 201

(50 904)
(1 438)

238 168

(3 770)
(l 508)

5

196 386
(r49 0r4)

l5 115

(50 904)

03) (r 42s)
35 067 243 053 278 120

Vzhledem ke zrněnám trŽních podmínek někteých finančních nástrojů nebyly k 3 l. pľosinci 2014 k dispozici odvozęné trŽní

ceny těchto nástrojů. Finanční nástroje ve výši 5 20 l tis. EUR tak byly k torĺuto datu přesunuý z Úrovně 2 do Úrovně 3.

Díky změnám trŽních podmínek v průběhu roku 2014 někteých finančních nástrojů byly dostupné kÓtované tľŽní ceny na

aktivních trzích těchto nástrojů, a dluhopisy ve výši 50 904 tis. EUR tak byly přesunuty z Úľovně 3 do Úrovně 1.

V roce končícírn 3l, prosince 2015 nedošlo k Žádným přesunům realizovatelných flrnančních aktiv rĺezi úrovněrni |,2 a 3

hieĺarchie reálných hodnot.
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16. Finanční aktiva dľžená do splatnosti

V tisících EUR

Slovenské státní dluhopisy

Státní dluhopisy jiných člensĘch států Evľopské unie

Dluhopisy finančních instifucí a korporátnĺ dluhopisy

Finanční aktiva držená do splatnosti celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

465 965

6 882

38 052

519 573

t26 856

4',1925

s10 899 694 354

Státní dluhopisy jiných člensĘch států Evropské unie se k31. prosinci 2015 skládaly hlavně z italských státních dluhopisů v

hodnotě 5 l42 tis. EUR (2014: 0). K 31' pľosinci 2014 se státní dluhopisy skládaly zÍeckých státních dluhopisů v hodnotě

78 095 tis. EUR a kypersĘÍch státních dluhopisů v hodnotě 47 021 tis' EUR. Dluhopisy Íinančních institucí a korporátní

dluhopisy se skládají z následujĺcích dluhopisů kótovaných na burzách: MoL Hungarian oil and Gas v hodnotě 22 537

tis. EUR (Ż0I4:32 l88 tis. EUR) a Tatra baĺrką a.s. v hodnotě 15 008 tis. EUR (2014: 0).

K 3l. prosinci 2014 se státní dluhopisy skládaly také zřecĘch státních dluhopisů v hodnotě 78 095 tis. EUR, které Skupina

získala l. července 20|3 akvizici PoŠtové banky, a.s., která dluhopisy vlastnila. V roce 20l5, v návaznosti na politickou krizi v

Řecku a neschopnost řecké vlády uzavřít dohodu s EU v té době, se Skupina rozhodla přeřadit týo dluhopisy z kategorie

finančních aktív držených do splatnosti do kategoľie realizovatelných finančnĺch aktiv. Přeřazení vyplynulo z podľobné analýzy

hospodářské sifuace v Řecku, která se vyznačovala nasledujĺcími body:

_ neschopnost Řecka splácet svůj dluh vůči Mezinarodnímu měnovému fondu,

- zÍizęní kontroly kapitálu,

- uzavření bank, omezenĺ výběru hotovosti a zahraničních plateb'

- uzavieni aténské burzy cenných papírů,

- zvýšenĺ kĺeditních spľeadů u dluhopisů,

- nezměněný limit emergency liquidity assistance (ELA) pro řecké banky,

_ další snĺŽení řęckého ratingu.

Tyto faktory, kteľé potvľdily významné zhoršení bonity Řecka a zvýšily pravděpodobnost selhání zen'Ě, což'jako izolované

události nemohla Skupina předpokládat. Z tohoto důvodu Skupina změnila svrij záměr drŽet řęcké státní dluhopisy do splatnosti

arozhodla se dluhopisy prodat. V souladu s IAS 39 byly dluhopisy v účetnĺ hodnotě'78 7'74 tis. EUR překlasifikovany do

kategorie realizovatelných finančních aktiv a přeceněny na jejich reálnou hodnotu ke dni 30. června 2015. Reálná hodnota

těchto dluhopisů k datu reklasifikace činiIa62 476tis.EIJRaztrćŕLa l6 298 tis. E'UR byla vykćzánav ostatním riplném výsledku

v důsledku ľeklasifikace.

Během čeruence 20l5 byly prodány všechny řecké vládní dluhopisy pYetazené do realizovatelných finančních aktiv. Reálná

hodnota těchto dluhopisů k datu prodeje činila 54 698 tis. EUR' Celková ztrźúa 24 076 tis. EUR dříve vykázaná v ostatním

úplném výsledku byla následně ľeklasiťlkovana do zisku aztrtlý.

K31' pľosinci 2015 se očekávą że 379 16'7 tis. EUR (2014:557 857 tis. EUR) zcelkových finančních aktiv dľŽených do

splatnosti bude splaceno za více nęż l 2 měsíců po dni účetní závěrky '
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l7, Yyřazovaná skupina drźená k prodeji

V průběhu roku 2015 Skupina podepsala smlouvu s třętí stranou o prodeji 50% podílu ve společnosti J&T Bank' a.o. (Moskva),

Skupina nävazně klasifikovala tuto dceřinou společnostjako vyřazovanou skupinu drŽenou k prodeji.

Detailní strukfuta aktív azáyazků vyřazované skupiny k 3 1. prosinci 2015 je naslednující:

Ostatní aktiva
drŤ'ená k

J&T Bank, a.o. pľodeii Celkem
V tisících EUR

Penize a peněŽní ekvivalenty

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráÍy

Realizovatelná finanční aktiva

Finanční akÍiva držená do splatnosti

Úvěry a zálohy poskýnuté bankám

Úvěry a zálohy poskýnuté klientům

Pohledávky z obchodních vztah'i a ostatní akÍiva

Dlouhodobý nehmotný maj etek

Dlouhodobý hmotný majetek

Aktiva celkem

Finanční závazky oceňované ľeálnou do zisku nebo ztrłlty

Vklady a úvěry od klientů

ostatni zźlvazky
Splatný daňový záyazek

Rezeľvy
odloŽený daňový zćtv azek
Zź*azky celkem

V tisĺcích EUR

Povinné minimální Íęzetvy u centrálních bank

ostatní vklady u cenhálních bank

Termínované vklady
ostatní pohledtxky za bankami

Úvěry a záIohy poskytnuté bankám celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

29 615

21 717

22 5r1
I 644
t 699

98 094

46r
33

I 081

3 9',18

I 693

29 615
2t 717

Ż6 489

1 644
I 699

98 094

46r
33

2 774

176 855 s 671 182 526

17

10ó 687

692
40

43

709

t7
106 687

692
40

43

709

108 188 108 188

Skupina vykŁalakumulativní náklady v ostatním úplném výsledku vztahujícĺ se k vyřazované skupině dĺŽené k prodeji ve výši

42 ó05 tis. EUR ke dni 3l. prosince 20l5 (zejménazměnav rozdílech zkurzových přepočtů).

l8. Úvěľy azálohy poskytnuté bankám

108 Ż42

203 554

3 021

1 199 879

86 943
435

3 322

84 453

I 514 696 175 153

K 31. prosinci 2015 se očekává, Že úvěry bankám ve výši 2 430 tis. EUR (2014: 2 618 tis' EUR) budou splaceny za vlce než'

12 měsíců po dni účetní závérky.

Yáżený pľůměr úrokových sazeb úvěrů poskytnuých bankám činil k 31. prosinci 2015 0'23 o/o (2014:2,78 %).

Povinné minimální Íezervy představují povinné minimální Íezervy udrŽované společnostmi J&T BANKA' a.s.' J&T Bank a.o.,

Poštová banką a's. a VABA d.d. banka VaraŽdin podle pravidel příslušných regulatornĺch orgánů. Povinné minimální ręZervy

společnosti J&T BANKA, a.s. se vypočítají jako 2 %o z primźrních vkladů se splatností kĺatší než dva roky. Tyto povinné

minimálnĺ rezęrvy jsou úročeny. Povinné minimální rezervy společnosti J&T Bank a.o. se vypočítají jako 5'5 oÁ z vkladtl

nerezidentů (včetně bank) a 4 o/o z vkladů rezidentů (komě bank) sníŽených o průrněmou výši vkladů a naběhlých úroků

vynasobených koeflcientem 0,6. Povinné ninimální fęZęrvy udrŽované společností J&T Bank a.o. nejsou úročeny.
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K 31' prosinci 2015 jsou povinné minimá|ní rezeÍvy společnosti J&T Bank a.o. vykćuány jako vyřazovaná skupina dľŽená k
prodeji' Povinné rninirnální rezervy společnosti Poštová banką a's. se vypočítají 1ako l % z prirnámíclr vkladů se splatností
}oatší nęŽ dva roky, tyto povinné minimá|ní rezęrvyjsou úročeny. Povinné minimální rczervy společnosti VABA d.d. balrka
Yaraždin se vypočítajĺ z pľůměmé dennÍ výše vkladů a úvěĺů, vydaných dluhových cenných papíľů, podřízených nástrojů a
finančních závazkü kromě zůstatků u uľčených bank. Sazba povinných minimálnĺch ľezerv je 12 %o. Tyto povinné minimální
rezeÍvy nej sou úročeny.

19. Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům

V tisících EUR

Úvěry a zálohy poskynuté klientům
SniŽení hodnoty úvěrů

Úvěry a zálohy poskytnuté klientům v čisté výši celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

5 522 061 5 396 313

(161 321) (137 297)

5 360 740 5 2s9 016

K 31. prosinci 2015 se očekává, że 3 390 720 tis, EUR (2014: 3 0'l5 554 tis' EUR) z celkových úvěI'ri a záloh poskytnutých
klientum bude splaceno zaviceneŽ l2 měsíců po dni účetní zävěrky.

Úvěry a zálohy poskytnuté klientrim zahrnují 413 významných polożek, které představuj í 83'42 % úvěrů a záloh poskytnutých
klientům (2014:42l položek představovalo 82,57 %\

V roce 2015 měla Skupina úvěry poskytnuté čtyřem pľotistranám v celkové sumě 479 l45 tis' EUR (20114: čtyÍi pľotistrany v
celkové sumě ó72 113 tis. EUR),

Y toce 2012 uzavřela Skupina dohody o financování s Energetickým a průmyslovým holdingem, a.s. (dále .jen ,,EPH'')' na
základě kter'ých poskytla úvěr ve výši 100 000 tis. EUR splatný nejpozději 3 l. března 20l6. Jistina úvěľu byla konvęrtována do
vlastního kapitálu EPH (ako konbinacę základního kapitálu a emisního ážia) vydćnim nových akcií na zćkladě uvaŽení EPH
fiako dluŽníka) nebo věřitele. Konverzní opce se lišila v závislosti na konkľétním rjvěru a také podle toho, zda by konverzi
vyuŽil věřitel' nebo dluŽník. Nejpozdějším datem konverze by| 31. bŕezen2016.

Jak je zmĺněno výše, tato dohoda o financování obsahovala vloŽenou opci umoŽňující konveľzi nesplacené výše jistiny do
podílu v EPH za předem sjednaných podrnínek. Vedení Skupiny bylo toho názorÚ, Že tato opce nemohla být rozumně ocęněna
reálnou hodnotou díky skutečnosti. Že bylo nemoŽné spolehlivě určit časovou hodnotu vloŽęné opce. Časová hodnota by měla
představovat značnou část celkové reálné hodnoý opce. V důsledku toho byl tento vloŽený derivát oceněn pořizovacími
náklady, které byly nulové.

K 3l' prosinci 2014 byla část r]rvěru ve výši 45 000 tis. EUR prodána třetí straně a opce na konveľzi úvěrLl vcetkové výši
100 000 tis' EUR na nové akcie EPH byla zrušena.

Yýznamná část úvěru poskytnuých kiientům se vztahuje k financování projektri ajako takovéjejich splacení závisĺ na pľodeji
aktiv,1ež' klienti získali v rámci svých projektů díky poskýnutému financování. Tato aktívajsou často zastavena ve prospěch
Skupiny. Vedení Skupiny věří, že tyło pohledávky budou plně splaceny.

Neúročené půjčky byly k 31. prosinci 2015 v celkové výši 7 777 tis. EUR (2014: 3 841 tis. EUR). K těmto pohledávkám byly
vytvořeny opravné polożky v plné výši.

Yáżený průměr úrokových sazeb úvěrů poskynutých klientůrĺ činil k 31. prosinci 2015 4,72 % (20|4: 5,73 o/o).

Úvěry a zźiohy zfinančního leasingu jsou analyzovźny v bodě 38.2. Finanční leasing.
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20. Snĺžení hodnoty úvěľů

ĺĺ tisících EUR

Zůstatekk l. lednu 2014
Tvorba
RozpuŠtěnĺ
Užit|
Převod do vyřazované skupiny dľŽené k pľodeji
Změny v důsledku odchŁejících společností
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2014

V tisíCích EUR

Zůstatekk 1. lednu20l5
Tvorba
Rozpuštění
UżitÍ
Převod do vyŕazované skupiny drŽené k prodeji
Zmény v důsledku odchazejících společností
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2015

(r 294) (1 l)

Individuálně
posuzované

Portfoliově
posuzované Celkem

52 223

81 676
(1 1 003)
(24 60s)

1',7 002
36 572
(s 854)
(7 40e)

69 225

1t8 248
(16 857)
(32 014)

(1 305)

96 997 40 300 137 297

Individuálně
posuzované

Portfoliově
posuzova né Celkem

96 997

80 821

(25 222)
(52 211)
(4 2ee)

(20)

82

40 300

4t 502
(8 4ó8)
(8 128)

(28)

(5)

t37 297
t22 323

(33 6e0)
(60 339)

(4 3Ż7)
(20)

77

96 148 65 173 t6t 321

21' Smlouvy o zpětném odkupu a zpětném prodeji

21.1.Smlouvy o zpětném odkupu (ľepo operace)

Skupina ziskávźl ťlnancování prodejem finančních nástrojů na základé smluv, kteľé jí zavazuji splácet finanční prostředky
odkupem těchto nástrojů k určitému budoucímu datu za stejnou cenu plus úroky při předem stanovené sazbě. K 3 l. prosinci
2015 a2014 byla celková aktiva prodaná na základě smlouvy o zpětném odkupu nástedující:

Reálná hodnota Účetní hodnota Cena při zpětném
V tisících EUR

31. prosinec 2015
Vklady a úvěry od klientů
- splatnost do 1 měsíce
- splatnost l-ó měsíců
- splatnost ó-12 měsíců
Vklady a úvěry od balrk
_ splatnost do 1 rněsíce

Celkem

31. prosinec 2014
Vklady a úvěľy od klientů
- splatnost do 1 měsíce
- splatnost 1-6 měsíců
Vktady a úvěľy od bank
- splatnost do l měsíce
- splatnost 1-6 měsíců

Celkem

podklądového aktiva závazku odkupu

I 837

2 391
656

2 097

l 80ó

2 392
656

2 106

I 805

2 392
656

2 104
6 981 6 960 6 951

I 138

92

23 055

I 400

I 155

99

23 070

I 400

I r54
99

23 069

1 400
)Ę 1'.r',25 6f5 )'\ Ť'il
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21.2. Smlouvy o zpětném pľodeji (ľeveľzní repo operace)

Skupina také nakupuje Íinanční nástroje na zćkladé smluv o jejieh zpětném prodeji v budoucnu (''revezní repo smlouvy'').
Ręverzní rcpo opeface se uzavírajíjako nástroj naposĘĺtnutĺ financování zákazníkům. K 3l' prosinci 2015 a20l4 byla celková
aktiva nakoupená fonnou smluv o zpětném pľodeji následujĺcí:

V tĺsících EUR

31. pľosinec 2015

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům
- splatnost do 1 měsíce
- splatnost l_ó měsíců
-.splatnost 6- 12 měsíců
Uvěry a zálohy poskytnuté bankám a penize a peněŽnĺ
ekvivalenty
- splatnost do l měsícę
- splatnost 1-6 měsíců

Celkem

31. prosinec 2014

Uvěĺy azźiohy poskytnuté klientům
- splatnost do l měsĺce
_.splatnost l_6 měsíců
Uvěry a zálohy posklnuté bankám a penĺze a peněŽní
ekvivalenty

- splatnost 6-12 měsíců

Celkem

Reálná hodnota
aktiv dľženýcn Účetnĺ hodnota Cena při
jako zajištění pohledávky zpětném odkupu

I 316 923

Úvěry a zálohy poskýnuté bankám s původnĺ splatností do třĺ měsíců jsou vykazany jako peníze a peněŽní ekvivalenty.

105 104

77',1t2

716

I 249 743

3 365

t 436 640 1 316 0ó1

315 934
78 72s

133 048

227 r29
53 744

82 881

234 694
54 123

83 358

527 701 363 7r4 372 t7S
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22. Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

V tisících EUR

Nakoupené pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

- brutto

- opľavná položka

Zůstatky vypořádanĺ obchodů s cennými papíry

Vypořádanĺ s poštovními úr'ady

Pohledávky z prodeje dceřiných společností
očekávané výnosy z likvidacę
- brutto

- opravná položka
Pohledávky z pojištění a zajištění
- brutto

- opravnó položka

ostatní daňové pohledávky

ostatní pohledávky

- brutto

- opravná položka

Pohledávky vykázané v rámci ŕízeni rizikcelkem (viz bod 39)

Náklady příštích období
Poskynuté zálohy
- brutto

- opravnó položka

Zźsoby

Nefinanční pohledávky a ostatní aktiva celkem

Pohledávky z obchodních vztahű a ostatní aktiva celkem

V tisících EUR

Účasti ve společných podnicích
Účast v přidľuŽeném podniku

Investice do jednotek účtovaných ekvivalenční metodou celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

32 970
20 r78
23 930
(3 752)

20 133

9 552
8 745
8 431

9 575

(1 144)

636

I 104
(468)

525

63 661

64 323

662)

20 846
2t 335
2l 744

(40e)

8 626

14 278
9 25?
8 566

8 566

637

1 045
(408)

378
69 094
69 352

258)
164 831 153 017

t9 413

4 388

4 389

(t)
54t

24 342 23 350

189 173 176 367

31. prosinec 2015 31. pľosinec 2014

21 440

1 426

I 427

(t)
484

Z pohledávek z obchodních vztahŮ a ostatních aktiv se k 3 l . pľosinci 2015 očekává, Žę 575 tis. EUR bude uhrazęno za yice neŽ

l2 měsíců po dni účetní závěrky (2014:2 602 tis. EUR).

ostatnĺ pohledávky k 3l. pľosinci 2015 obsahují pohledávku ve výši 21245 tis. EUR představující kompenzacízasniżeni
zakladního kapitálu společnosti Best Hotel Properties, a.s. (viz bod 8. Čistá ztrátaz obchodování).

23. Investice do jednotek účtovaných ekvivalenční metodou

896

353

1 662

t08

I 249 I 770

Společné podniky

Skupina má podíl ve dvou jednotlivě nevýznamných společných podnicích. Skupina má nazźtkladě smlouvy zb5tkový podíl na

čistých aktivech těchto společných podniků.

Následujĺcĺ tabulka v souhrnu ukazuje podíl na zisku a ostatním úplném výsledku těchto společných podniků:
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V tisĺcích EUR
Podíl na:

Ztrátě z pokačujíci činnosti
ostatním úplném výsledku

Podíl na úplném výsledku ze společných podniků celkem

odsouhlasení shrnujících Íinančních informací:

V tisícĺch EUR

Počáteční zůstatek hodnoty čistých aktiv (100 %)
Efekt dodatečných investic
HospodářsĘ výsledek za období
ostatní úplný výsledek
Konečný zůstatek hodnoty čistých aktiv (100 %)
Podíl ve společných podnicích (50 %)

24. Investice do nemovitostí

V tisících EUR
Zůstatekk l. lędnu
Přírustky
Změnav ľeálné hodnotě

Přesun do dlouhodobého hmotrrého majetku
Úuytt<y

Prodej e dceřiných společností
Vliv zněn devizových kuľzů

Zůstatek k 3l. prosinci

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

(l 150) (658)

(ee) (t 023)

(t 249\ (t 68t)

2015 Ż014

3 324
965

(2 2ee)
(1ee)

t 791

6 688

(1 3r7)
(2 047)

3 324

89ó t 662

2015 Ż014

6 458

(143)

(64s)

138 791

t 328
(6 567)

(1 1 788)
(70)

(109 8e0)
(5 346)

5 670 6 458

Investice do nemovitostí k 31. prosinci 2015 zahmu1| budovy ve výŠi 5 670 tis. EUR (20l4: budovy ve výši 6 458 tis. EUR).

Vzhledem k pořĺzenĺ spoleěnosti Hotel Kadashevskaya' LLC, Skupina v roce 2014 ľęklasifikovala část investic do nemovitostj
pronajatých Skupině do poloŽĘ dlouhodobý hmotný majetek (viz bod 4. l. Podnikové kombinace a alokace kupní ceny).

Kvůli prodeji realitních společností v druhé polovině roku 20l4 se hodnota investic do nemovitostí výrazně snĺŽila (viz bod 5'2.
Pľodeje).

Žádnéinvesticedonemovitostík31.prosinci2015a2014nebylypředmětem zástavyprozajištěníbankovnĺchúvěru.

Investice do nemovitostíjsou pojištěny v plné výši k 3 1. pľosinci 20|5 a2014.
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25. Dlouhodobý nehmotný majetek

V tisícĺch EUR

Pořizovací cena
Zůstatekk l lednu2014
Přírůstky
Přírustky v důslędku podnikových kombinací
Úoyty
Prodej e dceřiných spo lečností
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 3l. prosinci 2014

Zůstatekk l lednu2015
Přírůstky
Převod do vyÍazované skupiny drŽené k
prodeji

Útytt<y

Pľodej e dceřiných společností
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 3l. prosinci 2015

Amortizace a ztráty ze snížení hodnoty
Zůstatek k 1. lednu 20l4
Amortizace za účetní období
SnĺŽení hodnoty
Útyły
Pĺodej e dceřiných společností
Vliv změn devizových kuľzů

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Zůstatekk l. lednu2015
Amortizace za účetní období
SníŽení hodnoty
Převod do vyÍazovaĺé skupiny dľŽené k
prodej i

Úuytt y
Prodeje dceřiných společností
Vliv změn devizových kuľzů

Zůstatek k 3l. prosinci 2015

Účetní hodnota
K l. lednu2014

K 31. pľosinci 2014

K l. lednu 20 I 5

K 31. prosinci 2015

Software a
Smlouvy a Yztahy se ostatní nehmotný

Goodwill znaćka zákazníky majetek Celkem

48212 89 3t6

2090 3

(r;-
(4 428) (1)

38 851 25 | 819
ll 075 11 075

9ó8 3 06l
(2 095) (2 }es)

(15) (16)
(28r) 41

'75 440

4'151

45 873 89 318 80 t9r 48 503 2ó3 885

45 873

(2 38e)-

(1 e00)
r73

89 318 80 19r

4 746

48 503 263 885

9 849 9 849

(18r) (2 570)
(2 77e) (2 77e)

- (t e00)
402 5 32t

41 757 89 318 84 937 55 794 271 806

3 246 - (4 7',70)

(l2 314) (ó9 l81)
(6 643) (te 230)
(424) (10 e08)

7'7 77

66
160 0 364)

(12 963)

(10 484)

(3 308)
(6 617)

(40 s96)
(5 970)

(20 201) (e e2s) (sl 336) (le 138) (100 600)

(20 201)_

(2 385)

2 389_

(l l4)

(e e2s)
(6 6r6)

(5 r 336)
(5 e76)

(4 ',l12)

(1e 138) (100 600)
(8 817) (21 40e)

4Ż4 (l 961)

148 2 537

40 40

(223) (5 049)
(20 3r r) (1ó 541) 62 024\ o7 566t i126 442r

35 249 8ó 008 34 844 26 537 182 638

25 672 79 393 28 855 29 365 163 285

25 672 79 393 28 855 29 365 163 285
2t 446 72 777 22 913 28228 145 364

Ztrźia ze sníŽení hodnoty goodwillu v ľoce 2015 se skládá ze ztrźlty ze sniżęní hodnoý ve výši 2 385 tis. EUR přidělené
peněZotvomé jednotce ATLANTIK finanční trhy, a.s.
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Ztrźúa ze sniŽení hodnoty goodwillu v roce 2014 sę skládá předevšĺm z.ę ztáty ze sníżeni hodnoý ve výŠi 8 ó68 tis' EUR
přidělené penězotvomé jednotce Intęľznanie oAo' Pro další podrobnosti viz bod 4.2. Goodwill a testování na snížęní hodnoty.

Majetek ve vývoji a výpůjční náklady

K3l.prosinci 2015hodnotanęhmotnéhomajetkuvevývoji (zaÍazendojinéhonehmotnéhomajetku)činila378tisEUR(20l4l
I 371tis. EUR),

Nebyly zjištěny żádné kapitďizované náklady na výpůjčĘ související s pořízením nehmotného majetku v průběhu roku
(2014: 0).
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26. Dlouhodobý hmotný majetek

V tisících EUR

Pořizovací cena
Zůstatek k l. lednu 2014
Přĺrůstky
Přírustky v důsledku podnikových kombinací
Převod
Převod z investic do nemovitostí
Úuytt<y

ÚuytLy dceřiných společností

Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Zůstatek k l. lędnu 20 l 5

Přĺrůstky

Převod

Převod z investic do nemovitostí

Převod do vyÍazované skupiny drŽené k pľodeji

Úuytty
Úuytty dceřiných společností

Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2015

odpisy a ztráty ze snížení hodnoty
Zůstatek k 1. lednu 20l4
odpisy za účetní období
SníŽení hodnoty

Úuyt y

Úuytty dceřiných společností

Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Zůstatek k l. lednu 20 1 5

odpisy za účetní období
SníŽenĺ hodnoty
Převod do vyřazované skupiny dľŽené k prodeji
Útytty
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. pľosinci 2015

ÚčetnÍ hodnota

K 1. lednu 2014

K 31. prosinci 2014

K l. lednu 2015

K 31. prosinci 2015

Letadla a
Pozemky a příslušné letecké

budovy wbavení
Inventář a

zaŕízeni Celkem

26 328
I 560

5 559

24

1l 788
(l 583)

(s 748)

8 964-

t 2t9

23 662

6 444

681

(24)

(2 tes)
(64)

(4s7)

58 954

8 004

6 240

11 788
(3 778)

(64)
(4 986)

37 928 10 183 28 047 76 158

37 928

6 262

53

143

(1 6e8)
(2 180)

ĺ 240)

l0 183

I 173

28 04',1

4 724

(53)

(3 ĺ4)
(2 823)

(27)

125

76 158

r0 986

143

(2 012)
(5 003)

(27)

58

39 268 11 356 29 679 80 303

rs7 (471)

(1 730)
(1 753)

329

(2 900)
(47e)

(330)

(8 308)
(5 582)

625

50

283

(12 936)
(7 814)

(330)

954
50

(31)

(2 ee7) (4 180) (r2 930) (20107)

(2 eel)
(1 643)

(66e)

894
90

(4 180)

(488)

(3 14)

(497)

(12 930)
(ó 003)

124
2 629

(55)

(20 107)
(8 134)

(e83)

r24
3 s23
(462)

(4 32s) (s 479] (16 23s) (26 039)

24 598 6 064 t5 356 46 018

34 931 6 003 15 117 56 05t

34 931 6 003 t5 117 56 051

s4 26434 943 5 877 t3 444
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K 3l. prosinci 2015 není żádný dlouhodobý hmotný majetek předmětem zästavy pro zajištění bankovnĺch úvěrů (2014: 5 409
tis. EUR).

K3l.prosinci2015.iepojištěnávýŠehodnotydlouhodobéhohmotnéhoma.jetkuSkupiny94 l44tis.EUR(2014: l24013tis.
EUR).

Majetek ve výstavbě a výpůjční náklady

K 3l. prosinci 20|5byla hodnotadlouhodobého hmotného majetku ve výstavbě (zahmuto v Inventáři azaÍízení) 100 tis. EUR
(2014: I tis. EUR).

Nebyly zjištěny žádné kapitalizované výpůjční náklady souvisejícÍ s pořízenĺnr dlouhodobého hmotného majetku běhern ľoku
2015 (2014:0).

Nevyužid majetek

K 3l' prosinci 20l5 SkupinaneměIažádný výzoarnný ĺevyużitý majetek (2014: 0).

27. Vklady a úvěry od bank

V tisících EUR

Tęrmínované vklady bank

Přijaté úvěry ze smluv o zpětném odkupu
ostatní přijaté úvěry

Vklady a úvěľy od bank celkem

V tisícĺch EUR
Vklady a úvěry od klientů
Termínované a podmíněné vklady
Přijaté úvěry ze smluv o zpětném odkupu
Vklady splatné na požádáni

ostatní přijaté úvěry

Vydané dluhové cenné papíľy v amortizované hodnotě
Vydané směnky

Celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

63 170

2 106

70 248

75 821
24 4',10

42 803

K 3 l. prosinci 20l5 se očekávĄ że 1 575 tis. EUR (2014: 42 563 tis. EUR) z vkladů a úvěľů od bank se vypořádá zavÍcę nęż 12

měsíců po dni účetní závěrky.

Yážęná průměrná úľoková sazba z vkladů a úvěľů od bank k 3l. prosinci 20l5 byla 2,24 % (2014:2,18 %).

Pro více informací o smlouvách o zpětném odkupu viz bod 2l' Smlouvy o zpětném odkupu azpětném pľodeji.

28. Vlĺlady a úvěry od klientů

135 524 143 094

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

5 605 828

4 854
2 423 036

23 510

s 617 533

1 254
1 732 561

32 550

8 057 228 7 443 898

'7 | 193 95 944
71 193 95 944

I 128 421 7 s39 842

K 31. prosinci 2015 se očekává, że l 5642l7 tis. EUR (2014: 1 383 813 tis. EUR) z vkladů a úvěrů od klientu se vypořádá za

v|cę nęž' l2 měsícri po dni účetnĺ závěrl<y.

Yážená pruměrná úľoková sazba z vkladů a úvěrů od klientů k 3 l ' pĺosinci 20l5 byla l,4I% (2014: l,92 %),

Pro více informacĺ o dohodách o zpětném odkupu viz bod 21. Srnlouvy o zpětném odkupu a zpětném pĺodeji.
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29. Vydané dluhopisy

V tisících EUR

Dluhopisy kótované na Burze cenných papierov
v Bratislave
Dluhopisy kótované na Buľze cenných papierov
v Bratislave
Dluhopisy kótované na Burzę cenných papíru
Praha
Dluhopisy kótované na Burze cenných papierov
v Bratislave
Dluhopisy nekótované

Vydané dluhopisy celkem

Původní Úroková
měna míra

31. prosinec
2015

31. prosinec
2014

Datum
splatnosti

EUR 6,40%

EUR 6,00%

CZK 5,20o/o

EUR 5,25%0

EUR 6,000/o

6.2.2015

2L6.2016

15.9.2017

12.t2.2018
20.12.2016

98 585

195 7 14

142 777

l0 020

ó0 089

99 977

95 606

l9 l8l
10 020

447 096 284 873

V listopadu 2011 Skupina vydala l 000 kusů dluhopisů v nominální hodnotě 3 000 tis. CZKza kus, které byly kótovány a
obchodovány na Burze cenných papíru Praha. Do konce roku 20l l bylo vydáno dalŠích l70 kusů a v únoľu 20l2 dalších 330
kusů koĺunových dluhopisů. Týo dluhopisy by|y zcelasplaceny v listopadu 20l4.

V únoru 2012 Skupinavydala l 000 kusri dluhopisů v nominální hodnotě 100 tisíc EUR za kus, které byly fonnálně přijaty na
Buĺze cenných papieľov v Bľatislave v březnu 20 12 ajsou obchodovány na ľegulovaném tľhu,

V červnu 2013 Skupina vydala další l00 000 kusů dluhopisů v nominální hodnotě 1 000 EUR za kus. Dluhopisyjsou kótovány
a obchodovány naBurze cenných papieľov v Bľatislave.

Mimo to v prosinci 2013 Skupina vydala dalších l0 000 kusů dluhopisů s nominální hodnotou 1 000 EUR za kus, kteľé byly
umístěny soukronrě a nejsou obchodovány na Žádném regulovaném trhu.

Y záŕi 2014 Skupina vydala l 48l kusů dluhopisů s nominální hodnotou 3 000 tis. CZK za kus, kteľé jsou obchodovány na
Burze cenných papírů Praha a v prosinci 2014 dalších 150 000 kusťr dluhopisů o notninální hodnotě l 000 EUR za kus, kteľé
jsou obchodovĺány na Burze cenných papieľov v Bratislavę.

Úrokze všech emisí se pľavidelně vyplácĺ dvakrát ročně.

Skupina nezaznamęnala Žádné neplněni zěyazkÍl vychrŁejících z jistiny nebo úľoků nebo jiná přestoupení s ohledem na její
dluhové cenné papĺry v letech končícĺch 31. pľosincem 2015 a20|4.

Celková účętní hodnota emitovaných dluhopisů nezahmuje hodnotu dluhopisti dľŽených společnostmi v rámci Skupiny,

30. Podřízený dluh

31. prosinec 2015 31. pľosinec 2014

Podřízený dltrh v amortizované hodnotě 130 3r5 123 632

K 31. prosinci 2015 podÍizený dluh zahmuje podřĺzené cenné papĺry s pohyblivou úrokovou sazbou vydané společností J&T
BANKA' a. s' v původní částce ve výŠi 25 nrilionů EUR (2014: 25 nrilionů EUR) se splatností v roce2022, podřízené cenĺé
papíry s pohyblivou úrokovou sazbou vydané J&T FINANCE GROUP SE v původnĺ častce 3 miliony EUR (20l4l 3 miliony
EUR) se splatností v roce 2022 a podřízené vklady s fixním úľokem v původní částce 71,5 miliónů EUR (2014: 7l,5 milionů
EUR) se splatností v roce 2023.

ostatní podřĺzený dluh k 31. prosinci 2015 zahmuje podřĺzené temĺnované vklady s pevnou úrokovou sazbou v celkové
původní částce ve výši 27 milíonů EUR (2014: 20 milionů EUR) se splatností mezi roky 20|9 a2025 (2014: 2019 - 2024)'

Podřízené dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou jsou navtntny na tříměsíčnĺ EURIBOR. Yáżená průrĺěmá úľoková sazba u

podřízeného dluhu k 3 1 . prosinci 2015 byla 5'29 o/o (2014: 5 
'36 

yo).
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31' Ostatní závazky

V tisících EUR

Závazky vůči klientům z obchodovánĺ s cennými papíry
Zaměstnanecké poŽitky

Závazky z obchodnĺch vztahů
Nevyfakturované do dávky
ZÍstatky vypořádánĺ obchodů s cennými papíľy

ostatni zźxazky

Závazky vykánané v rámci ŕízení rizik celkem (viz bod 39)

Přijaté zálohy
Výrrosy příštích období

Nefinanční a ostatní závazky celkem

Celkem

V tisicĺch EUR

Zůstatek k 1' lednu 2014
Příľůstky v dťrsledku podnikových kombinací
Rezeľvy Zaúětované během období
Rezeruy čerpané během období
Rezeľvy rozpuštěné během období
SníŽení v důsledku odcházejících společností

Kurzové ztrćúy

Zůstatek k 31. pľosinci 2014

Zůstatekk 1. lednu2015
Rezervy zaúčtované během období
Rezervy čerpané během obdobĺ
Rezervy ľozpuštěné během období

SníŽení v důsledku odcházejících společností

Kuľzové zisky

Zůstatek k 31. prosinci 2015

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

162 560

32 474

6 379
1 713

23 612
31 625

78',l51
27 795
6 801

5 752

4 390
26 163

264 363

552
2 376

Ż 928

267 291

Poiistné smlouw Jiné

149 652

483

3 681

4 164

153 816

K 3 1. prosinci 2015 sę očekává, że 42| tis. EUR (2014: 340 tis. EUR) z celkových ostatnĺch záyazkli bude vypořádáno za yice

než 12 měsíců po dni účetní závěrky.

Položka ostatni závazky zahľnuje velký počet drobných poloŽek, které jsou samostatně trevýznamné.

32. Rezeľvy

Celkem

6 890

7 334

(5 418)

4 418

305

21 089
(s72)

(1 l8l)
(e3)

(56)

l1 308

305

28 423

(s12)
(6 5ee)

(e3)

(56)

8 806 23 910 32 716

8 806

8 874
(1314)
(5 267)

23 910
10 789

(l7 68ó)

(3 108)

(r82)

It9

32716
19 663

(19 000)
(8 37s)

(l 82)

119

24 941

K31.prosinci2015seočekává, żerezervy vevýši 14991 tis.EUR(20l4: 8038tis.EUR)budoupouŽityzavicenež 12měsĺců
po dni účetnĺ závěľky.PatÍimęzi ně zejména ręzerva na Životní pojištění ve výši 9 684 tis. EUR (2014: 7 48l tis. EUR), rezervy
naztľazky a poskytnuté zaruky ve výši 4 718 tis. EUR (2014:66 tis' EUR) arczewy na nezaslouŽené pojistné ve výši 478 tis.
EUR (2014: 437 tis. EUR).

ostatní rezeľvy zahmují zejfiéna rezervu na ktientsĘ progťam benefitů (Magnus) ve výši 4 42I t|s. EUR (2014: 3 l58 tis.

EUR) a rezervu na poskytnuté přísliby a záruky ve výši 2 748 tis. EUR (2014: 19 207 tis. EUR).

Rezeľva na přísliby a zäruky k 3 l. prosinci 2014 zahmuje rezervu na zaľuku vykazanou Skupinou v dľuhé polovině roku 20 14

ve výši 17 384 tis EUR na základě Dohody o zárgce uzavřené v roce 2010 s Čęskou expoftní bankou, a's. (Čgs). Dohoda o

11 099 13 842
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zaruce se vztahuje na poskýnutí úvěru ČEB společnosti SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s na výstavbu ocelĺírny a odpovídající
část rezeľvy byla poużitá v roce 2015.

33. odložené daňové pohledávky azávazky

33.1. Nevykázaná odložená daňová pohledávka

odtoŽené daňové pohledávky nebyly zaúčtovźny v případě těchto poloŽek:

V tisících EUR
Daňové ztľáty minulých let

odhad upl5,nutí neuznaĺých daňových ĺrát je následující:

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

2 793

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014
Aktiva Závazky Aktiva Závazky

546

V tisících EUR
Daňová ztráta

V tisĺcích EUR

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný maj etek
[nvęstice do nemovitostí
Snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a
ostatních aktiV

Realizovatelná Íinanční aktiva
Finanční aktiv a držęná, do splatnosti
Zaměstnanecké poŽitky (IAS 19)

Nezaplacené úroky, netto
Finančnĺ aktiva oceňována reálnou hodnotou do zisku
nebo ztrtúy

Půjčky a úvěry
Rezervy
Daňová ztráta

ostatní dočasné rozdily

Zápočet (Netting)l

Celkem

28 154 35 586 35 416 45'114

(22 829) (22 829) (30 460) (30 460)

5 32s 12 757 4 956 15 254

Po roce
20192016 Ż017 2018 2019

807

odloŽená daňová pohledávka z titulu neuznanýchztrźú z minulých let se vykazujejen do výše, vjaké bude pravděpodobně uŽita
opľoti budoucím daňovým ziskům.

Maximální lhůta na uŽití daňových ztritvzniklých po l. lednu 2004 je v České republice 5 let. Na Slovensku rnohou být daňové
zttáty vzniklé po l, lednu 20l0 umořeny rovnollrěrně vnásledujĺcích čtyřech letech po svém vzniku. Něktęré odpočitatelné
dočasné ľozdíly nemají vsoučasnosti legislativně stanovęnou lhůtu. Vsouvislosti stěmito poloŽkami tak nebyly vykázány
odložené daňové pohledávky, neboť vzhledem kproměnlivosti zdrojů těchto pohledávek není pravděpodobné, Že Skupina
dosahne v budoucnu daňových zisků, proti kteýrĺ by mohla týo daňové výhody vyuŽít'

33,2,Y ykázané odložené daň ové po hled áv ky 
^ 

záv 
^zky

Byly uznány následující odloŽené daňové pohledávky azávazky:

ó0l60t784

130

24

I

696

t0 964
4 527

9 181

2262

| 748
21 291
2 373

4 911
5 213

35

t5

39

107

208

717

250
t6 631

3 351

t3 378
302

I 530

24 216
2 891

4 644

1t'152

57

563

9

52

IZápočet - Hrubé odloŽené daňové pohledćlvky azávazky byly započ,itány pľo kaŽdoujednotlivou dceřinou společnost Skupiny,
pokud to bylo možné.
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Yýzĺamná část slovenské, české a ruské daňové legislativy není potvrzena v praxi a existují nejistoý ohlędně interpretací, kteľé
mohou uplatnit lrnanční úřady v řadě oblastí. Vliv této nej istoý nelze vyčíslit a bude řeŠen aŽ po vydáni relevantních judikátů,
nebo budou-li k dispozici oficiální výklady orgánů.

Vlastní kapitál

Zdklaelnt kapitóI a emisní džio
V důsledku změny mateřské společnosti popsané v bodě 1. obecné informace se změnila stľuktura v|astního kapitálu k l. lędnu
2014 včetně výše základního kapitálu a emisního áżia,které představují ěástky odpovídajicí ztk|adnímu kapitálu nástupnické
společnosti. Schválený, vydaný a plně splacený zäk|adní kapitál společnosti J&T FINANCE GROUP SE k 31. prosinci 2014
tvořilo l0 kmenových akcií s nominální hodnotou 200 tis. CZK, 13 778 752 kmenových akcií v nominální hodnotě 1 tis. CZK a

437 I|0 l04 kmenových akcií v nominální hodnotě l CZK.

Dne 16. února 2015 se akciorráři Skupiny ľozhodli navýšit základní kapitál společnosti J&T FINANCE GROUP SE o l 960 000
tis. CZK (přibliŽně 709I2tis. EUR) na 16 I77 862tis. CZK (přibliŽně 589 30l tis. EUR) pomocí specifického mechanismu,
kteý je povolen na základě českých právních předpisů' na jejichŽ zák|adě byly nově upsané akcie zaplacené souěasnými
akcionáři z prostředků úvěru poskytnutého společností J&T FINANCE GROUP SE. Navýšení bylo uskutečněno za finanční
asistence J&T FINANCE GROUP SE akcionářům. Tato asistence je povolena na základě stanov J&T FINANCE GROUP SE a

na zćĺkladě čes$ch právních předpisů. J&T FINANCE GROUP SE zaúčtovala pohledávku vůči svýrn akcionářůnr v celkové
výši 1 960 000 tis' CZK (70 912 tis. EUR). Pohledávkaje úľočena amábýt splacena do 3 l. pľosince 20l6.

V roce 20l4 J&T FINANCE GROUP SE a její akcionáři podepsali dohodu o stľategické spolupráci se společností CEFC China
Energy Company Limited (CEFC China).

Následně dne 23' února 2015 se akcionáři J&T FINANCE GROUP SE dohodii na dalším zvýšenĺ základního kapitálu
Společnosti o 852 138 tis. CZK (přibliŽně 30 981 tis. EUR). 637 896 akcií o nominální hodnotě I CZKbylo upsáno původními
akcionaři, upisovací cena 638 tis. CZK byla splacena L0.b!ęzna2015'

Dne 6. bÍezna 2015 byla podepsána smlouva o upsání akcií mezi Skupinou a CEFC Shanghai Intemational Group Limited
(CEFC Shanghai) - dceřinou společností CEFC China, která upsala 851 500 000 akcií o nominální hodnotě 1 CZK za
78 950 tis. EUR (2 17l 520 tis. CZK). Upisovací cena byla zaplacęna CEFC Shanghai 11 . března 20|5' Zćlkl,adní kapitál
Společnosti byl takto navýšen na 17 030 000 tis. CZK (přibliŽně 620 282 tis. EUR) a CEFC Shanghai získala 4,8%o podíl na
Skupině. Rozdíl mezi nominální hodnotou akcií a upisovací cenou ve výši 1 320 020 tis. CZK (přibližně 47 992 tis' EUR) byl
zaűčtován ve vlastním kapitálu J&T FINANCE GROUP SE jako emisní ażio.

Další zvýšení základního kapitálu bylo dohodlruto akcionářj J&T FINANCE GROUP SE 29' záŕi 2OÍ5. Zźkladní kapitál
Společnosti se zvýšil o 710 750 tis. CZK (přibliŽně Ż6 302 tis. EUR). 7l0 750 488 akcií o nominální hodnotě l CZK bylo
upsáno Společností CEFC Hainan International Holdings Co.' Ltd. (CEFC Hainan) _ dceřinou společností CE'FC China.
Upisovací cena byla následně splacena a spolęčnost CEFC Hainan ziskala 4,0%o podíl na Skupině. Rozdíl nezi nominální
hodnotou akcií aupisovací cenou ve výši 1 231 '146 tis. CZK (přibliŽně 45 585 tis. EUR) byl za,Účtovźn vę vlastním kapitálu
jako emisní ažio.

Akcionaři mají nárok na obdrŽení dividendy a najeden hlas na akcii na valných hľomadách Společnosti. Struktura akcionářů se
změnila v důsledku zvýšeĺi základního kapitáIu novými akcionaři takto:

31. prosinec 2015

Ing. JozefTkáč
Ing. Ivan Jakabovič

CEFC Shanghai Intęmational Group Limitęd
CEFC Hainan Intemational Holdings Co., Ltd.

Celkem

Podíl o/o Hlasovací práva yo

45,6

45,6

4,8

45,6

45,6

4,8

4.0 4.0

100,0 100,0
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31. prosinec 2014

Ing. JozefTkáč
Ing. lvan Jakabovič

Celkem

Podíl oÁ Hlasovací prź*a o/o

50,0

s0,0
50,0

50.0

100.0 100.0

(ii) NedělilelnéĺondJ,
Nedělitelné fondy zahľnují zźů<onĺý ľezewnÍ fond mateřské společnosti a poakviziční zvýŠení zákonných fondů dceřiných
společností, Zákonný rezervnÍ fond lze pouŽít pouze ke krýí ztrát Společnosti a nesmí být rozdělen jako dividendy. Výpočet
zákonného rezervního fondu je založen na místních právních předpisech.

od l. ledna 20l4 se v České ľepublice nevyŽaduje vytvořenĺ zákonného rezervního ťondu.

Na Slovęnsku je požadováno vývoření zákonného rezervníbo fondu ve výši minimáln ě 10 % z čistého zisku (ročně) a až do
výše minimálně 20 o/o zakIadníbo kapitálu (kumulativní bilance).

V Rusku se vyŽaduje tvorba zákonného rezervního fondu ve výši minimálně 5 Yo z č,istého zisku (ročně) a aŽ do výše minimálně
5 % upsaného základního kapitálu.

V Chorvatsku se vyŽaduje tvorba zákonného rezervního fondu ve výši minirnálně Ż0 % z čistého zisku (ročně) aż do výše
minimálně 5 % upsaného zak|adního kapitálu.

Fonĺl z přepočłu cizíclt měn

Fond z přepočtu cizích měn zahmuje veškeľé kuľzové rozdíly vzniklé z přepočtu účetních závěrek zahĺaničnĺch jednotek, které
nejsou nedílnou součástí činností mateřské společnosti.

ostaln[ rezervy a fonĺIy
ostatnĺ ľezervy zahrnujĺ změny v ľeálné hodnotě realízovatelných ĺrnančnĺch aktiv ve výši 20 750 tis. EUR (20l4: l0 497 tis.
EUR).

V ľoce 2015 J&T Banka' a.s. vydala a pľodala investorům podřízené nezajištěné perpetuitnĺ certifikáty s nominální hodnotou
l00 tis. CZK a bez lhůty splatnosti ve výši 30 894 tis. E'UR (20l4:32 óó0 tis. EUR), vykázanéjako ostatnĺ kapitálové nástroje
v konsolidovaném výkazu o zrněnách ve vlastnĺm kapitálu. Tyo certifikáty nesou 9%o nębo 10% výnos, který je závislý na
schválení a vyplácený čtvrtlętně z nerozdělených zisků, a jsou kótovány na Buľze cenných papírů Pľaha' objem jednotlivých
emisĺ nástroje, kteý kombinuje vlastnosti dtuhových a kapitálových nástľojů' je následující: emisę I schválęna Českou národnĺ
bankou 1Čtĺľ; one 19' čeruna 2014 je l0o0 000 tis. CZK (37 006 tis. EUR), emise II schválena ČNB ,lne 12. zá'ĺ 2015 je
1 000 000 tis. CZK (37 006 tis. EUR) a ęmise III schválęna dne ĺ l. ptosince 2015 je 50 000 tis. EUR. ČNB stanovilą Že se
jedná o kapitálové nástroje, a tedy splňují poŽadavky, aby mohly býtuznány jako vedlejší kapitál AT1, kteýje součástí
regulatomího kapitálu Tieľ l (viz také bod 39.5. Řízení kapitálu).

Představenstvo J&T Banky, a.s' schválilo v ľoce 20l4 vytvoření účelového kapitálového fondu pro výplaty výnosů z těchto
certifikátů ve výši l00 000 tis. CZK (3 701 tis. EUR) a v rocę 2015 bylo dalších 100000 tis. CZK převedeno do fondu
prostřednictvím rozdělení zisku z ľoku 20l4. Skupina tento fond natvořila znerozdélených zisků. Výplata výnosů z ceniľrkátů
se řídí podmĺnkami uvedenými v prospektu. Celková výše výnosu zaplaceného v ľoce 20l5 byla3 9Ż5 tis. E'UR (2014: 73 1 tis.
EUR) aje vykazovánajako distľibuce nerozděleného zisku v konsolidovaném výkazu o změnách ve vlastnĺm kapitálu.

Nekontrolní podíly

(iĺÜ

(iv)

35.

V tisících EUR
Equity Holding, a.s.

Poštová banką a.s.

J&T REALITY otevřený podílový fond, .lal INvESTIČNi sPoLEČNoST, a s

Vaba d.d. banka Varażdin
Poštová poisťovňa, a, s.

ostatní

Nekontrolní podíly celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014
l8 813

9 034
5 307

4 981

3 511

453

17 783
65 347

5 508

6 232

t3

144

95 08742 099
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Následující tabulka shmuje informace vztahujicí se ke společnostem Equity Holding, a.s' a Poštova banka, a.s., dceříným
společnostem Skupiny, které mají významný nękontrolnĺ podíl, před jakýmikoliv vnitroskupinovými eliminacemi:

31. prosinec 2015

ostatní
samosta tně

nevýznamné
Equity Poštová banka, dceřiné

Holding, a.s. a.s. společnosti Celkem
50 487

r28
4 224 46r
3 61',7 833

20 033

V tisících EUR
Aktiva
Závazky
Goodwill přiřaditelný Skupině

Čistá aktiva kromě Goodwillu přiřaditelného Skupině
Nekontľolní podíl v pľocentech

Účetní hodnota nekontrolního podílu

Výnosy
Ziskza účętnĺ období
ostatní úplný výsledek za účetní období
Úphý výsledek za účetni období
Nekontrolní podĺl v pľocentech

Zisk (ztr áta) p ři řa d ite I n é n e ko ntro l n ím u pod íl u

Ostatní úplný výsledek přiřaditelný nekontrolnímu
podílu

PeněŽnĺ tok z (pouŽitý v) pľovozní činnosti
Peněžní tok z investiční činnosti
PeněŽní tok z finanční činnosti
Čisté zr^ýšení (snížení) peněz a peněžních ekvivalentů

50 359

37,36 %

58ó 595

l,s4%
18 813 9 034 t4 252 42 099

130 7 17

12 979
6 577

19 556

37,36% 9,99%-r,54%

2 475

1 489

| 267

2 756

55Ó I 297 (t 417) 376

473 651 263 r 393

il (72 4',7s)

99 241
(30 109)

(3 343)

Procento nekontrolnĺho podílu v Poštové bance, a. s. se změnilo v pľosinci 20l5, pľoto zisk přiřaditelný nekontrolnírnu podílu a
ostatní úplný výsledek připadající nekontrolnímu podílu byly vypočítány za poużiÍi procentuálnĺch podílů jak před tak po
akvizici.

1l
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31. prosinec 2014

V tisících EUR
Aktiva
Závazky
Goodwill pŤiřaditelný Skup ině

čistá aktiva kromě Goodwillu přiřaditelného Skupině
Nekontrolní podĺl v procentech

Účetní hodnota nekontrolního podílu

Výnosy
Zisk za účętní období
ostatní üplný výsledek za účetní období
Úplný ýsledek za účetní období

Nekontľolní podíl v procentech

Zisk přiřaditelný nekontrolnímu podílu
Ostatní úplný výsledek přiřaditelný nekontrolním u
podílu

Peněžní tok z (pouŽitý v) pľovozní činnosti
Peněžní tok z investiční činnosti
PeněŽní tok z finanční činnosti

čisté zvýšení (snížení) peněz a peněžních ekvivalentů

V tisících EUR
Nekontrolní podíl k l. lednu 20l5
Změna v e vlastnickém podílu Skupiny
Dividendy
Efekt úbýků
Podíl na úplném výsledku

Nekontrolní podíl k 31. pľosinci 2015

Equity Poštová banka,
Holding, a.s. a.s.

Ostatní
samostatně

nevýznamné
dceřiné

společnosti Celkem
47 671

68

4349 560

3 6',t5 403

20 033

47 603 654 124
37.36% 9.99%

t7 783 6s 347 29 740 9s 087

2 s09 218366
2096 28 461

526 3 099

31 560 31 5ó0
1t,94 % - 9,99

37,36 % o/o

783 3 186 I 155 s 124

344196 í614) (74)

(11) 155 589

I 03 755

9 165

(1 l) 268 509

Procęnto nekontľolního podílu v Poštové bance, a. s. se Změnilo v čeľvęnci 2014, pľoto zisk přiřaditelný nekontľolnĺmu podílu a
ostatní úplný výsledek připadající nekontĺolnímu podílu byly vypočítány za použiti pľocentuálních podílů jak před tak po

akvizici.

Zmény nekontrolních podílů beze změn v ovládání

V únoru 2015 Skupina přispěla prostřednictvím společnosti J&T BANKA, a.s. své dceřiné spoleěnosti VABA d.d. banka
VaraŽdin částkou ve výši 37 500 tis. HRK (EUR 4937 tis' EUR) a tĺm zvýšila svůj vlastnický podíl z 58,33 %ona67,74%o.Y
záÍí 2015 J&T BANKA, a.s. přispěla dalších 65 000 tis. HRK (8 558 tis. EUR) a tĺrn zvýšila svůj vlastnický podíl na 76,8l %.

V květnu 20l5 Skupina pľodala pľostřednictvím společnosti PoŠtová banka, a.s. 20% podil v dceřiné společnosti Poštová
poisťovňa, a.s.

V prosinci 20 l 5 Skupina koupila dodatečný 8,54% podil ve společnosti Poštová banka, a.s. Vlastnický podíl se zvýši| z 90,01 o/o

na98,46 o/o.

Následující tabulka shmuje změny nekontľolních podílů v těch společnostech, kde nedošlo k Žádné změně v ovládánĺ a
nezalrnuje vliv nově nakoupených nebo za|ožených subjektu s nekontrolními podíly.

Poštová
banka, a.s. Ostatnĺ Celkem

65 347
(56 027)
(2 240)

1 954

x
4 4r4
(7ó8)

(r36)
fl85)

x
(s1 613)
(3 008)

(136)

9 034
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V únoľu 2014 Skupirra přispěla prostřednictvím společnosti J&T BANKA, a.s. své dceřiné společnosti J&T REALITY otevřený
podílový fond, J&T INVESTIČNÍ sPoLEČNoST, a.s. (J&T REALITY oPF) částkou ve výši 8 000 tis. EUR a tírĺ zvýšila svťrj

vlastnický podíl (včetně podílu Poštové banky, a.s. v této společnosti) z 82,l % na 85,81 o/o. V čeryenci 2014 Skupina zvýšila
vlastnický podíl v Poštové bance, a.s. upsáním nových akcií v hodnotě 60 000 tis. EUR z 88'06 Yona90,0l o/o.

Následující tabulka shmuje změny nekontrolních podílů:

Poštová banka,
a.s. Ostatní CelkemV tisicích EUR

Nekontĺolní podíl k l. lednu 2014

Změna ve vlastnickém podĺlu Skupiny
Dividendy
Efekt úbytků
odkup podílových listů investičnĺch fondri

Podíl na úplném výsledku

Nekontrolní podíl k 31. prosinci 2014

36. Infoľmace o reálné hodnotě

Následující tabulka je sľovnáním účetní hodnoty a

reálných hodnotách:

31.prosinec2015
V tisĺcích EUR

Finanční aktiva
PęnÍze a peněżni ekvivalenty
Finanční aktiva drŽená do splatnosti
Úvěry a zálohy poskytnuté bankánr

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientůnr
Pohledávky z obchodnĺcb vztahŮ a ostatní fi nanční
aktiva podléhaj ici Íízeni rizík

Finanční závazky
Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěľy od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
o statn í fllnanč n i zäv azky p o d lé haj íc í Í izeni r iz|k

6s 347

reálné hodnoty finančnĺch al<tiy a záyazků Skupiny, které nejsou vedeny v

Reálná hodnota

Učetní hodnota Úľoveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

66 870
(5 413)

tu:

3 530

x
(1 208)

(531)

(51e)

(ee 1)

I 57',7

x
(6 6Żl)

(r71)
(s1e)
(ee1)

I 0t9 854

510 899

I 514 696
5 360'740

164 831

- I 019 678
543 691

- 1 513 247
- 5 2'72 013

164 594

- t 019 678
- 543 691
- 1 513 247

601 529 5 8',13 54Ż

237 164 831

135 524

8 t28 421

447 096
130 3 15

264 363

453 t'79

135 144

8 100 994

13 I 603

264 363

135 144

8 100 994

453 179

t31 603

264 363
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3 l. prosinec 2014

V tisících EUR

Finanční aktiva
P enízę a peněŽní ekvivalenty
Finančnĺ aktiva dľŽená do splatnosti
Úvěľy a záloby poskýnuté bankám

Úvěry a zálohy poskýnuté klientůrĺ
Poh l edávky z obchodní ch v ztah'Ů a o statní finanční
aktiva po dléhaj ici Í ízení, rizik

Finanční závazky
Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěľy od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
ostatní finančnĺ zć*azky podléhající ŕízeni rizik

ReáIná hodnota

Učetní hodnota Úroveň1 Úroveň2 Úroveň3 Celkem

884 368

694 354
175 153

5 259 016

153 0l 7

253 682

161

884274
'126 071

174 67'.7

5 754 089

153 017

- 884274
726 07 I

- r74 677
- 5 500 407

- 152 856

143 094
7 539 842

284 8',t3

123 632

t49 652

148',720

7 s24740
294 680

121 650

149 652

- 148720
- 7 524740

Ż94 680
- 121 650
- 149 652

odhad reálných hodnot
Následujícĺ text shrnuje hlavní rnetody a předpoklady pouŽité při odhadu reálných hodnot finančních nástrojů uvedených
v tabulce.

Úvěry a zĺźlohy: Reálná hodnota je vypočtena na zělkladě diskontovaných očekávaných budoucích peněżních toků z jistiny a

úľoků při potlŽití aktuálních příslušných výnosových křivek a ľizikové pŕirážky ' odhad očekávaných budoucích peněŽnĺch toků
zohledňuje úvěrové riziko a jaĘkoliv nźnnak snižení hodnoty. odhadovaná reálná hodnota úvěru zohledňuje též' změnu
platební schopnosti od doby poskynutí úvěru a změny úrokových sazeb v případě fixně úročených úvěľů.

Wlady a úvěly od bank a klientů: Reálná hodnota depozit na pożádźni a depozit bez určęné splatnosti se rovná částce splatné na
pożádáni ke dni účetnĺ závěrky. odhad ľeáIné hodnoty depozit se stanovenou splatností vycházi z peněŽních toků
diskontovaných za poużiti aktuálních příslušných výnosových křivek.

PohledávlE z obchodních yztallů ą ostatnĺ aktiva / závazlq: U pohledávek l zźĺvazkil se zbývající Životnost kratšĺ neŽ jeden rok
se předpokládá, że nominální hodnota odľaží jejich reálnou hodnotu. ostatní pohledävky / závazky jsou diskontovany pro
stanovenĺ ľeálné hodnoty.

Finanční aktiva drženó do splatnosti" Reální hodnota vycházi z tržní ceny kotované na akÍivním trhu ke dni účętní závěrky.
Pokud není dostupná, reálná hodnotaje vypočtena nazákladé diskontovaných očekávaných budoucích peněŽnĺch toků zjistiny
a úľoků při pouŽití aktuálních příslušných výnosových křivek a rizikové pÍiĺtlżky. odhad očekávaných budoucích peněżních
toků zohledňuje úvěľové ľiziko a jakýkoliv náznak sniżeni hodnoty. odhadovaná reálná hodnota finančních aktiv drŽených do
splatnosti zohledňuje též změnu platební schopnosti od doby jejich pořízeni a změny ĺlrokových sazeb v případě ťrxně

úľočených nastrojů.
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37. Finanční přísliby a podmíněné závazky

V tisícĺch EUR

Akceptované a avalované směnky
Poskýnuté záľuĘ
Zutavený majetek

Úvěrové přísliby

Finanční přísliby a podmíněné závazky ceIkem

38. 1. operativní leasing

(a) Nájem na straně nájemce

Nájmy z nevypověditelného opeľativního leasingu jsou splatné následovně:

V tisících EUR

Méně neŽ l rok
1-5 let
Více než 5 let

Celkem

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

2 116

308 199

236 403

532 002

34 80r

323 236

191 395

412 006

Učetní hodnota zastaveného majetku, kteý je pouŽívtnjako zajiŠtěnĺ pro úvěrové financování, je 236 403 tis. EUR (2014:

l9l 395 tis. EUR). Poskynuté záruky většinou představují ttlzné záruky vydané v souvislosti s úvěry, směnkami vydanýrĺi
jinými stranami, nájemními smlouvami a ostatnĺmi závazky třetĺch stľan ve výši 308 199 tis. EUR (2014:323 236 tis' EUR).
Tyto zaĺuky jsou uvedeny v tabulce výše ve výši možného zźlyazkl: v budoucnu. Maximální častka splatná zazfuuky poskynuté
Skupinou k 3l. pľosinci 2015 je 34l 632 tis. EUR (2014:340 729 tis. EUR). Úvěľové rámce se týkají úvěľových linek
poskytnuých bankami Skupiny.

Poskýnuté záľuky k31. pľosinci 2015 nezahmuji zźlruky poskytnuté společností J&T Bank, a.o, která je klasiÍikovaná jako
vyÍazovaná skupina drženák prodeji ve výši21 242 tis. E'UR.

38. Leasing

r 078 720 961 438

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

7 354
r8 739

4 974

5 841

t7 253
4 947

3t 067 28 04t

Skupina si pronajírrrá řadu aut a administrativních prostor prostřednictvĺm operativního leasingu' Pronájmy administrativnĺch
pľostortrvají obvykle po prvotní období pěti ażpaÍnácti lęt s moŽností pľodlouŽenĺ po tomto datu, V pľůběhu roku končícĺho
3l. pĺosincem 2015 byla suma ve výši 12'739 t|s. EUR vykazánajako náklad ve výkazu zisku a ztráty v souvislosti s

operativním leasingem (2014: 11 311 tis. EUR).
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(b) Nájem na straně pronrjÍmatele

Skupina pľonaj ímá svůj majetek prostřednictvim operativního leasingu,

splatné následovně:

V tisĺcĺch EUR

Méně než l rok
1-5 let

Celkem

Nájmy z nevypověditelného operativního leasingu jsou

31. pľosinec 2015 31. oľosinec 2014

I 648
596

2 133 2 244

V pruběhu ľoku končicí 31. pľosincerrr 2015 byla suma ve výši 6 140 tis. EUR vykěnäĺa jako výnos z pronájmu (2014:

l0 725 tis. EUR).

38.2. Fĺnančnĺ leasĺng

Nájem na straně pronajímatele

Skupina nabízí svým klientům ťrnanční leasing na ľůzný majetek (např. automobily' stľoje a vybavení). Minimální leasingové
platby Íinančního leasingu jsou nasleduj ĺcí:

V tisících EUR

Hrubá výše pohledávek z finančĺího leasingu

Méně neŽ l rok
l-5 let

Více než 5 let

Snĺženo o budoucĺ úľokové výnosy

Současná hodnota budoucích leasingových splátek

Současná hodnota pohledávek z finančnÍho leasingu
Méně než 1 rok

1-5 let

Vícę nęž 5 let

Současná hodnota budoucích leasingových splátek

Ztľáty ze sníŽení hodnoĘ

31. pľosinec 2015 31. prosinec 2014

l8 11r

9 922

(4s7)

L2 042
(2 r20\

t4 693

9 922 t4 693
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39. Postupy 
^ 

vyk^zov ání ŕízení rizik

Skupina j e vystavena následuj ícírn rizikůrrr :

r úvěrové riziko

. riziko tikvidity

o trŽni riziko

. opeľační riziko

Tento bod obsahuje informace o vystavení Skupiny všem výše uvedeným ľizikrim. Dále také cíle Skupiny v oblasti ŕízeni rlzik,
postupy a procesy pro měření a Íízeni riz|ka a Íizení kapitálu Skupiny.

Pro účely tohoto bodu je splatná daňová pohledávka vykazována v riímci pohledávek z obchodních vztahů a ostatních
flrnančních aktiv podléhajicích Íizęní ľizik a splatný daňový závazek je vykazovan v rámci ostatních finančních závazk'ťl
podléhaj ících Y izeni rizik.

39.1. Úvěrové riziko

Úvěľové ľiziko, kterému je Skupina vystavena, vyplývá z posĘtnuých úvěľů a záloh. Maxirrrální výše ľizika s ohledenl na tuto
skutečnost je vyjádřena účetní hodnotou aktiv ve výkazu o finanční pozici. Mimoto je Skupina Vystavena úvěrovému riziku
plynoucímuzúvěrovýchpříslibů vpodrozvaze (vizbod37. Finanční přĺsliby a podmíněné závazky). Většina úvěrů a záloh.je
poskýnuta podnikům (společnostem z nefinančního sektoru, obchodním a rűzným výľobnírn společnostem). Další úvěry a
zálohy jsou poskýnuty maloobchodníll společnostem, bankám a jinýnr finančnínr institucírn.

Účetníhodnotaúvěrů azálohapodrozvahovýchpoloŽekvyjadřujemaximálnĺúčetníztľátu,kterábymohlabýtzaúčtovánana
těchto položkách ke dni účetní závěrky v situaci, pokud by protistrany zę l00 oÁ nedostály svým smluvnĺnr závazkťlm a všechny
ztstavy nebo zajištění by měly nulovou hodnotu. Zäsado,l, Skupiny je vyŽadovat vhodnou zastavu poskytnutou klientem před
poskytnutím úvěru bankami Skupiny.

Hodnocení úvěrového rizika pľotistrany ěi emitovaného dluhu je prováděno na základě inteľního ratingového systému Skupiny,
kteý zahmuje úvěrové hodnocení ratingových agentur S&P, Moody's nebo Fitch a vnitřní systém hodnocení Skupiny.

Scoľingový systém Skupiny má sedm stupňů. Je založen na standardizovaném bodovém ohodnocení relevanttlich kľitérií, která
popisují finanční situaci pľotistĺany a jeji schopnost a ochofu splnit své úvěrové zźwazky - v obou případech včetně
očekávaného vývoje, kvality a přiměřenosti zajištění a navľhovaných podmínek lzav1Íęni tľansakce.

Intemí rating je určen pomocí úvěľové škály S&P.

Úvěrové riziko bankovních společnostĺ Skupiny je řízeno na základě úvěrové analýzy a metodologie Intemího Ratingu (IRB _
Internal Rating Based).

Skupina monitoruje koncentraci úvěrového rizika podle odvětvi a geograf'ické lokace.
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(Đ Koncenlrace úvěľového rizikapodle odýětýi

3 1. prosince 20 I 5

V tisících EUR
Aktiva
Penize a peněŽnĺ ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou
hodnotou do zisku nebo ztráty
Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanöní aktiva drŽená do splatnosti
Úvěry a zálohy poskytnuté bankám
Úvěľy a zálohy poskytnuté klięntům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
fi nanční aktiva pod téhaj ici Íízęn| rizik

Závazky (pro informační účely)
Finančnĺ zćĺv azky ocęňované ľeálno u
hodnotou do zisku nebo ztÍáty
Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
ostatní finančni zźwazky pod|éhající řízení
ľizik
Rezervy na pojistné smlouvy

3l.prosinec20l4

V tisícĺCh EUR

Aktiva
Penize a peněŽní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou
hodnotou do zisku nebo ztľáty
Realizovatelná finanční aktiva
Finanční aktiv a drżená do splatnosti
Úvěry a zálohy poskynuté bankám
Uvěĺy a zálohy poskýnuté klientum
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
fi nanční aktiva podléhaj ici řizęni rizik

Zá*azky (pro infoľmační účely)
Finanční záv azky oceňované reálnou
hodnotou do zisku nebo ztráty
Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
ostatní Íinančni závazky podléhající řízení
ĺizik
Rezervy na pojistné smlouvy

FinančnÍ Fyzické
Podniky Stát, vláda instituce osobv Jiné Celkem

l6

48 345
240 373
23 044

3 487 327

98 3s4

22 488
71',1 686
487 833

l8 849

978 531

38 842
489 042

22
514 696
096 620

62775

182

773 903

2 513

4t 299 I 0r9 854

555 ttD 412
- I 447 tot
- 510 899
- I 514 696

2890 5 360 740

504 182 995
3 897 459 I 246 8s6 4 180 528 716 606 45 248 t0 146 697

7 246

I 507 924
306 427
80 748

112 300
42',7

31

325 529

l6 915

7 283
135 524
33 1 813
60'782
24 953

43 592

105

5 888 549
79 887
21 718

100 414
10 672

- t4 665
- 135 s24

74 606 8 128 421
- 447 096

2 896 130 315

1 646 274861
- lt 099

2 0ts 012 342 475 603947 ó 101 345 79 148 9 t4t 987

Podnikv Stát' vláda
Finanční
instituce

Fyzické
osobY Jiné Celkem

l8

99 630
292 141
47 263

3 705 518

80 347

218 837
919 864
646 429

85 I 265

44 773
327 946

662
175 t53
83 1 588

70 149

l9

721 910

I 2962 243

33 079 884 368

315 363 574
53 608 I 593 559

- 694354
- 175 153
- 5 259 01ó

7r3 ts4148
4 2Ż4 9l7 I 787 373 2 301 536 723 231 87 115 9 124 772

4 678

l 508 4ó8
tt9 161
'18 663

4'7 683

489

224 239
520

28 798

32 272
143 094
328 05 I

66 496
24 8'.7'l

10 683

245

5 237 646
98 554
17 277

75 499

8 317

241 438
142

2 821

9 897

37 t9s
143 094

7 539 842
284 873
123 632

112 560
8 806

2s4298 8 310 002I 759 142 253 557 605 467 5 437 538
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha konsolidované účetní závěrky

Za ľok končíci 3 l ' pľosincem 20 l 5

(iĐ Koncentłace úvěrového rizikn podle geogľartcké lokace
3 l. prosinec 20 ĺ 5

V tisících EUR

Aktiva
Peníze a peněžnĺ ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku
ĺebo ztrtĺty
Real izovatelná finanční aktiva

Finanční aktiva dżená do splatrrosti

Úvěry a zálohy poskýnuté bankálrr

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientůnr
Pohledávky z obchodnĺch vztahů a ostatní Íinanční
aktiva podléhaj íci ŕízeni ľizik

Závazky (pro informační účely)
Finanční závazky oceňované reálnou hodnototl do
zisku nebo ztráty

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh

ostatní flrnanční závazky podléhajĺcí Íizęnj rizik
Rezervy na pojistné smlouvy

31. pľosinec 2014

V tisících EUR

Aktiva
Penize a peněżní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku
nebo ztráty
Realizovatelná fi nanční aktiva

Finanční aktiva drŽená do splatnosti
Úvěry a zálohy poskytnuté bankám
Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztah'Ú a ostatní finanční
aktiva podléhaiici Íízeni rizik

Závazky (pro informační účely)
Finanční zćĺvazky oceňované ręálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klięntů
Vydané dluhopisy
Podřĺzený dluh

ostatní Íinančni závazky podléhajícĺ Ťizęni rizik
Rezervy na pojistné smlouvy

Česká
Slovensko republika Kypr

Chorvat
sko Jiné Celkem

58 427 I 019 854

41 846 tto 412
4r0044 1 447 101
29 947 510 899

86 992 r 514 696
ó95 531 5 360 740

22 669 182 995

3 495 570 3 277 097 1 8ó3 748 164 826 I 345 456 r0 146 697

52 255

5 0r2
622 t61
480 952
242 882

2 013 742

'78 566

888 061

55 184

398 046

r t'70 425

7 16 077

49 304

8 370

1 71r

2t tlt

15 139

- 14397
I 821 267 1t4 r23

32 400 56

5 98',7

92 954
4 413 133

247 II3
11 779

69 474

ll 099

4 421

30 316

2958011
196 74s
25 648

1 06 455

430

73 133

417

3 002

63 088

5 841

174 300

I

858

3 827 t4 665
6 4t3 135 524

509 844 I 128 421
2821 447 096

89 885 130 3ts
34992 274867

- 11 099

4 851 539 3 321 596 140 070 181 000 647 782 9 141987

Česká
Slovensko republika

Chorvat
Kvpr sko Jiné Celkem

30'7 285 439 756

s0 439 263 289
599 616 691 588

519 573

30 281 45 093

r 641 950 976 841

56 363 20',792

9 388

I 080

47 021

2 059 r4l

57 882

t9 955

25 025

13 997

88 641

3 455

11'7 3'72 884 368

40 458 363 574
276250 I 593 5s9
t27 760 694354
85 ?82 175 153

492 443 5 259 016

16256 154748

3 205 507 2 437 359 2 174 512 151 073 1 156 321 9 124 772

27 308 37 195

7 25',1 143 094
262361 7 539 842

9 753 284 873
87 752 l23 63Ż

8 127 172 560
- 8806

4 664 541 2977 898 113 381 15r624 402 558 8 310 002

4 3r3
83 s74

4 346 614
144 183

ll 755

65 296

8 806

5 516

47 665

2 698 209
I 30 536

20 722

75 Ż50

58

- 4598
8ó 908 145'.750

401

3 002 401

23 012 875

Tabtrlka výše ukazuje úvěrové riziko podle sídla dluŽníka nebo emitenta cenných papĺru
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha konsolidované účetnĺ závěľky

za ľok končící 3 l. pĺosincem 20 l 5

Realizovatelná ťrnanční aktiva v geografické lokaci Jiné zahmují k 3l. prosinci 20l5 investici ve výši l29 19l tis. EUR do polských

vládnĺch dluhopisů (20|4: |32217 tis. EUR) a investici 67 l70 tis. EUR do investičních fondů lokalizovaných na Maltě (2014:

55 197 tis. EUR).

Finanční nástroje drŽené do splatnosti v geografické lokaci Jiné zahmují k 31. prosinci 2015 investici ve výši 22 53'7 tis. E'UR do

dluhopisů MoL Hungarian oil and Gas (2014: 32 l88 tis' EUR). K 31' pľosinci 2074 ťlnančni nástroje drŽené do splatnosti také

zahmují řecké vládní dluhopisy ve výši 78 095 tis. EUR.

Úvěry a zálohy poskytnuté klientrim v geograf,rcké lokaci Jiné se primámě vztahují ke společnostem lokalizovaným v Lucembursku,

Polsku, na BľitsĘch Panenshých ostrovech a v Nizozemsku (20l4: společnosti lokalizované v Polsku, Nizozemsku, Ruské federaci,

Irsku a na Bľitských PanensĘch ostrovech)'

Navíc vklady a úvěry od klientů v geografické lokaci Jiné se primárně vztahují ke společnostem a klientům lokalizovaným
v Německu, v Nizozemsku a ve Švýcarsku (20l4: společnosti a klienti lokalizovaní primárně v Ruské federaci).

@| Úvěľové riziko - snĺženĺ hoĺlnoly linančn{ch aktiv

31. prosinec 2015

V tisících EUR
Maximální expozice vůči úvěrovému
riziku
Účetní hodnota

- Brutto
- Individuální opľavná poloŽka

- Poftfoliová opravná poloŽka

Znehodnocená aktiva celkem (netto)

- <30 dní
- 3l-180 dní
- 181-365 dní
- >365 dní

Celkem

J,-ľlnancnt Uvery a
aktiva zálohy Úvěry a zálohy

držená do poskytnuté poskytnuté
splatnosti bankám klientům

Realizovatelná
finanční

aktiva

Pohledávky
z obchodních

vztahů a ostatní
Íinanční

pohledávky
podléhajĺcí řízení

rizik

A) Aktiva, ke kterým byla vytvořena opravná položka

1 447 101 510 899 I St4 696

2 750
(t 203)

5 360 740

440 084
(85 77s)

182 995

14 696

(4 8ó6)

(75 546) (1 160)

I 547 278 763 8 670

B) Aktiva po splatnosti, ke kterým nebyla vytvořena opravná položka

59 665 5 837

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům, které jsou více nęŽ l rok po splatnosti, a ke kteým nebyly vytvořeĺy žádné opravné poloŽky'

sestávají z pohledávek získaných podnikovými kombinacemi v letech 20114 a 20|3 , K datu akvizice byly oceněny reálnou hodnotou.

Úvěry a zálohy jsou dostatečně Zajištěné, Žádné opravné poloŽky nebyly tedy vývořeny.

16 704
34 43',7

547

3 841

804

481

7II
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha konsolidované účetní závěrky

za ľok končící 3 l . prosincem 20 l 5

3l. pľosinec 20l4

V tisíCích EUR
Maximální expozice vůči úvěrovému
riziku
Účetní hodnota

- Brutto
_ Individuální opravná poloŽka

- Poľtfoliová opravná po|ožka

Znehodnocená aktiva celkem (netto)

- <30 dní
- 31-180 dni
_ l81_365 dní
- >365 dní

Celkem

V tisících EUR
Cenné papíĺy
Nemovitosti
Směnky
Hotovostní vklady

Jiné

Celkem

Realizovatelná Finanční
finanční aktiva dľžená
aktiva do splatnosti

Úvěry a

zálohy Uvěry a zálohy
poskytnuté poskytnuté

bankám klientům

Pohledávky
z obchodních

vztahů a ostatní
fina nční

pohledávky
podléhající řízení

rizik

A) Aktiva' ke kterým byla vytvořena opravná položka

1 593 559 694 354 175 1s3 s 259 016

402 361

(9s 1 89)

ts4 748

r 235
(303)

(42 108) (',7'72)

265 064 160

B) Aktiva po splatnosti, ke kteľým nebyla vytvořena opravná položka

99 784 2 850

(iv) Úvěľové ľiziko - ztístavy
Skupina disponuje zajištěnĺm úvěrů a záloh poskytntrtých klientům zejména ve formě zástav' cenných papĺrů a akceptovaných
směnek. Zástavy jsou vyuŽity jako aktiva, která mohou být ľealizovana v případě selháni pľimárnĺho zdľoje splacení dluhu.

Skupina obecně nevyuŽívá nepeněŽní zástavy pro svou vlastní činnost,

Uvěry azálohy poskytnuté klientům jsou zajištěny zástavami s následujícĺmi reálnými hodnotami:

35 838

I7 660

8 652

37 634

I 996

328
'70

4s6

31. prosinec 2015

Reálná hodnota Účetní hodnota

31. prosinec 2014

Reálná hodnota Účetní hodnota

I 998 628

947 478
112 395
8ó 500

546 481

I 905 288

740 089
81 133

85 296

381 052

I 315 007

973 618
125 117

50 423

580 365

I 169 254
7 48 254
93 254
49 907

3t9 224

3 691 48Ż 3 192 858 3 044 530 2 319 893

K 3 1. pľosinci 2015 bylo zajištění ve výši 1 246 tis' EUR obdrŽené Skupinou dale použito v rámci smluv o zpětném odkupu
(2014: 1229 tis. EUR).

V ľoce 2015 Skupina zabavila zajištění, které bylo dříve vykázanojako cenné papíry v celkové hodnotě l 562 tis. EUR (2014:

0).
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Příloha konsolidované účetní závěľky
GROUP SE

(v) ťjvěłové riziko _ expozice s úlevou (forhearunee)

Expozlce s úlevau

V ttsĺcích EUR

Výkonné expozice
- z toho ýkonné expozice s úlevou

Nevýkonné expozice
- z toho neyýkonné expozice s úlevou

Celkem

Ko ncentľące úvěnil pos kylnutých klientflm dle hospodiřských sektołtl
y tisícbh EUR

Poskytnuté úvěry bez úlevy
Nefinanční instifuce
Finanční instituce
Domácnosti
ostatní

Celkem

Poskytnuté úvěry s úlevou (forbeaľance)
Nefinanční instituce
Finančnĺ instituce
Domácnosti
ostatní
Celkem

za ľok končlcí 3 l.

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

Podíl poskytnuých úvěrů s úlevou na celkových poskytnuých úvěręch vůči klientům je 7 ,39 o/o (2074: 8,93 o/o).

5 360 740 5 259 016

31. prosinec 2015 31. nľosinec 2014

4 964 613 4 789 176

396 127 469 840
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Přĺloha konsolidované účetní závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za ľok končící 3 l.

39.2.Riziko likvidity

Riziko likvidity vzniká v ľámci všeobecného financovánĺ činnosti Skupiny a lizeni pozic, Zahrnl1e riziko, Že Skupina nebude
schopna uspokojit své splatné zźlvazky a také riziko, Že nebude schopna financovat svá aktiva v daných termínech splatnosti a
při daných úrokových mírách. Rovněž zahrnuje ľiziko neschopnosti přeměnit svá aktiva na likvidní prostředky v daném
časovém horizontu při adekvátní ceně.

Různé metody Íízęni rizik likvidity jsou vyuŽívány jednotlivými společnostmi Skupiny, včetně individuálního monitoľování
velkých vkladů. Vedení Skupiny se zaměřuje na metody pouŽívané finančními institucęmi, tedy na diverzifikaci zdrojů
financování. Tato diverziÍikace dává Skupině flexibilitu a omezujejejí závislost najednom zdroji financování. Riziko likvidity
je hodnoceno zejména monitorováním změn ve strukfuře financování a porovnáním těchto změn se strategií ŕízeni rizika
likvidity skupiny. Skupina dále drŽĺ iako součást své strategie Íizęni rizika likvidity část aktiv ve Vysoce likvidních prostředcích.

NíŽe uvedená tabulka obsahuje analýzu aktiv a pasiv roztříděných do přĺslušných skupin podle smluvní splatnosti na základě
zbykové doby ode dne účetní závěrky do smluvního data splatnosti. očekávané splatnosti se liší od nasmlouvaných, protoŽe
historická zkušenost ukazuje, Že většina kátkodobých úvěrů a vkladů je prodlouŽena' Aĺalýza je prezentována podle
nejobezřetnějšího zváżeni tęľmĺnů splatnosti, kdy se berou v úvahu opce či splátkové kalendáře umoŽňující předčasné splacení.
Pľoto v případě závazkű jezobrazęn prvnĺ moŽný den splatnosti, kdeŽto u aktiv je zobrazen nejpozdější možný den splatnosti.
Aktiva a pasivą kteľá nemají smluvní splatnost, jsou seskupeny v kategorii ''Bez speciflrkace". VykŁané částky jsou smluvni
nediskontované peněžní toky, a proto nenrusí odpovídat účetnĺ hodnotě ve výkazu o finanční pozici.
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Příloha konsolidované účetnĺ závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končÍcĺ 3 l. pľosincęm 20l5

Smluvní ĺloby splaínostiJinančnĺch aktiv a zđýazků, včelně očekdvtlných úrokových plateb

31.prosinec2015

V ti'sících E(]R

Finanční aktiva - deriváty
Forwaľdové měnové kontrakty
_ výdaj
_ příjem

ostatní deriváty
- výdaj
- př'íjenr

Finanční zá*azky mimo derivátů
Fi nančn í ztĺv azky oceňované
reálnou hodnotou do zisku nebo
zttźlty

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
ostatní finančn í záv azky
po d léhaj ící ŕ izeni rizik
Rezervy na pojistné smlouvy

Akceptované a avalované směnky
Poskytnuté záruky
Úvěrové přĺsliby

Finanční závazky - deriváty
Foľwaľdové měnové kontrakty
- výdaj
- příjem

ostatní deriváty
- výdaj
- přĺjem

Smluvní
Účetní peněžnĺ

od
3 měsíců Od 1 roku

hodnota toky Do 3 měsíců do 1 roku do 5 let Nad 5 let specifikace
Finanční aktiva mimo derivátů
Penize a peněŽní ekvivalenty 1 019 854 l 019 858
Finanční aktiva oceňovaná reálnou
hodnotou do zisku nebo ztĺźlty l03 387 I22 478
Realizovatelná finanční aktiva 1 447 |0| 1 565 859
Finanční aktiva drŽená do
splatnosti 510 899 553 160

Úvěry a zálohy poskytnuté bankám I 514 696 l 514 890
Uvěry a zálohy poskytnuté
klientům

I 019 858

3 246 13 320 44 110

66 035 60 391 598 008

18773 tI3 402 344'.736

I 199 564 I 085 2 444

5360740 6251925 671073 1376471 2697 665

44258 r7 544

436 082 405 343

'76 249
- 31179',7

| 447 33 I 59 385
Pohledávky z obchodních vztah'Ů a
ostatní flrnanční aktiva podléhaj ící
Íízenirizik 182995 t82993 105271 30 484 42 47 196

10 I39 672 tt 211 t63 3 083 820 I 595 153 3 687 005 2 003 920 841 265

- (540 789) (5le 53r)
2',738 543 602 521 790

- (25 r81) (s7)
4 287 29 477 '.12

(l 488)
1 507

(17 e20) (4 sl 1)

20 502 5 320

(19 770)
20 305

(2 6e3)
3 583

7 025 7 109 2 Ż74 1 425 2 601

6222
135 524

8 128 421

447 096
130 315

2',74 86',7

11 099

(6 222)
(1 37 935)

(8 41s 407)
(488 152)

(174 s73)

(2'13 732)
(11 097)

(6 222)
(64 8ó9) (71 298) (1 768)

(5 072 038) (1 709 927) (1 573 441)
(4 951) (124 4e8) (167 351)
(3 851) (3 r32) (45eee)

(22205s) (17 840) (229)
(775) (1 250) (r 119)

(60 00r) -

(le1 352)
(121 591)

(123) (33 485)
(7 953)

9 133 544 (9 s07 118) (s374761)
2 t16 (2 tr6)

308 199 (341 632) (341 632)
532002 (582767) (214 447)

(1e27 e4s)_ (1 78e e07)_ .jl 
l?:] 

(33 48s)

(13 227) (4r 285) (479íł (309 012)

842 3r7 (926 st5) (556 07e)

9 975 8ó1 (10 433 633) (5 930 840)

(13 227) (41 285) (6912) (309 012)
(1 941 172\ (1 831 192) (387 932) (342 497)

(2 85e)

(5 584)

(6',l3 30l) (ó44 048)

670208 641 798

(13 e14) (288)

8 331 l8t

(2 30s)
2 281

(6 174) (1 447)
5 850 848

(26 948)
26 t29

(6 005)

| 452

G r4l) (8 670) (s 37Ż) (s9e)
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PříIoha konsolidované účetní závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končící 3 l . pľosincęm 2015

Mezera likvidity do jednoho ľoku pochazí hlavně z vkladů a úvěrů od klientů, u kterých se očekává pľodlouŽení' coŽ je pod|oŽeno i
historickými údaji.

31. pĺosinec 20l4

V tisících EUR

Finanční aktiva mimo derivátů
P enize a peněžni ekvi v alenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou
hodnotou do zisku ĺebo ztrźúy
Realizovatelná finanění aktiva
Finančnĺ aktiva drŽená do
splatnosti
Úvěry a zálohy poskytnuté bankám
Úvěry a zálohy poskýnuté
klientůnr

Pohledávky z obchodních vztahia
ostatní fi nanční aktĺva podléhaj ící
tizęní rizik

Finanční aktiva - deriváty
For'wardové měnové kontrakty
- 
"ydaj

- příjem

ostatnĺ deriváty
- výdaj
- příjem

Finanční závazky mimo derivátů
Finanční záv azky oceňované
reálnou hodnotou do zisku nebo
zträty

Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěľy od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
ostatní fi nančn i záv azky
pod léhaj ící Í ízęni r izik
Rezeľvy na pojistné smlouvy

Akceptované a avalované snrěnky

Poskytnuté záĺuky
Úvěrové přísliby

Finanční závazky - deriváty
Foľwardové měnové kon tľakty

- výdaj
- příjem

ostatní deriváty
- výdaj
- příjem

8

(4 0e8) (34782) (20)

Smluvnĺ
Účetní peněžní

hodnota toky

od
Do 3 3 měsíců od 1 roku Bez

měsíců do 1 roku do 5 let Nad 5 let specifikace

884 368

357 893
1 593 559

694 354
175 153

5 259 016

154 748

884 293

4t5 995
1 694 224

892 942

175 714

6 505 466

153 777

884 293

28 436
35 282

68 072
83 413

I 137 823

78 584

45 844
t7 t4?

77 670

2 003

13r1675

68 834

195 135

743 676

296 363
2 632

2 508 427

697

115 167 31413
593 465 304 654

450 837
- 87 666

I 538 145 9 396

5 662

9 119 091 l0 722 4tl 2 31s 903 1523173 3746930 2697 6t4 43879t

- (227 8',77) (rsl5l0)
3 531 231 185 1s4 170

2 150 2 168

(76 367)
77 015

l6 2 144

5 681 5 416 2 668 664 2 144

482 (482)

143 094 (l4s 807)

7 s39 842 ('t 657 799)
284 873 (312 414)
123 632 (1',72 192)

ytz s60 (t72 489)

8 806 (5 489)

(482)
(63 541)

(4 438 354)
(62 8e3)
(4 165)

(r4t 713)
1 144

- (s 665)
(14 87 4)

(38 5 17) (43 74e)
(t 7s6 702) (l 401 091)

(10 044) (23e 4',7?)

(29r4) (30 064)

(se 936)

(r35 04e)

(1 716)

(24 803)
3 311

(308)

4 930

8273 289 (8 466 672) (4 710 004)

34 801 (34 801) (8 200)

323 236 (323 24e) (323 249)
412 006 (4r2 006) (102 462)

(1 829 ó69) (1 709 759)
(24 485)

('73 s72\ ĺ2't 560)

(20e 8se) (7 381)

(2 116)_ 
-

fl08 412)
'7',70 043 (770 0s6) (433 911)

9 043 332 (9 Ż36728) (5 l43 915)

(98 057) (127 s60)
(t 927 726) (l 837 319)

(2 116) (108 412)
(21|97Đ (115 793)

(32 6rs) (r 4',78 s94) (1 274 160) (204 365)
- t 446 653 I 262 rsl 184 441

- 26329

(6e)

6l

(41 8) (34 344)
394 25 935

(36 713) (40 394) (12029) (19 948) (8 417)
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39.3. Tľžní ľiziko

Tržĺi riziko je riziko, že zněny trŽnĺch cen, jako jsou úrokové sazby, ceny akcií, rrrěnové kurzy a úvěľové nlarŽe (ne v

souvislosti se změnami úvěrového postavení dluŽníka nebo emitenta), budou mít vliv na výnosy Skupiny rrebo hodnotu
drŽených ťrnaněních nástrojů. CilemÍizenl trŽních rizik je řídit a kontrolovat expozici vůči trŽnímu ľiziku v rámci přijatelných
paľametľů při optimalizaci návratnosti k riziku.

Skupina odděluje své expozice vůči trŽnímu riziku mezi obchodnĺmi a neobchodními poftfolii. obchodní portfolia zahrnuji
pozice vznikajícĺ z titulu tvorby tľhu a vlastního obchodování. a současně jsou spolu s finančními aktivy a závazky spravována
na základě ľeálné hodnoty.

Skupina poużivá metodologii Value at fusk (''VaR'') k vyhodnocení tľŽního rizikaye svém obchodním poftfoliu jako celku s

intęrvalem spolehlivosti 99 % a časovýrn horizontem l0 pľacovnĺch dnů. Pro výpočet VaR je vyużita mętoda historické
simulace. Skupina pľovádí zpětné testování ĺžního ľizika spojeného sjejím obchodním portfoliem pouŽitím metody
hypotetického zpětného testování na čtvrtletní bazi.

PřestoŽe je VaR je důleŽiým násh'ojem pro měŤení hŽního riziką předpoklady, na niclrŽ je model založeĺý, dávaji ztĺklad
uľčiým omezením, včetně následujících:

- Lhůta drŽení l0 dnů předpokládá, że je moŽné zajistit nebo prodat pozice v rámci tohoto období. Toto se považuje za
realistický předpoklad v téměř všech přĺpadech, ale nemusí platit v situacích, kdy jsou trhy delšĺ dobu značně nelikvidní.

- 99 procentní úľoveň spolehlivosti nezohledřnje zträty, které mohou vzniknout za touto hľanicí. I v pouŽitém modelu
existuje l procentní pravděpodobnost, że ztráty překročí výši stanovenou VaR.

- VaR je počítán na bŁi hodnot ke konci dne a nezohledňuje rizĺka' která mohou v pruběhu obchodního dne vzniknout na
pozicĺch.

- Hodnota VaR je závislá na pozici Skupiny a na volatilitě tržních cęn. VaR nezměněné pozice se sniŽuje, pokud volatilita
tľŽních cen klesá a naopak.

V tisících EUR

VaR celkové tržni rizlko

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

r0 069 38 418

(Đ ť]rokové riziko

Činnosti Skupinyjsou vystaveny riziku kotísání úrokových sazeb. Míľa tohoto rizika odpovídá objemu úročených aktiv (včetně

investic) a úročených ztpazkÍl, ktęré se stávají splatnými nebo jsou přeceňovány v různých dobách nebo v rüzné výši. Časové
období po které je úľoková sazba finančního nastroje fixní proto indikuje' do jaké míľy je tento nastroj vystaven úľokovému
riziku.

NíŽe uvedená tabulka vyjadřuje míru citlivosti Skupiny na úĺokové ľiziko dle smluvnĺho data splatnosti finančnĺch nástľojů,

nębo _ v případě nástrojů přeceňovaných dle trżní úľokové sazby před splatností - dle data příštího přecenění. AkÍiva a pasiva,

u kterych nenĺ stanoveno smluvní datum splatnosti nebo která nejsou úročena' jsou vykázána společně ve sloupci ,,Bez
specifikace".

Hodnoty VaR pro obchodní ponfolio jsou nasledující:

V tisících EUR

VaR úrokové riziko

31. pľosinec 2015 3l. prosinec 2014

7 041 21 857
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Přehled pozice úrokového gapu Skupiny dle účetních hodnotje nasledujĺcí:

3l. pľosinec 2015

V tisícĺch EUR
Aktiva
Pęnize a peněžni ekvivalenty
Finanční aktiva ocęňovaná reálnou hodnotou
do zisku nebo ztÍźLty

Realizovatelná fi nanční aktiva

Finanční aktiva drŽená do splatnosti

Úvily azálohy poskyłnuté bankám

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
finanční aktiva podléhaj íciŕÍzęnÍ rizík

Závazky
Finanční záv azky oceňované reálnou
hodnotou do zisku nebo rtĺźúy
Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy

Podřízený dluh
ostatní f,rnančni závazky podléhající řízení
rizik
Rezervy na pojistné smlouvy

31. prosinec 2014

V tisĺcĺch EUR
Assets

P enize a peněżní ekv ivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou
do zisku nebo ztľáty
Realizovatelná finanční aktiva

Finanční aktiva drŽená do splatnosti

Úvěry a zálohy poskytnuté bankám

Úvěty azálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
finanční aktiva podléhaj icíÍízeni rizik

Závazky
Finančn í zźlv azky oceňované reálnou
hodnotou do zisku nebo ztráty

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy

Podřĺzený dluh
ostatní f,tnanční závazky podléhající řĺzení
rizik
Rezeľvy na pojistné smlouvy

od odl
Do 3 3 měsíců roku do 5

měsíců do 1 roku let
Bez

Nad 5 let specifikace Celkem

978 53 I

6 320
99 297

40 854

I 499 784
| 879 837

32 08s

16 956
238 4t8
107 554

475

Ż 052 139

36

23 891

446 498
302 156

904 383

41 359
257 545

60 335

406 242

41 323 r 019 8s4

21 886 110 412
405 343 I 447 tot

- 510 899
t4 437 I 514 696

118 139 5 360 740

150 874 182 995

453ó708 24l5578 l676928 765 481 152 002 r0 t46 697

8 180 t4 665
- 135 524

7 236 8 128 421
- 447 096

- 130 3r5

27l l49 Ż74867
I I 099 11 099

5 200 987 l 683 0ó6 l 827 970 132 300 291 664 9 141 987

3 726

64 361
5 099 108

2 93?

2',t 753

3 102

2 613 146
69 600 r 563

1 501 029 1 471 272

108 979 335 180

229 19 809

49 776

82 524

od
Do 3 3 měsíců

měsíců do 1 roku
Bez

Nad 5 let sp€cifikace

odl
roku do 5

let Celkem

842 4tr

36 672

135 994
142 625

159 046
3 315 177

47 622

4t 432
339 160

247 798

298 059

96216 137 709
337 426 447 044
164 560 r39 371

398 440

I 092 122 486 664

I 501

41 957 884 368

51 545 363 514
333 935 I 593 559

- 694354
15 269 175 153

66994 5 259 016

105 625 154748

4 679 547 I 692 223 1 211 228 926 449 ó15 325 9 l24 772

22 550

67 892
4907 835

6t 747

25 719

3 193

l0 058

31 663

I 276 543

194

157

8

43 529

1 238 704
223 126

4 688

62

47 945

93 031

4 579 37 195
ĺ0 l43 094

68 815 7 539 842
- 284873
- 123632

169 148 172560
8 806 8 806

251 358 I 310 0025 088 936 1 318 615 I 510 117 140 976
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Analýza citlivosti Skupiny na zvýŠení nebo sníŽení trŽních úrokových sazeb neobchodního poftfolia za předpokladu
symetrického pohybu výnosových křivek a nęměnné finanční poziceje následující:

V tisícĺch EUR

Pokles úrokových měr o
bodů
Růst úĺokových měr o
bodů

Vliv na zisk nebo ztrátu VIiv na ostatní úplnÝ výsledek
31. prosinec 2015 31. prosinec 2014 31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

100 baz.

100 baz.
4 691

(4 691\

785

(785)

23 158 2',7 754

(23 158) (27 7s4)

Celkoqý dopad do vlastního kapitálu
31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

Pokles úrokových rněr o 100
bodů
Růst úrokových nrěr o l00
bodri

(i, Měnové ľÍziko

Rozpad účetních hodnot podle měny převedených do tis. EURje následující:

31. prosinec 2015

baz

baz
27 849

(27 849)

28 539

(28 53e)

V tisících EUR
Aktiva
Peĺne a peněŽnĺ ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty
Realizovatelná fi nanční aktiva

Finanční aktiva dľŽená do splatnosti
Úvéty azá|ohy poskytnuté bankám

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům

Pohledávky z obchodnĺch vztah'Ís a ostatní finanční
aktiva podléhaj ici řizeni rizik

Podrozvahová aktiva

Závazky
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do
zisku nebo ztráý
Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
ostatnĺ Íinančni závazky podléhajĺcí ŕizęni rizik
Rezervy na pojistné smlouvy

Podrozvahové závazky

Čistá pozice (vč. podľozvahových polożek)

EUR CZK USD HRK Jiné Celkem

138 725

37 620

| 248 696
510 899

243 050
4 r42200

136 410

851 160

45 574
190 328

I 167 980

1 064 704

24 125

t2 514

l'7 169

2 164

90 983

90 726

2t 590

1 019 854

110 4r2
1 447 101

5r0 899

| 514 696

s 360 740

182 995

l0 319 7 136

- 10 049

5 296 617

12208 47s
18 080 45 030

49 821

6 457 600 3 343 871 235 146 45 952 64 128 t0 146 697

I 238 144 I 762 476 22 581 13 778 75 748 3 t12727

7 228
99 244

4 970 876
251 382
t04 7 57

t26 t25
11 099

7 437

32 298

2 962 904
195 7 t4
25 558

t37 423

102

121 241

9 137

3 880

55 460

851

- t4 665
- 135 524

t'7 940 8 128 421
- 447 096
- 130 315

r 331 274867
- 11 099

5 570 7tl 3 3ó1 334 130 480 60 r91 19 271 9 l4t 987

I 789 780 323 903 143 5 l9 Ż1 406 76 729 2 355 337

I 762 100335253 I 421 110 (16 272) (21 867) 43 876
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3 I . prosinec 20 14

V tisících EUR
Aktiva
Penizę a peněžní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reá|notr hodnotou do
zisku nebo ztráty
Realizovatelná Íinanční aktiva

Finančlrí akt]v a drŽená do splatnosti
Úvěry a zálohy poskytnuté bankám

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatnĺ finanční
aktiva podléhaj ici ĺizeni rizik

Podrozvahová aktiva

Závazky
Finanční závazky oceňované ľeálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh

ostatnĺ finanění záv azky po dléh aj ící ŕ ízęni tizik
Rezervy na pojistné smlouvy

Podrozvahové zźlvazky

Čistá pozice (vě. podrozvahových poloŽek)

Hodnota VaR je nasledující:

V tisících EUR

VaR měnové ľiziko

EUR CZK USD HRK Jiné Total

249 60t

76 262

I 120 718
693 692

30 625

3 949 740

120 530

556 45? 28 479

252667 13 878
448 410 6 714

- 662

43 250 8ó 656

922254 246 174

16 935 12 160

9 755

t5 026

l1 738

82 686

3 361

40 0't6 884 368

20767 363 574
2 69t I 593 559

- 694354
2 884 175 153

58 1ó2 5 259 016

I 762 154 748

- 37 195
- 143 094

76263 7 539842
- 284873
- 123 632

1 616 172 560
- 8806

5 094 08s 2956949 l29 Żl1 51 878 77 819 I 310 002

I 919 139 389 084 385 050 9 374 24 835 2727 482

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

3 713 l0 619

624t168 2239973 394723 122 566 126342 9 124 772

954',764 2 110 289 29 181 9 8',13 t5 237 3 119 344

4 134
85 076

4 616 4t4
189 267

103 019

8',7 369

8 806

33 059

53 356

2 680 162

95 606
20 613

74 153

2

63

120 585

8 561

4 599

46 418

861

182708 t 004229 (90 357) 7r t87 38 865 1206632

Podrozvahové poloŽky se většinou vztahují k derivátovým operacĺm a poskytnuýrn i přijaým zárukám.
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Analýza citlivosti Skupiny na zvýšení nebo sníŽení devizových kurzůje uvedena v následující tabulce,

Riziko přepočtu cizích měn vyplývajícĺ z převodu účetnĺ závěrky zahľaniční jednotky do měny vykazováni Skupiny nesplňuje
dęÍinici měnového rizika, Y důsledku toho by ľiziko přepočtu cizĺch měn nęmělo být zahľnuto do analýzy citlivosti. Nicméně
vnitropodnikové pohledávky aztĺvazky denominované v cizÍ měně, kteľé ne.jsou součástí čisté investice do zahraniční jednotky,
jsou zahrnuty do analýzy citlivosti tra měnová rizik4 protože i když jsou zůstatky elirĺinovány v konsolidovaném výkazu o
ťtnanční pozici, vliv na zisk nebo ztrźtu zjejich přecenění není zcela eliminován.

Jednoprocentní posílení v cizích měnách by mělo následující vliv na zisk nebo ztrátu a ostatní úplný výsledek:

Vliv na zisk nebo ztrátu Vliv na ostatní úplný vÝsledek
31. prosinec 2015 31. orosinec 2014 31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

V tisĺcĺch EUR

EUR
CZK
USD
RUB

(s 761)
(2 676)
(r 048)

(7 833)

396
(2 803)

(3 1)

(t 629)
(r70)

(1 232)
(12e)

Celkový dopad do vlastního kapitálu
31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

EUR
CZK
USD
RUB

(7 3e0)
(2 846)
(r 048)

(e 065)

26'7

(2 803)
(3 t)

(iii) Riziko uněny cen lkcií

Riziko změn cen akciĺ se týká kótovaných ltnančních nástrojů drŽených Skupinou, spočívá v ľiziku změny ve vnírnání
očekávané finanční výkonnosti dotyčných investic ze strany tlhů. Riziko změn cen akcií je v podstatě řĺzeno pľostřednictvím
diverzifikace investičního poľtfolia rĺajetkových cenných papíľů držených jako realizovatelná finanční aktiva a akt.iva
oceňovaná ľeálnou hodnotou do zisku nębo ztľátv'

Hodnota VaR je nasledující:

V tisících EUR

VaR akciové ľiziko (trading book)

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

ZvýŚeni ceny nederivátových finančních aktiv oceňovaných ręálnou hodnotou do zisku nebo ztráty o l00 bazichých bodů by
mělo pozitivní vliv na zisk nebo ztľátu, jak je uvedeno niŽe. Zvýšení, ceny ľealizovatelných írnančních aktiv o 100 bazichých
bodů by mělo pozitivní vliv na ostatnĺ riplný výsledek, jakje uvedeno níŽe. Pokles ceny o l00 bazických bodů by měl stejný' ale
opačný vliv na zisk nebo ztrátl a ostatní úplný výsledek.

468603
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V tisících EUR

Úroveň l _ kótované trżni ceny
Úroveň 2 _ odvozeno zkótovaných
cen
Úľoveň 3 _ vypočteno pouŽitím
oceňovacích technik

Celkem

Uroveň 1 - kótované trżni ceny
Úroveň 2 _ odvozeno zkótovaných
cen
Úroveň 3 - vypočteno pouŽitím
oceňovacích technik

Celkem

Vliv na zisk nebo ztrátu Vliv na ostatní úplný výsledek
31. prosinec 2015 31. orosinec 2014 31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

r4l

2t

77

t4

| 730

I 963

361

2 675

21

351\4 223

314176 4 054 3 047

Celkový dopad do vlastního kapitálu
31. prosinec 2015 31. orosinec 2014

2 752

35

574

4 230 3 3ó1

I 871

I 984

375

39.4. operační riziko

operační riziko je riziko ztráý vyplývající z podvodu, neoprávněných aktivit, chyby, opomenutí' neúčinnosti nebo selhání
systému. Vyplývá ze všech aktivit Skupiny a je to ľiziko, jernuŽ čelí všechny podnikatelské subjekty. opeľační riziko zahmuje i
právní riziko'

Cílem Skupiny je řĺdit operační rizika tak, aby našla ľovnováhu mezi piedchćuením finančnĺm zÍrźtÍäľn a poškozenĺrn dobré
pověsti Skupiny a celkovou nákladovou efektivitou a vyhnula sę kontľolním postupům, kteľé by omezily iniciativu a tvořivost.

Primámí odpovědnost za implementaci kontrol na řešenĺ operačního rizika je přiděleno vedení v rámci jednotlivých dceřiných
společnostĺ. Tato odpovědnost.ie podporována rozvojem celkových noľem V rámci Skupiny pro Íízeni opeľačnĺho rizika, Iłeré
pľovádí ĺJtvar ŕízeni rizik' a které pokýva.ií následující oblasti:

. Pożadavky na odsouhlasení a monitorování tľansakcí.
o ldęntifikace operačního rizika v rámci systému kontroly każdého dceřiného podniku a rozvoj podmínek pro sniŽování a
omezování operačního rizika (při zabezpeč,ení poŽadované úrovně aktivit), stejnějakojeho dopadů a důslędků; doporučení pro
vhodná řešení v této oblasti.
. Hlašęní provozních ľizikových událostí zadćnim příslušné inforlnace do databźue událostĺ provozního rizika Regulovaného
konsolidačního celku (viz bod 39.5. sekce Řízení kapitálu ohledně deťrnice Regulovaného konsolidačního celku).
o Tento přehled provozních rizikových událostí Skupiny umoŽňuje Skupině určit směr kroků a postupů, kteĺé mají být
vykonány v zájmu omezení těchto ľizik,jakoŽto se i ľozhodovat s ohledem na:

. přij etí j ednot liv ý ch rizik, které sę vyskynou;

. zahćljenÍ procesu, kteý vede k omezení možných dopadů; nebo

. sníŽení rozsahu příslušné činnosti nebo její úplné ukončenĺ.
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39.5. Řízení kapitálu

Strategií Skupinyje drŽenĺ silné kapitálové základny taĘ aby udrŽovala důvěru věřitelů i trhu, a zárovęňzajistila budoucĺ rozvoj
svého podnikání.

Konsolidovaná kapitálová přinrěřenost je od 1. ledna 2014 kalkulována v souladu s nařízením Evľopského paľlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 (dále jen 

''CRR') ze dne 23. června 2013' Do 3l. pľosince 20l3 byla kapitálová přiměřenost kalkulována
v souladu s vyhláškou České náľodní banky č. 12312007 sb.

Konsolidovaný kapitál Skupiny )e ana|yzovźn vę dvou sloŽkách:

. Tier 1 kapitál, kteý se skládáz:
l, Kmęnového kapitálu Tier 1 (CETl), kteý obsahuje splacený kmenový akciový kapitál' ęmisní aŽio, nerozdělené zisky
(zisk běŽného období není zahmut), kumulovaný ostatní úplný výsledek a nekontrolní podíly po sníŽení o goodwill a
nehmotný majetek a dodatečné úpravy ocenění;

2' Vedlejšího kapitálu Tier 1 (AT1), ktery muŽe obsahovat instrumenty bezdatasplatnostĺ vydané v souladu s CRR (viz bod
34' Vlastní kapitál)

. Tier 2 kapitál' kteý zahmuje uznatelný podřízený dluh.

Regulovaný konsolidačnĺ celek (,,RKC") je definován pľo účely pravidel obezřetného podnikaní na konsolidovaném základě
podle Zákona o bankách č,. 2Il1992 Sb. a Vyhlĺĺšky 16312014 Sb' Podle těchto předpisů je finanční holdingová skupina
konečných akcionářu J&T FINANCE GROUP SE od l. ledna 20l4 (J&T FINANCE GROUP, a. s., k 31. prosinci 20l3, viz bod
l. obęcné informace) definovanajako RKC. Pro RKC se používají odlišnápľavidlakonsolidace - pouze společnosti, které majĺ
statut finančních institucí (akje definováno CRR)jsou plně konsolidovány.

Regulatorní kapitál

V tisících EUR

Kmenový kapitál Tieľ l (CETI)
Vedlejší kapitál Tier l (ATl)
Celkový Tieľ l kapitál

Dodatkový kapitál (Tier 2)

Celkot"ý regulatoľní ka pitál

Rizikově vážená aktiva @WA)
Úvěrové ľiziko investíčního portfolia

Pĺovoznĺ riziko (BtA)

Všeo becné úrokové riziko
Všeo becného akciové riziko
Měnové riziko
Komoditní riziko

Uvěrové riziko obchodního portfolia

CeIková ľýše kapitálových požadavků

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

95',7 459

64 467
804 149

32 425

r 021 926 836 574

t20 387 t16 122

1 142 313 952 696

7 051 000

474 94r

143 111

30 441

122 187

886

6 786 743

297 310

I 86 645

l5 308

180 7'71

I 065

296 625 383 789

1 467 842

Kapitálová přiměřenost je vypočtena pro CET l kapitál, kapitál Tier l a celkový reguiatoľní kapitál jako podíl kapitálu k
ľizikově váżeným aktivům (RWA). Regulatomí kapitál se vypočítá jako součet kmenového kapitálu Tier l (CETI), vedlejšího
kapitálu Tier 1 (AT1) a dodatkového kapitálu (Tier 2), snĺżeného o odčitatelné poloŽky. Kapitál CETI zahmuje splacený
základni kapitál' zźlkonĺý ľezęľvní fond' ostatnĺ kapitálové fondy, nerozdělené zisky a dodatečné úpravy ocenění' Kapitál Tier 2
zahmuje podŕízený dluh schválený Českou národnĺ bankou ve výši l20387 tis. EUR (3 1. pĺosinec 2014:116 122 tis. EUR).
Mezi odečitatelné poloŽky patří čistá hodnota nehmotného majetku a čistý odloŽený daňový závazek související s tímto
nehmotným majetkem.

7 822 566
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Poměry kapitálové přiměřenosti

PoŽadavky na kapitálovou přiměřenost jsou následující:

V%

Poměr CET1
Poměr Tieľ l
Celkový poměr regulatorního kapitálu

Bezpečnostní polštář ve výši 2,5 %' pľo CETl byl
3l. prosinci 2015 a20l4 bylynasledující:

V%

Kmenový kapitál Tieľ l (CETI)
Tier 1 kapitál

Celkoý poměr regulatorního kapitálu

40. Spľavovaný majetek

V tisícĺch EUR

Majetek ve vlastních fondech
Spravovaný majetek s právem volného nakládání
Jiný spĺavovaný majetek

Spravovaný majetek celkem (včetně dvojího započtení)

Z toho dvojí započtení (viz bod 40 (e))

(a) Metoda výpočtu

Minimální
požadavky

Bezpečnostní Celkové
polštář požadavkY

4,5

6,0

)5
ts

't,0

8.5

8,0 2,5 10,5

uloŽen Českou národní bankou' Poměry kapitálové přiměřenosti pro RKC k

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014
t2,24
13,06

10,77

n.20
14,60 12,16

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

1 551 328

t52 117

I 557 365

I 308 801

125 896
I 274 028

3 2ó0 810

Spravovaný majetek zahľnuje veškerý majetek klientů spľavovaný nebo dľžený pouze pľo investičnĺ účely. Souhľnně mezi něj
patří všechny závazĘ za klienty, termínované vklady v měně klientů a veškeľá aktiva klientů v portfoliu. Majetek v úschově
(majetek dĺżený pove pľo transakční účely a k úschově) není zahmut do spravovaného majetku. Spravovaný majetek je
oceňován reálnou hodnotou pĺo kótované finančni nástroje. Pokud tyto nástroje nejsou kotovány, dluhovć a kapitálové f,nanční
nástroje jsou oceňovány amortízovanou hodnotou nebo s potlŽitím běŽných oceňovacĺch metod (např. oceňovacĺch modelů se
vstupy z trhu, pokudjsou k dispozici).

(b) Majetek ve vlastních fondech

Tato poloŽka obsahuje aktiva všech investičních fondů Skupiny.

(c) Spľavovaný majetek s právem volného nakládání

Cenné papíry, ocenitelná práva, drahé kovy' tržní hodnota investic v měnách třętích stran a klientské vklady jsou zahmuty do
výpočtu aktiv s pľávem volného nakládání' Údaje zahmujíjak aktiva uloŽena u společnostĺ Skupiny a ak1iv uloŽených u třetích
stran, pro které společnosti Skupiny disponují právem volného nakládaní.

(d) Jiný spravovaný majetek

Cenné papíry, pľáva hodnota, dľahé kovy, tľŽní hodnota svěřených investic s třetími stľanami a klientských vkladťrjsou zahľnuty
do výpočtujiných spľavovaných aktiv. Údaje zahmuií aktiva, pro kteľéje vykonáván správní nebo poradní mandát.

(e) Dvojízapočtení

Tato poloŽka se skládá z podílových listů vlastních fondů, kteľé jsou uvedeny také v klientských portfoliích s právem volného
nakládáĺrí, nebo vjiném spravovaném majetku.

2 708 125

97
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41. Spřízněné osoby

Definice spřízněných osob

Skupina má nębo měla vztah spřízněné osoby s mateřskou společností, s koneěnou mateřskou společností a vlastníky konečné
mateřské společnosti ajinými osobarni' jakje uvedęno v následující tabulce, a to k 3 1. pľosinci 2015 a20|4 nebo během těchto
let:

(l) Koneční akcionáři a společnosti' kteľé ovládají;

(2) Společnosti se společnýn rozhodujícím vlivem nebo podstatným vlivem nad Společností ajejich dceřiné nebo přidruŽené

společnosti;

(3) Přidrużené společnosti;

(4) Společné podniky' ve kteých.je Skupina spoluvlastnĺkem;

(5) Klĺčoví vedoucí pracovníci Společnosti nebojejí mateřské společnosti a společnosti, které ovládají nebo spoluovládají,

Pojem "Koneční vlastníci a společnosti, které ovládají'' zahmuje následující: Jakabovič lvan, Tkáč Jozef, DANILLA EQUITY
LIMITED, J&T Secuľities, s.ľ.o., KoLIBA REAL a.s., KPRHT 3, s.ľ.o,, KPRHT 14 s.r.o. and KPRHT 19, s.r.o. Żádná,ztéchto
společností nepublikuje konsolidovanou účetní závěrku' která by zahmovala Skupinu.

Přehled transakcí se spřízněnými osobami během lęt 2015 a2014

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014
V tisících EUR

Konęční vlastníci a společnosti' kteľé ovládají
PřidľuŽené spolęčnosti a společné podniky
Klíčoví zaměstnanci účetní jednotky nebo její mateřské
společnosti a společnosti, které ovládají nebo
spoluovládají

Celkem

Pohledávky Závazky Pohledávky Závazky

K 31. prosinci 2015 neexistovala żádná opravná poloŽka na nedobyné pohledávky za konečnými vlastníky a společnostmi,
které ovládají. (20l4: 0)'

Přehled tľansakcí se spřízněnýrni osobami během lęt 2015 a20l4:

2015 2014

V tisících EUR

Koneční vlastnĺci a společnosti, které ovládají
PřidruŽené společnosti a společné podniky
Klíčoví zaměstnanci účetní j ednotky nebo j ej ĺ rnateřské
společnosti a společnosti, kteľé ovládají nebo
spoluovládají

Celkem

VÝnosv

31 s46 4 984

Přehled záruk poskýnutých spřízněným osobám a přijatých od spřízněných osob:

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

107 878

955

279 t92

2 017

1 250

t3 966

35 325
127

364293

2 332
1 60'7

27 630

388 025 l7 Ż33 399 145 31 569

Náklady VÝnosv Nákladv

2 591

398

28 557

t3
1 724

3 247

727

2 669

26 780

l8
3 243

948

30 176 4 209

Záruky Záruky
přiiaté poskYtnuté

Záruky Záruky
přiiaté poskvtnutéV tisících EUR

Koneční vlastníci a společnosti, kteľé ovládají
Klíčoví zaměstnanci účetní jednotky nebo její mateřské
společnosti a společnosti, které ovládají nebo
spoluovládaj í

Celkem

7 142

9 689

159

14992

7 812

21 599

30816 831 97 29 4lt
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K31. prosinci 20l5 se akcionáři Skupinyzaručili věřitelům Skupiny za'úvěry ve výši 38 208 tis. EUR(2014: 30 543 tis. EUR)'

Transakce s řediteli a klíčovými vedoucími pľacovníky

Přehled celkových odměn zahľnutých v osobních nákladech a půjčky ředitelům a klíčovým zaměstnancům:

V tisícíCh EUR

odměny
Pů.ičky

31. prosinec 2015 31. prosinec 2014

430

552
435

I 540

Z půjček ředitelům a klíčovým zaměstnancům bylo v roce 2015 nově poskytnuto 28 tis. EUR (2014: 1025 tis. EUR) a l 036 tis.
EUR bylo splaceno (2014: 50 tis. EUR).

42. Nekonsolidované strukturované jednotky

Skupina se podílí na řadě obchodních činností se strukturovanýmijednotkami' coŽjsou společnosti,jejichž cílemje dosáhnout
určitého obchodního cíle, a kteľé jsou obvykle koncipovány tak' aby hlasovací a obdobná práva nepředstavovala donrinantní
faktoľ při rozhodovánĺ o tom, kdo tutojednotku ovládá.

Strukturovanájednotka se často vyznačuje něk1erými nebo všenri následujĺcínri rysy nebo vlastnostnri:

o olĺezené činnosti;
. úzcę ajasně deťrnovaný cíl;
r nędostatęk kapitálu' aby strukturovaná jednotka mohla své aktivity financovat bez podÍizené finanční podpory.

Skupina poskytuje strukturovanýrĺrjednotkám finanční prostředky na nákup aktiv' která stľuktuľovanéjednotky poskytujíjako
zajištění ve pľospěch Skupiny, Skupina vstuprrje do tľansakcí s těmito jednotkami při běŽné obchodní činnosti s cílem usnadnit
transakce sezákazĺíky avyuŽít konkrétních investičnícb příleŽitostí. Jednotky, na kteľé se vztahuje tento bod přílohy, nejsou
konsolidované, protoŽe je Skupina neovládá pľostřednictvím hlasovacích práv, smluv, dohod o financování nebo jinými
způsoby.

Příjmy dosażené v důsledku angaŽovanosti v strukturovaných jednotkách představujĺ úrokový výnos, kteý Skupina vykazuje
v souvislosti s finančními prostředky poskytnuými těmto stľukfurovaným jednotkám.

Podílem Skupiny vnekonsolidovaných struktutovanýchjednotkách se ľozumí smlttvnĺ vztah, na jehoŽ základěje Skupina
vystavena proměnlivosti výnosů plynoucích z hospodaření strukturovaných jednotek.

Maximální míľa vystavení Skupiny riziktl ztĺźlty se určí zhodnocením povahy jejího podĺlu v nekonsolidované strukturované
jednotce a představuje maximální ztrź,ŕu, kterou by Skupina musela vykazovat v důsledku její angaŽovanosti
v nekonsolidovaných strukturovaných jednotkách, bęz ohledu na pravděpodobnost vzniku této ztráty '

Maximálnĺ mĺľu ľizika u pů.iček vystihuje jejich účetnĺ hodnota v konsolidované účetní ztĺvěrce k 3l. pľosinci 20l5 ve výši
590 008 tis. EUR (2014: 567 2l4 tis. EUR). V roce 2015 Skupina v souvislosti s těmito půjčkami nevykźua|a żádĺou ztrátu
(2014: 0). NeexisĘí Žádné dodatečné smluvní dohody s těmito jednotkami ohledně poskytovánĺ dalšího f'inancování nebo
záruk. Závazky nekonsolidovaných strukturovaných jednotek jiným jednotkám jsou podřízenýrni závazky Skupiny.

Celková hodnota aktiv 5 nekonsolidovaných struktuľovanýchjednotek,jako ukazateljejich velikosti' dosahuje výše 925 585 tis.

EUR (2014: 837 207 ris. EUR).
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43. Efekt íúze

Následqjlcĺ tabulka obsahuje infomace o vliw přeshraničnĺ frrze popsané v bodu 1 účetnĺ závěrĘ na konso|idovaĺý vykaz o íinančni pozici, tedy přehled změn mezi
konsolidovaľýmístavyűčh]J&TFINANCEGRoUP'as k31'prosinci2013akonsolidovanýmv,jkazemofinančntpoziciJ&TFINANCEGRoUPSEkl. lednu2014.

l/ lislcĺch EUR

AKTTVA
Penlze a peĺěż|í eküvalęnty
Finančnl aktiva oceńovaná íeálnou hodnotou do żsku
nebo żÍáty
Realiavatelíá ńíánčíi aktiva

Finilčni dđva d'żĐá do splątnosti

vyřaavmé skupiny drżené kprodeji

Úvěry a źlohy poskytnuté bffkám

Úvěry a zalohy poskytnuté kliątům
Pohledávky z obchodnich váa'ltů a ostabĺ sktiva

Splatĺá daňová pohledávka

Iĺvesice do jednotek ričtovilých ękvivalenčni
metodou

Ućasti s roáodujíclm vlivem

]Ivesti@ do nemovitosti

Dlouhodobý nehmomý majetek

Dlouhodobý hmomý majetek

odlożeruł dar1ová pohledávka

Áktiva cé|lreń

J&T FINÄNCE odričtovíní investice Pfuvod zÁkladního J&T F|NANCE
GRoUP'ĺ.s. TEcHNoPLUS' Vnitľoslupinové TEcHNoPLUslfl,r. Převodpoložek knpitálu GRoUPsE(kongolidoÝaná) ä.s. elimlnace z titulu v J&T FINÁNCE Ylástnĺho kspítiílu nístupnické (konsolidovĺní)

499 094

365 057

1 336 265

892 233

9 495

237 392

4 348 681

322 381

2',t98

3 398

138 791

182 638

4ó 0l8

3 294

(6) 499 094

365 057

I 336 265

892 233

9 495

Ż'1 392

4349118

32ż 488

2 19E

3 398

l3E 791

r82 638

46 018

3 294

(256 3 r4)

8 3E7 s41 3e8 856 (142 006) (256 314) 8 388 079

|TEcHNo PLUS, a's. a J&T FINANCE oRoUP, a's. aikly z důvodu fťre
ł&T FtNÁNcE GRotJP sE (býválá J&T FINANCE, a's')

86



Pľlloha konsolidované účetní závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končĺcl 3l prosincern 20l5

změBy ve vlrstÚlm kapilálu
ĺ/,isiclch EUR

zÄvAzKy
Finmční závuky oceňovmé reá]nou hodňotou do
isku nébo íráty
Vklady a rivěry od bmk

Vklady o úvěry od klientů

Vydané dluhopisy

Podříłný dluh

ostahi ávüky
splailý daňový ávek
Ęezeny
odložený daĺoý závazek

závAalł cell@fr

VLÁSTNł KÁPľľÁL
z6}ladni kapitô|

Emimi ážio

Nerozdélenézisky a ostáffl fonď
vlastnĺ lQpltá| připłdajícl akclonářůnl nateřslé
!polečnostĺ
Nekontolnl podlly

14nstnĺ kapitál.clkrm

ułsmí kapitáI ĺ zĺvelv cslkem

OdríčlovínJ inverdce
J&TFINANCE TEcHNo PLUS' změnn v položMcl J&T rlNAĺ\ĺcE

GRoÜP' n.s. TEcHNo PLUS' vnltroslopiíové n.!. v J&Ť vlastnlho |đpitđlr zńěnd záldadníh( GRoUP sf,(konsolldovnnÁ) a.!. eliminaceztitulu FINÁNCEGRoUP' f|'uujlcĺ.ľ knpitálunístupnicka (konsolidovĺnń)
k31.prosinci2o13 k31.pŕoŚinec2013 Ííu a.s' suolečnostl|' sooleěnosti't kl'r.2ol4

t42 001,

5t 576

(142 006)

1 315 467 (142 006) 1 421 03E

33

205 248

518 tE9

35t 785

205 281 (256 314) 810 t14

90 861

8 387 541 (142 006) (25ó 314) E J88 079

|TBcHNo PLUS' a's' a J&T FINANCE GRoUP' łs' ruikly z důvodu fúz
,J&T FnIÁNcE GRoUP sE (biMlá J&T FINANCE, a.s.)
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44. Yýznamné následné události

Dne l. ledna 2016 dceřiná společnost J&T Cafę, s,r.o. zahr{jila pľoces likvidace a byla přejnrenována na J&T Cafe, s.r.o.
v likvidaci.

Skupina ztratila kontrolu nad svou dceřinou společností ART FOND - StredoeurópsĘ fond súčasného urnenią a,s. vzhledem k
postoupenĺ svých práv jinému akcionali společnosti nazákladě akcionáÍské dohody s ostatnĺmi akcionaři ze dne 24' ínoru20l6'
Dnę 27 ' únoľa 20l ó Skupina zaloŽi]a dceřinou společnost J&T Global Finance VI, s.ľ.o., se sídlem na Slovensku.

Dne l8. bĺezna2016 J&T FINANCE GROUP SE vydala podřízené nezajištěné perpetuitní certifikáty s nominálnĺ hodnotou 200

000 tis' EUR. Celá emise byla koupena CEFC Hainan Inteľnational Holdings Co., Ltd. Dne 2l. dubna 2016 Ceská národnĺ
banka stanovilą že se jedná o kapitálové nástľoje, které splňuji poŽadavky, aby mohly být uznrĺny jako vedlejší kapitál ATl,
kteý je součastí ľegulat'omího kapitálu Tieľ 1 (viz také bod 39.5, Řĺzení kapitálu),

Dĺę 29. bŤęzna20l6 akcionáři společnosti J&T FINANCE GROUP SE uzavřeli několik dohod, které by měly mít za následek
zvýšenĺ podĺ|u CEFC na záklądnĺm kapitálu společnosti na 50 %o, Zék|adnÍ kapitál Společnosti by se následně měl zvýšit o
237 504 tis. EUR.
Tyto transakce dohodnuté mezi akcionáři Společnosti podléhají schválení regulačními úřady a to jak v Čĺně. tak i v zemích, kd-ę

Skupina působí, stejně jako schválení Evľopské centrální banky.
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45. Společnosti v rámcĺ Skupiny

Seznan společností v rámci Skupiny k 31.

Název společnosti

prosinci 2015 a2014 1e uveden níže:

Zrcmě sídla
Konsoli -.. Konsoli. - vlastnlcoovane --. däĆnl

7 l(Y Podll metoda

Prosinec 2015 Prosinec 2014

Konsoli
dované

o/o

Vlastnic
ký podíl

J&T FINANCE GROUP SE
J&T BANKA, a s.

ATLANTIK finančni trhy, a s

J&T INVESTIČNÍ spoLEČNoSl, a s

J&T IB and Capital Markets, a s.

XT-Card a,s,

J&T Bank, a o (J&T Bank ZAO) I

TERCES MANAGEMENT LIMITED,
Interznanie OAOI

PGJT B,V,

PROFIREAL OOO

J&T REALITY otevřený podĺlový fond, J&T lNVESTIČNĺ
sPoLEĆNosT' a's' 4

VABA d.d' banka VaraŽdin

J&T Cafe, s,r.o,

ART FOND - Stredoeurópský fond súčasnébo unlenia, a s

J&T INTEGRIS GROUP LIMITED

Bayshore Merchant Services Inc

J&T Bank and Trust lnc,

J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital Variable

J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED

Equity Holding, a,s,

ABS PROPERTY LMITED
J&T Global Finance I, B.V. in liquidation

J&T Global Finance II , B V. in Jiquidation

J&T Global Finance III, s r o,

J&T Global Finance IV, B V
J&T Global Finance V, s r o

J&T Concierge, s r.o.

KHASOMIA LIMITED5

J&T sERVIcEs ČR, a s

J&T SERVICES SR, s.r,o

J&T Finance, LLC
Hotel Kadashevskaya, LLC

PBI, a s

Poštovábanka,as 6

Poštová poisťovňa, a s (Poisťovňa Poštovej banky, a s.)

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej Banky, d s s, a s

PRvÁ PENZIJNÁ spnÁvcovsrÁ sporcČľosŤ PoŠToVEJ
BANKY' správ'spol., a.s.

POBA Servis, a. s.

PB PARTNER, a s

Salve Finance, a,s,

PB Finančné sluŽby, a s

PBIT,as

SPPS, a s.

Ćeská republika

Česká republika
Česká republika
Česká republika

Česká republika

Česká republika

Rusko
Kypr
Rusko

Nizozemsko

Rusko

Česká republika

Chorvatsko

Ćeská republika

Slovensko

Kypr
Britské Panenské
ostrovy
Barbados

Mexiko

Kypr

Česká republika

Irsko

Nizozemsko
Nizozemsko

Slovensko

Nizozemsko
Slovensko
Česká republika

Kypr

Česká republika

Slovensko

Rusko

Rusko

Česká repub1ika

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

lnateřská společnost

100'00 přĺmý Plná
100'00 přímý Ptná

100'00 přínlý Plná
l00'00 přimý Plná

32.OO nřĺmÝ Ekvival
' ence

100'00 přĺtĺý Plná
100'00 přímý Plná
l00'00 přímý Ptná

50.00 DřĺlnÝ Ekvival
' ence

50_00 nřilnÝ Ekvival
' ence

88'88 přĺmý Plná

76,81 přĺnlý Plná

100'00 přímý Plná

38'46 přĺmý Plná

100'00 přĺlný Plná

100'00 přintý Plná

100'00 přímý Plná
100,00 přĺmý Plná

100'00 přĺmý Plná

62,64 pf ĺtný Plná

100'00 přímý Plná

100'00 přĺmý P|ná

l00'00 přĺmý Plná

l00'00 přimý Plná

100,00 přĺmý Plná

100'00 přímý Plná
l00'00 přĺmý Plná

l00'00 přĺmý Plná

l00,00 přímý Plná

99'90 přĺmý Plná

99'90 přítĺý Plná

100,00 přímý Plná

98'46 přImý Plná

78,79 přítĺý Plná

98'46 přimý Plná

98'46 přímý Plná

98'46 přĺmý Plná

98'46 přlmý Plná

98'46 přímý Plná

98'46 přĺnlý Plná

39.38 ořĺlnÝ Ekvival
' ence

mateřská společnost

l00'00 přÍmý

l00'00 přĺmý

100,00 pŕiný
l00'00 přimý

l00'00 přímý

l00'00 přímý

ĺ 00'00 přlmý

50,00 přlmý

50,00 přímý

85'8l přímý

58'33 přImý

l00'00 přímý

38,46 přĺmý

l00,00 přímý

100'00 pÍimý

l00'00 př1mý

l00'00 přímý

l00,00 přĺmý

62'64 přĺmý

l00'00 přímý

l00'00 přimý

l00'00 přĺmý

l00,00 přĺmý

l00,00 přlmý

l00'00 přimý

l00,00 přĺmý

l00'00 prĺmý

l00'00 přlmý

l00'00 přimý

100'00 přimý

99'90 přímý

l00'00 přímý

90,0l přlmý

90'0l přĺmý

90'0l přlmý

90'0l přlmý

90'01 přĺmý

90'0l přĺmý

45,05 přĺmý

90'0l přlmý

90'0l přímý

36'00 přĺmý
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FoND DLHoDoBÝCH V\j'NoSoV o.p.Ĺ - PRvÁ PENZIJNÁ
sPRÁVcovsKÁ sPoLoČNosŤ PoŠTovÉJ BANKY, .pún*pot, u ,. ' 

slovensko ' 94,99 přímý

nÁŠ onugÝ REALITNÝ o.p.ĺ - envÁ PENZIJNÁ sPRÁvCoVsKÁ S|ovensko - 94,66 přímýsPoLoČNosŤ PoŠToVEJ BANKY, správ.spol', a.s' 8

Stluktuľa Skupiny uvedená výše.ie seřazena podle vlastnictvĺ společností na ruzných úľovníclr v ľámci Skupiny.

lSkupina vlastni99,9540Á podíl ve společnosti J&T Balrk,a.o. pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s. a další 0,055% podíl
přes J&T FINANCE GROUP SE (2014: 99,54 % a0'46 %\
2Skrrpina v|astni99Yo podíl ve společnosti TERCES MANAGEMENT LIMITED pomocĺ dceřiné společnosti J&T BANKA, a's. a
da\ší l% podíl přes dceřinou společnost J&T Finance, LLC.
3Skupina vlastní 50% podíl ve společnosti Inteľznanie oAo pomocí dceřiné společnosti TERCES MANAGEMENT LIMITED a

další 50% podĺl přes dceřinou společnost J&T Bank,a'o. (2014: l00 % pomocí dcęřiné společnosti TERCES MANAGEMENT
LTMTTED).
askupina vlastní 53,08% podĺl ve společnosti J&T REALITY otevř'ený podílov,ý fond, J&T INVESTIČNÍ SPoLEČN9ST., a.s
pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s. a další 35,8% podíl přes dceřinou společnost Poštová banka, a.s. (2014: 53,08 % a
32,73 o/o).

516. únoľa 2015 J&T FINANCE GROUP SE zfúzovala s dceřinou společností KHASOMIA LIMITED (rozhodný den 1. března
2014), kÍerá přestala existovat kvůli fúzi a J&T FINANCE GROUP se stala nástupnickou společností.
6Skupina vlastní 64,46%o podíl ve společnosti Poštová banka.' a.s. přes J&T FINANCE GROUP SE a dalšĺ 34% podíl pomocí dceřiné
společnosti PBI,a.s. (2014:52,85%opÍesJ&T FINANCEGROUPSEa37,1ó%pomocí dceřinéspoleěnosti J&TBanka,a's.).
7K 31. prosinci 20l4 Skupina vlastnila 49'8l% podíl ve spotečnosti FOND DLHODOBÝCH VÝNoSoV o.p'Ĺ - PRVÁ PENZIJNÁ
SPRÁVCovsrÁ spoloČľosT PoŠToVEJ BANKY, správ.spol., a.s. pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a's. a dalšĺ
45,l8% podíl přes dceřinou společnost Poštová banką a's.
5K31. prosinci 2014 Skupina vlastnila 46,54% podíl ve společnosti NÁŠ onuHÝ REALITNÝ o.p.Ĺ - PRVÁ PENZIJNÁ
SPRÁVcoVSrÁ spoloČNosT PoŠToVEJ BANKY, správ.spol., a.s. pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s. dalšĺ
48,12% podíl přes dceřinou společnost PoŠtová banką a.s.
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KPMG česká ľepublika Audit, s'ľ'o.
Pobřežní 64Bl1 s
'1B6 00 l)íaha B
Česká roDubllka

Telcphon<; 't42O2?.2 123 111
Fax +Ą2o222 1?3 1o0
lntenret www.kpnrg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
J&T FINANCE GROUP SE

Provedli jsnre audit přiložerlé ričętní závérky společlrostĺ J&'I' FINANCtr Gl{o UP SE sestavenó
nazákIaďě českýchúčetníchpřeclpisů'tj,rozvahyk31'prosincIŻ015,výkazuziskua ztráLyza
období oc1 1. břczna 2014 ďo 31. pľosilrcc 20115 apřĺlotly téĽo űčetrrí 'ztlvěĺky, včetnč popisu
pouŽitých významných účetníclr metod a dalších vysvětlujícĺch informací. Udaje o společnosti
J&T FINANCE GROUP SE jsou uvedeny v bodě l přílohy této účetní závěrky.

Odpovědno'sl stalutarnĺho oľgdnu účetní jednolky za účelnĺzavěľku

Statutární orgán spolcčnosti J&-I' IIINANCE GROUP SE je odpovědĺý za scstavení účetní
záĺvérky, ktcrá podává věmý a poctivý obraz v soulaciu s českými účetnĺmi pYedpisy, az.a
takový vnitřní kontrolní systćm, který povaŽuj e za nez'byInÝ pľo sestavení účetní závčľky tak,
aby neobsahovala význatnné nesprávrrosti zpťlsobené podvodem nebo clrybou.

O dp ov ě dno s t ąttd i t o r tl

Naší odpověclností je vyjáclřit na záklacĺě pľoveclenóho auditu výĺok k tóto účetní závčľcc. Audit
jsme pľovedli v souladu se zákonenr o auditoľech, lrrezitráľodními auditorskými stanclardy
a souvisejícími aplikačními doložkanri Komory auclitorů České republiky. V soulaclu s těmito
předpisy jsme povinni dodľžovat etiĺ:ké požadavky a naplánovat a pľovést audit tak, abychĺlnr
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěĺka neobsahuje významné nespľávnosti'

Audit zahľrruje provederrí auditorských postupů, jejichŽ cílem je získat důkazní informace
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěľce. Výběr auditoľských postupů závisí na
risuclku auditora, včetrrě vylrodnocení rizík, že účetní závěrka obsahuje ýznamné nesprávnosti
způsobené podvoclem nebo chybou. Při vyhodnocovátlí tčclrto ľizik auclitor posoudí vnitřtrí
kontrolní systéln, kteľý je ľelevantní pro sestavęní ričetní závéĺky poĺlávajícĺ věľný a poctivý
obraz. Cílem tolioto posouzelil je navľhnout vhodné auditoľskć postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřního kontľolního systérru účetní jednotky. Audit té'z zaIlrluje posouzení
vhoclnosti použitých účetnĺch metod, přiměřenosti účetních odhaclťl pľoveĺlených vedením
i posouzení celkové pľezentace účetní závěľky.

Jsrne přesvědčcni, že získanó důkazní inl'oľmace poskytují clostaĽečný a vhodný záklacl pľo
vyjádření našelro výľoku.
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ĺ/ýľok auditora

Podle našeho názofu účetní závěľka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti J&T
FINANCE GROUP SE k 3l. pľosinci 2015 a nákladů, ýnosri a ýsledku jejího hospodařenĺ
za obdobĺ od 1' března 2014 da 3l' pľosince 2015 v souIadu s česĘmi úěetnÍmi předpisy.

ostatní infoľmaee

Za ostatni inforrnace se povaŽují infornrace uvędené ve ýľoční zpľávě mimo účetní závěľku
a naši zpľávu auditoľa, Za ostatní infoľmace odpovídá statutátní oľgán spoleÖnosti. Souěástí
našich povinností souvisejícĺch s ověřením účetnĺ závěĘ je k ostatním informacím se vyjádřiĺ.

Společnost J&T FINANCE GROUP sE k3l'pľosinci20l5 nesestavuje ýroční zpráw,
protoŽe přĺslušné infonnacę hodlá zahrnout do konsolidované výroční zpľavy. Ztoho dťrvodu
naše vy'jádření k ostatním informacím není součástí této zpľávy'auditoľa.

Y Praze, dne29. dubna 2016

Ing. Vladimíľ Dvořáček
Partner

Evidenění čĺslo 2332

,knĺ e^b L?,*k,Ý-p*.a;2. \'y-
KPMG Čęská ľepublika Audit, s.r.o,
Evidenční číslo 7l



ROA/AHA
v plném rozsahu
k 31 . prosin ci 2015

( v tisĺcĺch Kt )

obchodnĺ firma a síd|o

.J&].r"ilA|!._c-_E'G-R-o"_\:l.Ę''_ę"Ę
Pobřežni 297114ldentiflkační číslo

27592502
186 O0 Praha I
:Ěé-i!ĺä' ié"Ptr"Ęiiľä

označ,'

a

AKTIVA

b

řád.

c

Běžné účetnÍ obdobĺ Minulé úč.
obdobÍ

NEtto

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

\KT|VA cELKEM (ř.02+03+31 +63) 001 54 491 47t 3 503 394 50 988 081 42 A14 669

A 'ohledávky za upganý základní kapitál 002

B Dlouhodobý majetek (ŕ.04+13+23\ 003 ąa 161 175 2 947 92C 35 213 255 24 910 997

B.t.

8. t.1.

2.

4.

5.

6

7.

8,

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 aŽ 12) 004 40.1 16€ 294

Zhzovací výdaje 005

Nehmotné \^/sledky uj'zkumu a VýVoje 006

Software 007 71 7'l

)ceniteIná práVa 008

Goodwill 009

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 39' 9t 294

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B.il,

B. il.1 .

2.

4

Ä

o

7.

8,

I

Dlouhodobý hmotný majetek (ŕ 1Ą až22) 013 229 192 44 74'l 184 451 223 83!

Pozemky 014

Stavby 0'ĺ5 I 59 735 18 312 141 423 158 't 1

samostatné hmotné movité Věci a soubory hmotných movitých
lěcí 016 66 539 26 429 40 1'l 62 80i

]ěstitelské celky trvalých porostů 017

)ospělá zvĺřata a je'iich skupiny 018

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0í9 2 91t 2 91t 2 91t

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021

oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022

B, ilt.

Bilt l
2

o

4

5

7

Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až30) 023 37 931 52( 2 903 0't( 35 028 510 24 687 1ô2

Podĺ|y - ovládaná osoba 024 37 620 962 2 903 01Ĺ 34 717 952 24 378 772

]odĺly V účetních jednotkách pod podstatným VliVem 025

)statní dlouhodobé cenné papíry a podíly uzo 4 50e 4 50( 4 511

zápťĄč:ky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný
vliv 027

Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 306 04( 306 04( 303 87Í

Poňzovaný dlouhodobý finanční majetek 029

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030



J&T FINANCE GROUP SE
Rozvaha
k 31. prosinci 2015

označ. A KTI VA

b

ád BěŽné účetnÍ období Minulé úč.
období
Netto

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

c f, běźná aktiva (ř.32+39+48+58) 031 16 329 98 555 474 15 774 50 t 17 899 22(

t,

c.1,1.

2

3

Ą.

5

o.

zásoby (ř.33 aŽ 38) 032 20i 20ź

Materiál UJó 20i 20ź

Nedokončená v1iroba a polotovary 034

Výrobky 035

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny UJO

Zboží 037

Poskytnuté zá|ohy na zásoby 038

cil
c.il. 1,

2

c.

4.

6.

7

8

Dlouhodobé pohledávky (ř 40 aż47) 039 1'l 544 11 544 4 445 93t

PohledáVky z obchodních Vztahů 040 11 544 11 544 4 445 93t
]ohledáVky - ovládaná nebo ovládajícÍ osoba 041

]ohledáVky _ podstatný VliV 042

]ohledáVky za společnÍky 043

)louhodobé poskytnUté zá|ohy 04Ą

)ohadné účty aktiVní 045

liné pohledávky 046

)dlożená daňová pohledávka 047

cilt
c. ilt.1

2

4

5

6

7

I
I

Krátkodobé pohledávky (ř'4s aż57) 048 15 44272ś 555 474 14 887 255 12 023 42E

PohledáVky z obchodnĺch Vztahů 049 12 175 417 85 53€ 12 0A9 878 10 925 30C

Pohledávky _ ov|ádaná nebo oVládajícĺ osoba 050 1 994 26( 1 994 260 954 24ę

PohledáVky _ podstatný VliV 051

PohledáVky za společníky 052

Sociálnĺ zabezpečenĺ a zdravotní pojĺŠtění 053

stát _ daňoVé pohledáVky 054 48 743 48 743 07A

(rátkodobé poskytnuté zálohy 2 083 2 083 2 S4E

)ohadné účty aktivní 056 3 220 3 220 20 00c

Jiné pohIedáVky 057 1 219 006 469 93t 749 071 119956

lrv
ctvl

2.

2

4

Krátkodobý finanční majetek (ř'59 až62) 058 875 506 875 50( 1 42985Ą

Peníze 059 288 28t 3i

Účty V bankách 060 863 40r 863 40t 855 92t

Krátkodobé cenné papĺry a podíly 061 11 81( 1 'ĺ 81( 573 894

PořizoVaný krátkodobý fjnanční majetek 062

D.t.

Dtl
2

Časové rozlišení (ř.ô4+65+66) uo5 ą1< 3'ĺs 4 452

Náklady příštích období uo4 3íí 31 4 452

Komplexní náklady přÍštích období 065

Příjmy příštích období 066



J&T FINANCE GROUP SE
Rozvaha
k 31 . prosinci 20 1 5

JZnac

a

PASIVA

b

řád

c

Běżné
účetnÍ
obdobÍ

5

Minulé úč.
období

o

PAslVA cELKEM (ř.68+89+'ĺ22) 067 50 988 081 42 a14 6ô9

A r'lastnt kapitál (ř.89+73+80+83+87+88) 068 27 220 51Ę 1 9 709 646

Ą.l.

A t.1

2.

3

Základní Rapitál (ř'7 0+7 1 +7 2) 069 17 740 75( 14 217 882

Základní kapitál 070 17 740 75C 14 217 862

y'lastnĺ akcie a Vlastní obchodnĺ podíly G) 071

Změny základního kapitálu 072

Ą'

4.il.1.

2

2

4.

o

Kapitálové Íor'dy (ř.74 aż79\ 073 2 655 296 196'ĺ4(

\zlÔ 07Ą 2 551 7ô6

)statní kapitálové fondy 075 208 882 208 88i

)ceňovacĺ Íozdíly z přecenění majetku a závazkťl 076 - 105 35ź - 12 73ę

)ceňovací rozdíly z přecenénl při přeměnách obchodnĺch
ĺoroorací

077

tozdíly z přeměn obchodních korporacÍ 078

ąozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079

Ą

A.lll'í'

2

:ondy ze zisku (ř.81+82) 080 2 160 082 200 081

lezervní fond 081 200 082 200 08t

jtatutární a ostatní fondy 082 1 960 00c

Ą

A tv.1.

2.

/ýsledek hospodařéní minulých let (ř.84+85+86) 083 3 130 608 5 095 55ŕ

',lerozdělený zisk minulých leĺ 084 3 130 608 5 095 55€

!euhrazená ztráta minulých let 085

'liný Výsledek hospodaření minulých let 086

Ą V'1 /ýsledek hospodaření běŽného účetního období (+/-) 087 1 533782

ĄV2 ąozhodnuto o zálohách na uýplatu podílu na zisku C) 088

B >izÍ züoje (ř.90+s5+'l 06+í'l 8) 089 23 763 071 23 104 61i

3. t.

B t1.

2.

4

lezervy (ř 91 aż94) 090 77 25( 7 78t

lezervy podle zvláštnĺch práVních předpisů 09'1

ąezerva na dŮchody a podobné záVazky 092

lezerva na daň z přĺmů 093

ostatnĺ rezervy 094 77 25ę 7 78ż

B lt.

8.il.1,

ż

4

6

7.

L
9

'ĺ0'

Dlouhodobé závazky (ř'96 aż 105) 095 12 366 29t 7 029 555

závazky z obchodnĺch väahů 096 1 697 96( 1 ô52 16C

Závazky - ovládaná nebo ovládajícÍ osoba o97 I 304 94t 3 98s 394

závazkY - podstatný VliV 098

závazky ke společníkům 099

Dlouhodobé přijaté zálohy 100

Vydané dluhopisy 101 1 35270( 1 376 674

Dlouhodobé směnky k úhradě 102

Dohadné účty pasivní 103

Jiné závaz(y 104

odloŽený daňouý závazek '105 10 681 15 331



J&T FINANCE GROUP SE
Rozvaha
k 3í ' prosinci 20'ĺ5

uznac

a

PAS IVA

b

řád

c

Běžné
účetní
obdobÍ

5

Minulé úč.
období

6

Blil

B lll'í

2

4.

o

7.

9.

10

11.

Krátkodobé závazky (ř.107 aż 117) 106 I 893 961 10 415 238

závaz\y z obchodnĺch VztahŮ 107 660 03t 525 257

závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 I 025 62r 8 225 865

závazky - podstatný V|iV 109

Závazky ke společníkům 110 42 439 1 409 934

závazky k zaměstnancům 11'l 1 34Ą I 26(

závazky ze sociálního zabezpečení a zdraVotního pojiŠtění 112 39C 75(

Stát _ daňové závazky a dolace 113 2 41Ą 12 01(

(rátkodobé přijaté zálohy 11Ą

'/ydané dIuhopisy 115

]ohadné účty pasivní 116 12 a3ś 'I 33(

Jiné závazky 117 148 86( 238 822

B

BIVl
2

Bankovní úvěry a výpomoci (ř.119 až121) 1'18 2 425 562 5 652 03(

Bankovní úvěry dlouhodobé 'I 19

Krátkodobé bankovní úvěry 120 1 014 98ô 686 95f

Krátkodobé finančnÍ Wpomoci 121 1 410 576 4 965 075

c.t.

c 1,1

2

}asové rozlišen Í (ŕ'123+124) 122 4 492 411

r'ýdaie příštích obdobĺ 4 492 411

/ýnosy příštĺch období 124



vÝrĺazlsKu n zrnÁľv
druhové ěleněnÍ

za rok končící 3'l. prosincem 2015
( v tisicích Kč )

obchodní Íirma a sídlo

ldentiflkační číslo

27592502

. 
J-q]..FlllA.ryp Ę.9. B_o__\,lľ._ę"Ę.
PobŕeŽnt 2s7l14
rua'i;m;;ń; a'

označ.

a

TEXT

b

řád.

c

BěŽné
úěetnl
obdobÍ

1

Minulé úč.
obdobÍ

2

TÍżby za prodej zboŽí 0í

Náklady vynalożené na prodané zboźĺ 02

+ cbchodní marże (ř.0'l{2) 03

il.

il1

|.2.

il.3,

Výkony (ř.05+06+07) o4 36 231

Íržby za prodej Vlastnĺch výrobků a sluŽeb 05 36 231

změna stavu zásob Vlastní öinnosti 06

\ktivace 07

B

B1

B2

'/ýkonová spotřeba (ř.09+1 0) ôn 233 63?

jpotřeba materiálu a energie 09 3 075

Slużby 10 230 558

+ Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 - 197 40i

c,

c.1

c.2

c3

osobní náklady (ř.13 aŽ 'í6) 12 36 00(

Mzdové náklady 13 27 36t

)dměny členům orgánů obchodní korporace 'lĄ

\,láklady na sociálnĺ zabezpečení a zdravotní pojiśténí 15 I 179

Sociální náklady 'ĺ6 453

) Daně a poplatky 17 1 489

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 39 757

I

t1

l2

Tżby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř'20+21) 19 38t

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 18i

Tržby z prodeje materiálu 21 20(

F

F1

F2

Züstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu (ŕ'23+24) 22 26i

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 11

Prodaný materiál 24 15(

G změna stavu rezerv a opravných polożek V provozní oblasti a
(omplexnĺch nákladů příštích období

25 153 01!

)statní provozní \^inosy 26 353 58S

H )statní provoznÍ náklady 27 382 42ś

]řevod provozních výnosů zo

Převod provozních nákladĽl 29

Plovozn Í Výsled€k hospodařen Í

(ř.1 1 -1 2-17 -1 8+1 9-22-25+2ô-27 +2a-29\
30 1 50 34:



J&T FINANCE GROUP SE
Výkaz zisku aztĺäly - druhové členěnĺ
za rok končícĺ 3í. prosincem 2015

uznac

a

TEXT

b

řád

c

Běżné
účEtní
obdobÍ

1

Minulé úč
obdobÍ

2

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 1 458 16t

Prodané cenné papĺry a podíly 32 1 474 14t

vil.

vil1

v|2
vil,3

,/ýnosy z dlouhodobého finančnĺho majetku (ř.34+35+36) 33 2 845 7ô4

,/ýnosyz podÍlÜ V ovládaných osobách a V účetnĺch
ednotkách ood oodstatnÝm vlivem

34 2 445 764

/ýnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podíĺů 35

,iýnosy z ostatního dlouhodobého Íĺnančního majetku 36

'jÝnosy z krátkodobého finančního majetku u1 34 542

K tláklady z finančního ma]'etku 38

X /ýnosy z přecenění cenných papĺrů a derivátů ?o 574 55Ą

L ,,láklady z přeceněnĺ cenných papĺrů a deriVátů 40 1 240 305

M aměna stavu rezerv a opÍavných položek ve finanční oblasti 41 74 19(

X Výnosové úroky 42 1 485 35r

\,1 Nákladové úroky 43 2 'ĺ68 35t

x ostatnĺ finančnĺ Výnosy 44 1 002 341

l ostatní finanční náklady 45 724 794

X Převod ÍinančnÍch výnosů 46

P Převod fi nančních nákladů 47
:inaněnĺ vý9ledek ho9podaření
' ř'31 -32+ 33+37 -38+ 39 40 -4 1 + 42-43+ 44-4 5+ 46 47 \

48 1 7'ĺ8 966

o
Q1

Q2.

)aň z příjmů zaběžnou činnost (ř.50+5'l) Ą9 34 841

spIatná 50 39 491

-odložená 51 -465(
Vý3ledek hospodařenĺ za běżnou Öinnost
ĺř.30+4849)

É) 1 533 78i

X Mimořádné výnosy 53

R Mimořádné náklady 54

s.

s,'ĺ

s2.

Daň z příjmů z mimořádné ćinnosti (ř.56+57) 55

-splatná 56

-odložená 57

Mimořádný výsledek hospodařenÍ (ř.53-il-55) 58

Převod podílu na uj'sledku hospodaření společníkům (+Ĺ) Ąo

r'ýsledek hospodařenÍ za úěetnĺ obdobt (+/-)

'ř 52+58-59)
60 1 533 782

r'ýslďek hospodařenÍ před zdaněnÍm
'ř 30+48+53-54)

61 1 568 62Í



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha úěetnízávěrky

Účetnĺ závěrka ke dni 31. prosince 20í 5
(v tisících Kč)

'l. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik ą chaľaheristika společnosti

J&T FINANCE GROUP SE (,,spo1ečnost'') vznik\a 24. sľpna 2006. Předmětem podnikání
společnosti je ýľoba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Předmětem činnostije pak nabývání adrženi podílů na právnických osobách.

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 31. pľosinci 2015 jsou:

Ing' Jozef Tkáč 45,57 yo

Ing. Ivan Jakabovič 45,5'7 yo

CEFC Hainan International Holdings Co, Ltd. 4,07yo

CEFC Shanghai International Group Limited 4,'79yo

K 1. březnu 2014 pľoběhla přeshľaniční fűze se společností KHAsoMtA LIMITED, tato fuze byla
zapsána do obchodního ľejstříku dne 16. únoľa 2015. Na společnost tímto přešlo jmění zanikající
společnosti.

Sídlo společnosti

J&T FINANCE GROUP SE

PobřeŽní 297l14

186 00 Pľaha 8 - Karlín

Česká ľepublika

Identifikační číslo

27s 92 s02

Členové představenstvą ą dozoľčí rady k 31. prosinci 20t5

Členové předstąvenstvą Členové dozorčí ľady

Ing. Jozef Tkáč (předseda) RNDr. Maľta Tkáčová (předseda)

Ing' Patrik Tkáč Ing, Ivan Jakabovič st.

Ing. Ivan Jakabovič Jana Šuterová

Ing. Dušan Palcr

Ing. Gabriela Lachoutová

Po dobu účetního období nedošlo kžádným změnám v členech představenstva a dozoľčí ľady.

Stľuna I



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetnĺ závěrky

Účetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

Změny v obchodním rejstříku

Zaobdobí 1. březen 2014 až' 31. prosinec 20l5 byly provedeny následující změny v představenstvu
společnosti a dozorčí ľadě:

dne 1 1. dubna 2014 byla mlěněna adresa Jozefa Tkáče,

dne 1 1 . dubna 2014 byla změněna adresa Maľty Tkáčové.

16' února 2015 byIa do obchodního ľejstříku ďźie zapsána níŽe uvedená ostatní skutečnost:

Na základě pľojektu přeshraniční fúze sloučenim ze dne 7. října 2014 došlo k přeshraniční fűzi
sloučením, při němŽ na společnost J&T FINANCE GROUP SE jakoŽto na společnost
nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti KHASoMIA LIMITED společnosti řídící se
kyperským právem, ľegistľaění číslo: HE 238546, se sídlem Klimentos, 41-43 KLIMENTOS
TOWER,2nd floor' Flat/office 21, Nikósie, ľSČ t0oĺ, rypľ.

18' února 2015 došlo ke zvýšení zaklaďního kapitálu ve výši 1 960 000 tis. Kč.

20. dubna 2015 došlo ke zvýšení základního kapitálu ve ýši 852 138 tis. Kč.

1 1. pľosince 2015 došlo ke zvýšení zÁkladniho kapitálu ve výši 710 7 50 tis. Kč.

organizační stľuktuľa

Společnost není vnitřně členěna, má 2 vedoucí zaměstnance' managementem společnosti je
představenstvo společnosti,

organizační složką

J&T FINANCE GROUP SE, organizačná' zložka (dále jen ,,organizační sloŽka") byla złízena
ve Slovenské ľepublice rozhodnutím představenstva společnosti J&T FINANCE, a's, ze dne

6. listopadu 2013 a dne 15. listopadu 2013bylazapsána do obchodního ľejstříku okresního Soudu
v Bľatislava I, oddíl Po, vloŽka 2332lBjako oľganizační složka podniku zahraniční osoby.

Záklądní informace o organizační složce:

obchodní jméno: J&T FINANCE GROUP SE, organizačnázložka

Adľesa místa činnosti: Dvořákovo nábľežie 8, 8 1 1 02 Bratislava' Slovenská republika

Identifikační číslo: 4'l 251 '735

St luna 2



J&T FINANCE GROUP SE
Přĺloha účetní závěrĘ

Úeetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

Hlavní předmět činnosti:

- zprostředkování poskytování úvěľů nebo půjček zpeněžních zdrojů získaných výhradně bez
veřejné ýzvy abezveÍejné nabídky majetkoqých hodnot

- pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pľonájmem

- zpľostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu, sluŽeb a výroby

- ěinnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poľadců

- reklamní a marketingové sluŽby

Vedoucí or ganizační sloŽky :

Funkce Jméno

Vedoucí organizační složky Ing. Beáta ondušková

Bratislava, Miletičova 54, PSC 821 09, Slovęnská republíka

K 31. prosinci 2015 měla organizační složka v pracovním poměľu 10 zaměstnanců.

Sl ľlrnit _]



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha úěetní závěrky

Účetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

2. Zásadní úěetní postupy používané společností

Účetní ztlvětka byla připravena na zák|adě ričetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a
příslušnými nařizenimi a vyhláškami platnými v České republice,

Tato účetní závěrkaje připravena v souladu s vyhláškou Ministerstva financí české republiky
č.50012002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č, 56311991 Sb., o účetnictví, ve
zněnÍ pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kteľé jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví'

Vzhledem ke skutečnosti, Že přeshraniční fuze kl. březnu 2014 se společností KHASOMIA
LIMITED byla zapsána do obchodního ľejstříku dne 16. února 2015, je řádná účetní závěrka
sestavena zaobďobí od 1. března 2014 đo 31. prosince 2015.

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný
majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do
60 tis. Kč není vykazovánv rozvaze aje úětován do nákladů v ľocejeho pořízení.

ocenění dlouhodobého majetku vlastní ýroby zahľnuje přímý materiál, přímé mzďy a reŽljni
náklady přímo spojené s jeho v'ýľobou aŽ do doby jeho aktivace.

V následuiící tabulce.isou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Stavby

Stroje a přístroje

Automobily

Patenty a ostatní nehmotná aktiva

Softwaľe

oceňovací rozdĺl k nabytému maietku

Lineární

Lineární

Zrychlená

Lineární

Zrych\ená

Lineáľní

30 let

8 let

4 roky

5 let

3 roky

l5 let

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu
tľvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti' a to vždy po tu, která je kratší.

b) Dlouhodobý Íinanční majetek

Dlouhodobý ťrnanční majetek představuje majetkové ričasti v ovládaných osobách a osobách pod
podstatným vlivem a dluhové cenné papíry, u nichŽ má společnost záměr a schopnost drŽet je do
splatnosti, a ostatní dlouhodobé cenné papíry' u nichž zpraviďIa v okamŽiku poiízení není znám
zám& společnosti. Dlouhodobý finanční majetek dále zahrnuje poskytnuté dlouhodobé půjčky a
úvěľy mezi ovládanými a ovládajícími osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a
jiné poskytnuté dlouhodobé půj čky.

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnlje přímé
náklady související s pořízením, například poplatky a pľovize makléřům, poľadcům' burzám,
dále také zahľnuje kurzové rozďí|y ze záloh týkajících se pořízení Íjnančního majetku.

St ĺ'ĺrna 4



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetní závérky

Účetnĺ závěrka ke dni31. prosince 2015
(v tisících Kč)

Cenné papíry, s výjirnkou cenných papírů fuŽených do splatnosti a cenných papírů
představujících účast s ľozhodujícím nebo podstatným vlivem, jsou k rozvahovému dni
oceňovány reálnou hodnotou. Z|skylnrily z tohoto přecenění neovlivňují uýsledek hospodaření
spoleěnosti až do doby realizace a jsou k ľozvahovému dni účtovány jako změna oceňovacích
rozdílů z přecenění rnajetku azávazkťl ve vlastním kapitálu společnosti.

Jako reálnou hodnotu společnost pouŽívá tľžní hodnotu cenných papírů k poslednímu dni
účetního období. V případě cenných papírů a podílů neobchodovaných na veřejných trzÍch je
reálná hodnota stanovena nazákladě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením společnosti'

Majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem jsou k rozvahovému
dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného sníŽení realizovatelné hodnoty příslušné
účasti je tvořena opravná položka. opravné položky společnost tvoří k poslednímu dni účetního
období.

Kurzové rozdily z dlouhodobých cenných papírů a podílůjsou při ocenění ke konci ľozvahového
dne součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí.

c) Krátkodobé cenné papíry a podíly

Cenné papíry k obchodování a dluhové cenné papíľy se splatností do 1 roku držené do splatnosti
jsou při nabytí oceňovány pořizovací cenou.

K rozvahovému dni společnost oceňuje kátkodobé cenné papíľy k obchodování reálnou
hodnotou. Změna oceněníje v daném účetním období zacl'rycena ve výnosech resp. nákladech z
přecenění cenných papírů a deľivátů. V případech, kdy nelze ľeálnou hodnotu objektivně určit,
jsou krátkodobé cenné papíry k obchodování oceněny pořizovací cenou. V případě dočasného
sníŽení realizovatelné hodnoty tohoto majetku vytváří společnost opravnou položku.

U dluhouých cenných papírů je součástí jejich ocenění k rozvahovému dni i poměľná část
úľokového výnosu, kteľý je účtován do qýkazu zisku a ńráĘ. V přĺpadě dočasného snížení
hodnoty dluhovych cenných papíľů držených do splatnostijsou tvořeny opravné poloŽky.

d) Zásoby

Mateľiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahtnuje cenu pořízení' celní
poplatky, skladovací poplatky při dopľavě a dopľavné za dodání do výľobního aľeálu. Úbytek
materiálu je oceňován metodou FIFO (váženého aritmetického pľůměľu)'

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní
poplatky, skladovací poplatĘ při dopľavě a dopravné za dodáni do skladu. Úuytet< zboŽí je
oceňován metodou FIFo (váženého aľitmetického průměru).

e) Stanovení opravných položek aÍezerv

Pohledávky

Společnost stanoví opľavné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy
platební schopnosti sých zźĺkazníků a věkové struktury pohledávek.
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetní závěrky

Účetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

Majetkové účasti

opravné položky k majetkovým účastem jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v
účetnictví je přechodně vyšší než. ľealizovatelná hodnota majetkové účasti, představovaná
hodnotou vlastního kapitálu nebo kvalifikovaným odhadem.

Rezervy

Rezerva na nevybľanou dovolenouje k ľozvahovému dni tvořena nazákladě analýzy nevybrané
dovolené za dané účetní období a pľůměrných mzdoých nákladů včetně nákladů na sociální
zab ezp eč,eni a zdr av otní poj i štění dl e j ednotl iv'ých zamě stnanců.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tolnu' že okamžik sestavení účetní
závěrky piedchazÍ okamžiku stanovení rnýše daňové povinnosti. V následujícím účetním období
společno st ľ ezerv U rozpu stí a zaučtuj e zj ištěnou daňovo u povinnost.

Y tozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná
výsledná pohledávka j e vykázána v poloŽce Stát_daňové pohledávky'

ostatní rezeÍw jsou tvořeny na záruky Za garance. Tyto rezeľvy se tvoří na základě analýry
vedení společnosti, kdy se na rizikové gaľance tvoří rezervy.

Đ Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kuľz ČNg. v pľůběhu ľoku ričtuje
společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ńrźiách. Aktiva a pasiva v zahraníční
měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kuľzu devizového trhu vyhlášeného ČNB'
Neľealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve ýsledku hospodaření.

g) Deriváty

Derivát je finanční nástľoj, kteľý splňuje následující podmínky:

- jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úľokové sazby, ceny cenného
papíľu, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení
(ratingu) nebo indexu' ľesp. V zívislosti na jiné proměnné (tzv. podkladovém aktivu),

- Ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichŽ je založena podobná reakce na změny
tľžních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyŽaduje žádnou počáteční investici, a

- bude vypořádán v budoucnosti, přičemŽ doba od sjednání obchodu do jeho
vypořádáníje u něj delší než u spotové operace.

Deriváty jsou vykázány v Íozvaze v ľeálné hodnotě. Kladné ľeálné hodnoty derivátů jsou
vykázány v aktivech v položce ,,Jiné pohledávky". Záporné reálné hodnoty derivátů jsou
vykázány v závazcích v položce ,,Jiné ztlvazky". Reálná hodnota finančních derivátů se
stanovujejako současná hodnota očekávaných peněŽních toků plynoucích z těchto transakcí.

Deriváty k obchodování

Deriváty dľžené za účelem obchodováníjsou vykazovány v roz}{aze v reálných hodnotách. Zisky
a úrźÍy ze změny ľeálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ńtáty v poloŽkách
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetní závěrky

Účetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kě)

,,Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů", resp. ,,Náklady z přecenění cenných papíľů a
deľivátů".

Vložené deriváty

V někteľých případech műže být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje
jak hostitelský nástroj, tak i derivát (tzv. vložený deľivát), který ovlivňuje peněžní toky nebo z
jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nastľoje. Společnost v souladu s $52 odst. 7
vyhlrĺšky č.50012002 Sb. otěchto vloŽených derivátech neúčtuje.

h) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, że zzhrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně
po dobu trvání nájmu' Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu
zaÍazen do majetku spoleěnosti v kupní ceně,

i) Účtování ýnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, d' do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

j) Daň z příjmů

Daň z příjmů za ďané období se skládá ze splatné daně a ze změny Stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základl s použitím daňové sazby platné
v pľvní den účetního období a veškeľé doměrky a vratky zaminuIá období.

odloŽená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi ričetní a daňovou hodnotou aktiv a
pasiv, případně dalších dočasných ľozdílů (daňová ńľáta), s pouŽitím očekávané daňové sazby
platné pro období' ve kteľém budou daňoý zźyazek nebo pohledávka uplatněny.

o odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, że bude v
nás1edujících účetních obdobích uplatněna.

k) Klasifikace závazktl

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazki, bankovních úvěľů a ťlnančních ýpomocí,
jejichž doba splatnosti je katší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako kátkodobé.

l) Konsolidace

V souladu s ustanovením $ 62 odst. 2 vyhlášky č,. 50012002 Sb. bude řádná účetni závěrka
společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní
závětky společnosti J&T FINANCE GROUP SE. Její konsolidovaná účetní zavěľka bude
zveřejněna v souladu s ustanovením $ 62 odst' 3c) vyhlašky podle $ 2la ztlkona o účetnictví.

Spoleěnost sestaví konsolidovanou úěetní závěrku v souladu s Mezinárodními standaľdy
účetního ýkaznictví.

m) Účetnictví otganizačn| složky

Účetnictví organizační sloŽky je vedeno odděleně na Slovensku v EUR. obľaty všech účtů se
přebíľají jednou měsíčně a přepočítávají se denním kurzem devizového trhu dle ČNB' Aktiva a
pasiva v EUR jsou k rozvahovému dni přepočíÍánakvzem devizového tľhu vyhlášen1irn ČNľ.
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetnizávěrky

Účetnĺ závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisícĺch Kč)

Kurzové tozdĹly vyplývající z přepočtu ronlalty aýkazu zisku a 
^rźLty 

k rozvahovému dni jsou
účtovány do ýkazu zisku a zváty.

n) Srovnatelnost údajů

Jak je popsáno vbodě 1, společnost byla součástí pľojektu füze sľozhodným dnem l' bŕezna
2Ol4. Tato fúze by\a zapsána rejstříkovým soudem dne 16. února 2015. Údaje uvedené
vminulém období finančních ýkazű ľeprezentují zahajovaci rozvahu společnosti k 1' březnu
2014. Z tohoto důvodu nejsou ve výkazu zisku a ztráty srovnatelné údaje uváděny.

Účetní závěrkabyla sestavena za obdobi l.března2014 _ 31. pľosince 20l5 (dále také ,,obdobi2075").
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetní závérky

Účetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

ocenitelná práva Softwaĺe Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k]'3'2014

Přírustky

Úbytky

Zůstatek k 3l.12'20l5

oprávky

Zůstatek kl.3.2014

Odpisy

oprávky k úbytkům

Zůstatek k 3l.l2.201.5

71

392

463

392

392

98

98

'71

'11

7l

1l

7I

98

169

Zůstatková hodnota l'3.2014

Zůstatková hodnota 31. l2.2015 294 294

b) Dlouhodobý hmotný maietek

Pozemky
Stroje a Dopĺavní

Stavby zařízení pľostř. Inventář
Dľobný Cenné
majetek předm. Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k l '3.20|4

Příľůstky

Úbytky

Zůstatek k 31.l2.20l5

oprávky
Zůstatek k1.3'2014

Odpisy

opĺávky k ribytkům

Zťrstatek k3l.l2.2015

opravné položĘ

Zůstatek k l .3,2014

Změna stavu opr. položek

Zůstatek k 31.12.2015

159 ó33

102

159 73s

| 523

- 16789

-- 18 312

I 488 32 883

296

-- -23

t'784 32 860

| 479 1 426

77 t4'129

-- -22

I s56 16 133

'7 48

I 098

-2s2

8 594

r64

44

208

31 941 2 9l8 ŻŻ9 027

-- 442

-254 -277

31 68',t 2 918 229 r92

16

130

t46

5 192

39 823

-2',14

44',l41

Zůstatková hodnota 1.3,2014

Zůstatková hodnota 3t.l2,20l5

158 110

t4t 423

148

62

9

228

31457 31 193 2918 223835

16127 23093 2918 184 451

Majetek je pÍevážné tvořen majetkem organizační složky'
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetnizávěrky

Účetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

4. Najatý majetek

operativní leasing

Společnost má na operativní leasing pronajaté automobily. V české části společnosti byl opeľativní
leasing ukončený v listopadu 2014;náklady do 31. pľosince 2015 činí 1 003 tis. Kč.

Y organizač,ní sloŽce jsou na operativní leasing k31' prosinci 2015 pronajaty 3 automobily.
Související náklady činí 3 477 tís. Kč.

5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2 a) účtovala společnost část dlouhodobého
hmotného a nehnrotného majetku do nákladů v ľoce jeho pořízení' Celková kumulovaná pořizovací
cena tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kteľý je ještě v použivání, je
následující:

Zůstatek k

3t.12.201s |.3.20t4

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (softwaľe)

356

49

30

Celkem JU
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetní závěrky

Úeetnĺ závěrka ke dni 31. prosĺnce 20'15
(v tisÍcích Kč)

6. Finančnímajetek

a) Dlouhodobý

K31.12.20t5
Majetkové účasti

VlastnicĘ
podíl

Nominální Celkový zisk
Počet hodnota (+) ztrźlta(-)
akcií akcie v Kč k 31 .l2.2015

Pořizovací Úěetní
cena hodnota

Vlastní
kapitál

k31.12.2015

PBI, a.s.

J&T INTEGRIS GROUP
LIMITED

J&T BANKA, a.s

J&T Concierge, s,r.o

J&T Bank (Schweiz) AG in
Liquidation

Poštová banka, a s

J&T SERVICES ČR, a s

100% 5 777

100% 4 000

700 000

100% 1063'7 126

100% I

100% 200 000

64,4s'7 % 213288

IO

t00% 139 134

r 000 000

2-t,02s

I,43

r 000

I 600 000

2 493

29 917

200 000

I 000

4 888

68 0s0

1 733 000

-1705

1 996 661

31 843

6252 6t8

7 065 ss8

16 799 000

-1 282

t6 237 944

l 75 006

6244 522 6244 522

8 059 244 6 164 546

l1 142805 ll 142805

1 620 t 620

I 190372 2ll 905

r0 843 061 10 843 061

139 338 t09 493

Celkerĺ najetkové účasti 37 620 962 3471'.r 952

Realizovatelné cenné papíry

Vlastnicloý
podíl

Nominální Celkový zisk
Počet hodnota $) ztĺäta (-)

akcií akcie v Kč za rok 2015
Pořizovací

cena
Učetní

hodnota

Steel Assets Managemenl
Limited B.V.

J&T Bank, a o

IBERTAX, a s

9,9%

0,1 %

t0%

179'7

70 000

2

2'7'0Ż5

62,44

44 862

48

4 371

90

48

4 371

90

Celkem ľealizovatelné cenné papíry 4 509 4 509

Jiný dlouhodobý finanční majetek

V tis. Kč Jistina % p.a. Naběhlý úrok
Datum

splatnosti
Učetni

hodnota

J&T BANKÁ, a's. -
dlouhodobá půjčka 300 000 8% 6 049 13.10 202t 306 049

Celkem dlouhodobý Íinanční majetek 35 028 sl0

Finanční infoľmace týkající se Yýše uvedených společností byly pÍevzaty zpŕedběžných' auditorem
neověřených účetních závěrek jednotlivých společností.
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetní závěĺky

Účetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

K 1.3.2014

Majetkové účasti

VlastnicĘ
podíl

Nominální
hodnota

akcie v Kč
PočeÍ
akcií

Vlastní
kapitáĺ Pot'izovací

kl'3.201,4 cena Účetní hodnota

J&TCaťe,sro

J&T INTEGRIS GROUP
LIMITED

J&TBANKA, a,s.

J&T Concierge, s.r.o.

J&T Bank (Schweiz) AG
in Liquidation

Poštová banka, a.s.

J&T SERVICES CR, a s

100% ĺ

100% 4 000

700 000

100% 385'7 126

100% 1

100% 200 000

51,1 % 143 046

10

100% t39 134

200 000

2'7,34

I,43

I 000

I 600 000

2250

30 237

200 000

I 000

-3 478 230

'7 039160 8 ls3 182

t3 ts2'706 10 062 805

-l 823 1 620

-- I 074200

12980'704 7'717 000

I 90 848 I 39 338

230

6 236 399

I 0 062 80s

I 6Ż0

191 225

'7't'77 000

109 493

Celkem majetkové účasti 2'.7 Ż08 3'.75 24 3'78'l7Ż

Realizovatelné cenné papíry

Vlastnicky
podíl

Nominální
Počet hodnota
akcií akcie v Kě

Pořizovací
cena Reálná hodnota

Steel Assets Management
Limited B v
J&T Bank, a o

IBERTAX, a s

9,9 %

1%

10%

1',79'7

70 000

)

)1 A1

62,44

4s 384

49

4 37t

9l

49

4 371

91,

CeIkem ľealizovatelné cenné papíry

Jiný dlouhodobý finančnĺ majetek

V tis. Kč .listina %op'a. Naběhlý úľok
Datum

splatnosti Učetní hodnota

J&T BANKA, a.s -
dlouhodobá půjčka 300 000 8% 3 879 13.102021 303 879

Celkem dlouhodobý Íinanční majetek 24 687 162

Ve vlastním kapitálu majetkouých účastí k 1.3'2014 jsou dataze závilekk28.2'2014

V průběhu období, zakteré se Sestavuje tato účetní závěrka, realizovala společnost z dlouhodobého
Íinančního majetku ýnos z titulu přijatých dividend od společnosti J&T Banka, a.s. ve Výši
1'7'74020 tis. Kč, od společnosti Poštová banka, a.s. ve výši 461 532 tis. Kč a od společnosti J&T
Seľvices ČR, a.s. ve vyši 50 000 tis' Kč.
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetnĺzávěrky

Úoetní závěrka ke dni 31. prosince 20'ĺ5
(v tisících Kč)

Sídla dceřiných společností jsou následující:

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4

811 02 Bratislava
Slovenská republika

PBI, a.s.

Pobřežní 297l14
186 00 Praha 8

Česká republika

J&T Bank (Schweiz) AG in Liquidation
Talacker 50
CH-8001 Zuĺich
Schweiz

J&T INTEGRIS GROUP LTD J&T BANKA, a.s.

Klimentos 41-43, PobřeŽní 297114

Klimentos Tower 2nd flooľ, f7atlofťĺce 27 186 00 Pľaha 8
1016 Nicosia Česká republika
Cypľus

J&T Concierge, s.r.o.

Pobřežní 297l14
1 8ó 00 Praha 8

Česká ľepublika

J&T SERVICES ČR, a.s.

PobřeŽní 297l14
186 00 Praha 8

Česká republika

b) Krátkodobý
Cenné papíry k obchodování

Poěet Nominální 3t.12.2015 t.3.2014
vlastněných hodnota Pořizovací Přijaté Reálná Reálná

Vlastnichý podíl akcií akcie v Kč cena dividendy hodnota hodnota

Best Hotel Properties
a.s. 6,5',1 % 2 300 000 27,025 '767 653 I I 810 5',t3 894

Celkem '767 653 -- I 1 810 573 894

Společnost Best Hotel Properties v průběhu účetního období sniŽovala svůj základní kapitál, z tohoto
titulu došlo ke sníŽení ľeálné hodnoty držených akcií, na druhé stľaně ztohoto titulu vznikla
společnosti pohledávka' kteľáje zahrnuta v bodu 9.

7. opravné položky k finaněnímu majetku
opĺavná položka

opravná položka k k ostatním dlouhodobým
podílťrm cenným papírům Celkem

Zůstatek k I'3.2014

Tvorba

RozpuštěnípouŽití

2 829 603

'73 407

2 829 603

73 40',1

2 903 010Zůstatek k31..12'2015 2 903 010
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9.

J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetnízávěrky

Úeetnĺ závěrka ke dni 3'ĺ. prosince 2015
(v tisících Kč)

Společnost J&T Bank Switzerland vstoupila v roce 2012 do likvidace. K l' březnu 2014 byly
vytvořeny opravné položky v celkové \.ýši 882 975 tis. Kč (výše opravné položky byla stanovena na
zak|adě informací plynoucích ze vstupu společnosti do likvidace). K 31. prosinci 2015 bylo
provedeno pouze kuľzové přecenění.

Kmajetkové účasti ve společnosti J&T INTEGRIS GROUP LIMITED byla k1. bÍeznu 2014
vytvořena opravná položka ve výši l 916 782 tis. Kč. opravná položka byla vytvořena na zálkIadě
výše vlastního kapitálu společnosti aýše uvedené. K 31. pľosinci 2015 bylo pľovedeno pouze kurzové
přecenění.

K majetkové účasti ve společnosti J&T SERVICES ČR, a.s' byla tvořena opľavná poloŽka ve výši
29 845 tis. Kč ve společnosti J&T FINANCE GROUP, a,s. a do účetnictví společnosti byla vloŽena
pÍed filzí.

Zásoby

V ľámci zásob mateľiálu společnost vykazuje vstupní karty do budovy, které budou postupně
předávány nájemcům, ve výši 202 tís. Kč (k l. březnu 2014 _ 0 Kč)'

Pohledávky azävazky z obchodních vztahů

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahi čini 696 687 tis. Kč (k l. březnu 2014 _ 30 612
tis. Kč), ze kteľých 61 348 tis. Kč (k 1' březnu 2014 _29 584 tis. Kč) představují pohledávky
po lhůtě splatnosti,

Společnost vlastnila k 1. březnu 2014 směnky v celkové výši l 367 000 tis Kč. Všechny směnky
byly v pľůběhu roku zaplaceny.

V kľátkodobých pohledávkách z obchodních vztahů jsou i úvěry a půjčky, kteľé společnost
poskytla ve výši 11 4'18 730 tis. Kč (k 1. březnu 2014 _ 9 9B3 '733 tis. Kč).

Ve vykazovaných pohledávkách z obchodních vztahů je také vykazovźtna pohledávka z titulu
sníŽení základního kapitálu společnosti Best Hotel Properties, a. s. (viz bod 6 b) této přílohy).

Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší neŽ jeden ľok v hodnotě
11544 tis. Kč (k 1. březnu 2014 _ 4 445 938 tis. Kč)' Tyto pohledávky představují úvěry a
půjčky' kteľé společnost poskyt1a. Velký pokles dlouhodobých pohledávek byl způsoben jejich
pÍeĺazením z dlouhodobých na kĺátkodobé'
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha úěetnĺzávěrky

Úeetnĺ zävěrka ke dni31. prosince 2015
(v tisícÍch Kč)

Přehled jednotli'r'ých úvěľů a půjček:

Úvěry a půjčky:

V tis. Kč

L bÍezna2014 31. prosince 2015

Poskytnuté úvěry a půičkv - kĺátkodobé t0 93'7 982 13 472990

Poskytnuté úvěry
d1ouhodobé

a půjčky
4 445 937 11 544

Celkem ls 383 919 13 484 s34

Společnost v běŽném období poskytla sqým klientům celkem 20 kĺátkodobých úvěľů a půjček a 1

dlouhodobý úvěľ (zasmluvněných v běŽném období nebo v letech předchozích). V minulém období (k
1. březnu 2014) sejednalo o 13 kátkodobých úvěrů apůjček a 1 dlouhodobý úvěľ.

:;,, ,,,Záďnýlá'zníže uvedených kĺátkodobých úvěrů/půjček nebylla po splatnosti ajednalo se o pohledávky,

znichž. společnosti plyne úľok 2 % - 10 %o p.a., přiěemŽ váżený aritmetický průměľ úrokových sazeb

činil 4,09 %o p.a.(v minulém ričetním období pak 5'57 % p.a.).

U dlouhodobých úvěľů plynul úrok ve výši 5,5% p.a' (v minulém űčetním období byl važený
aľitmetický průměr 6,6%o p.a.).

Část krátkodobých pohledávek v celkové výši 1 994 260 tis. Kč je tvořena pohledávkami za akcionáři.
Ztěchto pohledávek byl navýšen zákIadní kapitál společnosti.

Společnosti, kteľé měly úvěry se splatností do konce ľoku 2015, prodloužily splatnost daných úvěrů o
další kalendářní rok.

b) Jiné kľátkodobé pohledávky k 31 . pľosinci 2015 ve výši 1 Żl9 006 tis. Kě (k l . bÍeznu Ż0l4
ve výši l19 956 tis. Kč) jsou tvořeny převáŽně Z titulu pohledávek za 3 společnostmi.

c) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 660 038 tis. Kč (k 1. břemu 2014 _ 525 25'7

tis. Kč), zektetých l297 tis. Kč (k l. březnu 2014 _ 2 118 tis. Kč) předstar,ujÍ zÁvazky po

lhůtě splatnosti.Žádnézávazky po splatnosti nejsou delší pěti let.
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J&T FINANCE GROUP SE
Přiloha úěetnizávěrky

Úeetnĺ závěrka ke dni31. prosince 20'15
(v tisících Kč)

Kľátkodobé závazky z obchodních vztahů jsou převažně tvořeny směnkami v přehledu níže:

V tis. Kč

L března2014 31. prosince 2015

Směnky poskytnuté _ splatnost do l
ľoku

451 930 600 169

Směnky poskytnuté splatnost na
viděnou

56 98s 52 Ż13

Celkem s08 915 652382

Společnost J&T FINANCE GROUP SE k 31' prosinci 2015 eviduje poskytnuté směnky od 4 věřitelů
(zasmluvněných v roce 2015 nebo v letech předchozích). V minulém účetním období se jednalo také

o 4 věřitele.

Žaana z těchto směnek není po splatnosti a jedná se o závazky s úľočením 5,Oo %ő p,a. - 6,7 5 %o p.u.,

pr'ičemŽ vážený aľitmetický průměr úľokových sazeb v běžném účetním období č,inÍ 6,3'7 % p.a. (k 1'

březnu 2074: 6,33 % p.a.).

d) Závazky kakcionářům ve výši 42 439 tis. Kč (k 1. březnu 2014 ve \.ýši 1 409 934 tis' Kč)
jsou tvořeny závazky ztitulů dividendy. Tyto závazky byly pÍevzaty fuzí od společnosti
TECHNO PLUS, a.s., k 1. břemu 2014 byly navíc ještě tvořeny směnkami, které byly
v pľůběhu roku splaceny.

e) Jiné zÁvazky kľátkodobé k31. prosinci 2015 ve ýši 148 869 tis. Kč (k 1. břemu 2014 ve
výši 238 82Żtis. Kč) jsou tvořeny převažně z titulu přecenění prodaných opcí.

10. Krátkodobé poskytnuté zálohy

Kľátkodobé posĘtnuté zá|ohy k 31' pľosinci 2015 v celkové výši 2 083 tis. Kč (k 1. březnu 2014 ve

výśi2 948 tis. Kč) jsou tvořeny poskytnutýrni zá|ohami na sluŽby ve výši 129 tis. Kč (k 1. březnu
2014 vevýši927 tis. Kč), zálohou poskytnutou obchodníkovi s cennými papíry ve výši 1 946 tis. Kč
(k 1. březnu 2014ve výši 1 986 tis. Kč) akaucí nanájemné ve výši 8 tis. Kč (k 1. březnu 2014ve
výši 35 tis. Kč).

11. Krátkodobé finanční výpomoci

V tis. Kč

1. bÍezna2014 31. prosince 2015

Přiiaté úvěľy a půičkv - kĺátkodobé 4 965 075 1 410 576

Přijaté úvěry a půjčky _ kľátkodobé
ovládané nebo ovládaiící osobv

8 22s 865 8 02s 628

Celkem 13 190 940 9 436 204

S tl'a nir I (i



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetní závěrky

Účetnĺ závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

Společnost J&T FINANCE GROUP SE k3l' prosinci 2015 eviduje přijaté úvěry a zápůjčky od 5

věřitelů (zasmluvněných v roce 2015 nebo v letech předchozích). V minulérn účetním období se
jednalo o 5 věřitelů.

Żadng z těchto úvěrů není po splatnosti a jedná se o závazky s úročením 0,69 %o p.a' - 7,4 %, p.u.,

přičemž vážený aľitmetický pľůměľ úrokových sazeb v běŽném účetním období činí 3,57 Yo p'a.
(k 1. březnu 2014: 5,07 % p.a.).

12. Dlouhodobé finanění výpomoci a dluhopisy

V tis. Kč

Rozdělení dle doby splatnosti L bÍezna2014 31. prosince 2015

1-2roky
2-5let
Více jak 5 let

974 954

3 010 440

3 02s 613

5 300 161

4 004 184

30s0411

13.

'14.

Celkem 7 011 007 t2 355 356

Společnost J&T FINANCE GROUP SE k 31. prosinci 2015 eviduje dlouhodobé přijaté úvěľy a
zapt:jč;ky sdobou splatnosti 1 _ 2 roky od l věřitele (zasmluvněných vľoce 2015 nebo vletech
předchozích),vminulémúčetnímobdobísejednaloolvěřitele.Sdobousplatnosti2-5letod1
věřitele, v minulém účetním období se jednalo o 1 věřitele. S dobou splatnosti více jak 5 let se
jednalo o 4 věřitele, v minulém účetním období se jednalo také o 4 věřitele.

Żaany ztěchto úvěrů není po splatnosti a jedná se o závazky s úľočením 3,62 oÁ p.a. _ 6,62 Yo p.u.,

pÍičemžvážený aľitmetický pľůměľ úrokových sazeb v běžném účetníln období činí 6,18 % p.a. (k 1'

březnu 2014: 5,95 % p'a.).

ostatní dlouhodobé závazky jsou tvořeny zá&Žným ve výši 55 tis' Kč (k 1. březnu 2014 _ 3 220 tis.
Kč).

Náklady příštích období

Náklady příštích období ve výši 313 tis. Kč (k 1. březnu 2014 - 4 452 tjs. Kč) jsou tvořeny zejména
ěasoým rozlišením nákladů organizač,ni sloŽky na pojištění rnajetku a dálničních známek'

Deriváty

Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v ostatních pohledávkách (e-li kladná) nebo
v ostatních záv azcích Qe-l'i zápoĺná)'
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J&T FINANCE GROUP SE
Přiloha úěetnízávěrky

Účetní závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

Společnost ukončila k 14' únoru 2008 zajišt'ovací derivát k cizoměnové rnajetkové účasti vedené ve
šýcaľských francích. Nominální hodnota deľivátu byla24 950 tis' CHF. Přecenění tohoto derivátu ve
výši 29 485 tis. Kč se účtovalo na (lčet 4l4 - oceňovací rozdíly k majetkové účasti' kde bude tento
zůstatek držen až do zlikvidování této majetkové účasti.

Společnost měla otevřeny následující finanční deľiváty k obchodování:

31.12.2015

ffii:ĺx"""äxĺ"bchod 
vykázaný na Jiných Protistrana Datum splatnosti Reálná hodnota

k 31.12.2015

Fonvaĺdový prodej EUR/CZK

Forwardový pĺodej EUR/CZK

J&T BANKA, a.s.

J&T PRIVATE EQUITY
GROUP LIMITED

15.3.2016

5.1.2016

-5 447

-590

Celkem swapy a foľwardy k 31.l2.2015 -6 037

Nakoupené opce - akciové 3 264

Prodané opce - akciové -142 350

Akciové opce celkem k 31.12.2015 -139 086

1.3.2014

Termínovaný obchod vykázaný na Jiných
pohledávkách Pľotistrana Datum splatnosti Reálná hodnota

k 1.3.2014

Celkem swapy a forwardy k 1.3.2014

Pľodané opce - akciové -238 546

Celkem opce k 1.3.2014 -238 546

í5. opravné položky
opľavná polożka k

zźsobám
opľavná položka k

pohledávkám Celkem

Zůstatek k1.3'20|4

Tvorba

Rozpuštění/použití

592 759

55 I 934

-589 Ż|9

592 759

s51 934

-589 219

ZűsÍatekk 31'l2'2015 555 4'.7Ą 555 4',74

opľavné poloŽky byly tvořeny ke 2 společnostem.
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J&T FINANCE GROUP SE
Přiloha účetní závérky

Účetnĺ závěrka ke dni 31. prosince 2015
(v tisících Kč)

16. Základní kapitál
Zák|adĺikapitćLl Emisní ažio Celkem

Zůstatek k l.3.20l4

l0 ks akcií najméno o nominální hodnotě 200 000 Kč

437 110 104 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 Kč

13 7'l8'752 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000 Kč

14217 862

2 000

43',7 tlo
|3 778 75Ż

14 217 862

2 000

437 t10

13 778',l52

Zůstatek k3l '12'2015

10 akcií na jméno o nominální hodnotě 200 000 Kč

3 959 998 488 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 Kě

l'3'178 752 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000 Kč

t1 740 750

2 000

3 959 998

t3 778 752

t7 140 750

2 000

3 959 998

13'778',l5Ż

17. VIastní kapitál

a) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Zisk běžného období I 533',782

Přídě| do zákonného rezeľvního fondu

Příděl do sociálního fondu

Tantiémy členům představenstva

Příděl do fondu peľpetuity

Neľozdělený zisk let minulých

-486 900

-1 046 882

Nerozdělený zisk

b) Pohyby účtech vykazovaných v ľámci oddílu,,Kapitálové fondy":

Zůstatek kl.3.201'4 196 146

ĺzio
Změna reálné hodnoty zaj ištěného majetku a závazktl

Změna,Úćętní metody zachycení ľeálné hodnoty zajištěného majetku azávazkťl

Změnareá|né hodnoĘ zajišťovacích derivátů (zajištění budoucích peněŽních toků)

Změna oceněnĺ majetkové účasti

Změna ĺe álné hodnoty ľealizovate lných cenných pap íľů

Změna odložené daně související s přeceněním majetku azävazk't;.

2 551 766

-92 6t6

Zůstatek k 31.12.2015 2 655 296

c) Pohyby na účtech vykazovaných v rámci oddílu 
',Fondy 

ze zisku"i
Zůstatek k 1.3.2014 200 082

Finanční asistence (dle $311 Zćlkona o obchodních korpoĺacĺch) I 960 000

2 160 082Zůstatek k 31'12.2015
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J&T FINANCE GROUP SE
Příloha účetní závěĺky

Účetní závérka ke dni31. prosince 2015
(v tisících Kč)

d) Kapitálové fondy se skláďají z:

Emisní ažio

Vklad do ZK(v zaĺiklé společnosti TEcHNo PLUS)

Přecenění majetkové účasti v J&T INTEGzuS GROUP LTD

Přecenění majetkové účasti v J&T Bank (Schweiz) AG in Liquidation

Přecenění akcií spoleönosti Poštová banka' a.s.

Zajišt'ovací derivát vůči MÚ J&T Bank (Schweiz) AG

Přecenění akcií IBERTAX

Přecenění akcií Steel Assets Management

Ż 55l ',166

208 882

-t t9 285

123 4',t8

-139 028

29 485

-l
-l

Celkem k 31.12.2015 2 655 296

18. Rezervy
Rezerva na daň

ostatní rezervy z příjntů Celkem

Zůstatek k 1.3.2014

Tvorba

Čeľpání

Rozpuštění

7 785

76 608

-6 250

-887

Ż2 610

'7 785

99 2t8
-6 250

-887

Zůstatek rezerv k 3l.l2.2015

Zaplacené zá)ohy na daň z příjmů

Zůstatek ľezerv k 3l'12.2015

77 256

77 256

Ż2 610

71 423

99 866

-71 423

'17 256

ostatní rezerw jsou tvořeny Za jednou společnost Z titulu smluvně ošetřených garancí.

Ve zdaňovacím období byly zálohy na daň zaplaceny Ve Větší ýši, neŽ je rezetva na daň. o tuto
ľezervu byly poníženy daňové pohledávky Z titulu záIohna daň z příjmu.

19. Bankovní úvěry

K31,12.2015

společnost měna .iistina pĺocenta* úľolcy k 3l.|2.2015 splatnost.jistiny splatnost úĺokri Přepočet na tis. Kč
Prima banka EUR 37 s00 000 Íixní 51 292 19,12.2016 1x za 3 měsĺce I 014 986

celkem I 014 986
*Všechny fixnĺ úrokové sazbyjsou tržnĺ

K 1.3.2014

spoleěnost měna Jistina procenta* úroky k 1'3.2014 splatnost iistiny splatnost úĺoků Přepočet na tis' Kč
Pľima banka EUR 25 000 000 fixní t26 389 686 955

celkem 686 95s

7 .I1 .2014 l x za 3 měsíce

Sl'ľana' ]()

+Všechny f,xnĺ úrokové sazby jsou trŽnĺ

Sloupec ,,úroky k" představuje jiŽ naběhlý úrok v ronaze.



J&T FINANCE GROUP SE
Přĺloha úěetní závěrky

Úěetní závěrka ke dni31' prosince 2015
(v tisících Kě)

K 1. březnu 2014 byl úvěr od Prirĺa banky je zajištěný akciemi Best Hotel Properties, a.s., k31.
pľosinci 2015 iiž není zajištěný.

20. lnformace o výnosech

Vybrané poloŽky ýnosů jsou sumarizovány v tabulce níže:

TrŽby v tuzemsku Evropa

Výnosové úľoky

Garance azárlky

ostatní tržby

2015

20t5

2015

252 206

t2 884

5 06'.r

I 233 t49

231 344

3t 164

I 485 355

244 228

36 231

Celkem Ż015 2',7015'.r 1 495 65'l l 765 814

21. lnformace o spřízněných stranách

a) Tľansakce se spřízněnými stranami

objem vzájemných tľansakcí k

31.r2.2015 1.3.2014

PohledávkylZávazky k

31.12.2015 1.3,2014

Prodej zboží a služeb

Akcionáři společnosti

ostatní podniky ve skupině

Nákup zboží a služeb

Akcionáři společnosti

ostatní podniky ve skupině

Půjčky poskytnuté

Akcionáři společnosti

ostatní podniĘ ve skupině

Půjčky přijaté

Akcionáři společnosti

ostatní podniĘ ve skupině I 650 433

t57 798

I 95 780

34 260

5t 764

2l 855

15'737

I 994 260

306 049

42 439

l8 68',7 824

3 440

2 306

I 367 000

I 258 129

I 409 934

16 784 122

Půj čky přij até j sou vykazány v dlouhodobých i kĺátkod obých zÁvazcích a j sou uvedeny v bodech
9,77,72 a79.

Půjěky poskytnutéjsou vykáZány v bodech 6 a 9.

Společnost nakupuje mateľiál, využÍvá sluŽeb a prodává sluŽby spřízněným stranám v rámci
běžné obchodní činnosti podniku. Všechny ýznamné tľansakce se spřízněnými osobami byly
uskute čněny za běžný ch tr žních podmínek'
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J&T FINANCE GROUP SE
Přĺloha účetnízávěrky

Účetní závěrka ke dni 31. prosĺnce 20'15
(v tisících Kč)

b) odměny a půičky členům statutáľních a dozotč,ích orgánů

Představenstvo k

3r.r2.201s

Dozorěí rada k

3r.12.20t5

Počet členů

odměny z titulu výkonu funkce

Tantiémy členům dozoľčí ľady

ostatní plnění (důchodové připojištění aj')

35

22. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pľacovníků a osobní náklady zarok2015:

Ż0l5 Počet Mzdové náklady

Nrĺklady na sociální
zabezpečeni a

zdravotnipojištění Sociálnínáklady

Zatněstnanci

Vedoucí pracovníci

9

4

23 981

3 38',7

8 140

39

417

36

27 368 81',19

23. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení azdravoÍního pojištění činí 390 tis. Kč (k 1. březnu 2014 -750
tis. Kč), zekteých 149 tis' Kč (k 1. březnu 2014 _ 366 tis. Kč) představují závazky ze sociálního
zabezpeč,eni a Ż41 tis. Kč (k 1' březnu 2014 _ 384 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního
pojištění. Żadne ztěchto závazktlnejsou po lhůtě splatnosti.

24. stát - daňové závazky a dotace

Daňové zźwazky činÍ2 4l4 tis. Kč (k 1. březnu 2014 _ 12 019 tis. Kč), kteľé představujípievážně
závazky z daně zpÍiđané hodnoty. Żaane z těchto závazkűnejsou po lhůtě splatnosti.

25. lnformace o odměnách statutárním auditorům
201 5

l3

Povinný audit

Jiné ověřovací služby

Daňové poradenství

Jiné neauditoľské stužby

t3 709

2 709

Celkem l6 418

SLľanir'2



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha úěetnĺzávérky

Úěetnĺ závěrka ke dni 31. prosĺnce 2015
(v tisících Kč)

26. Daň z příjmů

a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje úpravu daně z příjmu vztahující se k roku 2013 ve výši l 270 tis.
Kč a dále daízarok2014 ve výši 3 203 tis. Kč.

b) odložená

Pohledávky k Závazky k

3t.t2.2015 1.3.2014 31.12.2015 t.3.2014

Rozdíl k

31.t2.2015 t.3.2014

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodo bý nehmotný majetek

Dlouhodobý flnanční majetek

Pohledávky

Zásoby

Rezervy

Daňové ztľáty

Přecenění majetku a zäv azktl účtované
proti vlastnímu kapitálu

ostatní dočasn é r ozdily

-10 665 -15 315

-16 -16

4 650

od loŽená daň ová pohled ávka} (zäv azek) -10 68r -ls 33r 4 650

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2j) byla pro výpočet odloŽené daně pouŽita
daňová sazba 19 %o.

27. Pohledávky a závazky nevykázanév ĺozvaze

a) Společnost eviduje pohledávky ve výši 3 195 642 tis. Kč (k 1. březnu 2014_235'7 423 tis. Kč) a
závazky zopcí na akciové nástroje ve3 37l 497 tis. Kč (k 1. březnu 2014 _2 453 860 tis. Kč),

b) Společnost poskytuje záruky na úvěry vcelkové výši 18 063 2'70 tis. Kč (k 1, březnu 2014
18 860 447 tis. Kč)

c) Společnost přijala rtzné záruky ve výši l 186 523 tis. Kč (k 1. březnu 2014 - 1 361 604 tis. Kč)

d) Společnost k 31. pľosinci 2015 evidovala v podrozvaze měnové foľwaľdy, na pohledávkách ve
výši 17 019 228 tis. Kč (k 1. březnu 2014 _ 52 793 tis. Kč) a na zÁvazcích ve výši 1'7 025''l5o
tis' Kč (k 1. březnu 2014 -'70 022 tis. Kč).

S Ll'ana 1.1



J&T FINANCE GROUP SE
Př{Ioha účetnĺ závěrky

Üeetnĺ závérka ke dni 31. prosince 2015
(v tisĺcĺch Kč)

28. Významné následné události

Spoleěnost J&T]ľINANCE' GROUP SE vyclala dne 18. bř'ezna 2016 podŕízené nezajištěné výnosclvé
ceftifikáty bęzdata splatnosti (tzv, peľpetuitu) vcelkové výši 200 000 tis. EUR (5 407 000 tis. Kč),
Celá emise byla upsárrn společností cEFc Hainan lttteľnationalHoldings Co., LTD.

Dne29. březtla 20l6 akciotlářispoleěrrosti J&T FINANCE GROUP SE uzavřeli několik clohocl, kteľé
buclou lĺít za následek zvýšenĺ CEFC poclílu na zákla<ĺlrím kapitá.lu společnosti na 50%' Záklaclní
kapitál spoleěnosti se zvýší o 237 504 EUR (6 4l3 tĺs. Kč),

Dolroclnuté tľansakce podléhłjí schváleníľegulaěnĺmiťrÍady a to jak vČíno a v zetlríclr, kde skupilla
pťrsobí, stejnějak schvólení Evľopské centľální banky.

Sestaveno dnę: 30. března 20l6



TExTovÁ ČÁsľ vÝnočľÍ zpnÁvy

Charakteristika společnosti :

obchodní firma: J&T FINANCE GROUP SE
Sídlo: Praha 8, PobřeŽní 297ll4,PSČ 186 00
Identiťrkační číslo: 215 92 502
Právní foľma: evropská společnost
Zapsánav: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pruze oddíl H,

vložka 1317
Předmět podnikání: Výľoba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 až.3 živnostenského

zakona
Předmět činnosti: Nabývání a ďrŽení podílů na právnických osobách

Představenstvo Společnosti k 31.12.2015:

Předseda představenstva: lng. Jozef Tkáč
Místopředseda představenstva: lng. Patrik Tkáč
Místopředseda představenstva: lng. lvan Jakabovič
Místopředseda představenstva: lng. Dušan Palcr
Člen představenstva: lng. Gabriela Lachoutová

Dozorčí rada Společnosti k 31.12.2015:

Předseda dozorčí rady RNDr. Marta Tkáčová
Člen dozorčí rady lvan Jakabovič
Člen dozorčí rady Jana Šuterová

Údaie o činnosti Soolečnosti:

Povaha činnosti Společnosti se oproti minulému roku nezměnila, Společnost se i nadále věnuje správě
sých majetků a zvyšování jejich rozsahu.

Údaie o finanční situaci Společnosti:

Společnost je dlouhodobě majetkově silnou a stabilní společností, jejíž bilanční suma k3L'I2.Żo1'5
dosáhla výše 51 mld. Kč. Společnost ktomuto datu disponovala vlastním kapitálem ve výši 27,2mld'
Kč a základním kapitálem ve výši L7,7 mld. Kč. Společnost za účetníobdobíhospodářila s výsledkem
]',5 mld. Kč.

Stav majetku Společnosti a jejífinančnísituaci zobrazuje účetnízávěrka sestavená k3L'L2.2o1'5, jež
tvoří samostatnou část výroční zprávy. Další podrobnosti ke stavu majetku Společnosti jsou uvedeny
ve finanční části výroční zprávy Společnosti'

od 7.3.2014 do 3t.L2.20L5:

Společnost účasti zakládající podstatný vliv nevykazuje.

obchodních podílů ovládaiící osobv v období od 1.3.2oL4 do 3LJ.2.2oí-5:

Společnost nevydala žádné vyměnitelné dluhopisy nebo prioritní dluhopisy. V období od 1.3.2014 do
3L.72.Ż0t5 Společnost nedržela žádné vlastníakcie, ani nevydala žádné zatímní listy.



Údaie o očekávąné hosBodářské situaciv příštím rocel

V roce 2016 Společnost bude své aktivity dále zaměřovat výlučně na oblast správy vlastního majetku
prostřednictvím Vlastnictví akciového podÍlu v dceřiných společnostech, poskytování úvěrů a garancí a
rovněž na plnění závazků s tím souvisejících.

Údaie o organizačních složkách společnostĺ:

Společnost má organizačnísložku na územíSlovenské republiky, která je v obchodním rejstřÍku zapsaná
pod názvem J&T FlNANCE GRoUP SE, organizačná zložka, lČo: ąl251'735, se sídlem Dvořákovo
nábreŽie 8, 8l']. 02 Bratislava, Slovenská republika,

Výdaĺe na vÝzkum a vÝvoi:

Společnost ve sledovaném účetním obdobínevynakládala žádné výdaje v oblastivýzkumu a vývoje.

Společnost ve sledovaném účetním obdobÍ neinvestovala do hmotného a nehmotného investičního
majetku.

Údaie o aktivitách v oblasti ochranv životního prostředí:

Společnost v průběhu obdobíod ].,3.20].4 do31'.12.201'5 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany
životnĺho prostředí.

Údaie o zaměstnancích:

V obdobíod ]..3.2014 do 31'.I2.2o].5 měĺa Společnost v průměru 13 zaměstnanců'

čestné prohlášení:

Představenstvo Společnosti prohlašuje, že veškeré informace a údaje v této výroční zprávě odpovídají
sl<utečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány'

lng. Dušan Palcr
m ísto předseda představenstva
J&T FINANCE GROUP SE

,/-*,L,z-',ľ
lng. Gabriela Lachoutová
člen předstaVenstva
J&T FINANCE GROUP SE



ZPRÁVA o VzTAzícH

mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za období od L.3,20L4 do3t.t2.2015 za společnost

J&T FINANCE GROUP SE

vyprocována dle 582 zákona č. 90/2012 Sb', o obchodnĺch společnostech a družstvech (ZoK)

Zprávu vypracovalo představenstvo společnosti J&T FlNANcE GRoUP SE, se sídlem Pobřežní Ż97 /14,
].86 00 Praha 8, lČo:275 925o2, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl H, vložka ].317 (dále jen ,,Společnost"), na základě dostupných informací.

Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami
ovládanými stejnou ovIádající osobou, úloha Společnosti v ní, způsob a prostředky ovládání.

1.1

Představenstvu Společnosti je známo, že v období od 1.3.2014 do 3L.L2.2o15 (dále jen ,,účetní
období") byla Společnost přímo ovládána následujícími osobami:

lng. |van Jakabovič,
datum narození8.Io.1972, bytem 32 rue coMTE FELlX GASTALDl,98000 MoNAco-VlLLE, Monacké
knížectví, který ovládá spolu s lng. jozefem Tkáčem (viz níže) společnost J&T FlNANcE GRoUP sE
(dále jen ,,lng. lvan Jakabovič" nebo také ,,ov!ádající osoba")
Dále lng. lvan Jakabovič vlastní podíl ve společnostech:

- J &TSecurities, s.r.o.
lČo: st 366 437, se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8,8Lt02 Bratislava, Slovenská
rep u blika

- DANILLA EqUITY LIMITED
lČ: HE297o27, se sídlem Akropoleos, 59-61 sAVVlDEs cENTER, 1st floor, Flat/office L02,
P,c. 20L2, Nicosia, Kypr, ovládá lng. lvan Jakabovič a lng. Jozef Tkáč

lnB. Jozef Tkáč,
datum narození: 1'6.6.1950, Jr]lová L094t/32,83101Bratislava, Slovenská republika, který ovládá
spolu s lng, lvanem Jakabovičem (viz výše) společnost J&T FlNANCE GROUP sE
(dále jen ,,lng. Jozef Tkáč" nebo také ,,ovládající osoba")

Dále Ing. Jozef Tkáč vlastní podíl ve společnosti:

- DANILLA EQUITY LIMITED
lČ:HE297O27, se sídlem Akropoleos, 59-6]. sAVVlDEs cENTER, 1st floor, Flat/office 102,
P 'c. 20t2, Nicosia, Kypr, ovládá lng. lvan Jakabovič a lng. Jozef Tkáč



7.2

Představenstvu Společnosti je známo, že Společnost byla v účetním období ovládána stejnými
osobami, a to společně s následujícími nepřímo ovládanými osobami:

o J &TINTEGRISGROUP LIMITED
lČ:HE207436, se sídlem Klimentos, 4L-43, KL|MENTosTOWER,2nd floor, Flat/office 2I,P.C'
1061, Nicosia, Kypr
Dále tato společnost ovládá:

- Bayshore Merchant Services lnc.
lČ:01005740, se sídlem TMF Place, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy
Dále tato společnost ovládá:

o J&T Bank & Trust lnc.
lČ: 00O11908, se sídlem Lauriston House, Lower Collymore Rock, St. Michael,
Barbados

o J and T Capital, Sociedad Anonima de CapitalVariable
lČ: 155559102, se sídlem Explanada 9o5-A, Lomas de Chapultepec, LL000,
Ciudad de Mexico, Mexiko

- J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED
lČ: HE 260754, se sídlem Akropoleos, 59-6]., SAVVlDEs cENTER, Lst floor, Flat/office 102,
P. C, 2012, N icosia, Kypr
Dále tato společnost ovládá:

o ABS PROPERTY LIMITED
lČ: 385594, se sídlem 41 Central Chambers, Dame Court, Dublin 2, lrsko

o Equity Holding, a.s.
lČo: 1oo 05 oo5, se sídlem Pobřežní 297/74,186 oo Praha 8, Česká republika

- J&T Global Finance 1., B.V.
lČ: 53836146, se sídlem La Fontainestraat7,1-902 cW Castricum, Nizozemské království
(od 31.8.20L5 je společnosť v likvidaci)

- J&T Global Finance ll., B.V.
lČ: 53835697, se sídlem La Fontainestraat 7, 1902 cW Castricum, Nizozemské království
(od I2'L1''2o15 je společnosť v likvidaci)

- J&T Global Finance lll, s.r.o.
lČo: ąl 101 181, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8,8I1'02 Bratislava, Slovenská republika

- J&T Global Finance lV., B.V.
lČ 6O4tL740, se sídlem Schiphol Boulevard 403 / Tower C-4, L1'L8 BK Schiphol,
Nizozemské království

- J&T Global Finance V., s.r.o.
lČo: ąl 9L6 036, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava, Slovenská republika

o J&T sERVlcEs čR, a.s. (J&T Management, a.s.)
lČo: 281 68 3o5, se sídlem Pobřežní 297/L4,186 oo Praha 8, Česká republika
Dále tato společnost ovládá:

- J&T SERVICES SR, s.r.o. (J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o.)



lČo: ąs 2g3 32g, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 8].]. 02 Bratislava, Slovenská republika

J&TFINANCE,LLC
lČ:7067746577326, se sídlem Rosolimo L7, Moskva, Ruská federace
Dále tato společnost ovládá:

o Hotel Kadasevskaya, LLC
lČ: Io8774670864Ż, se sídlem Kadashevskaya Naberezn aya Ż6,115035 Moskva,
Ruská federace

o TERCES MANAGEMENT LIMITED
lČ: HE 2o1oo3, se sídlem Akropoleos 59-61, sAVVlDEs CENTER, P.c' 2OI2,
Nicosia, Kypr, J & T FlNANCE, LLC má v této společnosti podíl 1%

Dále tato společnost ovládá:

r lnterznanie OAO
lČ: 1037700].Io41-4, se sídlem Kadashevskaya embankment 26, ].13035
Moskva, Ruská federace
TERcEs MANAGEMENT LlM|TED má v této společnosti podíl50%

o J&T Bank Switzerland Ltd. in liquidation
lČ: CH02030069721',se sídlem Talacker 50, 12th floor, P,C. 800L, Curych, Švýcarská konfederace

o J&T Concierge, s.r.o.
lČo: 281 89 825, se sídlem Pobřežní 2g7/1'4,186 oo Praha 8, Česká republika

o J&T Cafe, s.r.o.
lČo:241' 65 4o9 se sídlem Pobřežní 2g7 /1'4,186 oo Praha 8, Česká republika
do 1,.t0.20L4

o PBl, a.s.
lČo: 036 33 527, se sídlem Pobřežní 2g7 /L4,186 oo Praha 8, česká republika
od 15.L2.Ż01'4
Dále tato spo!ečnost ovládá:

- Poštová Banka, a.s.
lČo: Er 34o 89o, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,81'1'02 Bratislava, Slovenská republika,
PBl, a.s, má v této společnosti podíl34%
od 23.I2.20I5

o J&TBANKA,a.s.
lČo: 47I75 378, se sídlem Pobřežní Żg7 /74,186 oo Praha 8, Česká republika
DáIe tato společnost ovládá:

- J&T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky
lČo: 359 64 693, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 81]. 02 Bratislava, Slovenská republika

- J&T Bank, a.o. (J&T Bank ZAO)
lČ: 102]73912165I, se sídlem Kadashevskaya, Moskva, Ruská federace
Dále tato spo!ečnost ovládá:

o lnterznanie OAO
lČ: I}377OOLI}41'4, se sídlem Kadashevskaya embankment 26, ]-13035 Moskva,
Ruská federace



J&T Bank, a.o, má v této společnosti podíl 50%

- ATLANT|K finanční trhy, a.s.
Ěo:zaz18062, se sídlem Pobřežní 2g7/1'4,186 0o Praha 8, Česká republika

- J&T lNVEST|čNí sPoLEčNosT, a.s.,
lČo| 47672 684, se sídlem Pobřežní 2g7/L4,186 oo Praha 8, Česká republika

- J&T lB Capital Markets, a.s.
lČo:ząl 6625g, se sídlem Pobřežní 2g7/1'4,186 oo Praha 8, Česká republika
Dále tato společnost ovládá:

o XT-card a.s.
lČo:274 08 256, se sídlem Seifertova 327/85,13o oo Praha 3, Česká republika
J&T lB Capital Markets, a.s. má v této společnosti podíl 32%
(od 26.11,2015)

. TERCES MANAGEMENT LIMITED
lČ: HE 201003, se sídlem Akropoleos 59-61, sAVVlDEs CENTER, P'c.2oIŻ, Nicosia, Kypr
Dále tato společnost ovládá:

o lnterznanie OAO
lČ: Lo377OoLLo4L4,se sídlem Kadashevskaya embankment 26, 113035 Moskva,
Ruská federace
TERcEs MANAGEMENT LlM|TED má v této společnosti podíl 50%

- VABA d.d. banka Varaždin
lČ: 0675539, se sídlem Aleja kralja Zvonimira I,4Żooo, Varaždin, Chorvatská republika

. PGJT B.V.
lČ: 575220o6, se sídlem Martinus Nijhofflaan 2,2624 Delft, Nizozemské království, J&T
BANKA, a.s. má v této společnosti podíl 50%
Dále tato společnost ovládá:

o PROFIREAL OOO
lČ: 17003675, se sídlem office 50]., 4 Grivtsova Pereulok, 190000 Saint-
Peters bu rg, Ruská federace

- ART FoND Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a.s.
lČo: rogzzooLtoŁL4, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 8].]. 02 Bratislava, Slovenská
republika, J&T BANKA, a.s. má v této společnosti podíl 38,46%
od 5.I2.20L4

- Poštová Banka, a.s.
lČo: at 34o 89o, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,81'L02 Bratislava, Slovenská republika,
J & T BANKA, a.s,, měla v této společnosti podíl 34%
do 23.I2.20L5

- J&T Cafe, s.r.o.
lČoi241' 65 4o9 se sídlem Pobřežní 2g7/L4, L86 oo Praha 8, Česká republika
od L.IO.ZOL4

o Poštová Banka, a.s.
lčo: :r 34o 89o, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,8'J'1' 02 Bratislava, Slovenská republĺka
J&T FlNANCE GRoUP SE má v této společnosti podíl 64,46%
Dále tato společnost ovládá:



_ Poisťovňa Poštovej banky, a. s.
lČo: gt 4o5 4Io, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,81'L 02 Bratislava, Slovenská repub|ika

- Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
lČo: as 9o4 3o5, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,81'L02 Bratislava, Slovenská republika

- PRVÁ PENzlJNÁ sPRÁVcoVsKÁ sPoLočNosŤ PošToVEJ BANKY, správ. spo|., a. s.
lČo: :t 62t3I7, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,81'1'02 Bratislava, Slovenská republika

- POBA Servis, a. s.
lČo: ąl23457L, se sídlem Karloveská 34,841'04 Bratislava, Slovenská republika

- PB PARTNER, a. s.
lČo:so 864oL3, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,81L02 Bratislava,5lovenská republika

- PB Finančné služby, a. s.
lČo: gs 8L7 453, se sídlem Hattalova 12,83L03 Bratislava, Slovenská republika

- PB lT, a. s.
lČo:ąl 621'32o,se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,8LI02 Bratislava, Slovenská republika
od I7 'L.20LĄ

- SPPS, a. s.
lČo: 46 552123, se sídlem Nám' SNP 35, 8]'101 Bratislava, Slovenská republika, Poštová
Banka, a.s. má v této společnosti podíl 40 %.

1.3

Představenstvu Společnosti je známo, že v průběhu účetního období byla Společnost ovládána
stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami, které ale k3t.L2.2oL5
již nejsou součástí propojených osob.

LAPASAN s.r.o
lČo:og 31-'J-384, se sídlem Pobřežní 2g7/L4,186 oo Praha 8, Česká republika, ovládaná společností
J&T lB and Capital Markets, a.s.
do 29.9.2015

J&T Sport Team čR, s.r.o.
lČ:2421'5163, se sídlem Pobřežní 297/1'4,186 oo Praha 8, Česká republika, ovládaná společnostíJ
& T lntegris Group Ltd.
do 30.6,2014

První zpravodajská a.s.
lČ:2] 204090, se sídlem Praha 8, Pobřežní 29] /1'4, PsČ 186 00 česká republika, ovládaná společností
J & T lntegris Group Ltd.
do 30.6.2014

J&T GLOBAL SERVICES LIMITED
lČ: HE 131634, se sídlem Klimentos, 4L-43, Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/office 2L, P,C,Io6L,
Nicosia, Kypr, ovládaná společnostíJ&T sERVlcES ČR, a.s. (J&T Management, a.s.)
do 31,.I2.20L4
Dále tato společnost ovládala:



- JTG Services Anstalt
lč: FL00023085917, se sídlem lndustriestrasse 26, 949L Ruggell, Lichtenštejnsko,
ovládaná společností J&T GLoBAL sERVlcES LlMlTED
do 31,.12.201,4

KHASOMIA LIMITED
lČ: HE238546,sesídlemAkropoleos,59-6].,sAVVlDEsCENTRE,lstfloor,Flat/officeLoz,P.c'ŻoLz,
Nicosia, Kypr
do l6.2.201'5-zanikla fúzís J&T FlNANCE GRoUP sE

Salve Finance, a.s.
lČo: 35700165, se sídlem Plynárenská 7/A,824 60 Bratislava, Slovenská Republika, ovládaná
společností PB PARTNER, a.s'
do Ż4.6.2015

1.4

Úloha společnosti

Společnost pĺní úlohu holdingové společnosti, která držípodílv jiných právnických osobách'

1.5

Způsob a prostředky ovládání

ovládající osoby ovládají Společnost tím, že jsou akcionáři Společnosti vlastnící 9'].,2% h\asovacích
práv a výkon hlasovacích práv je tudíž hlavním prostředkem ovládání. V účetním období od 1.3.2014
do 3L.L2.2015 neexistovaly žádné zvláštní smlouvy mezi ovládajícími osobami a Společností ve
vztahu ke způsobům a prostředkům ovládání.

Přehled jednání učiněných v účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající
osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje to o/o

vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V účetním obdobíSpolečnost neučinila žádné jednání, které by bylo učiněno na popud nebo v zájmu
ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, týkající se majetku, ktený přesahuje L0% vlastního
kapitálu Společnosti.

Přehled vzájemných smluv meziovládanou a osobou ovIádající nebo meziosobami ovládanými.

V účetním období existovaly mezi Společností a osobou ovládající nebo s osobami ovládanými
stejnou osobou následující smlouvy:

Smlouvy mezi Společností a lng. Jozef Tkáč:

o Dohoda o ukončení dohody o restrukturalizaci skupiny JT

Předmět plněnĺ: ukončenĺvztahu ve skupině JT

o Smlouvo o půjčce

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finančnĺch prostředkťl osobě ovlddojĺcí

Smlouvy mezi Společností a lng. lvan Jakabovič:

. Dohoda o ukončenĺ dohody o restrukturalizaci skupĺny JT

Předmět plněnĺ: ukončenĺvztohu ve skupině JT

. Smlouva o pťljčce

il1.



P ře d m ět pl n ě n ĺ : po skytn utí fi n a n čn ĺch p ro stře d kťl osobě ov l ó d aj ĺcí

Smlouvy mezi Společností a J & T BANKA, a's.:

o Komisionóřská smlouva

Předmět plněnĺ: poskytovónĺ služeb obchodnĺko s cennými papĺry
C Smlouva o úschově cenných papĺrů

Předmět plněnĺ: poskytovdnĺ úschovy cenných popĺrťl

o Smlouva o pronajmu bezpečnostnĺ schrónky

Předmět plněnĺ: pronójem bezpečnostnĺ schránky
. Smlouva o poskytovánĺ ručenĺ:

Předmět plnění: plněnĺ garancĺvybraným klientťlm bonky

C Smlouvo o poskytovónĺ služeb:

Předmět plněnĺ: vedenĺ běžného účtu dle obchodnĺch podmĺnek banky
o Smlouva o poskytovánĺ služeb lnternetového bonkovnictvĺ

Předmět plněnĺ: poskyťovdnĺ služeb internetového bankovnictvĺ
. Smlouva o poskytovőnĺslužeb:

Předmět plněnĺ: vedenĺtermĺnovaného vkladu dle obchodnĺch podmĺnek bonky
o Smlouva o poskytovánĺslužeb:

Předmět plněnĺ: vydóvanícharge karet dle obchodnĺch podmĺnek banky
o Smlouvo o poskytovónĺslužeb:

Předmět plněnĺ: termínované obchody s měnovými nóstroji dle obchodnĺch podmĺnek banky
o Smlouva o spolupróci při poskytovónĺ bankovnĺch služeb

Předmět plněnĺ: služby J&T Family and Friends a věrnostnĺ progrom Magnus
o Smlouva o nájmu movitých věcí:

Předmět plněnĺ: nójem inventóře v budově Dvořókovo nábrežie 8
o Smlouvo o rozdělenĺ ndklodťl

Předmět plněnĺ: dělenĺ nóklądťl v souvislosti se vstupem strategického investoro
o Smlouva o finančnĺm vypořddónĺ

Předmět plněnĺ: vypořddónĺ pohledóvek a závazkťl z titulu doně z přidané hodnoty
o Smlouvo o dělenĺnóklodťl

Předmět plnění: dělenĺ ndklądů na oudit konsolidačnĺch bolĺčkťl

o Smlouva o přistoupenĺ k zdvazku

Předmět plněnĺ: přisťoupenĺ k přĺpadnému zóvazku J&T Bonky vyplývajĺcĺho z kupnĺ smlouvy
s prvotními nabyvateli podřĺzeného dluhu

. Smlouva o prodejiakcii

Předmět plnění: prodej okcĺíspolečnosti Poštovó banka, a.s.

. Smlouva o úpisu akciĺ

Předmět plněnĺ: úpis akciĺ společnostiJ&T BANKA, a.s,

o Rómcová smlouva o obchodovdnĺ na finančnĺm trhu

Předmět plněnĺ: služby obchodovónĺ no finančnĺm trhu

Smlouvy mezi Společností a J & T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky:

C Smlouva o postoupení pohledóvky



Předmět pl něnĺ: postoupenĺ pohleddvky

Smlouvy mezi Společností a J&T Bank, a.o.:

o Focility ogreement

P ře d m ět pl n ě n ĺ : p o skytn utĺ f i na nčn ĺch p rostře d kťl

Smlouvy mezi Společností a J&T sERVlcES čR, a.s.:

o Smlouva o poskytovdnĺodborné pomoci

Předmět plnění: služby v oblasti personólnĺ a mzdové agendy

o Smlouva o vedenĺ účetnictvĺ

Předmět plněnĺ: vedení účetnictvĺ

o Smlouva o podndjmu nebytových prostor

Předmět plněnĺ: podnójem nebytových prostor

o Smlouva o zpracovónĺosobnĺch údajů

Předmět plněnĺ: zprocovanĺosobnĺch údajťl v oblasti personólnía mzdové agendy

C Smlouvo o daňové pomoci

Pře d mět pl ně n ĺ: da ňové porade nstv ĺ
o Smlouvo o poskytovđnĺ odborné pomoci

Před mět pl ně n ĺ : ad mi n istroce

o Smlouva o poskytovánĺ služeb Legal Monagemenťu

Předmět plněnĺ: služby v oblasti Legal Managementu
. Smlouva o poskytovánĺ služeb - olos

Předmět plněnĺ: služby v oblasti logistiky

. Smlouva o poskytovónĺ služeb (outsourcingu)

Předmět plněnĺ: sestavovónĺ účetnĺch výkazů na konsolidovaném základě podle metodiky lFRS
za vybrané konsolidačnĺ celky

. Smlouva o spolupráci při zajišťovánĺ společenských akcĺ
Předmět plněnĺ: zajišťovánĺ společenských a kulturnĺch akcĺ

o Smlouva o podnajmu doprovnĺho prostředku

Předmět plněnĺ: prondjem doprovnĺho prostředku

Smlouvy mezi Společností a J&T sERVlcES SR, s.r.o.:

o Manddtnĺsmlouva o poskytovdnĺ odborné pomoci a smlouva o zprostředkovónĺ

Předmět plněnĺ: zabezpečenĺ všech úkonťl nevyhnutných pro trvánĺ společnosti

C Smlouva o nójmu hnutelných věcĺa finančnĺm vypořóddní

Předmět plně nĺ: ka ncelóřské prostory

Smlouvy mezi Společností a Equity Holding, a.s.:

o Smlouva o úvěru EUR

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finančnĺch prostředků Společnosti

o Smlouva o úvěru CZK

Předmět plněnĺ: poskyťnutĺ finančnĺch prostředktl Společnosti



Smlouvy mezi Společností a DANlLLA EqUlTY LlMlTED;
C Smlouva o postoupenĺpohledávky

Předmět plněnĺ: postoupenĺ pohledávky od propojené společnosti
o Smlouva o úvěru CZK

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finončnĺch prostředků Společnosti

Smlouvy mezi Společností a KHAsoMlA LlM|TED:

. Smlouva o úvěru EUR

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ fĺnančnĺch prostředkťl Společnosti
. Smlouva o úvěru CZK

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ fĺnančnĺch prostředkťl Společnosti

Smlouvy mezi Společností a J&T MlNoRtTlEs PoRTFoLlo LlMlTED:
. Smlouva o úvěru

Předmět plněnĺ: poskytnutí finančn ích prostředkťt propoje né společnosti
o Smlouva o převzetĺ zóvazku

Předmět plněnĺ: převzeťĺ závazku propojené společnosti

Smlouvy mezi Společností a J&T lNTEGRls GRoUP LlM|TED:

o Smlouva o úvěru

P ře d m ět pl ně n ĺ : po skytn utĺ f i n a nčn ĺch p rostře d ků p r o poj e né s po l e čno sti

Smlouvy mezl Společností a J&T Global Finance l., B. V.:

o Smlouva o převzetĺ dluhu

Předmět plnění: poskytnutĺ finančnĺch prostředkťl Společnosti
o Smlouva o ručenĺ

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ ručenĺ propojené společnosti
. Smlouva o úvěru

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finančnĺch prostředkťl Společnosti

Smlouvy mezi Společností a J&T Global Finance ll., B. V.:

C Smlouvo o převzetídluhu

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finončnĺch prostředkťl Společnosti
o Smlouva o ručenĺ

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ ručenĺ propojené společnosti
. Smlouva o úvěru

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finončnĺch prostředkťl Společnosti

Smlouvy mezi Společností a J&T Global Finance lll, s.r.o.:

C Smlouva o převzetĺdluhu

Předmět plněnĺ: poskytnutí finąnčnĺch prostředkť] Společnosti
o Smlouvo o úvěru

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finančnĺch prostředkťl Společnosti



. smlouva o ručenĺ

Předmět plnění: poskytnutĺ ručenĺ propojené společnosti

Smlouvy mezi Společností a J&T Global Finance lV., B. V.:

. Smlouvo o úvěru

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finončních prostředkťl Společnosti

. Smlouva o ručenĺ

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ ručenĺ propojené společnosti

Smlouvy mezi Společností a J&T Global Finance V., s.r.o.:

. Smlouva o úvěru

Předmět plnění: poskytnutĺ finončnĺch prostředkťl Společnosti

o Smlouva o ručení

Předmět plněnĺ: poskytnutí ručenĺ propojené společnosti

Smlouvy mezi Společností a PBl, a.s.:

C Smlouva o úvěru

Předmět plněnĺ: poskytnutĺ finončních prostředkťl Společnostĺ

o Smlouvo o úpisu akciĺ

Předmět plněnĺ: úpis akciĺ propojené společnosti

Posouzení, zda vznikla Společnosti újma, a posouzení jejího vyrovnání podle s 71a 72Zákona o
obchodních korporacích

Veškeré smlouvy uvedené v bodě lll. této zprávy o vztazích byly uzavřeny za podmínek obvyklých
v obchodním styku, stejně tak byla veškerá přijatá či poskytnutá plnění na základě těchto smluv
poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku. Společnosti tak z těchto smluv nevznikla
žádná újma.

V průběhu účetního období nebyly v zájmu či na popud ovládajících osob, či osob ovládaných
ovládajícími osobami, učiněny žádné jiné právní úkony, než úkony v této zprávě uvedené, ostatní
opatření, plnění a protiplnění, ze kterých by Společnosti vznikla újma.

IV.



V.

Zhodnocení výhod a nevýhod p|ynoucích ze vztahĺj mezi ovládajícÍ osobou a osobou ovládanou a
mezi ovládanou osobou a osobami ovládanýmistejnou ovládajÍcí osobou včetně konstatování, zda
převládajÍ výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika.

Představenstvo Společnosti, po zhodnocení úlohy Společnostĺ vůčĺ ovládajÍcí osobě a osobám
ovládaným stejnou ovládajícĺ osobou, konstatuje, že Společnosti neplynuly žádné zvláštní výhody
nebo nevýhody plynoucÍ ze vztahů mezi Společností a jí ovládající osobou a/nebo osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou. Společnostĺ nevznĺkla žáclná újma, která by měla být
vyrovnána podle 5 7L a72 Zákona o obchodních korporacích,

Představenstvo Společnosti prohlašuje, Že přizískávánía ověřování informacĺpro účely této zprávy
o vztazích vyvĺnulo odpovídající úsilí, Závěry, knimŹ dospělo, byly formulovány po důkladném
zváźení zĺskaných dostupných informacĹ přičemž veškeré údaje uvedené v této zprávě o vztazích
považuje za správné a úpĺné.

V Praze dne 30' března 20L6

mĺsto předseda představe nstva
J&T FINANCE GROUP SE

člen představenstva
J&T FINANCE GROUP SE



Ĺpráva představenstva společnosti J&T FlNANCE GRoUP SE o podnikatelské činnosti a
stavu majetku Společnosti za období od 1.3.2014 do 31.12.2015

Tato zpráva byla vypracována představenstvem společnosti J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem
Pobřežní 29] /1'4,186 oo Praha 8, lČo| 275 92 5o2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl H, vložka 1'377 (dálejen ,,SpoIečnost"), a to v souladu s 5 436 zákona č.90/2oL2
Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ,,Zákon o obchodních
korporacích")

t.

orgány Společnosti pracovaly v období od 7.3.2oL4 do 3t.L2.2o15 v uvedeném složení

Představenstvo Spo!ečnosti :

Předseda představenstva: lng. JozefTkáč
Místopředseda představenstva: lng' Patrik Tkáč
Místopředseda představenstva: lng. lvan Jakabovič
Místopředseda představenstva: lng. Dušan Palcr
Člen představenstva: lng. Gabriela Lachoutová

Dozorčí rada Společnosti:

Předseda dozorčí rady RNDr. Marta Tkáčová
Člen dozorčí rady lvan Jakabovič
Člen dozorčí rady Jana Šuterová

il.

Podnikatelská činnost Společnosti a stav jejího majetku

Povaha podnikatelské činnosti Společnosti se oproti minulému účetnímu období nezměnila.
Společnost se ĺ nadále věnuje správě svého majetku a zvyšováníjeho rozsahu,

V období od 1.3'2014 do 3L.72'2o15 Společnost i nadále držela a spravovala vlastní majetek
představovaný

L00% podílem ve společnostech:

o J&TBANKA,a.s.,
lČo ąlt L5 378, se sídlem Pobřežní 2g1/L4, 186 oo Praha 8, Česká republika, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka ].73].,

o J&T Bank (Schweiz)AG in Liquidation
lČ: CHO203O069721-, se sídlem ZÜrich, Talacker 50, 12th floor, P.C. 8O0J., Švýcarská konfederace,

o J&T Cafe, s.r.o.,
lČo|247 65 4o9 se sídlem Pobřežní 2g7 /L4, L86 oo Praha 8, Česká republika zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1'847L9,
do 30.9'2014, změna společníka byla zapsána do obchodního rejstříku dne 9.10.2014

o J&T Concierge, s.r.o.,
lČo: zgt 89 825, se sídlem Pobřežní zg7 /L4,186 oo Praha 8, Česká republika zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73L69L,



J & T INTEGRIS GROUP LIMITED,
lČ: HE 207436, se sídlem Klimentos, 4L-43, KLlMENTos TOWER, 2nd floor, Flat/office 2L, P.c.
1061, Nicosia, Kypr

J&T sERVlcES čR, a.s.,
lČo: 281 68 3o5, se sídlem Pobřežní 2g7/1'4, L86 oo Praha 8, Česká republika, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka t2445,

KHASOMIA LIMITED,
lČ: HE 238546, se sídlem Klimentos,4].-43 KLlMENTos TOWER, 2nd floor, Flat/office 2]., Nikósie,
RSČ tost, rypr
do7 'I0'20L4, změna společníka byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16'2.20].5

o PBl, a,s.
lČo: 036 33 5Ż7, se sídlem Pobřežní 2g7/L4,186 oo Praha 8, Česká republika
od 15.I2.20I4

64,46% podílem ve společnosti:

o Poštová banka, a.s.,
lČo: gr 34o 89o, se Dvořákovo nábrežie 4,8LL 02 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu Bratislava l, oddílSa, vložka 501/8.

Společnost je dlouhodobě majetkově silnou a stabilní společností, jejíž bilanční suma k31.12.2015
dosáhla výše 51 mld. Kč. Společnost k tomuto datu disponovala vlastním kapitálem ve výši 27,2 mld.
Kč a základním kapitálem ve výši L7,7 mld, Kč' Společnost za účetníobdobí hospodářila s výsledkem
].,5 mld. Kč.

Stav majetku Společnosti a jejífinanční situaci zobrazuje účetní závěrka sestavená k31'.12.2015, jež.

tvořísamostatnou část výroční zprávy, Další podrobnosti ke stavu majetku Společnostijsou uvedeny
ve finanční části výroční zprávy Společnosti.

1il.

Důležitá rozhodnutí orgánů Společnosti

Na základě projektu přeshraničnífúze sloučením ze dne 7 .Io'201'4 došlo k přeshraničnífúzi sloučením,
při němž na společnost J&T F|NANCE GROUP SE jakožto na společnost nástupnickou přešlo jmění
zanikajícíspolečnosti KHAsoMlA LlM|TED společnosti řídícíse kyperským právem, registračníčíslo: HE
238546, se sídlem Klimentos, 4L-43 KL|MENTos ToWER, 2nd floor, Flat/ofÍice 21', Nikósie, Psč 1061,
Kypr. Jako rozhodný den této fúze byl stanoven L.3'201'4.

Dne ].6. února 2015 se akcionáři Skupiny rozhodli navýšit základní kapitál společnosti J&T FlNANcE
G RoU P SE o 1 960 000 tis. CZK (přibližn ě 70 912 tis. EU R) na 76 I77 862 tis. CZK (přibližně 589 30L tis.
EUR) pomocí specifického mechanismu, kteý je povolen na základě českých státních předpisů, na
jejichž základě byly nově upsané akcie zaplacené současnými akcionáři z prostředků úvěru
poskytnutého společností J&T FlNANcE GRoUP SE. Navýšení bylo uskutečněno za finanční asistence
J&T F|NANCE GROUP SE akcionářům' Tato asistence je povolena na základě stanov J&T F|NANCE
GRoUP SE a na základě českých právních předpisů. J&T FlNANcE GRoUP SE zaúčtovala pohledávku vůči
svým akcionářům v celkové výši L 960 000 tis. cZK(70 912 tis' EUR). Pohledávka je úročena a má být
splacena do 31. prosince 2016,

V roce 2014 J&T FlNANcE GRoUP SE a její akcionáři podepsali dohodu o strategické spolupráci se
společnostíCEFC China Energy Company Limited (CEFC China).



Následně dne 23. února 2015 se akcionáři J&T FlNANCE GRoUP SE dohodli na dalším zvýšenĺ
zákĺadního kapitálu Společnostĺ o 852 138 tis. cZK (přibližně 3o 981tis. EUR)' 637 896 akciĺ o nominální
hodnotě 1 CZK bylo upsáno původními akcionáři, upisovacícena 638 tis' CZK byla splacena ].0, března
201,5,

Dne 6. března 2015 byla podepsána smlouva o upsání akcií mezĺ Skupinou a CEFC Shanghai
lnternational Group Limited (CEFC Shanghai)- dceřinou společnostíCEFC China, která upsala 851 5oo
000 akcií o nominální hodnotě 1' CZK za 78 950 tis. EUR |2 171' 520 tĺs. CZK). Upisovací cena byla
zaplacena CEFC Shanghai 17. března 20]'5. Základní kapitál Společnosti byl takto navýšen na ].7 030
000 tis, CZK (přĺbližné 620 282 tis. EUR) a CEFC Shanghai získala 5% podíl na Skupině. Rozdíl mezi
nominálníhodnotou akciía upisovacícenou Ve výši 1320 O20 tis. CZK (přibližně 47 gg2 tĺs' EUR) byl
zaúčtován ve vlastním kapitálu J&T FlNANCE GRoUP SE jako emisníážio.

Další zvýšení základního kapitálu bylo dohodnuto akcionáři J&T FlNANcE GRoUP sE 29, září 201'5,
ZákladníkapĺtálSpolečnostise zvýšil o7to750 tis. CZK (přibližně 263o2 tis. EUR). 7Io750 488 akciío
nominální hodnotě 1 CZK bylo upsáno společnostĺCEFC Haínan lnternatĺonal Holdings Co', Ltd. (CEFC
Hainan)-dceřiné společnostispolečnostiCEFC China, Upisovacícena byla následně splacena a proto
společnost CEFC Haĺnan získala 4% podÍl na Skupině, RozdÍl mezi nominální hodnotou akcií a upisovací
cenou Ve výši 1 231 746 tis. CZK (přibliżně 45 585 tis, EUR) byl zaúčtován ve vlastním kapitálu jako
emisní ážio.

V období od 1.3.2015 do 37'I2,20L5 představenstvo a dozorčí rada Společnosti přijímaly potřebná
rozhodnutí týkající se běžné agendy spojené svykonávanou podnikatelskou činností Společnosti a
plněním povĺnnostÍ stanovených orgánům Společnosti příslušnými právními předpisy a stanovami
Spo lečnosti.

lng. Dušan Palcr
m Ístopředseda představe nstva
J&T FINANCE GROUP SE

lng. Gabriela Lachoutová
člen předstaVenstva
J&T FINANCE GROUP SE

V Praze dne března 2016



Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele zpracovaná' ke dni 31. prosĺnce2014 (včetně výľoku auditoľa)

rlĺrlnĺrlčľí ÚołE o EMlTENToVl A
Ručlreu

258

JTFG Vll 3,oolĹ9 PROSPEKT



J&T FINANCE GROUP SE
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KPMG česká ľepublika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1 a
'186 00 Praha I
Čoská republĺka

Telephone +42O 222 123 1 l1
Fax +Ą2o 222.123 1o0
lnternet www kpmq cz

Tento dokument je překladem zpÍćlyy nezávislého audítora z anglického jazyka.
V případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi je rozhodující vęrze v anglickém jazyce.

Zpráva nezávislého auditora
J&T FINANCE GROUP SE

pľo akcionáře společnosti

Provędli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE
GROUP sE, tj. konsolidovaného ýkazu o finanční pozici k 3l. prosinci 2ol4,
konsolidovaného ýkazu o úplném lrýsledku, konsolidovaného ýkazu změn vlastního
kapitálu a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích za rok 2014 a přílohy této
konsolidované účetní závěrĘ, včętně popisu pouŽitých významných účetních metod a
ostatních doplňujících údajů' Údaje o společnosti ĺłľ r'rľaNCE GRoUP SE jsou uvedeny
v bodě l přílohy této konsolidované účetní závěrky'

odpovědnost statutdrního orgdrul účetní jednolĺq za konsolidovąnou účetní závěrku

Statutární orgán společnosti J&T FINANCE GROUP SE je odpovědný za sestavení
konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctiý obraz v souladu s Mezinárodními
standardy účetního ýkazníctvi ve znění příjatém Evropskou unií, a za takový vnitřní
kontľolní systém, kteý považuje za nezbyĹnÝ pľo sestavení konsolidované účetni závérky
tak, aby neobsahovalaýznamné nespľávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

odpovědnost auditoľą

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované
úěetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními
auditoľsĘmi standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodľžovat etické požadavky
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenoujistotu, že konsolidovaná účetní
záv ěrka neobsahuj e ý znamné nesprávnosti'

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace
o částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované uč,etni závěrce. Výběr auditoľsĘch
postupů závisí na úsudku audítora, včetně vyhodnoceni nzik, že konsolidovaná účetní
závěrka obsahuje ýznamné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při
vyhodnocování těchto rizik auditorposoudí vnitřní kontrolní systém, kteý je relevantní pľo
sestavení konsolidované účetní závérky podávající věmý a poctivý obraz. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též' zahmuje posouzení vhodnosti použitýeh
účętních metod' přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace konsolidované účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni' že získané důkazní informacę poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.

KPÍVĺG Ćes[á ŕeDllĺ'lkn 
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Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctiý obľaz aktiv
a pasív spoleěnosti J&T FINANCE GROUP sE k 3l. pľosinci 2014 a nákladů, výnosů
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s Mezinárodními
standardy účetního ýl<aznictvĹve zněni přiiatém Evľopskou unií.

Y Praze, dne 30. dubna 2015

(ę n c C,x. r,ł,,^!łŁ a"ilŁ
KPMG Česká ręublika Audit, s.ľ'o.
Evidenční číslo 71 Evidenční číslo 2059



J&TFINANCE GROUP SE

KoNsoLIDovANÝ VÝKAZzIsIKU A ZTRĺTY
za rok končící31. prosincem 2014

V tisĺcích EUR

Úrokové výnosy
Úrokové nĺĺklady

Čisté úrokové výnosy

Výnosy z poplatlcu aprovizí
Nĺíklady na poplatky a provize

čisté vyno.y z poplatků a provizí

Čistá ztráta z obchodovĺáĺí
Tržby celkem

Negativní goodwill
ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem

osobní náklady
Odpisy a amortizace
Snížení hodnoĘ goodwillu
Snížení hodnoý hmotného a nehmotného majetku
Čistá tvorba opľavných položek k úvěrum
ostatní provozní naklady
Náklady celkem

Pľovozní qýsledek hospodaření
Ztĺáta z účasti ve společných podnicích a přidruŽených podnicích
Zisk před zdaněním

Daň z příjmů
Zisk z pokľačujících činností

Zisk z ukončovaĺlých ěinností po odečtení daně z příjmů
Zisk za účetní období

Přiřaditelný:

Akcionářům mateřské spo lęčnosti
Zisk z pokračujících činností
Zisk z ukončovaných činností

Nekontrolnĺm podílům
Zisk z pokĺačujících činností
Zisk z ukončovaných činností

Zisk zz účetní období

(30 ól4) (l7 502)

57 370 31 378

(22e4e) (55 ess)

Bod
přílohy

6

6

7

7

8

4.1

9

2014 2013

493 158
(t8t 426)

295 075

fl51 874)

3tt 732

87 984

143 201

48 880

346 153

670
tt4 6s1

ttB 624

96 569

l0 :::;
24,25 Q7 044)

24 (t0 484)
24,25 (754)

le (l0l 391)
r 1 (140 033)

215 193

(5e 857)
(16 154)

(r el4)
(e80)

(44 37e)
(76 895)

(364 34s)

97 129
(658)

(200 179)

15 014
(523)22

t2

96 471

(34 4se)

t4 491

(20 369)

62 012 (s 878)

96 199

62 012 90 32t

56 888 (tt 424)

t00 229

56 888 88 805

5 124 5 546
(4 030)

s 124 I 516

Přĺloha uvedená na stranách 9 až 89 lvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

62 012 90 321



J&TFINANCE GROUP SE

KoNsoLIDovANÝ vÝKAz o ÚPLNÉM VÝSLBDKU
za řok končící31. pľosincem 2014

V tisícĺch EUR

Ziskzz űčetní období

ostatní úplný výslcdek - položky, které jsou nebo mohou být
následně reklasiÍikovány do zisku nebo ztráty
Rozdily z kurzoých přepočtu

Přecenění na reálnou hodnotu ĺealuovatelných finančních aktiv
Podíl na ostatním úplném ýsledku jednotek účtovaných
ekvivalenční metodou

ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění
Úplný výsledek za účetní období

Přiřaditelný:

Akcionářům m ateřské společnosti
Zisk z pokačujících činností
Zisk z ukončovaných činností

Nekontrolním podílům
Zisk z pokačujících činností
Zisk z ukončovaných činností

Úplný wýsledek za účetní období celkem

(26 674) (71 087)

35 338 t9 234

(75 087)
93 637

30 288 r8 5s0

5 050 4 449
(3 76s)

5 050 684

35 338 t9 234

2014 2013

62 012

(2e t2s)
3 474

(1 023)

90 321

(63 083)
(7 871)

(133)

30 288



J&T FINANCE GROLJP SE

KoNsoLIDovANÝ !ĄŕKAZ o FINANčNÍ PoZIcI
K 31. prosinci 2014

V tisících EUR

AKTIvÄ
Penize a peněžní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráý
Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanční aktiva drŽená do splatnosti
Yýazované skupiny dľžené k prodeji
Úvěľy a zálohy poskynuté bankám
IJvěry aztiohy poskýnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatnĺ aktiva
Splatná daňová pohledávka
Investice do jednotek účtovaných ekvivalenční metodou
Investice do nemovitostí
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

odložená daňová pohledávka

Aktiva celkem

ZAvAZ'KY
Finanční závazky oceňované reálnou do zisku ĺebo ztrźtý
Vklady a úvěry od bank
vk|ady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřizený dluh
Závazky z obchodních yztahi a ostatnÍ zt*azky
Splatný danoý závazek
Rezervy
odložený daíoý zźlv azek

Ziuazky celkem

vLAsTNÍ KAPITÁL
Základnikapittll
Emisní ĺá-žio

Nerozdělené zisky a ostatní ťondy

Vlastní kapitál připadajĺcí akcionářům mateřské společnosti
Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem

Vlastní kapitál a závazky celkem

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013
Bod

přílohy

l3
t4
l5
T6

5

t7
18, 19

2t

22

23

24

25

32

884 3ó8

363 574

I 593 559

6943s4
4 679

175 153

5 2s9 016
t76 367

t 731
t 770

6 4s8
163 28s
56 0sl
4 956

499 094
365 057

t 336 265
892 233

9 495

237 392
4 348 687

322 381
2 798
3 398

138 791
l82 ó38

46 018

3 294

9 38s 32r 8 387 s4r

t4
26

27

28

29

30

3l
32

37 t95
t43 094

7 539842
284 8',t3

r23 632

l53 8ló
2Ż908
32 716
t5 254

29 257

236 090
6 450 369

302 482
l56 ó86

165 778
4 207

tl 308

t9 290
8 353 330 7 375 461

518 389

418 515

31 540

t4 937

874 730
33

34

936 904

95 087
921 207

90 867

I 031 99r I 012 074

9 38s 32r 8 387 s41

Příloha uvedená na stranách 9 aż 89 tvoři nedílnou součást této konsolidované úěetní závěrky.



J&TFINANCE GROI'P SE

KoNsoLIDovANÝ rrÝxłz o złĺĚľÁcrr vł vĺłsľľÍľĺ xĺľrrÁlu
za rok končící Jl. prosinen 2014

Fond oslłtDí
Zőikladni Emisoí Nedělitelné z přepoětu rgeryy a NerozdĚ

kapitál álžio fondy cizíct měn fondy lmé zĺskv

31 ý0 14937 14809 (1ó072) 2lŻ457 663536 92''Ż07 9o8ďl lor2o74
486 849 (14 937) - - (192 000) (330 945) (51 033) _ (51 033)
5r8 389 - 14 809 (16 072) 20 457 332 591 87O 174 90867 967 O47

zůsłatek k 31. prolinci 2oľl
Efekt fúre
Zůstatek k 1. lednu 2014

Zisk a účętní období
ostatrí riplný ýsledek po zdmění _ položky, ktere
jsou nebo mohou být nĺsledné rek'lasifrkovány do
zisku rebo ztráý

Rozdíý z hlmých přepoč'tú
Přecenění realiząale lých finaněníeh akl iv na
ređlnou hodnotu
Podtl nd 6tątn[m lńp[ném v.isledLu jednotek
ú člov a nj c h ekv iw I e ni ní me l o d o a

Úplný výrledek za účetní období

výplata diYidend
Nabytí a úbytky nekonřolních podílů beze něn v
ov1rádání

Akvizicę a založení dcefiných ryolečností
s nekontolním podilem
odkup podíloých tistů investičních fonđů
Celkové transakce s vlastníky Společuosti
účlovaué přĺno do vlartního kapitálu

Efekt zprodeje dceřiných Ęolęčností
Emire ostatĺrích kapitáĺoých nástrojů
Vyplaceni ýnosů z ostahích kapitaloyých náEtrqjů
Převod do nęrozdäených zislo

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Viz bod 33 Vlatĺrí kapitál a bod 34. NokontolnÍ podíly.

_ 56 8E8

- (2e 801) 32ot
- Q8 778)

3 20t

fl 023)

56 888 5 t24 62012

Q6 6ú) (74) (26 674).

(28 778) (347) (2e r2S)

27i 3 474

/, orzl
(29 80r) 3201

(305)

30 288 5 050 35 3s8

- (l7r) G11')

662t (662r)

'I 472 7 472
ŕqgl ) íooĺ l

42
33

33

33

66zt (311) 63t0

(2 108) (519) (2 6?7)
32 660 - 3266A(7311 : (t tl

s18 389 - t4fla (48 286) 56 31E 936904 95m7 ĺ 03| 99ĺ



J&TFINANCE GROUP SE

KoNsoLDoYAľĺÝvÝrłz o zľĺĚľÁcu vt vr,łsľľilĺ xłpľľÁĺu
za ľok končíđ 31. prcsincem 20ĺ3

F listeíah EUR

zůstatek k 1. l€dnu 2013

Zisk a učetni období

ostahí úplný výślodok po zdměnl _ položĘ, které
jsou nebo mohm být niísledně reklmifikovrłny do
zisku oebo ztrĘ

Rvdíly z kunou-foh přepoělti

Přeceně ní real izmteląýeh rtnarčních akliv na
ĺeđlnoL hodnoru

Podíl na ostdÍn[n űplném ýsledkujednatek
účr ovaných ekviýo l enčn í melodou

Úplný dsledek za rÍěetnÍ období

Nabytĺ nekontrolních podĺlri bere měn v ovlĺídání

Akv izice a založęni dceřiných společností
s nd<ontrolnÍm podílem

Příspěvek do ostahích kapĺtáových foodů
Celkoyé transakce r vlastníĘ společnoEti
účtované přímo do vlastního kapĺtálu

Efek z pĺodeje dceřiných společnm!í
Prodej částečného podĺlu v dcefiné společnosti
Převod do.akomého rgemíńo fondu

zůstat€k k 3l. prośincĺ 2013

Fond ostatoí
Bod Záklłdní Emisnĺ Nedělitelné z přepočtu reeľy a

přílohy kapinńl ážio fondy cizích měĺ fondy

vlastní kapitál
přtpadajíćÍ

akciouářům
Nqozdö msteřské Nekontrol
lenézlsky společnosti _ní oodílv

31 540 74937 12829 2,8867 67 166

- (61 849) (8 406)

- (61 716)

(8 106)

- (r33)

s77 942

88 80s

733281 17 121 7504íJ2

88 805 1 sl6 90321

(70 2ss)
(6r 716)

(8 406)

(133)

- (61 849) (840ó) 88 805

(70)

l8 550 684 19234

(70) 44',1r 4401

- 63729 63729
192 000 tqt o00192 000

4.2

31 540 14 7 14 809 í16 072) 2l2 457 663 536 921 2n7 go ĺ167 I Otz 074

Příoha uvedęná na strmáoh 9 aź 89 tvoří nedílnou součást této konsolidovmé učelli zźĺlěĺl<y



J&TFINANCE GROUP SE

KoNsoLIDovANÝ VÝKAZ o PENĚŽNÍcrĺ rocÍcn
za ľok končící31. prosincem2014

V tisĺcĺch EUR

PENĚŽNÍ ToKY Z PRovoZNÍ čĺľľosrĺ
Zisk před zdaněním

Úpĺavy o:

Odpisy a amortizace
Snížení hodnoý hmotného a nehmotného majetku
Přecenění finančních nástrojů oceňovaných reáInou hodnotou
Čistá změna v reá|né hodnotě investic do nemovitostí
Přecenění zlatého slitku
(Zisk) ztrilta z prodeje dlouhodobého hmotného a nęhmotného majetku a
investic do nemovitostí
odpisy časově rozlišených pořizovacích nfüladri na pojistné smlouvy a
klientské smlouvy

Zisk z prodeje dceřiných společností, jednotek zvláštního uľčení,
společných a přidružených podniků a nekontrolních podílů
Zisk z prodeje ťrnančních aktiv
Čisté uĺokové ýnosy
Výnosy z dividend
Zvýšeĺi opravných položek k znehodnoceným úvěrům
Změna opravných poloŽek k pohledávkrĺm z obchodních vztah:il a
ostatním aktivůrn

Ztrźia z účasti ve spoleěných podnicích a přidružených podnicích
Změna stavu rezerv

SníŽení hodnoý goodwillu a negativní goodwill
Čisté neľealizované kurzové zisky
Provozní ztrĹtz bez změn v pracovním kapitálu

Změnay úvěrech azálohźlch poskynuých banká'rn a klięntum
Zménav pohledávkách z obchodních vztahů a ostatních aktivęch
Změnave vkladech a úvěrech od bank a klięntů
Změnay závazcich z obchodních vztahů a ostatních závazcich
Peněžní toky z (použity v) provozu

Přijaté uroky
Zaplacené úroky
Zaplacená daň z příjmu

Peněžní toky z (použiĘ v) provozní činnosti

Bod
přflohy

24,25
Ż4,25

2014 2013

9, tl

6

I
l9

96 471

27 044
754

tt 242
6 567

(2 5e6)

7

2 006

(17 571)
(22 407)

(311 732)
(2 756)
l0l 391

2 591

ó58

2t 824
9 814

108 798

l6 154

980

16 885

(450)

(e20)

I7t4

(30 604)
(2ó 988)

(r88 7s3)
(3 504)

44 503

452
523

6 86ó

1 914

3t
24

(46258) (37 123)
(122 est)

(270 454)
(8 773)

581611
(5e 0s7)

(8e ss3)

(338 576)
(220 317)

42t 564

87 025
120 376

436 657
(ls7 812)
(18 436)

(13e 8s7)

282 433
(147 754)
(15 964)

380 785 (21 142)



J&TFINANCE GROUP SE

KoNsoLIDovANÝ VÝKAZ o PENĚŽNÍcrr rocÍcH @okračování)
za ľok končící 31' prosincem 2014

Bod
přĺlohy

PENĚŽNÍ ToKY Z INVESTIčNÍ črľľosrI
Nĺákup finančních aktiv oceňovaných reáInou hodnotou do zisku nebo
ztráĘ
Příjny z prodeje finančních aktiv oceňovaných reiilnou hodnotou do
zisku nebo ztráty
Nákup realizovatelných Ílnančních aktiv
PŤíjmy z prodeje realizovatelných f,rnančních aktiv
Nákup finančních aktiv držených do splatľlosti
PÍíjmy z finančních aktiv držených do splatnosti
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmoürého majetku a investic do
nemovitostí
Prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a investic do
nemovitostí
Pořízení dceřiných společností včetně fúze, po odečtení získaných
peněžních prostředhi
Cisý přírustek (úbyek) peněŽních prostředků z prodeje dceřiných
společností a jednotek zvláštního určęní
Přijaté dividendy

čistý peněžní Jok z investiční činnosti

PENĚŽNÍ ToKY z FINANČNÍ črľľosľr
Pŕíjmy z vydaných dluhoých cenných papíru
Platby zazpětný odkup emitovaných cenných papíru
Podřízený dluh vydaný
Splacený podřízený dluh
Emise ostatních kapitálołlých nĺĺstrojů
Vyplacení ýnosů z ostatních kapitáloých nástrojů
Vyplacené dividendy
čistý peněžní tok z Íinanční činnosti

Čisté zvyšení peněza peněžních ekvivalentů
Stav peněz a peněžních ekvivalentri na počátku období
Efekt flukÍuace měnoých kurzů na držené peněžni pľostředĘ
Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci období

Příloha uvedená na stranách 9 až 89 tyoÍi nedílnou součĺĺst této konsolidované účetní závěrkv.

2014 2013

(330 714)

3ls 310
(t 222 s61)

924 7tt
(2 s25)
176 748

(18 722)

9 337

23 233

1Ż2 848
2 757

(311 152)

201 751
(389 97ó)

587 847

3l ó05

(14 403)

9 922

(72 e28)

(12 734)
3 504

4.1

4.2

28

29

l3

l3

422

188 614
(205 540)

l8 781

(5 3ó8)

32 660
(73r)
(t7t)

33 436

70 105

(2e s02)
65 363

28 24s

409 452
499 094
(24 178)

105 966

118 260

4r7 998
(37 164)

884 368 499 094
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Příloha konsolidovaĺré účetní závěĺky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končící 3l. prosincem 2014

l. Obecné informace

J&T FINANCE GROUP SE (,,mateřská společnost'' nebo ,,Společnost'') je evĺopská společnost (Societas Europaea) se
sídlem a místęm podnikání Pobřežnĺ 297 ll4, l 86 00 Praha 8.

Konsolidovaná lič,etni zźyěrka Společnosti pro rok končící 3l. prosincem 2014 zahrnuje mateřskou společnost, její dceřiné
společnosti a podíly vpřidruŽených a společných podnicích (spolu označovaných jako ,,Skupina"). Seznam účetních
jednotek ve Skupině je uveden v bodě 44 příIohy.

Společnost připravuje individuální účętní závěrku pro ľok končící 3l. prosincem 2Ol4 vsouladu sčeskými účetními
standaÍdy jako mezitímní účetní závěrku vsouvislosti s přeshraničnífúzí Společnosti se svojí dceřinou společností
KHASOMIA LIMITED (viz bod 43. Yýnaĺĺné nrásledné události)' Statutární účetní závěrka bude připravena pro období od
l.bÍezna 2014 do 3l. prosince 2015, vzhledem k tomu, že ffvebylazapsrĺna do obchodnĺho rejstříku až v únoru 2015.

J&T FINANCE GROUP SE je nástupnickou mateřskou společností, [<terá převzala futo úlohu od J&T FINANCE GR9UP,
a.s., ktęrá byla původně mateřskou společností Skupiny (viz níže) až do 3l. prosince 2Ol3. l&T FINANCE GRoUP, a's.
by|azalotena 7. února 1995 a byla zapsźna do obchodního rejstříku v Bľatislavě, Slovenská republiką dne 20. března 1995.
Akcionĺářem byla společnost TECHNO PLUS, a' s., která byla slovenskou obchodní společností vlastněnou Jozefem Tkáčem
a Ivanem Jakabovičem, jejími konečnými vlastníky.

Dne l. ledna 2014 došlo k fuzi společností J&T FINANCE GROUP, a.s. a TECHNO PLUS, a. s. (ejí akcionář) do
společnosti J&TFINANCE, a.s.' české dceřiné spolęčnosti J&T FINANCE GROUP, a's. Všechny uvedené společnosti jsou
součástí Regulovaného konsolidačního cęlku -,,RKC" (pro definici RKC viz bod 38.5. Řízení kapitálu). o přeshraniční fuzi
bylo účtováľrojako o transakci pod společnou kontrolou súčetními hodnotami tüzujících společností k1. lędnu 2014.
Transakce uvnitř skupiny byly eliminovlĺny v rámci účetnictví fuzí.

J&T FINANCE, a.s., holdingová společnost, která původně vznikla 24. slpna 200ó v České republice, byla po přeshraniční
fuzi l. ledna 2014 přejmenováIa na J&T FINANCE GROUP SE a stala se novoll mateřskou společností Skupiny' Koneční
vlastníci Skupinyzustalibezezměny, tj. Jozef Tkáě aIvan Jakabovič.

Hlavním důvodem lúze bylo zjednodušení struktury finanční holdingové skupiny při nezměněných konečných vlastnících a
zachovźní kontinuiý dohledu České náľodní banky nad aktivitami RKC po akvizici Poštové banky, a.s. v roce 2013 (viz bod
3.1. Podnikové kombinace a alokace kupní ceny).

Akcionrĺři Společnosti k 3l. prosinci 20l4 jsou:

Podíl na zĺkladním kapitálu HIasovací
pÍáva

%V tisících EUR
Ing. JozefTkáč
Ing' Ivan Jakabovič

Celkem

Akcionrířem společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. k 3 l. prosinci 2013 byl:

Podíl na z:łkladním kapitálu Hlasovací
práva

%
TECHNO PLUS, a. s.

Celkem
3l s40

31 540

Skupina sejako finanční investor aktivně účastní širokého spektra investičních příleŽitostí, ježzahmuji investice do bank,
cenných papírűa strukturovaných investic, jako např. finarrcovĺĺní projektů. akvizic, restrukÍuralizací a investice do private
equity fondů. Skupina též poskyuje rozsáI'l|ý sortiment sluŽeb pľo fyzické osoby, finanční instituce' soukomé i státní
společnosti. Služby investičního bankovnictví zahmují oblasti jako výzkum, pľodej a obchod, služby na kapitálovém trhu a
trhu dluhoých cenných papíľů. Správa aktiv se primámě skládá ze správy vlastních fondů, služęb diskreční spľávy portfolia

%

259 t94,s
259194,s

50

50

50

50

518 389 100100

V tisících EUR %

100100

t00t00
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a ľovněž správy a úsehovy. V oblasti kolektivního investování jsou prostředĘ klientu spravovány přes rrizné druhy
investičních fondů, které představují rozmanité investiční přísfupy astrategie.

Protože bankovní čínnosti po akvizici Poštové banĘ a.s' nabraly na dťileŽitosti, akcionář J&T FINANCE GROUP a.s. se
v roce 2013 ľozhodl soustředit primrírně na bankovnicfuí a správu aLĺŕív a ukončit nebankol.ní aktivity' a to zbavením se
aktivit souvisejících se strukturovanými investicemi v sęktoroch energetiky, průmyslu' nemovitostí' fuŕismu a médií. J&T
FINANCE GRotJP a.s. (bývalá mateřská společnost) se zbavila svých nebankovních opeľací na konci ĺoku 2013.

členy představenstva byli k 3 l. pľosinci 2Ol4 a3l, prosinci 2013:

Tng. Jozef Tkáě - předseda

Ing. Ivan Jakabovič - místopředseda

Ing. Patrik Tkáč _ místopředseda

Ing. Dušan Palcr - místopředseda

Mgľ. Miloš Badida (do 3l.l2.20l3 včetně)

JUDr. Jarmila Jánošová (do 31'12.2013 včetně)
Ing. Gabriela Lachoutová

10
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2. Východiska pro přípľavu účetnízávěľky

Proh|ášení o souladu

Tato konsolidovaná účetní závěrkabyla zpracovźna v souladu s Mezináľodními standardy účetního ýkaznictví (,,IFRS'') ve
znění přijatém Evropskou unií (EU).

Konsolidovaná účetní závěrka byla schválená představenstvem dne 30. dubna 20 15.

Východiska pro přípravu

Konsolidovaná úćctní zźlvěĺka byla sestavena dle zźsady účtování v pořizovacích cenách. Výjimku tvoří investice do
nemovitostí, finanční nĺĺstroje oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráý, realizovatelĺźl finanční aktiva a deĺivźtý,
které j sou oceněny reálnou hodnotou.

Konsolidovaná ič,etní ztxěrkaje v měně Euľo zaokľouhlené na nejbližší tisíce. Účetní metody jsou konzistentně používané
Skupinou ajsou shodné s metodami poużívanými v předchozím roce.

Srovnatelné údaje pľo minulý ľok představují űdaje zkonsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GRQUP,
a.s., kteráje původní mateřskou společností Skupiny (viz bod l' obecné informace).

Účetní 
'álrě.ky 

připraveny v souladu s Mezinárodními standaĺdy účętního ýkaznicví vyžaduji uplatnění rtvĺých odhadů,
předpokladů a úsudků, které ovlivňují vykázané hodnoĘ aktiv' závazkŕL l"ýnosů a nlĺkladů. Skutečné výsledky se budou
pravděpodobně odchylovat od těchto odhadů. Významné účetní odhady a úsudky vedení se značným rizikem, že budou
potřebné úpľaly v materiální výši, jsou popsány v bodě 3. Rozhodující účetní odhady a předpoklady.

odhady a související předpoklady jsou pruběžně přehodnocovĺíĺy. Pokud se přehodnocení účetních odhadů vztahuje jen
kúěetnímu období, vkterém k přehodnocení došlo, vykĺáže se vtomto období' Pokud přehodnocení ovlivní období, ve
kterém k němu došlo ataké nĺísledující období, vykáŽe se v období, kdy k němu došlo a i v nasledujících obdobích.

Následující standaľdy, rÍpravy standardů a interpretace jsou popľvé účinné pľo účetní období končící 3l. pľosincem
2014 a byly pouŽity při sestavení konsolidované účetní závěrky Skupiny:

.ÚpravaIAS j2ZapočteníJlnančnĺchaktivafinančníchzdvazh)(úěinĺáproročníúčetníobdobí začíĺajícil. ledna2014
nebo později; pouŽije se retrospektivně. Dřívější použití je povoleno, avšak je třeba zĺĺroveň meřejnit dodatečné informace
dle poŽadavků novęlizace IFRS 7 Zveřejňování,-Zapoětení finančních aktiv a finančníchzźĺ,lazkil). Novela nęzavádiĺovźt
pravidla pro započtení finančních aktiv a lrnančních záyazktl, nýbrž objasňuje kitéria pľo započtení s cílem vyřešit otŁku
jejich nejednotného uplatňovrłní. Novela objasňuje, že účetní jednotka má okamžitě vymahatelné právo na zapoćteĺí,
pokud toto pĺávo:
- není podmíněno budoucí událostí a
- je vymahatelné jak za normálních okolností, tak i v případě neplnění, platební neschopnosti nebo úpadku účetní

jednotky a všech protistran.

Tento standard nemáýznamný dopad na konsolidovaĺou účetní závěľku'

. Úprava IAS 36 _ Zveřejnění zpětně získatelné čásĺtq u nefinančních aktiy (účirľlá pľo toční účetní období začínajicí
l. ledna 2014 nebo později; použije se retrospektivně. Dřívější použitíje povoleno, avšak účetníjednotka nepouŽije tuto
novelu v obdobích (včetně srovnávacích období), v nichŽ zźroveí nepoužije IFRS 13)' Tato novela objasňuje, Že zpětně
získatelné črástky by měly být zveřejňovĺány pouze u těch jednotliých aktiv (včetně goodwillu) či penězofvomých
jednotek, u nichŽ byla v pruběhu účetního obdobĺ zaúčtovĺáĺa či odúčtovźna ztráta ze snížení hodnoty. Tato novela také
vyŽaduje, aby byly zveřejněny nrásledující doplňující údaje v případě' že v účetním období došlo k zaúčtovĺĺní či zrušení
sníŽení hodnoý jednotliých aktiv (včetně goodwillu) či penězotvomých jednotek a zpětně získatelná črĺstka vychfuí
z ĺeéiné hodnoĘ snížené o nrĺklady na pĺodej:

- úroveň hieraľchie reálných hodnot dle IFRS 13, v jejimź ľámci je zaÍazęno ocenění aktiva či penězotvoľné jednotĘ
reálnou hodnotou;

- v případě ocenění reálnou hodnotou zaÍazenýchv hieraĺchii ĺeálných hodnot do Úrovně 2 a 3 - popis použiých metod
ocęňovĺíĺí a případných změn těchto metod oceňoviĺní spolu s důvody, které k těmto změnrĺm ved|y;

- v případě ocenění ľeálnou hodnotou zaÍazených v hieraĺchii reáIných hodnot do Úrovně 2 a 3 _ vęškeré klĺčové
předpoklady (tzn. předpoklady, na které je zpětně získatelná částka nejcitlivější) pouŽité při stanovení reálné hodnoty

1l
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snížené o náklady na prodej. Pokud se reálná hodnota snižená o náklady na prodej stanoví metodou současné hodnoĘ
měla by se zveřejnit diskontní sazba (sazby) použitá při stávajícím i předchozím ocenění.

Tento standard nemá ýznamný dopad na konsolidovanou úěetní závěrku'

C Novela IAS 39 _ Novace derivátů a pokračování zajišťovacího účetnictví (učinná pro ľoční účetní období zač,inajici l. ledna
20l4 nebo později; použije se retrospektivně. Dřívější použití je povoleno, avšak účetní jednotka nepoužije tuto novelu
v obdobích (včetně srovnávacích období), v nichŽ zĺíroveň nepoužije IFRS l3). Novelizace umoŽňuje pokačování
zajišťovacího účetnictví v situaci, kdy je v důsledku právnĺch předpisů u dęrivátu, kteý byl označęn jako zajišťovací
nĺĺstroj' pľovedena novace s cílem provést cleaÍing u cęntĺální pĺotistrany, a to pokudjsou splněna niásledující kitéria:
- novaceje provedena v důsledku právních předpisů;

- protistrana provádějící clearing se stanę novou pľotistľanou všech původních protistran deľivátového nástroje;
- změny podmínek deľiváfu se omezují nazměny nezb7Ąné k nafuazęní protistľany.
Tato novela nemáýznarnný dopad na konsolidovanou účetní závěrku.

V květnu 2011 byl vydán balíček pěti standardů o konsolidaci, společných ujednríních, přidružených podnicích a
zveřejňovĺíníinfbrmací,ktenýobsahovalstandardyIFRS 10, IFRS ll, IFRS 12, IAS27(revidovanývĺoce20ll)aIAS28
(revidovaný v roce 201 1).

l IFRS l0 Konsolidovaná účelní zóvěrka nahrazuje č,ásti standardu IAS 27 Konsolidoyanó a individuální účetní závěrka,
kteý se zabýval konsolidovanými účetními zźxěrkami. Inteęretace SIC-]2 Konsolidace jednottE nldštního uľčeníby|a
zrušena při vydrłní IFRS l0. Dle IFRS l0 jiŽ existuje pouze jedna bźae pro konsolidaci, a tou je kontľola (ovládlání).
IFRS l0 téŽ obsahuje novou deťrnici konholy, která zahĺnuje tři části: (a) investoľ má moc nadjednotkou, do níž bylo
investováno, (b) je vystaven vaľiabilním ýnosrim nebo má právo na Ęto ýnosy na základě své arrgažovanosti v jednotce,
do níŽ investoval, a (c) má schopnost vynżiyat moc nad jednotkou, do níž bylo invęstoviáno, k ovlivnění ýše sých
výnosů. IFRS l0 též nově obsahuje podrobné pokyny určené k řešení složitějších případů.

o IFRS 1 ] Společná ujednóní nahrazllję IAS 3l Účasti ve společném podnikĺźní. Standaĺd,IFRS l l se zabývá tím, jak má být
klasiÍ'ikovrĺno společné ujednaní, které je spoluovládané dvěma nebo více stranami. Interpretace SlC-13 Spoluovlódané
jednotĘ _ nepeněžnĺ vklady spoluvlastníka byla zrušena při vydáĺí IFRS ll. Podle IFRS ll jsou společná ujednání
klasifikovĺĺna jako společné činnosti nebo společné podniky, v závislosti na pľávech a povinnostech stran společných
ujednaní. oproti tomu dle IAS 3l byly klasifikovány tři typy společných ujednĺĺní: spoluovládanéjednotĘ spoluovládaná
aktiva a spoluovládané činnosti. Kĺomě toho IFRS l l vyžaduje, aby byly společné podniky účtovĺĺľry ekvivalenční
metodou, zatimco dle IAS 3l mohly bý bło účasti účtovrĺľry buď ekvivalenční metodou, nebo metodou poměrné
konsolidace.

o IFRS ] 2 Zveřejnění podílů v jiých účelních jednotlaich je starrdaľd o zveřejňoviíní informací a platí pro účetní jednotĘ
které mají účasti v dceřiných podnicích, společných ujednĺĺních, přidruŽených podnicích ďnebo nekonsolidovaných
strukh.rrovaných účetních jednotkách. obecně jsou poŽadavĘ na zveřejňované informace dle IRFS 12 ľozsrĺhlejší neŽ
v současných standaĺdech.

Vedęní skupiny přijalo týo standardy při sestavení konsolidované účetní závěrky pro roční účetní období začinajíci
1. ledna 2014 dle poŽadavku EFRAG (Europeaĺr Financial Repoľting Advisory Group). Použití IFRS l0 a IFRS l l nemá
žádný dopad na konsolidovaný uýkaz o finanční pozici; přijetí IFRS 12 Skuplnou vyžaduje rozsĺĺhlejší zveÍejněni v účetní
záv ět ce za r oční účetn í obdobĺ zač,inajíci l . ledna 20 l 4.

. Novela IAs 28 (20I]) - Inyestice do přidružených společnostĺ a společných podniłrž (Novelizace účinná pro roční období
začinajicí l. ledna 2014 nebo později; použije se retrospekÍivně. Dřívější použitíje povoleno, pokud bude dřívější použití
aplikovĺĺłro také u standardů IFRS l0. IFRS 1l, IFRS l2 a IAS 27 (2011)). standard IAs 28 (2008) byl novelizován
v omezeném rozsahu:

- Přidružené společnosli a společné podnilql držené kprodeji. Standard IFRS 5, Dlouhodobd aktiva drženó k prodeji a
ukončovanĺ! činnosti' se vztahuje na investici, nebo část investice, do přidružené společnosti či společného podniku,
která splňuje kritéľia pro klasifikaci jako držená k prodeji. V případě jakékoliv zbývající části investice, která nebyla
klasifikovanajako dľŽená kpľodeji, se použije metoda ekvivalence, dokud nebude předmětná ćźst držená k prodeji
prodĺíľra' Po prodeji bude jaĘkoliv zbýva1ícÍ podíl účtovĺín metodou ekvivalence, pokud je zbývající podíl i nadále
přidruŽenou společností či společným podnikem.
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- Změny podílů držených v přidružených společnostech a společných podnicĺch. Dříve standardy IAS 28 (2008) a
IAS 3 1 stanovily, že ukončení podstatného vlivu nebo spoluovládáĺrí vę všech případech vede k přecenění jakéhokoliv
zbývajícího podílu, a to i v případě, kdy po podstatném vlivu nĺísleduje spoluovládĺání. Standard IAS 28 (20ll) nyní
vyžaduje, aby v takov'ých případech nebyl zbývající podíl na dané investici přeceňoviĺn.

Tato novela nemäžádný dopad na konsolidovanou účetní závěrku.

o IFRS I0 - Invesličnĺ jednotlty (liučinná pro roční účętní období zaćínající l. ledna 2014 nebo později; dřívějŠí použití je
povoleno, použÜe sę retrospektivně s ýhľadou přechodných ustanovęní')' Novely tohoto standardu byly vydĺány v říjnu
2012. Protoże Skupina nesplňuje definici investiční jednoĘ, tato novela nemá dopad na účętní závěrku Skupiny
k 31. prosinci 2014.

oIFNC2I-odvody (účinnáproročníúčetníobdobízaćinajicí l'ledna2014nebopozději;)bylavydrĺnavkvětnu2013-
Tato nová interpretace poskýuje vodítko ohledně načasoviíní vykázáni zźLyazkľ uhĺadit odvod uloŽený orgaĺly státní
správy, a to jak v případě odvodů, o nichž se účtuje v souladu se standardem IAs 37 Rezervy, podmíněné zźlvazky a
podmíněná aktivą tak v případě odvodů' u nichŽjejistájejich splatnost a částka. Tato interpretace se zabývá účtovĺiním
úhĺad uložených subjektrrm ze strany státu (včetně vládních agenfur a obdobných orgĺáĺů) v souladu se zákony nebojinými
právními předpisy. Nezahrnuje však daně z příjmů, pokuty a jiné sankce, zźtvazky vyplývající z obchodovĺĺní s emisními
povolenkami a úhrady, které jsou předmětem ostatních standardů. Tato interpretace nemá dopad na v.ýkaz o finanční pozici
Skupiny.

Vydané Mezináľodní standaľdy účetního výkaznictví, které nejsou účinné

Některé nové standardy, novely standardů a inteľpretace dosud nejsou účinné či dosud nebyly schváIeny EU pro rok končící
3 1. prosincem 2014 a pÍi sęstavovĺiní této účetní závěrky nebyly pouŽiý:

C IFRS 9 - Finąnční nĺźstroje. Standaľd IFRS 9 vydaný v listopadu 2009 zavádi nové požadavĘ na klasifikaci a oceňovĺĺní
Í'inančních aktiv' Novelizace IFRS 9 zŕijna2010 zahmuje nově poŽadavky na klasifikaci a oceňovĺání finančních závazki a
na j ej ich odúčtování. Hlavní poŽadavky standardu j sou nrásle duj ící :

- IFRS 9 vyžaduje, aby všechna vykźuaná finanční aktivą na něŽ se vztahuje IAS 39 Finanční nrístroje: účtovĺĺrrí a
oceňovĺłní byla nrísledně oceněna zůstatkovou hodnotou či reálnou hodnotou. Pľo dluhové nĺĺstroje, kteréjsou dľženy
v riĺmci obchodního modęlu, jehož cílem je drżet nástroję za účelem inkasovĺĺní smluvních peněžních toků, a které
generují smluvní peněžní toky představující ýIučně platby jistiny a úroků z dosud nesplacené jistiny, specificky platí,
Že se obvykle oceňují zůstatkovou hodnotou na konci následujících účetních období. Všechny ostatní dluhové niástľoje
a investice do vlastního kapitálujsou oceňoványjejich reálnými hodnotami na konci následujících účetních období.

- ZisĘ ći ztráty z přecenění finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se účfují do výsledku hospodďení,
s v{imkou případu, kdy u investic do akcioých nĺístrojů, kteľé nejsou drŽeny k obchodovĺlĺrí, stanoví IFRS 9 při
počátečním zaűétovéní neodvolatelnou možnost zvolit si vykazovĺní všech změn reálné hodnoty u těchto investic do
ostatního úplného výsledku. Tuto volbu je moŽné provést na individuální úľovni u jednotlivých akcii. Žádnou
z po|ožeklykźatných do ostatního úplného ýsledku nebude už později moŽné přesunout do ýsledku hospodďení.

- Co se ýče klasifikace a oceňoviĺní finančních závazkil, má IFRS 9 nejýznamnější dopad na účtovrłní o změnách
reálné hodnoty finančního závazkll (klasifikovaného jako finanční závazek oceňovaný reálnou hodnotou do zisku
nebo ztráý) přiřaditelných ke změnĺám úvěrového rizika daného závazka. U finaľrčních závazktl oceňovaných reálnou
hodnotou do zisku nebo zttáty IFRS 9 konkétně stanoví. Že l"ýše změny reálné hodnoty zźtvazkll, která je přiřaditelná
změnźlm úvěrového rizika daného závazku, s€ vykazuje do ostatního úplného ýsledku s výjimkou případu, kdy by
toto vykŁrĺní dopadů změny úvěrového ľizika do ostatního úplného výsledku vedlo ke vzniku či zvýšení účetního
nesouladu ve ýsledku hospodďení. Změny rcźtlĺé hodnoý přiřaditelné úvěrovému riziku finančního závazku nejsou
nĺísledně přesunuý do v.ýsledku hospodďení. Dle IAS 39 dříve platilo, že celková výše změny ľeálné hodnoý
Ílnančního závazkll klasiÍikovaného jako zétvazek oceňovaný reálnou hodnotou do zisku nebo ztrźlty byla vykéuźna do

ýsledku hospodďení.

Vedení Skupiny předpokládĄ že IFRS 9 bude pruotně aplikován při sestavovĺiní konsolidované účetní závěľky Skupiny za
roční účetní období začínající l. ledna 2018. Skupina vsoučasné době posuzuje dopad tohoto standardu najejí účetní
závěrku.
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. V pľosinci 2013 byly vydĺĺny dva dokumenty Zdokonalení IFRS _ pĺo cykly 2010-2012 a20ll-20l3 (oba dokumentyjsou
účinné pro ľoční účetní období začínající 1. čęrvence 20l4 nebo později). Skupina v současné době aĺlalyzuje, zda existují
novely, které mají význaĺnný dopad na její f,rnanční pozíci a ýkonnost.

. V lędnu 2014 by| vydĺán standard IFRý l 4 - Časoyé rozlišenĺ při cenové regulacl (účinný pro ľoční účetní období zaěínajÍci
1. ledna 2016 nebo později)' ProtoŽę se tento dočasný starrdard vztahuje k aktivitám regulovaným na ziĺkladě sazby, nemá
v současné době žádný dopad na účetní závěrku Skupiny.

o 1F'RS 15 Výnosy ze smluv se zdkazníĘ (účinný pro roční účetní období zać,íĺajíci l. ledna 2017 nebo později; použije se
retľospektivně. Dřívější použití je povoleno.). Nový standaĺd nďrazuje všechny dosavadní standaĺdy upravující oblast
v'ýnosů včetně IAS 18 Výnosy a IAS l l Stavebnĺ smlouvy. Cílem tohoto standaľdu je zavést jednotrrý a komplexní model
pľo vykazovríní ýnosů ze všech smluv se zál<azníky, a tím zlepšit srovnatelnost v rĺáÍnci odvěfuí, napříč odvěwími a napříě
kapitálovými trhy. Tento standaľd zahmuje zźsady, které účetní jednotka aplikuje s cílem staĺrovit ocenění výnosů a
načasování, kdyje vynos vykźaźtn. Primáľní zásadouje skutečnost, Že účetníjednotkavykáże výnosy za účelem zachycení
přenosu zboží a sluŽeb na zćl<aznika v částce, na kterou má účetníjednotka dlę svého očekávání nĺĺrok výměnou za toto
zboží a stužby. Při aplikaci staĺdafdu použijí účetníjednotky pětikrokoý model:

- identifikace smlouvy (smluv) se zákazníkem;
- identifikace samostatných plnění ze smlouvy;
- určęní ceny traĺrsakce;
_ alokace ceny transakce najednotlivá plnéní zę sm|ouvy;
- vykźaźlni výnosů v okamžiku (nebo jakmile) je každé jednotlivé plnění sp|ĺěno.

Výnosy z hansakcí nebo událostí, kteľé nevznikají ze smluv se zźlkaznikem, sę neřídí tímto standardem upravujícím výnosy a
měly by být nadále účtovány v souladu s jinými standaÍdy.

Skupina v současné době posuzuje dopad tohoto standaľdu najejí finanční pozici a ýkonnost.
o Novelizace 1lS / (účinná pro roční účetní období zać,ínající l. ledna 201ó nebo později. Dřívějši použitíje povoleno). Tato

novelizace IAS l obsahuje nĺásledujících pět konkĺétních zdokonalení poŽadavlđ daľrého standardu ýkajících se
zveřejňovaných informací.
Byla upľavena ustanovení ýkající se významnosti v IAS l s cílem objasnit následující:
- nevýznamné informace mohou odvádět pozomost od užitečných informací;
- kľitérium ýznamnosti se vztahuje na celou účetní závěrku;
- kľitérium významnosti se vztahuje nakaždý případ, kdy standard IFRS vyŽaduje zveŕejněni specificĘch informací'

Skupina očekává. že tato nove|izace nebude mít při pľvotní aplikaci ýznaĺnný dopad na sestavoviĺní a zveřejňoviĺní účetní
záxérky Skupiny.

o Novelizace IFRS 1 t: Účtovánĺ o nabylí účastí na společných činnostech (účinný pro roční účetní období zač,ínající 1. ledna
20l6 nebo později; pouŽije se prospektivně. Dřívější použitíje povoleno). Tato novelizacevyžaduje, aby při účtování o
nabýí účastí na společné činnosti' která tvoří podnik, byly uplatněny příslušné zźsady ýkajicí se účtováĺrí o podnikoých
kombinacích. Zźsady ýkajicí se účtování o podnikov,ých kombinacích se uplatní i při účtovĺáľlí o nabytí dodatečných účastí
na společné činnosti v případech, kdy si spoluprovozovatel ponechá spoluovládiĺní. Nabýá dodatečná účast bude oceněna
ľeálnou hodnotou. Dříve držené účasti na společné činnosti se nebudou přeceňovat. Skupina v současné době posuzuje
dopad tohoto standardu na svou finanční pozici a výkonnost.

Další nové Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a interpretace, které nejsou dosud v platnosti

Skupina předčasně neaplikovala žádné standaĺdy IFRS, pokud přijetí není povinné ke dni účetní zźtvěrky. Tam, kde
přechodná ustanovení v přijatém IFRS dávají moŽnost účetní jednotce se rozhodnolt, zda použije nové standaľdy do
budoucną či zpětně, zvolí si Skupina aplikaci standardu prospekÍivně od data přechodu. Vedení Skupiny neočekávĄ že týo
další nové standaĺdy budou mít významný dopad na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny.
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(c)

(Đ

Principy konsolidace

Dceřiné společnosti
Dceřiné společnosti jsou takové subjekty, které jsou kontrolované Skupinou. Skupina ovládá subjekt, pokud je vystavena
vaľiabilním ýnosům nebo na ně má pľávo na zźlkladě své angažovanosti v tomto subjektu a můże t1ĺto výnosy
prostřednicťvím své moci nad tímto subjektem ovlivňovat. Finanční výkazy dceřiných společností jsou zahmovĺíny do
konsolidovaných ťrnančních v'ýkazů od data vzniku kontroly do data jejího zźniku.

Přidružené podniky
PřidruŽené podniĘjsou takové subjekty' ve kteých má Skupina ýznamný vliv, nę však rozhodující, na lrnanční a pľovozní
aktivity. Konsolidované finanční oýkuy zahmují podíl Skupiny na celkových ziscích a zÍátźrch a ostatním úplném
hospodĺĺřském výsledku přidru-žených podniků účtovaných na ztl<ladě ekvivalenční metody od data vzniku podstatného vlivu
do datajeho zániku. V případě, Že podíl Skupiny naztrátě přesáhne účetní hodnofu přidruženého podniku, účetní hodnotaje
snížena na nulu a vykazovźlni nas|edných ztrćú je ukoněęno kromě případu, kdy Skupině vznikly závazky vůči danému
přidruŽenému podniku.

(iíi) Společné poĺlniky Qoint ventures)

Společné podniky jsou takové podniĘ nad nimiŽ má Skupina společnou kontrolu zalożenou na smluvní dohodě, dle které
má Skupina právo na čistá aktiva podniku, spíše než práva na aktiva podniku a povinnosti hradit jeho zćlvazky.
Konsolidované finanční ýkazy zahrnují podíl Skupiny na celkovém vykézaném ýsledku společného podniku na zĺĺkladě
ekvivďęnční metody od data vzniku společného podniku do data zĺĺniku společného podniku.

(Ą lednotĘ zvllištního určení ("SPE")
Skupina fungovala do ľoku 2013 čĺástęčně prostřednictvím jednotek zvlĺíštního určení' ve kteých neměla přímý ani nepřímý
podíl. JednotĘ zvláštního uľčení zahmuté do konsolidace byly v zásadě Ę, ze k1eých by Skupina získala většinu
ekonomicĘch benefitu v nich zakotvených nebo jimi realizovaných.

od října 2013 Skupina funguje prostřednictvím společností, ve kteých má přímý nebo nepřímý majetkový podíl.

(u) Rozsah konsoliďace
Vkonsolidaci je zahmuých 45 společností k31. prosinci 2014 (2013: 54). Všechny plně konsolidované spoleěnosti
připľavily svoje roční účetní závěrky k3l. prosinci 2014. Společnostijsou uvedeny vseznamu vbodě 44. Společnosti
v ľĺámci Skupiny. Tento seznam je vyťvořen nazźkladě vlastnické hierarchię.

Ačkoli Skupina nevlastnila podíly v jednotkách Zvláštního určení aż do roku 2013. většina ekonomicĘch benefitu jí ná|ežela
(viz úč,etní zĺĺsada (c) (iv)).

(vi) Eliminace transakcí v rdmci konsolidace
Vnitľopodnikové zůstatĘ, transakce a z nich lyplýající nerea|izované zisky (ztráty) jsou vyloučeny během sestavováĺrí
konsolidovaných finančních ýkazi. Neľealizované zisky vyplývající z traĺlsakcí s přidruženými a společnými podniky jsou
eliminoviány do ýše podílu Skupiny v těchto podnicích. Nerealizované zisky vyplývajícĺ z transakcí s přidruŽenými podniky
jsou eliminovány proti investicím v přidružených podnicích. Nerealizované ztráĘ jsou eliminovány stejným způsobem jako
neľealizované zisky, alejenom v rozsahu zpětně získatelné čĺĺstky.

(vi) Metodĺ okvizice
Akvizice dceřiných společností jsou účtovány pomocí metody akvizice. Plnění za každou atęvizici je oceněno jako součet
reálných hodnot (ke dni nab}tí) daných aktiv, vzniklých nebo podmín ěných zźtvazktl a niĺstrojů vlastního kapitálu vydaných
Skupinou lorili ýměně za kontrolu na nabývaném subjektu. Naklady spojené s akvizicí jsou účtovány proti účtum nákladů a
ýnosů v čase vzniku.

Identifikovatelná aktivą zźlvazky a podmíněné zétvazky nabývaného subjektu, kteľé sptňují požadavky IFRS 3 jsou
oceňovĺíĺy reiĺlnou hodnotou ke dni akvizice. Goodwill se oceňuje jako přebýek souhmu převedeného plnění, sumy
nekontrolních podílů nabyvatele na nabývaném subjektu a reálné hodnoty podílu nabyvatele na vlastním kapitálu
nabývaného subjektu, kteý nabyvatel držel před akvizicí, nad rozdílem hodnoty identifikovatelného nabytého majetku a
převzaých zéyazktl' ke dni akvizice

(iĐ
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Jawkoliv nekontrolní podíl na nabývaÍlém subjektu se oceňuje proporcionálně jako podíl na čistém identifikovatelném
majetku nabývaného subjektu. Goodwill vzniklý vdůslędku podnikové kombinacę je vykźuźnjako aktivum, ktęré sę
neamoľtizuje, ale je nejméně jednou ročně posuzovĺín z hlediska snížení hodnoty.

Pokud je podniková kombinace dosažena po etapách, dříve nabyé podíly Skupiny v nabývaném subjektu jsou ke dni
akvizice přeceněny reálnou hodnotou (tj. ke dni' kdy Skupina získala nad subjektem kontrolu) a případný výsledný zisk nebo
ztrtftajsollzachyceny pĺoti účtrim nakladů a ýnosů.

(ýiiĐ Ztrdta kontroly
Po ztrtĹé kontroly Skupina odúčtuje aktiva a závazĘ dceřiné společnosti, nekontrolní podíl a ostatní položky z vlastního
kapitálu, které se vztahĄí k dceřiné společnosti. JaĘkoliv přebyek nebo deficit vmiklý ze zftáĘ kontroly se vykiáže ve
výkazu zisku a ztrtlty. JestliŽe Skupina následně drží zbývajicí podíl v původně dceřiné spoleěnosti, tak tento podíl je ocęněn
reálnou hodnotou k dafu ztráý kontĺoly. V závislosti na výši zbývajiciho podílu je o něm účtováno jako o investici
ocęňované ekvivalęnční metodou nebo ľealizovatelném Íinančním aktivu.

(Ę Daňoý efekt zahrnutí kapitttloýchfondů konsoliďovmých dceřiných společností
Konsolidovaná rĺčetní závěrka nezahmuje daňové efekty, kteľé by mohly vzniknout převodem kapitálových fondů
konsolidovaných dceřiných společností do účętnictví mateřské společnosti, protoŽe se v dohledné budoucnosti nęočekává
žádné ľozdělení zisků nezdaněných u zdroje a Skupina předpokládĄ že kapitĺilové fondy budou uŽity jako zdľoj
samotjnancovĺĺní každé konsolidované dceřiné společnosti'

(x) Sjednocení účetních postuplů

Účetní principy a posfupy uplatňované v účetních závěrkźrch konsolidovaných společností byly při konsolidaci sjednoceny a
jsou v souladu s účetĺrími postupy používarrými v mateřské společnosti'

Cizí měny

Transakce v cizích měnóch
Položky zahrnuté ve finančních výkazechkaŽdé účetní jednoĘ ve Skupině jsou měřeny ve měně primĺí,rního ekonomického
prostředí, vę ktęrém účetníjednotka t-unguje (funkční něna)'

Transakce v cizích měnách jsou přepočteny do funkční měny měnoým kurzem aktuálním ke dni transakce. Pęněžní aktiva a

zćxazky denominované v cizí měně jsou přepočteny do funkční měny kurzem platným ke dni účetní závérky.

Kurzové ĺozdíly vyplývající z přepočtu jsou účtoviĺny do zisku nebo ztrźĺĘ. Nepeněžní aktiva azźlvazky denominovány v cizi
měně, které jsou oceněny v historických cenách, jsou přepočteny do funkční měny kuľzem platným ke dni transakce.
NepeněŽní aktiva a závazky denominoviĺĺy v cizí měně, které jsou oceněny reálnou hodnotou, jsou přepočteny do tlrnkční
měny kuĺzem platným ke dni' kdy byly určeny reálné hodnoý.

G, Účetní zóvěrhy zahraničních operací
Konsolidovaná účetní závěrkaje v měně Euro' kteráje pľezentační měnou Skupiny.

Aktiva a ztlvazky ze zahraničnich opeĺací včetně goodwillu a úprav reálné hodnoý vzniklé při konsolidaci' jsou přepočteny
na eura měnoým kurzem platným ke dni účetní závěrky. Výnosy a náklady zę zattanič,ních operací jsou přepočteny na ęura
měnovým kuĺzęm platným ke dni těchto traĺrsakcí. Kuĺzové ľozdíly vyplývající z přepočtu jsou přímo zahmuty v ostatním
úplném výsledku.

(iii) Wožené derivdty
Hybrídní finanční nrłstroje jsou kombinací nederivátových hostitelských smluv a derivátoých finančních nástrojů (vložené
derivátý. Zavč,iých podmínek IAS 39 Finanční nástroje: úětování a oceňoviiní vyžaduje, aby komponenty představující
vložený deĺivát byly od hostitelské smlouvy odděleny a vykazovaly a oceňovaly se reĺílnou hodnotou samostatně. Změny
hodnot budou zachyceny ve výkazu zisku a ztrtiy.

(d)

(Đ
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(e) Finanční nástroje

(Đ Klasiftkace
Finanční nástroje oceřlované reólnou hodnotou do zisku nebo ztróty jsou ý nástroje, které Skupina drżí převźlžně za účelem
dosżení krátkodobých zisků. Týo zahmují investice a derivátové smlouvy, které nejsou uľčeny k zajištění a ani fakticĘ
nejsou zajišťovacími nastroji, a záyazl<y zkrźúkých prodejů finančních nástrojů.

Úvěry a zálohy postqltnuté bankĺźm a klientůmjsou nederivátová Íinanční aktiva s fixními nebo jednomačně určitelnými
platbami nekótovanými na aktivním trhu, které nejsou klasifikovĺíny jako finaĺrční aktiva realizovatelná nebo drŽená do
splatnosti nebo jako finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo zháĘ.

Finanční aktivą držeruź do splatnosti jsou nederivátová aktiva s fixními nebo jednoznačně určitelnými platbami a s pevnou
splatností, která Skupina zamýšIí a záĺoveň je schopna drżet až do jejich splatnosti.

Finančním aktivem realizovatelným se rozumí takové nedeľivátové aktivum, kteľé není finančním aktivem oceňovaným
reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty ani úvěľem poskpnuqim bankám nebo klíentum ani finančním aktivem dĺženým do
splatnosti.

@) Účtovúní
o finančních aktivech oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráĘ arealizovatelných lrnančních aktivech se účtuje
ke dni' kdy se Skupina zaváže ke koupi těchto aktiv. Pľavidelné nĺĺkupy a prodeje finančních aktiv včetně aktiv držených do
splatnostijsou účtovány ke dni realizace obchodu.

|Jvěry a záIohy poskýnuté bankĺiľn a klientům jsou účtovány ke dni, kdyjsou posĘĺtnuté Skupinou'

(iii) oceňovóní
Finanční nástroje jsou oceňovĺány při prvotním zaíčtovźní ľeálnou hodnotou. V případě finančních nástrojů, které nejsou
oceňovány reálnou hodnotou do zisku nebo ztrĘ, se toto oceněn í zýši o v tľansakční náklady přímo přiřaditelné obstarĺĺní
nebo vydaní finančních nástrojů.

ReáIna hodnotaje ceną kteĺá by bylapÍijata při pĺodeji aktiva nebo zaplacenapři převodu zźlvazku v řádné transakci mezi
účastníky tľhu kę dni ocenění.

Nrĺsledně po prvotním łykĺŁaní jsou finanční aktiva oceňována jejich ľeĺĺlnou hodnotou kromě úvěru azćioh poskytnuých
klientům, aktiv držených do splatnosti a někteých nekótovaných majetkoých cenných papíru klasifikovarrých jako
realizovatelné, jejichžreálná hodnota nemůže bý spolehlivě určeną a tak jsou oceňovĺány amortizovanou hodnotou, nebo
pořizovací cenou. Po prvotním vykázulí jsou finanční závazky oceňoviíny amortizovanou hodnotou kĺomě finančních
zźuazkŕl oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztrźúy' Při oceňovĺĺní amortizovanou hodnotoujsou veškeré rozdíly
mezi pořizovacími náklady a nominální hodnotou vykazovány ve ýkazu zisku a ztrźlý po dobu trvríní příslušného aktiva
nebo závazkll s použitĺm metody efektivní úľokové míry.

(iv) Principy oceňovóní reólnou hodnotou
Reálná hodnota finančního nrĺstĄe je stanovena na zćl<ladě tržni ceny kótované na aktivním trhu ke dni účetní závěrky.
Transakění náklady nejsou uvaŽovĺáĺy. Pokud není cena z aktivního tľhu k dispozici, reá,lná hodnota finančního nástroje je
odhadnutavędením pomocí oceňovaciho modelu' resp. pomocí metody diskontovaných peněžních toků

Při pouŽití metody diskontovaných peněžních toků jsou budoucí peněžní toky odhadnuý managementem. Jako diskontní
sazba je pouŽita sazba z aktivního trhu platná ke dni účetní závěrky pĺo niistroje s obdobnými podmínkami. Při pouŽití
oceňovacího modelujsoujako vstupy modęlu použita relevaĺltní tržní data platná ke dni účetní závěrky.

(u) Zisky a ztilíty z nósledného přecenění
Zisky a ztĺáý vyplývající ze změny v reĺálné hodnotě jsou účtováĺry do ýkazu zisku a ztrźúy pro nĺástroje oceňované reálnou
hodnotou do zisku nebo ztrźlý a přímo do ostatního úplného ýsledku jako rozdil' z přecenění u realizovatelných finančních
aktiv. Kumulované zisky nebo ztráty z přecenění ľealizovatelných aktiv, které byly původně vykźľ;źny v ostatním úplném
výsledku, jsou odúčtovrĺny do výkazu zisku a ztrtúy v momentě prodeje. Útokové výnosy a nrĺklady zľealizovatelných
cenných papírů jsou účtovĺány do výkazu o úplném výsledku použitím metody efektivní urokové míry.Yiz účetní metody
bod (e) vii pro účtování ziskiaztrti z nĺáslędného přecenění zajišťovacích nástrojů.
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(vi) odúčtovdní
Finanční aktivum se odúčfuje v případě, Že Skupina ztratí kontrolu nad smluvními právy obsaženými v tomto finančním
aktivu. Tato kontrola je zttaceną pokud jsou tato práva uplatněną pokud zaniknou nebo pokud se jich Skupina vzdźl.
Finanční závazek je odúčtován, kdyż zźuazky Skupiny uĺčené ve smlouvě vypľší, jsou splněné nebo zrušęné.

Finanční aktiva realizovatęlĺä a finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo zlĺćlý jsou vpřípadě jejich
prodeje odúčtovrĺna ke dni' kdy se Skupina zavźrŽe k prodeji těchto aktiv. Současně je účtováno o vzniku pohledávky za
kupujícím.

Finanční aktiva držená do splatnosti a úvěry a zálohy poskýnuté bankám a klientum jsou odúčtovĺíny ke dni, kdy je Skupina
prodá.

@Ę Účtovóní zajišt'ovacích ndstrojlů
Zajišťovaci nastroje, které se skládají z deľivátu spojených směnoým rizikem, jsou klasifikovány jal<o zajištění peněžních
toků (aĺlgl. cash-flow hedge) nebo zajištění reálných hodnot (angl. faiľ valuę hedge).

Skupina formálně dokumentuje zajišťovací vztah stejně jako všechny cíle řízení rizik a strategie se zajišťovacím vztahem
spojęné' a to od vzniku zajišťovacího vztahu. Skupina také pravidelně vyhodnocuje efęktivnost zajišťovacího nrístroje při
kompenzaci rizikazměn reálné hodnoty zajišťované položky nebo peněžních toků přiřaditelnýchkzabezpečovanému riziku.

V přÍpadě zajišťovĺĺní peněžních toků se zisky nebo ztráq z efektivní črĺsti zajištění vykazují přímo v ostatním úplném
výsledku a neeÍ'ektivní část zisků a ztrźLt zę zajišťovacího nástroje je vykźľ;źnave ýkazu zisku a ztráty' Pokud zajišťovací
nástroj přestane plnit podmínky pĺo účtovĺiĺí o zajišťovacích nástľojích, vypršelajeho platnost nebo byl prodaný, byl zrušený
nebo neuplatĺrěný, nebo označ,ený zazrušený, tak se o zajišťovacírn nĺĺstroji přestane účtovat. Pokud se výský odhadované
transakce j iž nadále neočekávĄ fond z přecenění vypl;iĺající ze zajišťovacích nĺĺstrojů je překlasifikovĺín do v.ýkazu zisku a
ztÍźiy.

V případě zajištění reálných hodnot se zisky azftáý z přecenění zajišťovacích nástrojri na reálnou hodnotu vykazují do zisku
ĺebo zÍĺáý.

(Đ Peníze a peněžní ekvivalenĘ

Penize a peněŽní ekvivalený zahrnují pokladní hotovost, zůstatky na účtech u centľálních bank a u ostatních bank a
kátkodobý vysoce likvidní finanční majetek s původní splatností do 3 měsíců včetně státních pokladničních poukŁek a
datších poukŁek, které |ze reeskontovat u cęntrálních bank

(Đ Úvěry a zálohy poskytnuté bankám a klientům

Poskýnuté úvěry a zźllohy pochźaejíci ze Skupiny jsou klasifikovány jako úvěry a zźtlohy vzn1klé ve Skupině. Úvěry a
záIohyjsou evidovány sníŽené o opravné po|ožky, aby odrážely odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu (viz,(lč'etní zásada
Ű).
Skupina zatazuje všechny své pohledávky zakliený do 5 zźkladních kategorií stanovených Vyhláškou Čľs e. ś3/2014, a
to na pohledávky bez selhání v kategoriích standardní a sledované, a pohledávky se selhĺłním v kategoriích nestandaĺdní,
pochybné a ztÍtLtové. Kategoĺizace klienta zohlędňuje jak kvalitativní, tak i kvantitativní kritéria pro hodnocení kvaliĘ
úvěrového případu.

Mezi zmíněná kľitéria se zahmují nĺásledující:
- ýznarnné finanční problémy ęmitenta nebo dlužnĺka;
- porušení smlouvy, jako např. prodlení s platbami úľoků nebo jistiny či jejich nezaplacení;
_ úleva udělená věřitęlem dlužníkovi z ekonomicĘch či jiných právních drivodů souvisejících s finančními obtížemi

dlužníką kterou byjinak věřitel neudětil;
- pravděpodobnost konkurzu či jiné finanční ľęstrukturalizace dlužníka;
- zĺĺnik aktivního trhu pro toto finanční aktivum z důvodu finančních potíží; nebo
- pozorovatelné údaje značící, žę došlo k měřitelnému poklesu odhadovaných budoucích peněžních toků ze skupiny

finančních aktiv po okamžiku prvotního zaűétovźní těchto aktiv, přestože zatím ĺeni možné tento pokles zjistit u
jednotliých finančních aktiv ve skupině;

-a jiĺtl^
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Individuálně posuzované opravné položlql
Na zĺĺkladě pravide|ných hodnoceníjednotlil"ých pohledávekjsou v}.tvářeny individuální opravné položky k těm úvěrům a
zát'ohtlm, u kterych bylo identifikovilno snížení hodnoý, čímž se pohledávka sníží na zpětně získatelnou čĺistku.
Ke zhodnoceni návratnosti takového úvěľu používá Skupina především účetní ýkazy klienta a své vlastní aĺalýzy'
Tvoľba opravných poloŽek snížená o čerpání během účetnĺho období je účtovĺána do ýkazu o úplném v.ýsledku. V případě,
Že je úvěr nedobyný, je odepsĺĺĺ. Pokud v,ýše znehodnocení následně poklesne v důslędku udáosti, kÍerá nastďa po
zaúćtovźní opľavné poloŽĘ je opravná poloŽka zpětnězaűčtovánave prospěch ýkazu o úp|ném ýsledku.

P or tfo l iově posllzov ané op r avné po ložĘ
Poľtfoliové opravné potožky jsou vytvářeny ke ztrćúćrn z úvěru' kteĺé nejsou jednotlivě ýznamné, a kjednotlivě
ýznamným úvěrum a ostatním pohledávkám, které bylyjednotlivě posouzeny a u nichž nebylo zjištěno sníŽení hodnoý.
opravné poloŽĘ jsou pravidelně posuzovĺĺny, a to odděleně v rĺáĺnci jednotlivých poľtfolií. Poľtfoliov,ý přístup se uplatní
vpřípadě skupin aktiv spodobnými chaĺakteristikami ľizik scílem stanovit, zda jetřeba vývořit opravnou položku kvůli
ztrátoým událostem, o nichŽ existuje objektivní důkaz, ale jejichŽ vliv se dosud neprojevil v rĺárnci posouzení jednotliých
úvěrů.

Při uľčení potřebné výše opravných položek provádí vedení odhad pľavděpodobnosti splacení jednotlivých úvěru s
přihlédnutím k hodnotě Zajištění úvěru a možnosti Skupiny toto zaiištění realizovat.

Smlouvy o prodeji se závazkem zpětného odkupu

Cenné papíry prodané se závazkem k jejich zpětnému odkupu za předem stanovenou cenu (repo operace) jsou nadále
zahrnuty ve ýkazu o finanční pozici a čĺástka získaná převodem cenných papíru v rámci repo opelace je účtoviĺľla do
zźpazkil' Cenné papíry nakoupené se závazkem k jejich zpětnému prodeji (reveľzní repo operace) nejsou ve ýkazu o
finaĺční pozici zachyceny' přičemž se zaplacená částka zaúčtuje jako úvěr. Rozdíl mezi pořizovací cenou a prodejní cenou je
povaŽovful zairok a časově se rozlišuje po dobu trvání kontľaktu. o ľepo operacích areverznich repo operacích se účtuje v
okamŽiku vypořádání kontraktů.

Vzájemný zápočet finančních aktiv a závazktl

Finanční aktiva a závazky jsou vzájemně zapoěteny a vykázćny ve ýkazls o finaĺrční pozici na nętto bĺŁi tehdy, když má
Skupina pľávně vyrutitelný nĺĺĺok na započtení příslušných črístek a když exisfuje záĺněr vypořádat transakce vyplývajicí z
kontrakhr na netto bŁi nebo rea|izovat pohledávku a současně vypořádat zźtvazek.

Snížení hodnoĘ

Účetní hodnota aktiv Skupiny mimo odloženou daňovou pohledávku (viz účetní zĺĺsada (x)) je prověřována vždy ke dni
účetní závěrky pro posouzení existence důvodů pro snížení hodnoý. Pokud existuje takoý důvod, je odhadnuta výše zpětně
získatelné částky aktiva. Goodwill a nehmotný majetek, ktery má neomezenou dobu Životnosti, nepodléhají amortizaci, ďe
každoročně se testují na snížení hodnoý v rámci penězotvoméjednotky, do které patří.

Ztrtĺtaze sníŽeni hodnoýje účtována vżdy,když účętní hodnota aktiva nebojeho penězotvoméjednotky přesáhnejejí zpětně
získatelnou čĺĺstku. SníŽení hodnoty je účtováno do výkazu ziskllaztráý.
Skupina pravidelně posoudí, zda neexistují objektivní drikazy o tom, že došlo kę snížení hodnoĘ finančního aktiva nębo
skupiny lrnančních aktiv. Hodnota finaĺlčního aktiva nebo skupiny finančních aktiv se považuje za sníženou pouze tehdy'
když existuje objektivní důkaz snížení hodnoý v drisledkujedné nebo více událostí, ke kteým došlo po pľVotním zaűćtovtní
aktiva (,,zhátová událost"), a když tato ztrźúová událost (nebo události) má vliv na odhadované budoucí peněžní toky
finančního aktiva nebo skupiny finančních aktiv, které lze spolehlivě odhadnout.

Důkazy o tom, že došlo ke snížení hodnoý, mohou zahrnovat: znźlmky významných f,mančních pľoblémů na straně dlužníka
nebo skupiny dlužníku; pravděpodobnost konkurzu či jiné finanční restruktuľalizace dluŽníka nebo skupiny dlužnílcu;
prodlení s platbami úroků nebo jistiny či jejich nezaplacení; a případy, kdy pozorovatelné údaje naznaćljí, Že došlo
k měřitelnému poklesu odhadovaných budoucích peněžních toků, např. změny v objemu opožděných plateb nebo
hospodĺĺřské podmínky, které korelují s prodleními.

Poskytnuté úvěry a zálohyjsou uvedené po odeětení opravných položek. opravné poloŽkyjsou staíoveny na základě bonity
a plnění ze strany dlužníka azvtůeni hodnoý případného kolaterálu nebo zĺíĺuky třetí stľany.

(h)

(D

CI)
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Zpětně získatelná částka invęstice Skupiny do cenných papírŮ držených do splatnosti a pohledávek oceňovaných
amortizovanou hodnotou je vyčíslena jako současná hodnota očekávaných budoucích peněžních toků diskontovaných
původní efektivní úrokovou mírou. (tj ' úrokovou míľou vypočtenou při prvotním zaúčtoviáĺí těchto finančních aktiv).

Zpětně získatelná částka jiných aktiv je větší ze dvou hodnot, a to z jejich ĺeálné hodnoý po odečtení nĺákladů na prodej a
hodnoty vyplývající zlżiváni' Při stanovęní hodnoty vyplývající zllżivźní jsou očekávané budoucí peněŽní toky
diskontoviĺny najejich současnou hodnotu při pouŽití diskontní sazby před zdaněnim, kterźĺ odráżí současnou tržní časovou
hodnotu peněz a speciÍická rizika spojená s aktivem. Pľo aktivum, které negeneruje značně nezávis|é peněžní příjmy, je
zpětně získatelná čĺístka určena pro penězotvornou jednotku, ke kteľé aktivum patřĺ.

Ztĺtúa ze sníŽení hodnoý v souvislosti S cennými papiry drżenými do splatnosti nebo pohledávkami v amortizované hodnotě
je odúčtovĺáĺą pokud nĺísledné zýšení zpětně získatelné částky muŽe být objektivně spojené s udalostí, kteĺá nastala po
zaúčtováĺí ztrtLty ze sníŽení hodnoĘ.

Ztráta ze sníŽęní hodnoty investic do majetkov.ých cenných papírů klasitikovaných jako realizovatęlná tlnanční aktiva není
odúčtoviána přes ýkaz zisku aztráĘ' Pokud je ľeálna hodnota dluhového nrłstroje' kteý je klasifikovaný jako realizovatelný,
zýšena a toto zvýšení je objektivně spojené s událostí, která nastala po zauétovtni ztráÍy ze snížení hodnoty ve ýkazu zisku
a ńrétĘ, pak je ztźtta ze snížení hodnoty odúčtovĺáną přičemž hodnota je odúčtována z výkazu zisku a ztÍźLty.

Ztrátaze snížení hodnoý goodwillu se neodúčĘe.

V souvislosti s ostatními aktivy je ztráta ze sníŽení hodnoý odúčtovĺáĺa tam, kde existuje nćnnak, že sniženi hodnoý již
neexistuje anastalazměna v odhadu, kteý byl poużiý na určení zpětně získate|né črĺstky.

Ztĺátaze snížení hodnoty může být odúčtovĺínajen do té výše, aby účetní hodnota aktiva po odúčtování nepřevýšila účetní
hodnoľu, která by bylavykźutna po zohlednění odpisů a amortizace, pokud by nebyla vykĺŁ aná ztrźúaze sníŽení hodnoý.

(k) Aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

Dlouhodobý majetek anebo skupiny majetku azáyazkŕl na vyřazeníjsou klasifikovanéjako držené za účelem prodeje' pokud
je vysoce pravděpodobné, že budou ľealizované spíše prodejem než pokačujícim uživźnim.

Hned před klasifikací jako aktiva dĺžęná za účelem prodeje jsou aktiva nebo komponenty vyřazované skupiny oceněny
v souladu s účetními pravidly Skupiny. Nĺístedně jsou majetek nebo vyřazované skupiny oceněny nižší hodnotou zjejich
účetní hodnoý a reálné hodnoý sníŽené o náklady na prodej. Jakakoliv ztÍźúa ze snížení hodnoĘ ,łyÍazované skupiny je
nejprve přidělena poloŽce goodwill a potom ke zbylému majetku azáyazktlm na poměrném zá/ľiladě s tou vĺýjimkou, že ztráÍa
není alokována do zásob, finančního majetku, odložené daně, zaměstnanecĘch požitků a investic do nemovitostí' které jsou
nadále oceňované v souladu s ostatními účetními zźsadani Skupiny' Ztráty ze sníŽení hodnoĘ při prvotní klasifikaci majetku
jako dľženého za účelęm prodeje a niásledné zisky a ztráý zpřecenění jsou účtovĺĺny do ýkazu zisku a ztrźúy. Zisky
z přecenění se vykazujíjen do výše akumulované zttáý ze snížení hodnoĘ.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se po klasifikaci jako majetek dĺžený za účelem prodeje přestává odepisovat a
amortizovat a všechny invęstice, které byly účtovĺĺĺry metodou ekvivalence, se už nadále touto mętodou neúčĘí.
Ukončovaná činnostje součástí podnikrání Skupiny' jejíŽ pľovoz a peněŽní toky mohou býtjasně odlišeny od zbyku Skupiny
al<tęrćł

o představujejednu Ze samostatných hlavních činností nebo zeměpisnou oblast činností;
o je součást jediného koordinovaného plánu vyí'azeni samostatného hlavního předmětu podnikání nebo zeměpisné oblasti

činností; nebo
. je dceřinou společností nabyou ýhradně za účelem dďšího prodeje.

Klasifikace mezi ukončované činnosti nastává při prodeji, nebo kdyŽ činnost splní kÍitéria pro klasifikaci jako držená za
úěelem prodeje, pokud to nastane dříve.

Když je operace klasifikovaná jako ukončovanátak je výkaz o úplném ýsledku za sľovnate|né období přepľacovĺĺn, jako by
byla ěinnost ukončovaná od počátku srovnatelného období.
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(D Dlouhodobý hmotný majetek

(ł Wastněnd aktiva
Hmotný majetekje evidován v pořizovacích cenách snížených o oprávky (viz níže) a případné zÍráý ze snížení hodnoty (viz
účetní zrásada ()).

Pořizovací cena odpovídá nákladům přĺmo spojeným s pořízením aktiva. Pořizovací cena majetku vlastní ýroby zahrnuje
náklady na materiál, práci a jiné nfülady, které přímo přispěly k zpľovoznění aktiva a dosažení účelu, pro kter'ý bylo
zhotoveno, náklady na odstranění a rozebĺćni zařizenÍ a uvedení místą na kterém se nachtni. do původního stavu a
kapitalizované vypůjční naklady.

Majetek, kteý je zhotovovĺĺĺl nebo vyvíjen pro budoucí užití jako invęstice do nemovitosti, je klasifikovrán jako hmotný
majetek a evidovĺáĺl v hodnotě pořizovacích nákladů, dokud není zhotovení nebo ývoj dokončen. Nrĺsledně je majetek
klasifikovĺíľr jako invęstice do nęmovitostí.

KdyŽmají součásti nebo položĘ hmotného majetku rozdí|né doby Životnosti' takjsouĘto položky evidoványjako oddělené
položky (hlavní součrłsti) hmotného majetku.

(ii) Nlísledné ýdaje
Nĺísledné ýdaje jsou aktivovány polze za předpokladu, že je pravděpodobné, že pľo Skupinu zýší budoucí ekonomicĘ
užitek spojený s majetkem a zároveň jeho nráktady mohou bý spolehlivě oceněny. Všechny ostatní vĺýdaje včetně kaŽdodenní
údrŽby hmotného majetku jsou při jejich vynaloženi Účtovźlny do niíkladů.

(iií) odpisovóní
odpisy jsou prováděny rovnoměmě po dobu předpokládané životnosti majetku a jsou úětovany do výkazu zisku a ztĺźtty.
Pozemky nejsou odepisovĺĺny. Předpokládané doby životnosti jsou:

Budovy
Letadlo

- elektronika
- interiér
- pomocná pohonnájednotka (APU)
- trup

Zaŕízęni
Inventĺář a ostatní

40 let

3 roky
5 let

13 let

23 let
3-8let
3-8let

Metody odepisování' doby životnosti a zůstatkové hodnotyjsou posuzoviíny ročně ke dni účetní závěľky.
lJdrzbu motoru letadla vykonává třetí strana ĺa základé smlouvy, kde Společnost platí třetí stľaně za údrŽbu stanovenou
sumu. Z tohoto důvodu zůstatková hodnota motoru není nižšiĺęž účętní hodnota ke dni účetní zźuěĺky a odpisové nfülady
na motoljsou nulové.

(m) Dlouhodobý nehmotný majetek

(ł Goodwill a nehmotný majetek získaný v rdmci podnikoých kombinací
Goodwill představuje přebýek pořizovacích nfüladů akvizice nad reálnou hodnotou podílu Skupiny na čisých
identifikovatelných aktivech nabyté dceřiné nebo přidružené společností k datu akvizice' V případě akvizice dceřiné
společnosti se goodwill vykazuje v nehmotném majetku' V případě akvizice přidruženého nebo společného podniku se
goodwill zahmuje do účetní hodnoý investic do přidružených nebo společných podniku. Je každoročně testovĺán na snížení
hodnoty a je oceňován v pořizovací ceně sníŽené o kumulované ztráty ze snížení hodnoĘ. Negativní hodnota goodwillu
vznikající zailłlizice je přehodnocenaajakýkoliv zbývajicipřebýekjeúčtovĺĺ.n dovýkazu ziskuaztrźlý.
Nehmotný majetek nab}tlý v rĺĺmci podnikové kombinacę je vyktlzźlĺ v reálné hodnotě k dafu akvizice v případě. Že je
oddělitelný nebo vyplývá ze smluvních či jiných zfüonných práv. Nehmotný majetek s neurčitou dobou použitelnosti se
neamortizuje a je vykazoviĺn v pořizovací ceně snížené o případné ztráty ze snížení hodnoý. Nehmotný majetek s uľčitou
dobou použitelnosti se amortizuje po dobu pouŽitelnosti a je vykazovtn v pořizovací ceně snížené o oprávky a případné
ztrétĘ ze sníŽení hodnoty.
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(ii) Soflware a jiný nehmotný majetek
Softwaľe ajiný nehmotný majetek poÍizený Skupinouje evidov|án v pořizovacích nákladech snížených o oprávĘ (vizniże) a
nrĺklady na sníŽení hodnoty (viz účetní zrísada ()).
Jejich doby Životnosti jsou obvykle určité' Nehmotný majetek s neomezenou dobou Životnosti není amortizovĺán, ale je
každoročně testoviĺ.n na snížení hodnoý. Jeho životnost je přezkoumiána kę konci období' aby bylo moŽné posoudit, zda
okolnosti nadále potvrzují jeho neomezenou Životnost.

(iii) Amołtizace
Amortizace j účtovĺána do ýkazu zisku a ztráty rovnoměmě po dobu předpokládané životnosti nehmotného majetku kromě
goodwillu a to ode dne, kdy je majetek možné užívat. Předpokládaĺlé doby životnosti jsou:

Softwaĺe
Jiný nehmotný majetek

Yztahy se zźLkazniky

obchodní nŁev

4 ľoky
2-9let
3-20 lęt

l3-14 let

(n) Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí jsou nejprve oceňovĺány pořizovacĺ cenou a nĺás|edně reálnou hodnotou přičemž jakĺĺkoliv změna je
účtovĺłna do výnosri nebo nákladů.

Jakýkoliv zisk nebo ztrźŃaz prodeje investic do nemovitostí (vypočtené jako rozdíl mezi čisým ýnosem z prodeje a účetní
hodnotou) jsou úětovany do ýnosů nebo nĺákladů za období. kdy vznikly. Pokud byla invęstice do nemovitosti, která byla
dříve klasifikovaná jako dlouhodobý hmotný majetek, prodanĄ tak vęškeré související částĘ ve fondu z přecenění jsou
přesunuý do nerozdělených zisků.

(o) Rezervy

Rezerva se ve ýkazu o Íjnanční pozici vykazuje tehdy, má-li Skupina právní nebo věcný zźlvazek, kteý vznikl následkem
minulé události' a je-li pravděpodobné, Že splnění závazku si vyžádźĺ odtok ekonomicĘch hodnot a zfuoveřl je možné
spolehlivě odhadnout jeho hodnofu .

Skupina vykazuje ÍęzeÍvy spojené s věmostním progÍamęm pro klienty, kteý provozuje J&T BANKA, a.s. Rezerva sniŽuje
úĺokové výnosy, když jsou první body připsané ztĺkazníkovi po založení nového bankovního účtu. Ręzerva je pak drile
zvyšováną kdyŽ jsou klientovi připisovĺĺny další body dle toho' jak úívás'|užby Skupiny.

(p) Pojistné smlouvy

Pojistná smlouva je smlouvą dle kteľé Skupina příjme ýznamné pojistné riziko od jiné strany (pojistníka) tím, Že souhlasí
s kompenzací pojistníka v případě speciÍikované nejisté události v budoucnu (pojistná událost), která negativně ovlivní
pojištěného. Pojistné je ziskulé ode dne přijetí rizika aje účtowĺno jako výnos. Pro nezasloužené pojistné je tvořena ÍezeÍya'
Nĺíklady na pojistná plnění představují nĺĺroky plynoucí z událostí, které nastaly v pruběhu účetního období' a úpravy rezerv
na pojistná plněni zaptedchźaejici aběžné účętní období.

Rezervy na pojistná plnění

Rezervy na nevyplacená plnění představují odhad celkoých nákladů na v1placení všech plnění vyplývajících z pojistných
událostí, které se uskutečnily do konce účetního období. Nevyplacená pojistná plnění se vykazýi na zćkladě posouzení
jednotliých událostí a vytvoření rezeÍv na nahlĺíšené, ale nęuzavřené pojistné události (RBNS) a rezery na vzniklé, ale
nenahlášené' pojistné události (IBNR). Týo ľezervy se tvoří pro životní i neživotní pojištění

Rezerva na životnÍ pojištění

Rezerva na životní pojištění je pojistně_matematický odhad zźnazku Skupiny vyplývajícího ze smlouvy o životním pojištění.
Rezerva je vypočtena odděleně pro kaŽdou smlouvu pÍi zváženi všech zaručených pojistných plnění a bonusů, za vžiti
pojistně-matematických odhadů použiých pro výpočet sazby pojistného. Jakríkoliv ílpĺavarezeĺvyje účtoviína do zisku a
ztrźlty v období' kdy vznikla.
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(q) Zaměstnanecképožitky

Pro zaměstnanecké požitky související s ukončením pľacovního poměru se vykazuje ÍezeÍva ve výši sumy, která má bý
zaplacena vriíĺnci dlouhodobých nębo kátkodobých hotovostních bonusů nebo plránů podílů na zisku (angl' profiĺshaľing
plan), pokud má Skupina v současnosti pľávní nebo mimosmluvní povinnost zaplatit tuto sumu v důsledku poskynutí služeb
zaměstnancem v minulosti a tato povinnost může bý spolehlivě odhadnuta. Požitek je klasifikovrín jako krátkodobý, jen
pokud bude celá kategorie požitků vyrovnĺína do jednoho ľoku, jinak je vykźzźn jako dlouhodobý.

Závazky z krátkodobých požitků zaměstnanců jsou vykazovány na nediskontovulé bźul a účtují se jako nfülady v okamžiku
provedení příslušné práce zaměstnancem.

Přęcęnění ć,istého závazku z definovaných plrĺnů požitků (včetně pojistně-matematicĘch zisků aztĺćtt) je vyktaáno okamžitě
v plné ýši v ostatním úplném ýsledku.
Závazky splatné zaměstnancům, jako například sumy ýkající se nahromaděných proplacených dovolených nebo
výkonnostních odměn' jsou vykŁány jako ostatní ztuazky.

Finanční zá'ruky

Finanční zárukyjsou smlouvy, dle ktených má Skupina povinnost poskýnout určité platby za účelem odškodnění držitęle za
ztrátu, která mu vznikla, protoŽe konkétní dlužník sumu nezaplati řádně a včas podle podmínek stanovených v dluhovém
nráshoji. Závazky zťĺnaĺč,ních zĺĺruk jsou nejdřív účtovány v jejich ľeálné hodnotě a tato hodnota je po dobu trvání finanční
zĺĺruky amortizoyála. Zźxazky zfinančních záruk jsou následně vykźzźny vhodnotě vyšší z amortizovaĺlé hodnoý a
současné hodnoý všech očekávaných plateb, pokud se platba z titulu záÍuky stane pravděpodobnou. Finanční záruky jsou
zahrnuý do ostatních ztyazkťl, když je platba povaŽována za pravděpodobnou. Pokud je finanční záruka považoyaná za
případnou povinnost, tak j e evidován a v po dĺ ozv aze.

Závazky z obchodních vztahů a ostatnízávazky

Zéuazky z obchodních vztahů a ostatní zźtvazky jsou uvedený v amortizované hodnotě.

Úrokové výnosy a nĺĺklady

Úrokové výnosy a nĺĺktady jsou účtovĺáĺy do ýkazu zisku a ztrćťty při svém vzniku. Úrokové výnosy a náklady zahmují
amoľtizaci jakéhokoliv diskonfu, pľémie nebo jiného rozdílu mezi původní účetní hodnotou úročeného nĺĺstroje a jeho
hodnotou při splatnosti vypočtené pomocí efęktivní úrokové míľy. Všechny náklady na půjčĘjsou uvedeny ve výkazu zisku
aztráý.

Výnosy a nák|ady z poplatků a provizí

Výnosy z poplatků a prolizí vznikají zę sluŽeb. které Skupina poskýuje včetně správy hotovosti. zprostředkovatelsĘch
sluŽeb, investičního poradenství a finančního plánovrĺrrí, služeb investičního bankovnictví, pľojektových traĺlsakcí a tĺaĺlsakcí
stĺukturovaných flrnancí a sluŽeb správy aktiv. Spravovaný majetek zahrnuje všechna aktiva klientů spľavovaná nebo držená
Skupinou vlastním jménem pľo investiční účely, ale na účet třetí strany. Tato aktiva nejsou uvedena v konsolidovaĺé účetní
zźuěrce (viz bod 39. Spľavovaný majetek). obdržené provize z těchto obchodů jsou prezentovány v části ýnosy z poplatků
aprovizi.

Výnosy anáklady z poplatků aprovizíjsou účtoványtehdy, kdyžjsou přijaýnebo poskýnuty související služby.

čisty 
"i.lďčist 

á ztrátzz obchodování

Čisry zisk z obchodování zahmuje zisky a ztrźtý vzniklé z prodeje' změny v reálné hodnotě Í'inančních akÍiv a závazktl
ľealizovatelných nebo oceňovaných ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztráý arovněż zisk nebo zÍÍtLt!z devizoých obchodů.

Výnosy z pronájmu

Výnosy z pronájmu se účtují do výkazu zisku aztrźtý rovnoměrně po dobu trvĺĺní pronájmu.

(s)

(r)

(u)

(v)

(w)
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Daň z příjmu

DařlzpÍíjmuza účetní období zahmuje daň splatnou a odloŽenou.

Splatná daň je očekávaná splatná dařl ze zdanitelného příjmu za období při použití daňové sazby platné ke dni účetní
závérky. Splatná daň taktéŽ zahrnujejakékoliv úpravy splatné daně s ohledem na předchozí období.

odložená daň je účtovĺĺna pouŽitím rozvahové metody a je vypočítrĺna ze všech dočasných rozdí\i męzi účetními hodnotami
majetku a ztxazkil stanovenými pro účely finaněního lykazovźní a hodnotami, které se pouŽívají pro daňové úče|y.
Následné dočasné rozdíly nejsou zohledněny: prvotĺí vykźnéní majetku a zźlvazkŕl v transakci, ktęrá není podnikovou
kombinací a která neovlivňuje účetní ani daňov,ý zisk, arozdíly ýkajicí se investic v dceřiných společnostech, u kterých je
pravděpodobné, Že se v dohledné době nezruší' protože matęřská společnost je schopna kontrolovat zrušení dočasného
rozdílu. Při prvotním vykźutní goodwillu se se nevykazují żádné zdanitelné dočasné rozdíly' Výška odložené daně je
založena na očekávaném způsobu realizace nebo zúčtovĺání účetní hodnoý majetku azźxazkil spouŽitím daňoých sazeb
platných (nebo schválených) ke dni účetní závěrky.

Daň z příjmu j e vykźuaná ve výkazu zisku a ńtáĘ kromě té části, která se přímo vztahuje k položkĺáľn vykćaaným v ostatním
úplném ýsledku. V takovém případě je v příslušné v'ýši vykŁaná v ostatním úplném v'ýsledku.

o odložené daňové pohledávce se účfuje pouze v případě, kdy je pravděpodobné, že budou v budoucnosti realizovány
zdanitęlné zisky, proti nimŽ můŽe být odloŽená daňová pohledávka uplatněna. odložená daňová pohledávka je snížena o
hodnofu, pro kÍerou je pravděpodobné, że příslušné daňové využití nebude v budoucnu ľealizovatelné. odložená daň
z příjmu je vypočtena pomocí aktuálně platné daňové sazby v době ľea]izace aktiva či splnění závazkll.

odložené daňové pohledźxky azávazkv jsou vzájemně započ,teny, pokud existuje pľávně lynutitelný nárok nazapočteni
splatného daňového závazku a pohledávĘ azźroveřl se vztahují k daĺím vybíraným stejným daňoým úřadem od stejného
daňového subjektu. Pokud se nevztahují k stejnému daňovému subjektu,je možnévzźlemné započtení, pokud subjeĘ mají
v úmyslu vyľovnat splatnou daňovou pohledávku nebo zápazek v čisté vyši nebo jejich daňové pohled ávky a závazky budou
realizovźny současně.

Platby operativního a Íinančního leasingu

Finanční leasing je leasing, kteý přesouvá veškęré riziko a prospěch související s vlastnictvím aktiv. Vlastnické právo může
nebo nęmusí být přeneseno.

operativní leasing je leasing jiný než fi nanční.

Platby v rámci operativního leasingu jsou účtovány do ýkazu ziskll a zÍrźlý rovnoměľně po dobu nájmu. operativní leasing
s možností ukončit smlouvu dříve neŽ na konci sjednaného období je povaŽovĺán za nevypověditelný po dobu trvání
výpovědní doby.

Minimální leasingové platby finančního leasingu jsou rozděleny na úroky a splátku jistiny. Úroky jsou alokoviány do
každého období po dobu trviĺní leasingu tak, aby vyjádřily konstantní úrokovou sazbu za období aplikovanou na neuhrazęnou
čĺást jistiny.

Výnosy z prodeje zboźí a poskytnutí služeb

Výnosy z prodeje zboŽí jsou vykazźny ve ýkaz,l zisku a ztráý, pokud bylo na kupujícího převedeno podstatné ľiziko a
prospěch z vlastnictví. Výnosy z poskynuých sluŽeb jsou vykŁrány ve výkazu zisku a ztráty poměmě podle stupně
dokončení tľansakce ke dni účetní zź*ěrky. Stupeň dokončeníje uĺčen odkazem na provedenou prohlídku vykonané práce.
Výnos není za,Účtovźn, pokud existují značné nejasnosti ohledně vynĺíhríĺrí dluŽné částky, spojených nfüladů nebo možného
vrárcęni zboži.

Dividendy

Dividendy jsou vyktzány ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu atéż jako zźlvazky v období, ve kterém jsou schválené.

(y)

(z)

(aa)
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3. Rozhodující rĺčetní odhady a předpoklady

Příprava účetní závěrky v souladu s Mezinrírodnímí standardy účętního ýkaznictví vyżaduje použití uĺčiých rozhodujících
účetních odhadů a předpokladů. Tak/iéž je nutné' aby vedení použilo úsudek při aplikaci účetních postupů Společnosti.
Výsledný účetní odhad se tak bude zřídka rovnat skutečným vysledkům. odhady a předpoklady, se kteými je spojeno

ýznamné riziko, žę bude nutné provést úpravu účetní hodnoý aktiv nębo závazkiĺ v matęriální vyši v datším finaĺrčním
roku,jsou popsány níže' odhady a předpokladyjsou pruběžně hodnoceny. opravy účetních odhadůjsouvykźľ;źny v období,
ve kterém jsou opraveny, pokud se oprava ýkájenom toho období. Pokud se opĺavaýkźl současného období i budoucích
období, takje oprava vykázźna v obou obdobích _ souěasném i budoucím.

3.1. Podnikové kombinace a alokace kupní ceny

Při podnikové kombinaci (viztéž bod 4.1. Akvizice aza|oŽení dceřiných společností, společných a přidruŽených podniku)
jsou identifikovatelná aktivą závazky a podmíněné závazĘ nabývaného vykazźny a oceněny jejich reilnými hodnotami ke
dni akvizice. Alokacę celkové kupní ceny mezi čistá nabýá al<tiva se pro účely vykazování účetní závěrky provźĺdi za
podpory odbomých poradců.

oceňovací analýza vychtni z historických a výhledoých informací dostupných k datu podnikové kombinace. Vęškeré
výhledové informace, kteľé mohou ovlivnit reálnou hodnotu nabyých aktiv, jsou zalożeny na očekávání budoucího
konkurenčního a hospodĺářského pľostředí ze strany vedení společnosti.

Výsledky oceňovacích analýz se ľovněž pouŽívají pľo stanovení dob odepisovĺĺní a amortizace hodnot přiřazených
konkĺétním položkám dlouhodobého nęhmotného a hmotného majetku.

Na začátku roku 2014 proběhla akvizice společnosti TECHNO PLUS, a.s. prostřednictvím fúze jako transakce pod
společnou kontrolou, viz bod l. obecné informace.

V souladu s rozhodnutím Skupiny soustředit se převĺížně na bankovní aktivity, se po schválení Chorvatské náĺodní banky
dne 9. června 2014 sta|a Skupina 58,33% vlastníkem chorvatské banky Vaba d.d. banka Vaĺaždin (VABA Bank). Podíl byl
nabyt přes zv,ýšení zĺákladního kapitálu VABA banky společností J&T BANKA' a.s. ve ýši 75 000 tis. HRK (přibližně
9 893 tisíc EUR). VABA Bank funguje prostřednictvím dvou lrnančních centęr ve Varaždinu a Zźú'lřebu a l l poboček
v Chorvatsku a zaměřuje se na retail a malé a střednĺ podniky.

Dne 5. sęna Skupina ziskala50,05%o podíl na společnosti Salve Finance, a.s., jejíź hlavní činností je poskýovĺĺní sluŽeb
v oblasti zprostředkovĺání prodeje finaĺlčních produktů. V důsledku akvizice této Spotečnosti nevmikly žádné űpĺavy reźiné
hodnoý.

Dne 12. zaši2014 získala Skupina prostřednictvím své dcęřiné spoleěnosti J&T Finance, LLC 99% podíl ve společnosti
Hotel Kadashevskayą LLC za pořizovací cęnu 99 tis. RUB (přibližně 2 tis. EUR). Přęd akvizicí Skupina vlastnila l%o podíl
na společnosti Hotel Kadashęvskayą LLC' kteý byl vyktzaĺý v realizovatelných finančních aktivech v hodnotě 1 tis. RUB
(0 tis. EUR). Hotel Kadashevskayą LLC provozuję 4_hvězdičkoý Hotel Kadashevskaya v cęntru Moskvy v Rusku.
Společnost si pronajímábudovu hotelu od společnosti Inteľznanie oAo, přičemŽ tato společnost je také součástí Skupiny.
Ke dni akvizice společnosti Hotel Kadashevskayą LLC Skupina překlasifikovala črást investíc do nemovitostí pronajímaných
Spoleěnosti do hmotného majetku (viz bod 23). V důsledku akvizice této Společnosti nevznikly Žádné úpravy reálné
hodnoý.

V nrłsledující tabulcejsou uvedeny úpravy reálné hodnoý plynoucí z podnikových kombinací v roce 2014:

Soffware a Úvěry a
ostatní zálohy

nehmotný poskytnuté
majetek klientům

Vklady a
úvěry od

bank

Vk|ady a Odložená
úvěry od daňová Celkoý čisfý
klientů pohledávka dopadV tisícich EUR

VABA Bank (l 021) (t 165) 124t0l 392 (1 569)

Dne 17. května 2012 Skupina prostřednictvím svých dceřiných společností J&T FINANCE, a.s. a J&T BANKA, a.s.
vstoupila do smluvního vztahu s ISTROKAPITAL SE, dle kterého Skupina získala dodatečný 82,4lYo podíl ve společnosti

Ż5



Příloha konsoIidované účetní závěrky
J&T FINANCE GRoI]P sE za ľok končící 31. prosincem 2014

Poštová banką a.s. a jejich dceřiných společnostech. Do té doby Skupina vlastnila podíl ve výši 5,65 %. Nezbytné
regulatomí schválení bylo obdrŽeno l. července 20l3.

V důsledku toho Skupina získala kontrolu nad fondy FOND DLHoDoBÝcH VÝNosov o.p.f. _ PRVÁ PENZIJNÁ
sPRÁvcovsrÁ spot-oČNosŤ PoŠToVEJ BANKY, správ.spol., a-s. a NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f' - PRVÁ
PENZIJNÁ sPRÁVCovsxÁ sporoČNosT PoŠTovEJ BANKY, správ.spol., a.s. Jedná se o investiční fondy
spravované Poštovou bankou, a_s., ve kterych měla Skupina podil 49,95 oń, respektive 48'77 o/o, před nabyím kontroly.

Akvizicí Poštové banky, a.s. vstoupila Skupina do segmentu rętailového bankovnictví' Na základě exkluzivní smlouvy se
Slovenskou poštou a.s., plaürou do ĺoku 2026' má Poštová banka prostřednictvím pošt největší distribuční síť na slovenském
trhu, které jsou podpořeny vlastními pobočkami' jež poskytují také služby korporátního baĺlkovnictví.

V následující tabulce jsou uvedeny úpravy retĺlné hodnoý plynoucí z podnikoých kombinací v roce 20l3:

Nehmotný
majetek

Hmotný
maietek

ľlnancnl Uvery a
aktiva zĺlohy Vklady a

držená do poskytnuté rÍvěry od
splatnosti klientům klientů

odložená Celkový
daňová čisf,ý

oohledávka dooadV lisících EUR
Skupina Poštové bankyl t28 484 I 682 ó0 ó58 (23 650) (2675\ (37 835) 126664

l Poštová banką a.s., byla nabýa spolu s jejími dceřinými společnostmi a s přidľuženými podniky. Pro detailní strukhrru viz
bod4.l. Akvizice azalożęní dceřiných společností' společných apřidruźených podniků'

3.2. Goodwill a testování na snížení hodnoty

Skupina každoĺočně provádí testování na snížení hodnoý u goodwillu vzniklého v důsledku podnikové kombinace
v pruběhu běŽného účetního období a testoviání na sníŽení hodnoý u goodwillu jiż vykazaného v předchozích úěetních
obdobích (viz také bod 4.1. Akvizice a založ,ení dceřiných společností, spo|ečných a přidruŽených podniku a bod 24.
Dlouhodobý nehmotný majetek). Skupina dále provádí testováĺí na snížení hodnoý u ostatního nehmotného majetku
s neurčitou dobou Životnosti a také u penězotvomých jednotek, kde byl zjištěn důvod k tomuto testovĺání. K datu akvizice je
ziskaný goodwill pÍiřazen ke každé penězotvorné jednotce, u níž se předpokládĄ Že bude mít prospěch ze s1mergií
podnikové kombinace. SníŽení hodnoý se určuje odhadem zpětně získatelné črĺstĘ penězofvorné jednotky, k níŽ se
goodwilt vztahuje, a to na zźl<ladé hodnoý zużiváni odtážejíci odhadované budoucí diskontované peněžní toĘ nebo na
ztkladě reálné hodnoý sníŽené o nĺĺklady na prodej.

ocenění reálnou hodnotou pro ričely tęstoviĺní na snížení hodnoty bylazařazena do Úrovně 3 ocenění na zĺíkladě vstupních
údajů použiých při oceňování. Vę většině případů provedla Skupina odhad zpětně získatelných částek goodwitlu a
penězotvornýchjednotek nazćl<ladě hodnoty zużivźni. Hodnota zużivéní se odvozuje zprognóz budoucích peněŽních toků

- týo prognózy zpracovává vędení a po dafu akvizice je aktualizuje. Diskontní sazby aplikované na předpokládaĺé peněŽní
toky se vypočtou jako vrłŽené pruměmé náklady na kapitál (WACC) každé penězotvomé jednotky.

(Đ ATIłLNTIK a J&T BANKA, as.

V červnu 2010 Skupina nabyla společnosti ATLANTIK lrnanění trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investiční
společnost, a.s. (v roce 20ll přejmenována na J&T INVESTICŃ SPOLEČNOST, a.s. a sloučena s J&T ASSET
MANAGEMENT' INV. SPoL.' a.s.), dálę ''Atlantik'', což vývořilo kombinovaný goodwill ve výši 7 393 tis. EUR. Týo dvě
nové dceřiné společnosti byly identifikovány jako oddělené penězotvorné jednotĘ' Akvizice Atlantiku byla strategicky
spojena s rozvojem činnostĺ Skupiny v oblasti bankovnictví a správy aktiv v České republice, a pľoto se očekávalo, Že
synergický efekt z akvizice přinese prospěch také společnosti J&T BANKA, a.s.

K3l. prosinci 2012 Skupina přehodnotila alokaci společného goodwillu mezi dvě penězowomé jednotĘ. To mělo za
důsledek alokaci 3 773 tis. EUR Atlantiku a2 778 tis. EUR společnosti J&T BANKA. Tato nová alokace byla provedena pľo
lepší zohlednění syĺrergií vyplývající zakvizic dvou společností Atlantiku vroce 20l0' Goodwill obou penězotvorných
jednotek byl testovĺán na snížení hodnoĘ před přerozdělením popsaným výše. Snížení hodnoty nebylo zjištěno.
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K 31. prosinci 2014 a 2013 byla zpětně Získatelná hodnota dvou penězotvorných jednotek určena na zźi<ladé hodnoý
zlsžívćni. PeněŽní toky byly odvozeny z dlouhodobých obchodních plrĺnů použiých pro konkrétní prognózované desetileté
období. Dalšími klíčoými předpoklady byla ýše aktiv ve spľávě, progĺózy výnosů z poplatků a úrokoých ýnosů' úvěrů
poskýnutych klientům a ceny kapitálu pouŽité na diskontování budoucích peněžních toků. Cęna kapitálu před zdaněním
použitźl na peněžní toky byla 13,79 yo (2013: 16'l Ą pro penězotvomou jednotku Atlantik a7,2l %o (2013: 8,9 %) pro
penězofuomou jednotku J&T BANKA' a.s. Na zźl<ladě testovĺĺní na sníŽení hodnoý by|a zaznunenáĺa ztrźúa goodwillu
alokovaného na penězotvomou jednotku Atlantik ve ýši l083 tis' EUR (2013: nula) aztĺáta goodwillu alokovaného na
penězotvomou jednotku J&T BANKA' a's. ve ýši 732 tls. EUR (2013: l 9l4 tis. EUR). Pokud by byly výnosy z úroku a
poplatků nižší o l0 o/onežbyl odhad vedení, další část goodwillu alokovaného na Atlantik by musela být snížena o l 458 tis.
EUR (2013: 5ó5 tis. EUR).

(ä) Interznanie OAO

Zpélně získatelná čĺĺstka peněZotvorné jednotky Interznanie súčetní hodnotou 24 156 tis. EUR (2013: 38 587 tis. EUR)
zahmtĄící k3l. prosinci 2014 goodwill ve \^ýši 6 106 tis. EUR (2013: 9 744 tis. EUR) byla určena na základě hodnoty
zužívźní sohledem na očekávané ýnosy zpronájmu vyplývajících znájemních smluv. Ztľáta ze sniženi hodnoý byla
identifikovĺána a goodwiĺl byl plně odepsáĺ jako výsledek testování na sníŽeni hodnoty' oěekávaĺé budoucí peněžní toĘ
jsou diskontovány při použití viíženého pruměru nĺĺkladů na kapitál (,'WACC') ve ýši 14.83 o/o (2013:8,7 7o). Hlavní důvod
pro meziroční m'ýšeni wACc použitého při testovĺĺní na snížení hodnoý penězotvorné jednotky Inteľznanie je zýšení
bezrizikové míry Ruska zalożené na desetiletých dluhopisech denominovaných vRUB (2013: denominovaných v USD,
protože přijem z pronájmu byl smluvně dohodnut v USD).

wAcC je hlavním předpokladem pro testovĺíĺí na snížení hodnoý. Pokud by WACC naľostl o l oń' hodnota zuŽívźníby
poklesla a byla by za'(lčtovźtna dodatečná zÍrátaze sníŽení hodnoý ve ýši l 475 tis. EUR.

(iii) PoštovlÍ banka, a.s.

Při akvizici Poštové banĘ, a.s. a jejich dceřiných spoleěností (Skupina Poštové banĘ) byl vykźaźn goodwill ve výši
20033tis. EUR. Zpětně ziskatelná čĺĺstka penězotvomé jednotĘ Skupiny Poštové banky súčetní hodnotou 531 ó66 tis.
EUR (podíl kontroloviáĺl Skupinou) k3l. prosinci 2013 a624 l27 tis. EURk3l' prosinci 2014byla stanovena nazźl<ladě
hodnoý zužívéní aplnáhodnotagoodwillu, kterábylavykźuźnapři akvizici' alokoviłnanapenězotvomou jednotku Skupiny
Poštové barrky. Peněžní toky byly odvozeny z dlouhodobého obchodního plánu Skupiny Poštové banky, klíčornými
předpoklady byly odhady čisých úrokoých ýnosů a úvěÍu poskytnuých klientum, kteľé byly aplikovrĺny na specifické
období pěti let. Míra ľůstu užita pro extrapolaci peněžních tokti po tomto období ěinila2 o/o (2013l.2 Ą. oćekávané budoucí
peněžní toky byly diskontovríny při použití ytĚeného pruměru nríkladů na kapitál 7 ,5 % (2013: ll,67 yo). Pokles ve wAcC
poĺżiý pľo testování na sníŽení hodnoty penězotvomé jednotĘ Skupiny Poštové banky souvisí s poklesem bezrizikové míry
odvozené od desetileých slovensĘch dluhopisů a poklesu Beta koęficientu lypočítaného pro každou penězotvomou
jednotku.

Żćĺdná ztráta ze snižeĺí hodnoty nebyla identifikovĺĺna jako ýsledek tohoto testování na sníŽení hodnoý. Pokud by hodnota
čisých urokoých ýnosů poklesla o l0 Yo, tak by hodnota zużivźní poklesla a bylo by vykázáno sníŽení hodnoty ve výši
49 21 5 tis. EUR (20 l 3 : žádné sĺíżeni hodnoý).

3.3. Finanční nástroje

Při oceňovĺĺĺrí aktiva nebo zźnazkll ręálnou hodnotou Skupiną pokud je to možné' obvykle použivá Zjistitelná trŽĺi data.
Reálné hodnoty jsou rozděleny do ruzných úĺovní vhieraĺchii zaloŽené na použiých vsfupech voceňovací technice, ato
nĺísleduj ícím způsobem:

. Úroveň 1: ceny totoŽných aktiv nebo závazktlkotované na aktivních hzích (neupravené)

. Úroveň 2: vsfupy j iné neŽ kótované ceny zahmuté v Úľovni 1' které jsou objektivně zjistitelné pro aktiva a zźlvazky, a to
bud'přímo (tj. ceny podobných nĺĺstrojů), nebo nepřímo (tj. odvozeny od takov.ých cen)

. Úroveň 3: vstupní údaje, které ĺevychćaejí z objektivně zjistitelných tržních dat (objektivně nezjistitelné vstupní údaje)

Pokud pro daný finanční nĺástroj neexistuje aktivní tĺh' je reálná hodnota odhadnuta pomocí oceňovacích technik. Při pouŽití
oceňovacích technik vedení uplatňuje odhady a předpoklady, kteľé vychŁejí z dostupných informací o odhadech a
předpokladech, které by uplatnili účastníci trhu při stanovení ceny daného finančního nástroje
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úoveň 2 reźúných hodnot je stanovena na zél<ladě tĺŽních hodno! ale je upravena především o úvěrové riziko, přičemž
pokudje to vhodné, je zohlędněno úvěľové ľiziko Skupiny a protistrany.

Pokud by reálné hodnoĘ byly o 10 % vyšší nebo niŽší než kótované ceny, čistá účetní hodnota finančních nĺĺstrojů na Úľovni
1 a Úrovni 2 by byla vyšší nebo nižší o |60 027 tis. EUR, neŽ jak je vykázźnak 3 l . prosinci 2014 (2013 l08 9o5 tis. EUR).

Skupina účĘe přesuny mezi úľovněmi hierarchie reálné hodnoty na konci účetního období, během kterého změna nastala.

Ve velké většině případů byla reá|ná hodnota investic v Úrovni 3 odhadnuta pomocí modelu diskontovaného cash flow se

vstupy ze specificĘch investičních podnikatelsĘch plránů nebo projekcí cash flow. Individuální podnikatelsĘ pláľr
a projekce cash flow byly kiticky přezkoumĺíny vedením před zahrnutím do modelů. Diskontní sazby byly zalożeĺy ĺa
specifikách odvětví a zemích' ve kteých investicę fungují, a pohybovaly se mezi 6,2l oÁ a 16,39 yok3l. prosinci 2014
(2073: mezi 6,75 o/o a l3,3l y,). Klíčové předpoklady použité v ocenění byly očekávaný cash flow a diskontní sazby.

Pokud by reálné hodnoý byly o l0 % vyšší nebo niŽší neŽ odhady vedení, byla by stanovená čistá účetní hodnota finančních
nástrojů klasifikovaných jako Úroveň 3 o 31 967 tis. EUR vyšší nebo niŽší, neŽ jak j e vykázźna k 3 l. prosinci 2014 (2013
58 302 ris. EUR).

Pĺo další informace viz ýo body:
- Bod 14. Finanční aktivaazćuazky oceňované ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztrźlý
- Bod 15. Realizovatelná finanční aktiva
- Bod 23. Investice do nemovitostí

3.4. Ocenění investic do nemovitostí

Investice do nemovitostí se oceňují reálnou hodnotou a jsou zařazeny do Úrovně 2 hieraĺchie ľeálné hodnoty. Reálnou
hodnotu investic do nemovitostí stanoví bud' nezávislí znalci či vedení společnosti, a to v obou případech na zfüladě
současné tľŽní hodnoty na aktivním tľhu pro podobné nemovitosti ve stejné lokalitě a stavu.

ocenění dle potřeby odráží ýp nájemce, kteý má nemovitost pronajatou nebo je zodpovědný za splnění zćĺvazkil,
vyplývajících znźljemni smlouvy či typ nájemců, u nichž je pravděpodobné, że si pĺonajmou neobsazenou nemovitost,
obecné vnímání důvěryhodnosti nájemců ze strany trhu, azbývající Životnost daných nemovitostí.
Pokud by se reáIná hodnota lišila o l0 o/o od odhadu managementu, účętní hodnota investic do nemovitostí by byla
odhadem o 64ó tis. EUR vyšší, nebo nižší' neŽ jak byla vyktuźna k 3 l. pľosinci 2014 (2013: 13 879 tis. EUR).

3.5. Uľčení kontroly nad společností,do níź Skupina investovala

Management na zfüladě svého úsudku určí, zdaznaĘĺ vymezené v bodě 2 (c) indikují, Že Skupina ovládá invęstiční fond.
Skupinajednájako správce mnoha investičních fondů. Určení, zda Skupina investiční fond ovládĄ se obvykle zaměřuje na
vyhodnocení ekonomické účasti Skupiny ve fondu (účast se skládá ze všech podílů a očekávaných poplatků za správl) a
práva investorů odvolat správce fondu. Takto Skupina uľčilą že ve všech případech jedná pouze jako agent investorů (s
výjimkou fondů FoND DLHoDoBÝcH \.ÝNoSoV o.p.f.' NÁŠ DRUHÝ REALITN\ŕ o.p.f. a J&T REALITY otevřený
podíloý fond, viz bod 44. Společnosti v rámci skupiny) atudiŽnezahmulatyto fondy do konsolidacę.
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4. Akvizice a pľodeje dcefiných spolcčností, jednotek zvláštního uľčení, společných a přidľužených podniků

4.l. Akvizice azaloźení dceřiných společností, spolcěných a přidľužených podniků

(a) Äkvizice dceřiných společností a přidruženého podniku

V tisĹcích EUR
Podíl

Pcněžní Skupiny po
výdaj akvizici (%)

- 100,00
_ 58,33

2 000 50,05

2 100.00

tl 895 2 002

Datum
akvizice

1.1.2014

9.6.2014
5.8.2014

12.9.20t4

Nákladya

9 893

2 000

2

3 1. prosinec 20 14

TECHNO PLUS, a.s.r

Vaba d.d. banka Vaĺaždin
Salve Finance, a.s.2

Hotel Kadashevskayą LLC3

Celkem

31.pĺosinec20l3
Poštová banką a.s.

Poisťovňa Poštovej banĘ, a. s.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej baĺky,. d.s.s., a- s.
PRVÁ PENZIJNÁ sPRÁvcovsrÁ spolcjČr.ĺośŤ
PoŠTovEJ BANKY' správ. spol., a- s.

POBA Servis, a. s.

PB PARTNER, a. s.

PB Finančné služby, a. s.

SPPS, a-s.

FoND DLHoDoBÝCH vÝNosov o.p.f. - pnvÁ pENZIJNÁ
SPRÁVCovsKÁ SPoLoČNoSŤ PoŠToVEJ_BANKY, správ. spol., a. s'

FORESPO BDS a-s.

FORESPO-RENTALla.s.
FORESPO - RENTAL 2 a. s.

INVEST-GROUND a. s.
ľÁŠ onurĺÝ REALITNÝ o.p.f. _ľnvÁ PENZIJNÁ
SPRÁVcoVsKÁ SPoLoČNoSŤ ĚoŠToVEJ BANKY' správ spol ,a s,

FoREsPo PÁLEľICA a. s.

FORESPO SMREK a. s.

FORESPO HOREC a SASANKA a. s.

FORESPO FIELIOS I a" s.

FoREsPo řIELIOS 2 a. s.

FORESPO SOLISKO, a. s.

Celkem

20 8ll

1.7.2013 - - 100,00

- 557 499 82 674

1.7.2013

1.7.2013

1.7.2013

1.7.2013

1.7.2013

t.'7.2013

1.7.2013

1.7.2013

1.7.20t3
1.7 .2013
1.7.2013

1.7.2013

1.7.2013

1.7 .2013
t.7 .2013

r.7.20t3
1.7.2013

Í.7.2013
1.7.2013

88'0ó
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

40,00

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

97,62

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

482 093 27 974

54 595 54 700

1 Společnost TECHNO PLUS, a.s. byla nabytá v ľámci transakce pod společnou kontrolou, viz bod l. obecné informace.

] lt9ľiry nabyla 50,057o podíl ve společnosti Salve Finarrce, a.s. přei Poštovou banku, a.s., ve kteĺé vlastní 90,0l% podíl
(viz bod 44. Společnosti v rámci Skupiny).
3 Skupina nabyla l00% podíl ve společnosti Hotel Kadashevskayą LLC přes dceřinou společnost, kÍerá vlastní 99,9Yo podíl
(viz bod 44. Společnosti v rlĺĺnci Skupiny).
a Pĺo detďlní informace o nfüladech na vypořádání akvizice Skupiny Poštové banky v roce 2013 viz část (c) tohoto bodu
Přílohy a bod 2 l. Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva_
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(b) ZalożenÍ ďlceŕiných společnosÍía společných podniků

31. prosinec2014

Dceřiné spo|ečnosti
PB IT, a-s.

J&T Global Fínance Iv., B'V'
J&T Global Finance V., s. r. o.

ART FOND - StredoeurópsĘ fond súčasného umenia, a.s.l
PBI, a-s.

3 l. prosinec 20 l3
Dceřiné společnosti
J&T Global Financę III., s.r.o.

J&T REALITY otevřený podíloý fond' J&T INVEsTIČNi spoĺ-Bčľosľ, a' s

SOLEGNOS ENTERPRISES LIMITED

Společné podniĘ
PGJTB.V.
PROFIREALOOO

Datum
zaloźení

Podíl Skupiny
po zaloźení

(Vo)

20.3.2013 50,00
5.7.2013 50,00

lSkupina ovládá svoji dceřinou společnost ART FOND _ Stredoeuĺópsky fond súčasného umenią a.s. přes představenstvo
díky dohodě se zbylými akcionáři společnosti.
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(c) Efekt akvizic

Akvizice nových dceřiných společností měly nrísledující ęfekt na aktiva a ztlvazky Skupiny (viz také bod 3.l. Podnikové
kombinace aalokace kupní ceny abod3.2. Goodwill atestovĺĺĺrí nasníŽení hodnoý):

Efekt akvizic v roce2014

V tisících EUR

Peníze a peněžní ekvivalentyl
Realizovatelná fi nanční aktiva
IJvěry a zćt\ohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vŻahů a ostatní aktiva
Splatná daňová pohledávka
Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
odložęná daňová pohledávka
Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klientů

Podřízený dluh
Závazky z obchodních vztahů a ostatni zźxazky
Rezervy

Nekontrolní podíly2

Čistá identifikovatelná akÍiva a ztlvazky
Goodwill z akvizice nouých dceřiných společností
Negativní goodwill

Pořizovací cena akvizice
Poskynutá peněŽní úhrada

Získané peněžní prostředĘl

Čisty přĺiv (odliv) peněžních prostředků

zisk (ztÍáta) od data akvizice
Zisk (ztráta) nabyĺých společností za celý rok 2014
Výnosy nabyých společností zacelý rok2014

Negativní goodwill zakvizice nové dceřiné společnosti
Kuĺzovní rozdíly
Negativní goodwill pľo rok končící 3 l. pľosincem 2014

VÁBA Bank
Jiné účetní

iednotkv Celkem

34 935

24 t82
100 821

2 426

I

969
6 225

430
(e 018)

(133 182)

(402)
(10 ó39)

(r l5)

35 t22
24 187

101 285

4 935

I

971
6 240

689
(e lss)

(133 31 l)
(402)

(12 724)
(305)

(7 031)

187

5

464

2,509

2

15

259
(137)

(t2e)

(2 085)
(le0)

(6 e3r) (l00)

9 702 800
l9l r 899

10 s02
2 090
(697)(697)

9 893

25 042

2 002
(2 002)

187

11 895
(2 002)
25 229

25 042 (1 815) 23 227

(l 157)

(870)

3 374

170

t 230
2 520

(e87)

360

5 894

(6e7)

27

(670)

l Akvizice společnosti VABA Bank byla pĺovedena pĺostřednictvím zýšení zźkladniho kapitálu banĘ (viz bod 3.l'
Podnikové kombinace a alokacę kupní ceny), pľoto peněŽní prostředĘ uvedené v tabulce výše nezahmují prostředky,
kteými přispěIa J&T BANKA, a.s. ve výši 9 893 tis. EUR.
2 Hodnota nekontrolních podílů uvedena v tabulce výše zahmuje jenom vliv znabýých společností a nezahmuje nárust 44l
tis. EUR souvisejících s nově zaloŽenou dceřinou společností ART FOND - StredoeurópsĘ fond súčasného umenią a.s.
s nekontĺolnĺm podílem.
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Efekt fúze

V tisících EUR

P en|ze a penéżní ekvivalený
IJvěry azálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostďní aktiva
Vklady a úvěĺy od klientů
Záv azky z obchodních vztahů a ostątnĺ ztx azl<y

čisÉ identiĺikovatelná aktiva a záľĺlzĘ
Efelđ fuze na vlasürí kapitál připadající akcionĺiřům mateřské společnosti
Ziskané peněŽní prostředky

Čĺsty pľĺiv peněžních pľostřcdků

Společnost TEcHNo PLUS' a.s. byla nabyá při přeshľaniční fuzi pod společnou kontľolou, proto ztľansakce nevmikly
žadné naklady, goodwill nebo negativní goodwill. Pro detďly tľaĺrsakce viz bod l. obecné infoľmace.

TECHNO PLUS. a.s.
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Efekt akvizice v roce 2013

V tisících EUR

P eúze a peněžní ekvivalenty
Finanční aktiva ocęňovaná ręálnou hodnotou do zisku nebo ztÍátv
Ręalizovatelná fi nanční aktiva
Finanční aktiva drŽená do splahosti
Úvěry a zálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva
Splatná daňová pohledávka
Investice do společných a přídružených podnilĺu
Investice do nemovitostí
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

odložená daňová pohledávka
Finanční závazky oceňované ľęiĺlnou hodnotou do zisku nebo ztráý
Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěIy od klientu
Podřízený dluh
Závazky z obchodních vztahů a ostatni závazĘ
Splatný daňový ztxazęk
Rezervy

odložený dařrcý zźxazek
Nekontrolní podíly

čistá identiÍikovatelná aktiva a závazĘ
Goodwill z akv izice noých d ceřiných společností
Pořizovací cena akvizice
Vypořádání zálohy z ĺoku 2012
Hodnota dříve drŽené invęstice
Poskýnutá peněžní úhrada

Z isku'lé p eněžnÍ pľostředky

čisĺy odliv peněźních prostředků

Zisk (z1ľáta) od data akvizice

Zisk (z1Í źLta) nabyý ch spo lečností za celý r ok 20 1 3

Výnosy nabyt'ých společností za celý rok 2013

Skuoina Poštové bankvl

41 3ó3

l3 ót5
ó39 00l
838 588

I 834 379
53 130

3 059

54

tt4 797

144 7 13

3t 869

2 Ż59
(t 344)

(67 r03)
(2 992 886)

(8 012)
(37 tt4)

(825)

(6 553)

(l 7es)
63 7Ż9\

537 466
20 033

557 499

(422 236)
(52 s8e)
(82 674)

4t 363
(41 311)

3t 397

7ó 885

244 337

I Společnost Poštová banką a.s. byla nabýa spolu s jejími dceřinými společnostmi a přidruŽeným podnikem. Pro detailní
strukturu viz čiłst (a) tohoto bodu přílohy. Výnosy zahmují čisý úrokový ýnos, čisý ýnos z poplatků a zisk
z obchodoviání.

Pro detai|y viz bod 3. l. Podnikové kombinace a alokace kupní ceny.
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4.2. Prodeje

(a) Prodeje dceřiných spolcčností a plně konsolidovaných iednotek zvláštního uľčcní

V tisĺcích EUR

31. prosinec 2014

Dccřiné společnosti

J&T Advisors (Canada) Inc.

J&T Sport Team ČR, s.ľ.o.

První zpĺavodajská a_s.

FoRESPo PÁLENICA a. s.

FORESPO SMREK a- s.

FORESPO HOREC a SASANKA a. s.

FORESPO HELIOS I a. s.

FORESPO řIELIOS 2 a. s.

FORESPO SOLISKO, a. s.

INVEST-GROUND a. s.

FORESPO-RENTALla.s.
FORESPO - RENTAL 2 a. s.

FORESPO BDS a.s.

J&T GLOBAL SERVICES LIMITED
JTG Servicęs Anstalt

Celkem

3 l. pĺosinec 20 l 3

Dceřiné společnosti a plně konsolidované jednotky
zvláštního určení
AGTINAKI ENTERPRISES LIMITED
J&T BFL Anstalt

LCE COMPANY LIMITED
NEEVAS INVESTMENT LIMITED
STOMARLI HOLDINGS LIMITED

J&T Concierge SR, s.ľ.o., v likvídácii
Investment Pools I

J&T Pľivate Equity B'V.
J&T FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED
J&T Privatę Investments B.V.

J&T Private Invęstments II B.V.
J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
KOTRAB ENTERPRISES LIMITED
RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED
SOLEGNOS ENTERPRISES LIMITED

Dceřiné společnosti nabyté výlučně s úmyslem dalšího
prodeje
Fotovoltaické elektľrárnyz

Celkem

Datum Prodejní Peněžní Zisk (ztráta)z
prode.ie cena přĺiem prode.ie

14.1.2014

30.6.2014
30.6.2014
8.10.2014

8.10.2014
8.10.2014

8.10.2014

8.10.2014

8.10.2014

8.10.20r4
t5.12.2014
t5.t2.2014
23.12.20'14

31.t2.2014
31.12.2014

7

2238
4 856

4 774

8 301

t2 451

5 010

33 645

t4 994
33 131

8 461

3 849

2238
4 856

4 774

8 301

t2 4st
5 010

33 645

t4 994
33 13l
I 461

l3
3 119

213
531

444
8

97

557

9 579

750
(347)

2 753
(146)

t3t 717 127 861 t7 571

30.t2.2013
30.12.2013

I . 10.2013

1.10.2013

1.10.2013

30.11.2013

30.r2.2013
30.12.20t3
30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.t2.2013
30.r2.20t3

286
(1 15 748)

5 400

186 964

36

57 130

626

64 639

73 863

8 786

282
(115 7e6)

28 888

57 682
37 520

I 291
(e 126)

2

(e20)

l5
15 422

t5 344

t 09619.12.2013

lJ&T Investment Pool - I - SKK' a's., J&T Invęstment PooI - I - CZK, a.s.,
zJ&T FVE uzavřený podílov,ý fond, J&T rNvEsTTČNÍ SPoLEČNosT,
FVE Napajedla s.r.o.

J&T Capital Management Anstalt

a. s., FVE Slušovice s.ľ.o., FVE Němčicę s.r.o. a

281 982 31 700
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V roce 2013 byla většina prodejní ceny vyrovniána prostřednictvím započtení vztĺjemných pohledávek a závazkil s

J&T Pľivate Equity Group v celkové \ľýši 2'7 4 41 1 tis. EUR

(b) Efekt prodejů

Prodeje dceřiných společností a jednotek zvlĺáštního určení měly nĺásledující efekt na aktiva aztĺvazky Skupiny (pro rok 20l3
viztaké bod 5. Ukončované činnosti):

Efekt prodejů v roce2014

V tisicích EUR

Penízę a peněŽní ekvivalenĘ
|Jvěry a ztĺlohy posky.tnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní ak1iva
Splatná daňová pohledávka
Investice do nemovitostí
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný maj etek
Vklady a úvěry od klientu
Závazky z obchodních vztahů a ostatní zźnazky
Splatný daňový záyazek
Rezeľvy
odložený daňový zźx azek
Nekontrolní podí1y

či.tá aktiva z závazky

Pohledávky prodané v související transakci

Prodejní cena

Kumulovaĺlé výnosy a náklady zahmuté v ostatním úplném vysledku
ręklasifikovaĺlé do zisku nębo ztÍáty

Zisk z prodeje

Přijatá peněŽní úhľada

Úuytet hotovosti

čisty přĺiv (odliv) peněžních prostředků

Realitní Jiné účetní Celkový
spoIečnostil jednotky efekt

4 rt{

I 227

57

109 890

5

(r l 328)
(r 433)

(7)

(e3)

(13 1)

(s le)

899 5 013
623 623

4 105 5 332
44 101

- 109 890
510
t4 t4

(26 077) (37 40s)
(2 47t) (3 e04)

- (7)
- (e3)

- (131)

- (s19)

t0t 782 (22 8s8) 78924
tt 234 26096 37 330

127 861

(260)

3 856 131717

2368 2 108

14 585 2986 r7 571

127 86t
(4 114)

127 86t
(s 013)(899)

123 747 (899) 122848

l Realitní společnosti prodané investičními fondy FOND DLHODOBÝCH vÝNoSoV o.p.f. a NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ
o.p.f. (viz bod 44. Společnosti v rrĺmci Skupiny)
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Eťekt prodejů v roce 2013

V tisících EUR
Fotovoltaické

Hlavní investice elektrárnv 1 Celkorrý efekt

P ęĺíze a peněžni ekvivalený
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo
ztÍźĹy
Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanční aktiva držená do splatnosti
Vyřazované skupiny držené k pĺodeji
IJvěry a zźllohy poskytnuté bankáľn
IJvěry a zétlohy poskyĺruté klientum

Úvěry poskýnuté "Limited Partnerships''
Pohledávky z obchodních vztahů aostatní aktiva
Splatná daňová pohledávka
Dlouhodobý nehmotný majetek
Finanční závazky oceřlované reálnou hodnotou do zisku
nebo ztrtlĘ
Závazky spojené se skupinou majetku drŽenou k prodeji
Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klientů

Závazky z obchodních vztahů a ostatní ztwazky
Splatný daňoý zćpazek
Nekontrolní podíly

čistá aktiva azávazĘ

Pĺodejní cena

Jiné nabyé hodnoý
Kumulované kurzové rozdily azměny reálné hodnoĘ
související s čisými aktivy dceřiných společností
reklasiťrkované z vlastního kapitálu do ýkazu ziskuaztrźlĘ
Zisk z prodeje

Přijatá peněžní úfuada

ÚuyteL hotovosti

či.ty odlin peněžních prostředků

t2 734

203 942

194 643

157

I 7s6
l 681 07ó

182 806

326 664
48

115

(5 le)

(ló2 086)
(t 942 416)

(213 732)
(682)

t 837

5s 094

(28 327)

fl4 313)

t2 734

203942
194 643

157

55 094

r 756
I 681 076

182 806

326 664
48

11s

(s1e)
(28 327)

(162 086)
(t 942 416)

(213 732)
(682)

flz 4761

286 343 12 454 298791

273 196
20 184

23 567

8 78ó

6 264

(l 500)

281982
26 448

22 067

30 604 I 096 31 700

flz734) fl2 7341

Í2 734) fl2 7341

lJ&T FVE uzavřený podíloý fond, J&T INVESIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., FVE Slušovice s.r.o', FVE Němčice s'r.o. a FVE
Napajedla s.ľ.o.
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5. Ukončované čĺnnosti

Vľoce 2013 Skupina prodala hlavní část sých nebankovních aktivit. Vędení se zavźgalo kplánovanému prodeji těchto
společností v roce 20 l 3 na základě rozhodnutí soustředit se na bankovní a finanění aktivity.

Výs|edy ukončovaných činností
V tisících EUR

Úľokové vlynosy

Úľokové nráklady

čisté úrokové výnosy
Výnosy z poplatků a provizi
Náklady na poplatky aprovize
Čisté vynosy z poplatků a provizí
Čisty zisk z obchodovĺĺní

Tržby celkem
ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem
osobnĺ náklady
Tvoľba opĺavných položek k úvěrům

ostatní provozní nfülady
Náklady celkem

Zisk před zdaněním
Zisk z prodeje ukončovaných činností
Daň z přijmu

Zisk za účetní období z ukončovaných činností
Ziskzaíč,etní období související s dceřinými společnostmi nabyĺými v,ýtučně s úmyslem dalšĺho
prodeje

Celkový zisk za účetní období z ukončovaných činností

Peněžní toky z (pouźité, v) u končovaných činnostech
V lisících EUR
Čisý peněžní tok z pľovozních činností
Čisý peněžní tok použiý v investičních ěinnostech
Čisý peněžní tok použiý ve finančních činnostech

čistý peněžní tok z ukončovaných činností

2013

tzt 347
(7s ?95)

45 552

105

(226)

(121)

746

46 177

2t 210

67 387
(30)

(124)
(3 530)

(3 684)

63 703
30 604
(3 05ó)

9t 251

4 948

96 199

2013

35 6t4
(32 626)

2 988

-, I
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6. čisté úľokové výnosy

V tisících EUR

Úrokové výnosy
IJvěry azálohy poskýnuté bankrĺľn a klientům
Repo operace

Dluhopisy ajiné cenné papíry s pevným výnosem
Směnky
Poh|edávky za cenhálními bankami
ostatní
Celkové úrokové výnosy
SníŽení o ukončované činnosti

Celkové úrokové výnosy z pokračujících činností

Úľokové náklady
Zźlvazky vtlči bankĺám a klientum
Repo operace

Dluhopisy ajiné cenné papíry s pevným výnosem
Směnky
ostatní
Celkové úrokové náklady
Snížení o ukončované činnosti

Celkové úľokové náklady z pokračujících činností

Celkové čisté úrokové výnosy
SníŽení o čisté úrokové ýnosy z ukončovaných činností
Celkové čisté úrokové výnosy z pokľačujících činností

(t8t 426) (1s1 874)

3lr 732 188 753
(45 5s2)

3lt 732 t43 201

2014 2013

3789s9
t8 649
'77 435

9 376

455
8 284

3r2 466
23 135

52 891
t6 730

6',t7

t0 523

493 158 416 422
(121 347\

493 1s8 295 075

(148 645)
(e7)

(21 473)
(l 8l l)
(9 400)

(l5ó 112)

(l s62)
(18 80e)
(44 81ó)
(ó 370)

(t8t 426) (227 669)
75 795

Úrokové ýnosy zúvěru vroce 2014' ke kteým byla vytvořena opravná poloŽką byly ve wši 12145 tis. EUR (2013:
9lO2tis. EUR). K pohledávklĺm zurokov'ých výnosů zúvěru' ke kteým byla vývořena opravná položką byla talctéž
vývořena opravná položka.
Úľokové výnosyz finančních aktiv, kteľé nejsou oceňovány ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztrźlý,činily v roce 2014 častku
479 968 tis. EUR (Ż0t3: 404 l54 tis Et]R). Úrokové nfülady z finančních závazkű, které nejsou oceňovány ręálnou
hodnotou do zisku nebo ztráý' byly v roce 2014 l80 537 tis. EIJR (2013: 226 804 tis. EUR).
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7. Cisté výnosy z poplatků a provizí

V tisicích EUR

Výnosy z poplatků a provizí
Poplatky za správu a platební tľansakcę

Poplatky z aktiv ve správě

PoplaĘ zoperací s finančními nástroji
Poplatky z příslibů azźnk
Poplatky za vydźni dluhopisů
Zprostředkovatelské poplatĘ
Poplatky za úschovu' správu a uloŽęní cenností
ostatní výnosy z poplatků a provizí
Celkové výnosy z poplatků a provizí
Snížení o ukončované činnosti

Celkové výnosy z poplatků aptovizíz pokračujících činností

Náklady na poplatky a provize
Zprostředkovatelské poplatky
P oplatky za platebni trans akce
Poplatky za opeľace s finančními nĺĺstroji
ostatní náklady na poplatky aprovize
Celkové náklady na poplatky a provize
SníŽení o ukončované ěinnosti

Celkové náklady na poplatky a provize z pokračujících činností

Celkové čisté rrýnosy z poplatků a provizí
Snížení o čisté výnosy z poplatků aprovizí z ukončovaných činností

Celkové čisté ýnosy z poplatkrů z provizí z pokračuiících činností

V lisĺcich EUR

Ręalizované a nęrealizované ńĺźtý z lrnančních nástrojů oceňovaných reálnou
hodnotou
Realizované a nerealizované zisky (ztrźúy) z pohledávek
Dividendové výnosy

Celková čistá ztľáta z obchodování
SníŽení o ukončované činnosti

Celková čistá ztráta z obchodování z pokľačujících činností

2014 2013

33 072

l8 516

7 229

5 034

3 139

4 13t

2231
t4 632

t4 227

I 795
5 550

4 697

2 7t2
z 703
t 825
I 476

87 984 48 985
(l05)

87 984 48 880

(r0 304)
(12 2et)
(3 e24)

(6 3e1)
(4 734)
(4 563)

(4 095) (2034)
(30 614) (17 728)

226

(30 614) (17 502)

51 370 3t 257

t2t
57 370 31 378

Položka ostatní ýnosyz poplatků aprovizízaŁlmuje velĘ počet drobných položek, kteľé jsou samostatně nevýznamné.

8. čistáztrártazobchodování

2014 2013

(l l 415)
(14 290)

2 756

(59 5ó1)

848

3 504

(22 949) (ss 20e)
(746)

(22 949\ (ss 9s5)

většina ztÍźltzfinančních nástrojů vľoce 2014 vznikla změnových derivátu a to ve \.ýši 42450 tis. EUR (2013: ztráta
57 778tis. EUR)' z investic Skupiny do slovensĘch státních dluhopisů ve ýši 3 189 tis. EUR (2013: zisk l5 214 tis. EUR)
a společnosti Unipetľol, a.s', ve ýši l 460 tis EUR (20l3: ztrátaŻ 4l6 tis. EUR).

Skupina též vyktnala zisk z investice do společnosti GIM Limited ve výši 8 520 tis. EUR, z investice do českých státních
dtuhopisů ve výši 6 l57 ti. EUR (2013: nula), do společnosti Tatry Mountain Resorts. a.s. ve ýši 2 703 tis. EUR (20t3:
4l tis' EUR) a společnosti Best Hotel Properties, a's' ve ýši 2 ó55 tis. EUR (2013: 102 tis. EUR).
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Výnos z dividend Skupiny se skládá hlavně z výnosu z dividendy ze společnosti Eneĺgochemica SE ve výši Ż 244 tis. EUR
(2013:Tatry Mountain Resorts, a.s. l216 tis. EUR) aČEZ, as. ve vyši 423 tis. EUR (2013:43l tis. EUR)'

9. Ostatní provoznÍ výnosy

V tisĺcích EUR 2014 2013

Kurzové zisky
Čĺsĺ1; zisk z prodeje dceřiných společností a jednotek zvlĺĺśtního určení (bod 4.2)
Výnosy ze služeb a poradenství
Výnosy z odepsaných pohledávek
Výnosy z pronájmu letadla a ostatních operativních pľonájmů
Zisky (pojistné) z pojišťoven
Pĺodulé zboží
Výnosy z pronájmu investic do nęmovitostí
Zisk ze zlaých slitkri
ostatnĺ výnosy z pľonájmu
Čisty zisk z pľodeje hmotného a nęhmotného majetku
ostatní výnosy

Celkové ostatní provozní výnosy
SníŽení o ukončované činnosti včetně zisku zjejich prodeje

Celkové ostatní provozní výnosy z pokračujících činností

V tisících EUR

Mzdy aplaty
Povinné příspěvky na sociální zabezpeč,ení

ostatní sociální nĺáklady

Celkové osobní náklady
Snížení o ukončované činnosti

Celkové osobní náklady z pokračujících činností

Yážený průměľ počfu zaměstnanců během ľoku 2014 byl 2 249 (2013:
pracovníků.

84 639 s9 887

(30)

84 639 59 857

l 438)' ze kteých bylo 20l (2013: 16l) vedoucích

43 l0l
17 571

t2 633

l0 013
'7 216
5 282
4 279

3 265
2 596

244

8 451

74 321
30 604

8 992
t5 567

5 777

2 152
2 120
3 515

450
451
920

3 5r4
114 651 148 383

(51 814)

114 651 96 569

PoloŽka ostatní výnosy zahmuje velĘ počet drobných poloŽek, které jsou samostatně nevýznamné.

l0. Osobní nák|ady

2014 2013

6s 480

t7 403

t 756

47 64',7

tl 233
I 007
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V tisĺcĺch EUR

Změnav ĺezeryách (viz bod 3 l. Rezervy)
Nráklady na nájemné

Daň z finančních transakcí
Nĺĺklady na ręklamu
Naklady na poradenství
Povinné poplatky placené finančními institucemi
Náklady na opľavy a údĺŽbu
Čistá změna v reálné hodnotě investic do nemovitostí
Náklady na komunikaci
Spotřeba materiĺílu
Prodané zboži
Majetkové a ostatní daně

Nĺĺklady napojistné technické ÍezęÍYy a pojistné události
Změnav znehodnocení pohledávek a zásob
Sponzorství a daľy
Dopľava a ubytovĺĺní, cestovní náklady
Náklady na obsluhu a provoz letadla
Yzdělźxaci kurzy a konference
Outsourcing
Smluvní pokuty
Energie
ostatní provozní naklady

Ostatní provozní náklady celkem
Snížení o ukončované činnosti

Ostatní provozní náklady celkem z pokľačujících činností

V tisících EUR

Splatná daň z příjmu
BěŽný rok
Úpravy za pÍedchźuejicí období
Srĺíżková daň z úroků

odložená daňový výnos (náklad)
Zaűćtovtni a zűćtovźní dočasnÝch rozdílů
Změnay daňové sazbě

Celková daň z příjmu
SníŽení o ukoněované činnosti
Celková daň z příjmu z pokračujících činností

(270) (25e)
(38 107) (14 682\

20t4 2013

t8 081

l5 019

13 083

tt 667

9 233
9 t66
7 742

6 s67

5 721
4 714
4 303
3 571

2 841
2 591

2 364
1 89ó

I 243
1 10ó

957

822

624

t6 722

776

l0 03ó

9 659

9 t66
6 682
4 661

4 945

3 518

2 469

2 309
2 344
1 066

2 441

2 443

4 6t4
I 483

971
601

155

431
9 6s5

140 033 80 425
(3 530)

140 033 76 895

PoloŽka ostatnĺ provozní nĺĺklady zahmuje velĘ počet drobných polože k, kteľé jsou samostatně neýznamné.

L2. Daň z příjmu

2014 2013

(37 832)
(s)

(t2 802)
(t 621\

3 662
(14)

(e 218)
475

3 648 (8 743)

(34 459) (23 425)
3 056

(34 4s9\ (20 369)
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Daň z příjmu právnicĘch osob je v České republice pĺo rok 2014 a 2013 lg %o. Dať1z příjmu právnicĘch osob byla na
Slovęnskuprorok20l3 vevýši23 o/o.odl' ledna20l4je daňovásazbanaSlovensku22oń.

(Đ odsouhlasení elektivní daňové sazby

V tisĺcích EUR

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu při sazbě 19 %o (2013:23 o/o)

Efekt daňových sazeb v zahĺaničních juľisdikcích
Daňově neuznatelné náklady
Nezdaĺlitelný příjem

Srĺážková daň z úroků

Uznźlní dříve neuznaných daňov'ých ztrát
Daňováztráta běŽného období, pľo kteľou nebyla vývořena odloŽená
daňová pohledávka

Zména v dočasných rozdílech, pro kteľé nebyla zaznarnenźna żádná
odložená daňová pohledávka
Nadhodnocení daĺě v minulých lętech
Změnav daňové sazbě

Celkový daňový náklad

Snížení o ukončované činnosti

Celkovrĺ daň z pokračujících činností

(0,0) (14) 0,4 47s
(35,7) (34 459) (21.5) Q3 425\

2,8 3 05ó

2013

2014 2013

%%

96 471

(re,0) (1832e)

0,8 731
(24,8) (23 e25)

9,0 8 696
(0,3) (2',t0)

0,7 630

(2,2) (2 04t)

0,1 68
(0,0) (5)

108 798

(23,0) (25 024)
(8,2) (8 e4l)

(37,7) (41 0ó0)

49,0 53 288
(0,2) (25e)

12,4 13 475

(4,s) (4827)

(8,2) (8 e3l)
(r,5) (t 621)

(3s,7) (34 4s9) (r8,7) (20369)

Vdůsledku frlze popsané vbodě l. obecné informace a sní související změnou mateřské společnosti, l<tęrámányłrí česĘ
domicil, došlo ke změně sazby daně z příjmu.

(iĐ Daň z přĺjmu uyklízaná v oslatním úplném ýsledku
ĺ/ tisĺcích EUR 2014

Před
zdaněním

Daňový
rrýnos

Po
zdanéní

Před
zdaněním

Daňový Po
náklad zdznéní

Rozdily z kurzových přepočtu
Změnav ľeálné hodnotě
ľealizovatelných fi nančních aktiv
Podíl na ostatním úplném výsledku
j ednotek účtovaných ekvivalenční
metodou

Celkem

(2e t2s)

4 003

(1 023)

(29 |Ż5)

3 474

0 023)

(63 083)

(e 4es)

033)

- (63 083)

t 624 (7 871)

(l33)

(52e)

(26r4s) (s2e) (26 674) (72 7tt) 1 624 (71 087)
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J&T FINANCE GROUP SE

Yykámé łe
Zůstatek k l. lednu výkazu zislo a vykŁfué v os18aním

2014 ŻtÍátr úplném yýśled|ol

Nabyté v Íámci podnikových
kombinací

(üz bod 4'l.)
zůstatek k 3t.
nřnŚiÍ.i 2old

Rozdily
z lornových

DřeDočnů

(l 35e)

(27 240)

(4 46r)

ln
(r 502)

(r2 s67)

935

(83)

6l

12957

2 019

16 938

195

(6)

3 024

(2s4)

(r)

(47e)

814

(2r7)

26

301

2 828

1 271

(3 738)

15

(s2e)

(r26)

l
I 693

(r)

74

I

(t)

(r r2)

283

46

(81 )
(20\

(r 491)

(23',783)

(2 8e1)

t01

(4 436)

(t1 7s2)

'711

(57)

250

r6 068

3 342

13 378

7S0

(iii) Pohyby v odlažené duni v pruběhu rohu
ĺ/ lisicĺch EUR

Dlouiodobý hmobý najetek

Dlou}odobý n€hmotný majetek

Investice do nemoütosti
snĺżení hodĺoty pohledávek z obchodních vĺahů a
oýahích áłtiv

Rea'lizovatelná fi nmčni aktiva

Finmčni aktiva dĺżená do sp|amosti

zafoéshMecké pożitky (IAs l9)
Ćisté neaplacené úroky
Finmční aktiva oceňována reá]nou hodnotou do żsku
nebo ztráty

Uvěry a půjčĘ

Rezervy

Dilové aráry

ostahí dočNé rozdíly

Celkem

Dlouhodobý hmohý majetek

Dlouhodobý nehmomý majetek

Investice do nemoü1ostí
sniženĺ hodnoty pohledávek z obchodních vaahri a
ostahích aktiv

Realjrcvatelná fi nmční aktiva

Finmční aktiva dÍžená do splafoosti

změshmecké poätky (IAs 19)

Cisté neaplacené úroĘ
Finuční altiva oceňována reänou hodnotou do żsku
nebo áráty

Uvěryl a půjěĘ

Rezervy

Daňoýé ŹÍáty

ostahi dočasné roŻď|y

c€lkem

(ls 996) 3 64E (s29) I 759 íl0 298l

vykámé ve Nabyté v rámci podnikových
Zůstatek k l. lednu výkazu zislol a vykízđé v ostatním kombinací

2ol4 zttátr úplném výstedku (üz bod 4.1.'|

Rozdíly
z lożoyých

nřtnnčhi
zůstatek k 3l.
prosinci 2013

(22o)

(645)

(4 77s)

5

(3'72'1\

(e24)

(824)

246

12

446

286

(630)

(3 r43)

t77

33

I 326

441

847

864

I 850

2 074

(14 463)

(1re)

(542)

(23 496)

(3e5)

'74

(r 578)

(l] es2)

495

(36)

I ?65

l5

31 069

45

33

44

532

(ĺ)
t79

59

(r)

30

2T

96

(82)

(r r4)
(lŤ

(r 3se)

(27 240)

(4 461)

1l I

(3 502)

(r2 561)

935

(83)

ól
12 957

20t9
l6 938

195

(10 120) (r ?43) ílĘ sńl

Viz také bod 32 odložęné daňové pohledávky azźlya7ky
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Příloha konsolidované účetní zálvěrky

za rok končící 3 l. prosincęm 2014

13. Peníze a peněžní ckvivalenĘ

V tisících EUR

Penize a peněžní ekviva|enĘ v amortizované hodnotě
Pokladní hotovost

Běžné účý u bank
Běžné účty u centrálních bank

IJvěry azćtlohy poskytnuté cenháIním bankám

Úvěľy a zálohy poskytnuté ostatním bankám

Peníze z peněžní ekvivalenty celkem

V tisícĺch EUR
Nederivátová {inanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo
ztráty

Dluhopisy
Akcie
ostatní finanční aktiva

Portfolio k obchodování celkem

Dluhopisy

Akcię
ostatní finanční aktiva

Investiční portfolio celkem

DeriváĘ
Forwardové měnové kontrakty
opce pro nákup akcií
opce pro nĺákup komodit

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráĘ celkem

884 368 499 094

31. prosinec 2014 31. orosinec 2013

31. pľosinec 2014 31 prosincc 2013

41 957

ló8 l50
l3 080

523 924

137 257

29 052
r09 217

3 957

319 417

37 451

Teľmínované vklady s původní splatností do tří měsíců jsou klasifikovĺány jako peněžní ekvivalenty.
Yážený pruměľ úrokoých sazeb z úvěru a ostatních pohĺedávek za bankami byl 0'l7 %k3l. pľosinci 2014 (2013:0,09 %)'

14. FinančnÍ aktiva a zűvazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztľáty

14.1. Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráĘ

3Ż5 299
6 696

2 054

287 843
I 939

I l5l
334 049 297 933

2t 023
2 821

30 173

2t 259

3 123

23 844 54 555

3s7 893 3s2 488

3 531

2ll8
32

t0 214
2 245

ll0
5 681 t2 569

363 574 36s 057

Investiční portÍblio sę k 31. pľosinci skládá převĺĽně zakcii společnosti Best Hotel Properties, a.s. v lrodnotě 20 999 tis. EUR
(2013: 21235 tis. EUR). Akcie v portfoliu k obchodování k 3 l. prosinci 2014 zahmovaly především akcie spoleěnosti ČEZ a.s.

ve výši 2 64l tis. EUR (2013:283 tis. EUR).

Dluhopisy k obchodování k 3 1. pľosinci 2ol4 zahmovaly hlavně české státní dluhopisy ve výši 20 l 483 tis. EUR (20 l 3: 89 848
tis. EUR)' slovenské státní dluhopisy ve výši l0 9ó3 tis. EUR (2013: 77 258 t|s. EUR) a různé korpoľátní dluhopisy ve výši
107 573 tis. EUR (2013: ll5 178 tis. EUR).

Státní dluhopisy ve výši 23 055 tis. EUR (20l3: 25 788 tis. EUR) byly zastavenyjako Zajištění bankovních úvěru k 3l. prosinci
2014. K3l. prosinci 2013 byly také akcie společnosti Best Hotęl Properties, a.s. ve výši 20 999 tis. EUR zastaveny jako
zajištění bankovního úvěru. kteý byl splacen v roce 2014.

Výnos zdluhoých a ostatních nĺástrojů spevnou úrokovou sazbou je vykázánjako úľokoý výnos. K31. prosinci 2014byl
vĺážený pruměr urokových sazeb z dluhopisů 7,l2 % (2013 : 7,46 %).
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(Đ ocenění reólnou hodnotou Jinaněních akliv, kterd jsou oceňovóna reóInou hodnotou do zisku nebo ztrdly

K 3 l. prosinci 2014

V tisících EUR
Reálna hodnota nederivátových Íinančních aktiv
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztrálty
Úroveň l - kótované tržni ceny
Úroveň 2 - odvozeno z kótovaných cen
Úroveň 3 - vypočteno použitím oceňovacích technik

Reálna hodnota deľiváÍů
Úroveň 2 - odvozeno z kótovaných cen

Finanční aktiva oceňována reálnou hodnotou do zisku nebo
ztráĘ celkem

K3l. pľosinci 20l3

V tisĺcĺch EUR
Reálna hodnota nedeľivátoqých finančních aktiv
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztľáĘ
Úroveň 1 - kótované tĺżni ceny
Úľoveň 2 _ odvozeno z kótovaných cen
Úroveň 3 - vypočteno použitím oceňovacích technik

Reálna hodnota derivátů
Úroveň 2 - odvozeno z kótovaných cen

Finanční aktiva oceňována ľeálnou hodnotou do zisku nebo
ztráty celkem

ostatní
Akcie Dluhopisy finanční aktiva Celkem

ó 058 307 l02

2t 661 18 197

I 779
| 406
I 690

314 939
l 406

41 548
27 719 325299 4 875 357 893

5 ó8l
s 681

Ostatni
Akcie Dluhopisy finanční aktiva

363 574

Celkem

I t76

29 022

248937

69 079

1 653
2 004

617

Ż5I 766
2 004

98 718

30 198 318 016 4 274 352 488

t2 569

t2 569
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(Đ DetaÍl ocenění redlnou hodnoíou na ÚrovnÍ 3

Nrásledující tabulkazobrazuje odsouhlasení starrovení reálných hodnot na Úrovni 3 v hierarchii reáIných hodnot od počátečních
stavů až po konečné zůstatky:

V tisících EUR

Zůstatek k l. lednu 20l 4
Ce|kové zisky (ztĺŕlĘ) vykázané ve výkazu zisku a ztráty

Přírustky
Úuytty
Přesun z Úrovně l
Úrokové ýnosy bez přijaých úroků

Vliv změn devizoých kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Zůstatek k 1. lednu 2013

Celkové zisky (ztráĘ) vykźuané ve výkazuziskuaztĺáty
Nabýé společnosti

Prodané dceřiné společnosti ajednotky zvláštního určení

Přesun z Úrovně 1

Přírustky
Útytty
Úrokové ýnosy bez přijatrých úroků

Vliv změn devizoých kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2013

Akcie
ostatní

Dluhopisy finančníaktiva Celkem
29 022

l8
l9

(7 4s0)

52

69 079
(6r4)

t0 521
(5s 445)
(5 214)

(45)

98 718
(5ó8)

1l 506
(62 8e5)
(5 2t4)

(4s)

46

617

28

(85) 79

2t 661 t8 197 I 690 41 s48

129 276
(5 834)

I 315

(35 3ó8)

64
(67 154)-

(277)

8 063
(423)

39 422

Ż6 8ll
(4 652)

253
(3e5)

137 339
(6 260)

8 315

(35 3ó8)

39 422

27 496
(7l 80ó)

253

(3)

621

o) {ó73)

29 022 69 019 617 98 718

Vzhlędem ke změnám tržních podmínek u něktených finančních nrłstrojů byly trźni ceny těchto nrĺstľojů dostupné k 3 l. prosinci
2014.Týo dluhopisy v hodnotě 5 2l4 tis. EUR byly proto k tomuto datu převedeny z Úrovně 3 do Úľovně l.

V lętech končících 3 l . pľosincem 2013 a 2014 nędošlo k žádným přesunům Í'inančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do

ziskunebo ztrtltymezi úrovněmi l a2.

l4.2. Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku neboztĺáĘ

V lisicĺch EUR

Nederivátové finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo
ztráĘ
ostatní lrnančni zźxazĘ oceňované ľeálnou hodnotou

Deriváfy
Forwardové měnové kontrakty
Měnové swapy
Akciové put opce

Akciové opce k obchodoviání

Komoditní deriváý

FinančnízávazĘ oceňované rcálnou hodnotou do zisku nebo ztráty celkem

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

l3482

13482

12 588

20 027

4 096

2

1 703
l8 016

8 7Ż5

791
9

36 713 29 244

29 25737 l9s
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(Đ oceněnítinančních ztívlzků oceňovaných redlnou hodnotou do zisku nebo ztrdly

V tisících EUR 31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

Reálná hodnota nederivátových finančních závazktl oceňovaných ľeálnou
hodnotou do zisku nebo ztráĘ
Úroveň 1 _kótované tržníceny

Reálná hodnota derivátů
Úroveň 2 - odvozęno z kótovarrých cen

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráĘ celkem

482 t3

13482

36713 29 244

36 713 29 244

37 195 29 257

V letech končících 3 l. prosincem 2013 a20l4 nedošlo k žádným přesunům finančních ztlvazktl oceňovaných ľeálnou hodnotou
do zisku nebo ztľáý mezi úrovněmi l,2 a 3 v hieľaĺchii reálných hodnot.

15. Realizovatelná Íinanční aktiva

V tisícĺch EUR

Akcie
Podílové listy investiěních fondů
Dluhopisy
Směnky

Realizovatelná Íinanční aktiva celkem

K 3l. prosinci 2014 Skupina očekávĄ że zĺealizovatelných
928799 tis. EUR) zaviceleż 12 měsíců po dni účetní zźtvěĺĘ.

(Đ ocenění realizovatelnýchtinančních aktiv redlnou hodnotou

31. prosinec 2014

V tisících EUR

31. pľosinec 2014 31. prosinec 2013

45 744
258 909

r 288 49s
4tt

I 593 559 I 336 265

Íjnančních aktiv bude splaceno 1244739 tis. EUR (2013:

Podílové
lisĘ

investičních
Akcie fondů D|uhopisv Směnkv Celkem

t52 379
97 953

957 018

128 915

Uroveň l _ kótované trŽní ceny

Úroveň 2 _ odvozeĺo z kótovaných cen
Úroveň 3 _ vypočteno pouŽitím oceňovacích
technik

3 l. prosinec 20 13

V tisĺcich EUR

Úroveň l - kótované hŽní ceny

Úroveň 2 _ odvozeno z kótovaných cen
Úľoveň 3 - vypočteno pouŽitím oceňovacích
technik

I 599

2 078

35 067

81 4n 1 037 105

t77 498 I 337

243 053

- I 127 tt5
4tt 188324

- 278 120

45 744 258 909 I 288 495 411 1 593 559

Akcie

Podílové
lisĘ

investičních
fondů Dluhooisv Směnkv Celkem

29 176

5 984

tt7 219

70 152

27 801

705 588

t3 262

238 168 128 9t5

804 9ló
47 047

484302

I 336 265152379 97 953 957 018 128 91s
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J&T FINANCE GROUP SE za rok končící 3 ĺ ' prosincem 20 l 4

Realizovatelná finanční aktiva se k 3 l . prosinci 2014 a 2013 skládala hlavně z dluhopisů' podíloých listů investičních fondů a
akcií. Dluhopisy zahmovaly k 3l. prosinci 2014 české státní dluhopisy ve výši 447 863 tis. EUR (2013:3l4 084 tis. EUR),
slovęnské státnĺ dluhopisy ve výši 279 461tis. EUR (2013: 164 338 tis. EUR), polské státní dluhopisy ve ýši l32 217 tis. EUR
(2013: 85 508 tis. EUR) a dluhopisy Tatry Mountain Resorts, a.s' ve výši |62 7ll tis. EUR (2013: nula).

Yáżený průměr úľokových sazeb z dluhopisů š:lnil l,92 o/o (2013: 4'0l %). Sp|atnost dluhopisri se pohybuje mezi roky 20l5 a
2027. Dluhopisy splatné v roce 2027jsou v celkové výši 399 ó39 tis. EUR (2013: l73 868 tis' EUR).

Akcię sę k 3l. pľosinci 2014 skládaly hlavně z akcií I&T Investment Pool _ I - SKK, a.s. ve lyši l5 863 tis' EUR (2013: 13 880
tis. EUR), akcii ČEZ, a.s ve ýši 7 028 tis. EUR (2013: 6 227 tis. EUR) a akcií J&T Invęstment PooI - I - CZK, a.s. ve ýši
6 263 tis. EUR (2013: ó 305 tis. EUR).

Akcie se k 31' prosinci 2013 skládaly h|avně z akcií GIM Limited ve výši 48 980 tis. EUR, akcií Best Hotel Properties, a.s. ve
výši 28 733 tis. EUR' akcií Unipetrol' a.s. ve výši 19 050 tis. EUR a akcií Tatry mountain resorts, a.s. ve výši 10 l 13 tis. EUR'
ktęných se Skupina zbavila v pruběhu roku 20t4.

(ii) Deíail ocenění reólnou hodnotou na Úrovni 3

Následující tabulka zobĺazuje odsouhlasení stanovení reálných hodnot na Úĺovni 3 v hierarchii reálných hodnot od počátečních
stavů až po konečné zůstatky:

ostatní
Íinanční
aktiva Celkem

Majetkové cenné
papíry DluhopisvV lisícĺch EUR

Zůstatek k l. tednu 2014
Ztrátavykźzaná v ostatním úplném výsledku celkem
Ztĺźúavykźuaná ve výkazu zisku a zháĘ celkem
Nabýé dceřiné společnosti
Přírustky
ÚuytLy
Úrokové výnosy bez přijĄch uroků
Přesun z Úĺovně 2
Přesun do Úrovně l
Vliv změn devizoých kurzů

Zůstatck k 31. pľosinci 2014

Zůstatek k 1. lednu 20l3
Zisk (zttá:ŕ;a) vykázaná v ostatním úplném výsledku
celkęm

Nabyé dceřiné společnosti
Prodané dceřiné spo lečnosti a jednotky zv lĺĺštního určení
Přĺľůstky
Útytty
Úrokové ýnosy bez přijaých úroků
Vliv změn devizoých kuľzů

Zůstatek k 31. prosinci 20l3

tt7 219

(122)

5 729
(92 941)

5 201

( l3)

238 ló8
(3 770)
(l 508)

5

l9ó 38ó
(149 014)

15 l15

(50 904)
(1 425)

128 915
(2)-

484 302
(3 772)
(l 630)

5

- 202 tt5
(130 840) (372 801)

t 927 t7 042
- 5201
- (50 904)
- ű 438)

35 067 243 053 278 120

184 725

2 r74
49 210

(3e te6)
2t 959

(100 89s)

(758)

77 758

236

137 796

87 996
(68 266)

I r99
I 449

(3)

158 828

522Ż00
(558 6s3)

6 543

262 483

2 407

345 834
(3e te6)
632 t55

(727 814)
7 742

691

t17 219 238 168 128 915 484302

Díky změnám tržních podmínek někteých finančních nrástrojů nebyly k 3l. prosinci 2014 k dispozici odvozené Íržní ceny
těchto nĺĺstrojů. Finanční nĺástroje ve výši 5 201 tis. EUR tak byly k tomuto datu přesunuý z Úrovně 2 do Úľovně 3.

DĺĘ změnĺĺm tržních podmínek někteých finančních nĺĺstĺojů byĺy dostupné kótované trżní ceny na aktivních tľzích těchto
nástrojů, a tak byly přesunuý dluhopisy ve výši 50 904 tis. EUR z Úľovně 3 do Úľovně 1.

V letech končících 31. prosince 2013 a2014 nedošlo kŽádným přesunům realizovatelných finančních akt1v mezi úrovněmi l a
2 hierarchie reálných hodnot.
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ló. Finanční aktiva držená do splatnosti

V tisících EUR

Slovęnské státní dluhopisy
Státni dluhopisy j iných člensĘch státu Evropské unie
Dluhopisy finančních institucí a korporátní dluhopisy

Finanční aktiva držená do splatnosti celkem

17. íJvěry azálohy poskytnuté bankám

V tisĺcích EUR

Povinné minimální rezeruy u cenhálních bank
ostatní vklady u centrálních bank
Termínované vklady
ostatní pohledávky za bankami

Úvěry a zálohy poskytnuté bankám celkem

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

575 948
247 668

68 617

694354 892233

3l. pľosinec 20l4 Jl. prosinec 2013

519 s73
126 856

47 925

státní dluhopisy jiných člensĘch stáfu Evropské unie se k3l. prosinci 2014 skládaly zřecĘch státních dluhopisů v hodnotě
78 095 tis. EUR (2013: 73 795 tis. EUR) a kypersĘch státních dluhopisů v hodnotě 4't 02Í tis. EUR (20l3: 41 776 tis. EUR). K
3l. prosinci 2013 státní dluhopisy rovněŽ zahrnovaly mad'arské státní dluhopisy v hodnotě l32o97 tis. EUR. Dluhopisy
finančních institucí a korporátní dluhopisy se skládají z nĺásledujících dluhopisů kótovaných nabwzźtch.. MoL Hungarian oil
and Gas v hodnotě 32 l88 tis. EUR (2013: 31 723 tis. EUR) a Gaz Capital S.A. v hodnotě 15 075 tis. EUR (2013: 15 593 tis.
EUR).

K31. prosinci 2014 se očekávĄ žę 557 857 tis. EUR (2013:673 446 tis. EUR) zcelkoých finančních aktiv dľŽených do
splatnosti bude splaceno zavíce než 12 měsíců po dni ričetní zźlvěrĘ.

86 943
435

3 322

84 453

38 698

t94 854
2 915

92s
175 153 237 392

K 3l. pľosinci 2014 se očekává žeívěry bankĺĺm ve vyši 2 618 tis. EUR (2013: 1 9l9 tis. EUR) budou splaceny zavicenež
12 měsíců po dni účetní závěrĘ.

Yáżený pruměr úrokových sazeb úvěru poskytnuých bankám činil k 3 l. prosinci 2014 2,78 % (2013: o,43 %).

Povinné minimální rezer\Iy představují povinné minimální rezervy udržované společnostmi J&T BANKA, a.s.' J&T Bank ZAo,
Poštová banką a.s. a VABA d.d. banka YaĺaŽdin podle pravidel příslušných regulatoľních orgĺínů. Povinné minimální rezefly
společnosti J&T BANKA, a.s. se vypočítají jako 2 %o z primźrních vkladů se splatností katší nęž dva roky. Týo povinné
minimální Íezervyjsou úročeny. Povinné minimální rezeťry společnosti J&T Bank ZAo se vypočítají jako 5,5 Yozvklad.il
nerezidentů (věetně bank) a 4 %" z vkladů rezidentů (kromě bank) snížených o pľůměmou ýši vkladů a naběhlých úroků
vyniásobených koeficientem 0'6. Povinné minimĺíní ÍezeÍvy udľŽované společností J&T Bank ZAo nejsou uročeny' Povinné
minimální ÍęzeÍvy společnosti Poštová banką a.s. se vypočítají jako l % z primćĺmích vkladů se splatností kĺatší než dva roĘ,
týo povinné minimální rezervy jsou úročeny. Povinné minimální rezeÍ\ry spoleěnosti VABA d.d. bankaVaraŽdin se vypočítají
jako 12 %o z prilměmé denní v,ýše vkladů a rivěrů, vydaných dluhov,ých cenných papírů, podřízených nástrojů a finančních
závazktl kromě zůstatků u určených bank. Sazba povinných minimálních rezerv je 12 %o. Týo povinné minimální ÍęzeÍyy
nejsou úročeny.
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18. Úvěry a zálohy posĘtnuté klientům

V tisících EUR

Úvěry a zálohy poskytnuté klientům
Snížení hodnoty úvěrů

tĺvěry a zálohy poskytnuté klientům v čisté výši celkem

V tisících EUR

Zůstatekk l.lednu
Tvorba
Rozpuštění
Użití
Vliv změn devizoých kurzů
Zmény v důsledku odchŁejících společností

Zůstatek k 31. prosinci

31. pľosinec 2014 31. prosinec 2013

5 396 313
ír37 297)

4 417 912
(69 225)

5 259 016 4 348 687

K3l. prosinci 2014 se očekává, žę 3075 554 tis. EUR (2013: 2168624 tis. EUR) z celkových úvěru a záloh poskytnuých
klientum bude splaceno zavice neż 12 měsíců po dni účetní zćuěrĘ.

Úvěry a zálohy poskynuté klientům zahrnují 42l významných poloŽek, které představuj i 82,57 vo úvěru a záloh poskýnuých
klientrim (201 3 : 280 poloŽek předs tavovalo 7 9,82 y,).

Úvěľy a zálohy poskýnuté klientům obsahují úvěr ve vyši 55 000 tis. EUR včetně naběhlých úroků posĘĺtnuý společnosti
EneľgeticĘ a prumysloý holding, a.s. (2013: l00 016 tis' EUR). V roce 2014 měla Skupina úvěry poskýnuté dalším čtyřern
protistľanám v celkové sumě 672 113 tis. EUR (2013:416 4l4 tis. EUR).

Y roce 2012 lzayÍela Skupina dohody o finaĺlcoviĺní s Energetickým a prumyslovým holdingem, a.s. (dále jen ,,EPH''), na
zál<|adě kteých poskytla úvěľ vę výši l00 000 tis. EUR splatný nejpozději 3l. března 2016. Jistina úvěru mohla bý
konvertována do vlastního kapitálu EPH (ako kombinace základního kapitálu a emisního áżia) vydźnim noých akcií na
ztl<ladě lváženi EPH (ako dlužníka) nebo věřitele' Konverzní opce se lišila v závislosti na konkétním úvěru a také podle toho,
zdabykonverzivyużil věřitel' nebo dlužník. Nejpozdějším datem konverze byl 3l. bÍezen2016.

Jak je zmíněno ýše, tato dohoda o financovĺĺní obsahovala vloŽenou opci umoŽňující konvęrzi nesplacené ýše jistiny do
podílu v EPH za předem sjednaných podmínek. Vedení Skupiny bylo toho názoru, że tato opce nemohla být rozumně oceněna
reálnou hodnotou díĘ skutečnosti, Že bylo nemožné spolehlivě určit ěasovou hodnotu vloŽené opce. Časová hodnota by měla
představovat značnou část celkové reálné hodnoý opce. V důsledku toho byl tento vloŽený derivát oceněn pořizovacími
nĺáklady' kteľé byly nulové.

K 31. prosinci 2014byla část úvěru ve ýši 45 000 tis' EUR prodána třetí straně a opce na konvęrzi úvěru vcelkové výši
100 000 tis. EUR na nové akcie EPH byla zrušena.

opravné položky k úvěrům a zä|ohtm poskytnuým klientům jsou vývrĺřeny na ztkladě finanění pozice a očekávĺíných
peněŽních tokr] dlužníků, zohledňují rovněž hodnofu zajištění zzźtĺuĘ třetích stran.

Yýznwnnáĺ část úvěľů poskytnuých klientům se vztahuje k financovĺání projektů a jako takové jejich splacení závisí na prodeji
aktiv' jež klienti získali v riĺmci svých projektů díky poskytnutému financování. Tato aktivajsou často zastavena ve prospěch
Skupiny. Vedení SkupinyvéÍí,že týo pohledávĘ budouplně splaceny.

Neúročené půjčky byly k 3 l. prosinci 2014 v ce|kové výši 3 841 tis. EUR (2013:3 6'14 tis. EUR). Jedná se především o půjčĘ
bývalé Podnikateľské banky poskýnuté klientum, kteří jsou v současnosti v konkurzním řízení. K těmto pohledávkrĺLrn byly
vývořeny opravné po|ožky v plné v,ýši.

Yáżený průměr úľokoých sazęb úvěru posĘltnuých klientům činil k 3 l. prosinci 2014 5,73 o/o (Ż0l3: 8'38 y").

19. Snížení hodnoĘ lĺvěľů

2014 2013

69 225
118248
(ló 857)
(32 014)
(1 305)

38252
53 332
(8 82e)
(5 523)
(2 4e4)
(5 5r3)

137 297 69 225
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20. Smlouvy o zpětném odkupu azpětném pľodeji

20.1. Smlouvy o zpětném odkupu (repo operace)

Skupina získćlvtt financoviĺní prodejem finančních nástrojů na zćl<ladě smluv, které ji zavazlji splácet finanční prostředky
odkupem těchto nĺástrojů k určitému budoucímu datuza stejnou cenu plus úroky při předem stanovené sazbě. K 3l. prosinci
2014 a20l3 byla celková aktiva prodaná nazák|adě smlouvy o zpétném odkupu následující:

Reálná hodnota
podk]adového aktiva

Účetníhodnota Cena při zpětném
závazku odkupuV tisících EUR

31. prosinec 2014

Úvěry a zálohy od klientů
- splatnost do l měsícę
- splatnost l-ó měsíců
Ptijčky a zálohy od bank
- splatnost do 1 měsíce
- splatnost 1-6 měsíců

Celkem

31. prosinec 2013

IJvěry azálohy od klientů
- splatnost do l měsíce
- splatnost l-6 měsíců

Půjčky a zálohy od bank
- splatnost do l měsíce
- splatnost 1_6 měsíců

Celkem

I 138

92

23 055
1 400

I 155

99

23 070
I 400

I 154

99

Ż3 069
I 400

25 685 25 724 2s 722

836

4

78 642

63 381

837

4

73 780

50 778

838

4

73 795

50 820

142 863 r25 399 I25 457
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20.2. Smlouvy o zpětném prodeji (reveruní ľepo operace)

Skupina také nakupuje finanční nrástľoje na zźi<ladě smluv o jejich zpětném prodeji v budoucnu (''reverzní repo smlouvy'').
Reveĺzní repo operacę se uzavírají jako nastĺoj na poskytnutí ťrnancování záil<azníkűm' K 3 1. pĺosinci 2014 a20l3 byla celková
aktiva nakoupená formou smluv o zpětném prodeji nrłsledující:

Reálná hodnota
aktiv dľžených Účetníhodnota Cena při
iako zaiištění pohledávkv zDětném odkupuV tisících EUR

31. prosinec 2014
Úvěľy a zálohy poskýnuté klientum
_ splatnost do l měsíce
-.splatnost 1-6 měsíců
Uv ěry a zálohy poskýnuté bankám a penize a peněžni
ekvivalený
_ splatnost do l měsícę

Celkem

31. prosinec 2013
Úvéry azá|ohy poskýnuté klięntům

- splatnost do l měsíce

'- splatnost l_6 měsíců
Uvěry a zálohy poskýnuté baĺkám a peníze a peněžní
ekvivalený

- splatnost do 1 měsíce

Celkem

315 934
78 72s

133 048

227 129

53 704

82 881

234 694
54 123

83 358

527 707 363 714 372 175

519 822

195 067

14

429 092
160 044

15

430 4tt
163 426

15

114903 589 151 s93 852

ÍJvéry azáiohy poskýnuté bankám s původní splatností do tří měsíců jsou vykŁrány jako peníze a peněŽní ekvivalený.
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21. Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

V tisĺcích EUR
Pohledávky za upsaný vlastní kapitĺil (viz bod 33)
Pohledávky z obchodních vztahů
- brulto
- opravnĺź položka

Nakoupené pohledávky
Vypořádĺłrrí s poštovními úřady
Pohledávky z prodeje dceřiných společností
Zůstatky vypořádĺĺĺí obchodů s cęnnými papíry
očekávané výnosy z likvidace
Pohledávky z pojištění a zajištění
- brutto
- opravnó položka
ostatní daňové pohledávky
ostatní pohledávky

- brutto
- opravná položka

Pohledávky vykázané, v rámci ŕízení riz|k celkem (viz bod 38)

Nfülady příštích období
Posk}tnuté Zálohy
- brutto

- opravnĺi položka
Zásoby

NeÍinanční pohledávky a ostatní aktiva celkem

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatníaktiva celkem

Z pohledávek z obchodních vztaht! a ostatních aktiv se k 31. prosinci
než 12 měsícri po dni účetní zźwěrky (2013:2 725 tis. EUR).

22. Investice do jednotek účtovaných ekvivalenční metodou

V tisĺcĺch EUR

Účasti ve společných podnicích
Účast v přidruženém podniku

Investice s podstatným vlivem celkem

V tisících EUR
Podíl na:

Ztrátě z pokračující činnosti

ostatním úplném výsledku

Podíl na úplném výsledku ze společných podniků celkem

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

21:R;
2t 744

(40e)

20 846
t4 278
9 257

8 626

8 5ó6
637

I 045
(408)

378
69 094
69 352

(2s8)

192 000

20 169

20 583

(4r 4)

7 787

17 474

5 401

5 164

I 566

566
566

484
38 688

38 944
(2s6)

t53 017 296 299

2t 440
I 426
I 427

(1)

484

23 430
2 451

2 571
(r 20)

201

23 3s0 26 082

t76 367 322381

2014 oč,ekźxá, żę 2 602 tis. EUR bude uhrazeno za více

31. prosinec 2014 31. orosinec 2013

3 344
54

t 770 3 398

3t. pľosinec 20l4 3l. prosinec 20l3

(658) (s23)
(l 023) (133)

(6s6)

I 662

108

(Đ Společné podniky

Skupina má podíl ve dvou jednotlivě nevýznamných společných podnicích. Skupina má na základě smlouvy zbykový podíl na
čisých aktivech těchto společných podniků.

Nĺásledující tabulka v souhmu ukazuje podíl na zisku a ostatním úplném výsledku těchto společných podniků:

(1 681)
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odsouhlasení shmuj ících fin ančních informací:

V tisících EUR

Počáteční zůstatek hodnoty čistých aktiv (100 %)
Efekt zaloŽení
HospodĺářsĘ ýsledek za období
ostatní úplný ýsledek
Konečný zůstatek hodnoĘ čisĘch aktiv (100 %)
Podíl ve společných podnicích (50 %)

23. Investice do nemovitostí

V tisícĺch EUR
Zůstatek k l. lednu
Přírustky
PříIustky v důsledku podnikoých kombinací
Zménav reálné hodnotě

Přesun do dlouhodobého hmotného majetku
Útytty
Prodeje dceřiných společností
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci

2014 2013

6 688

(l 317)
(2 047)

3324

8 00;
(l 046)

(266)

6 688

I 662 3 344

2014 2013

138 79t
1 328

(6 567)
(l l 788)

(70)

(l0e 890)

26 476

684
tt4 797

(s346\ (3 166)

6 458 138 791

Investice do nemovitostí k 31. pľosinci2014 zahmují budovy ve výši 6 458 tis. EUR (2013: budovy ve výši 95 44l tis. EUR a
pozemky ve výši 43 350 tis. EUR).

Vzhledem k pořízení společnosti Hotęl Kadashevskayą LLC, Skupina ręklasifikovala čĺiLst investic do nemovitostí pronajĄch
Skupině do poloŽky Pozemky, budovy azařizenÍ (viz bod 3.1. Podnikové kombinacę a alokace kupní ceny).

Vzhledem k nabytí Poštové banky, a. s., hodnota invęstic do nemovitosti ýrazně vzrostla v roce 2013 prostřednictvím získĺĺní
kontroly v realitních investičních fondech. V ľoce 2014 fondy pľodaly své ľealitní společnosti (viz bod 4.2. Pľodeje).

K 31' pĺosinci 2014byly investice do nemovitosti v účetní hodnotě 6 458 tis. EUR předmětem ztstzvy pĺo zajištění bankovních
úvěru (2013: 66 497 tis. EUR).

Investice do nemovitostí jsou pojištěnyv plné ýši k 3l. pľosinci 2014 (2013: budovyve výši92322 tis. EUR).
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24. Dlouhodobý nehmotný majetek
Software a

ostatní
Vztahy se nchmotný
zákazníky maietek CelkemV tisících EUR

Pořizovací cena

Zůstatekk 1. lednu20l3
Přírustky
PřírustĘ v drisledku podnikoých kombinaci
Úuyty
Vliv změn devizoých kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2013

Zůstatek k l lednu2014

Přírůstky

Přírustky v důsledku podnikoých kombinací

Úuytt<y

Vliv zlněn devizoých kurzů

Zůstatek k 31. pľosinci 2014

Amortizace a ztráĘ ze sníźení hodnoty
Zůstatękk l. lędnu2013
Amortizace za účetní období
SnĺŽení hodnoĘ
Útytty
Vliv změn devizoých kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2013

Zůstatek k l. lednu 20l4
Amoľtizace za účetní období
Přírustky v důsledku podnikových kombinací

Úuytt<y

Vliv změn devizoých kurzri

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Účetní hodnota

K l' Iędnu 2013

K 31. prosinci 2013

K 1.lednu20l4
K 31. prosinci 2014

Smlouvy a
Goodwill znaćka

31 013

20 033

(l 15)

89 316

42 079

35 388

t2 683 85 7',75

l0 869 l0 869
20 009 164746
(3 746) (3 861)

(2719) - (2027) (964) (s 710)

48 212 89 316 75 440 38 851 251 819

48 212

2 090
(l)

(4 428)

89 3ló

3

(l)

7s 440

4 751

38 851 251 8t9
11 075 11 075

968 3 061

(2 tt}) (2 111)

(281) 4t
45 873 89 318 80 191 48 503 263 88s

(11 eeo)

(l 914)

941

(3 308)

(3e 023)
(3 38 r)

l 808

(e 360) (60 373)
(3 827) (l0 5ló)

- (r el4)
32t 321

552 3 301

(12e63) (3 308) (40 s96) (12314) (69 r81)

(12 e63)

(10 484)

3 246

(3 308)

(6 617)

(40 5e6)

(5 e70)

(4 7?0)

(12314) (69181)
(6643) (1e230)
(424) (10 e08)

83 83

160 (t 364\
(20 201\ (9 925) (sl 336) (19 r38) í100 600)

t9 023 3 0s6 3323 25 402

35 249 8ó 008 34 844 26537 182 638

35 249 86 008 34 844 26 537 182 638

25 672 79 393 28 855 29 365 163 285

Ztrźúa ze snížení hodnoty goodwillu v rocę 2014 se skládá především ze ztrźLty ze snížení hodnoý přidělené penězoťvomé
jednotce Intęrznanie oAo. Pro další podrobnosti viz bod 3.2. Goodwill a testovĺání na snížení hodnoĘ.

Majetek ve vývoji a výpůjční náklady

K 3l. prosinci 2014 hodnotanehmotného majetku ve ývoji (zaÍazen do jiného nehmotného majetku) činila l 37l tis EUR
(2013:2 202 tis. EUR).

Nebyly zjištěny žádné kapitalizované náklady na uýpůjčky související s pořízením nehmotného majetku v průběhu roku
(2013:0).

55



J&T FINANCE GROUP SE
Příloha konsolidované účetní závěrky

za rok končící 3 l. prosincem 20l4

25. D|ouhodobý hmotný majetek

V tisícich EUR

Pořizovací cena
Zůstatek k l. lednu 2013

Přírustky
Přírustky v důslędku podnikorných kombinací
Útyty
Vliv změn devizoých kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2013

Zůstatek k 1. lednu 2014

Přírustky

PřírustĘ v důsledku podnikoých kombinací

Transfery

Transfery z investic do nemovitostí

Úuyty
ÚuyLy dceřiných společností

Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. pľosinci 2014

odpisy a ztĺálĘ ze sníżení hodnoĘ
Zůstatek k l. lednu 201 3

odpisy za účetní období
Snížení hodnoty
Úuyty
Vliv změn devizoých kuľzti

Zůstatek k 3l. prosinci 2013

Zůstatek k l. lednu 20 14

odpisy za účetní období
SníŽení hodnoĘ
Úuyty
Úbyky dceřiných společností
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Účetní hodnota

K l. lędnu 2013

K 31. prosinci 2013

K 1. lednu2014

K 31. prosinci 2014

Pozemky a
budow

Letadla a
příslušné

letecké
vvbavení

Inventář a
zaflzent Celkem

14 165

70

20 512
(7 ó18)

(80 l)

9 370

(406)

10 717

5 119

tt 357
(2 e47)

(584)

34 252

5 189

31 8ó9
(10 56s)

(t 791)

26328 8964 23 662 58 954

26328
I 560

5 559

24

11 788

(1 s83)

(5 748)

I 964

I 219

23 662

6 444

681

(24)

(2 les)
(64)

58 954

8 004

6 240

ll 788

(3 778)
(64)

(457) (4 e86)

37 928 10 183 28 047 76 158

(s05)
(t 264)-

I

38

(t 464)
(576)
(e80)

120

(6 003)
(3 7e8)

I 328

167

(7 e72)
(5 638)

(e80)

I 329

325

(1 730) (2 900) (8 30ó) Í2936\

(l 730)
(1 753)

329

157

(2 e00)
(47e)

(330)

(8 308)
(5 582)

625

(t2 e36)
(7 814)

(330)

954
50 50

(471) 283 (31)

(2 997') (4 180) (r2 930) (20 107)

13 660 7 906 4 714 26280
24 598 6 064 15 356 46 018

24 s98 6 064 l5 356 4ó 018

34 931 6 003 r5 117 56 051

K 3l' prosinci 2014 je dlouhodobý hmotný majetek v účętní hodnotě 17 402 tis. EUR předmětem zástavy pro zajištění
bankovních úvěru (20 l 3 : l 0 728 tis. EUR).
K 3l. prosinci 2014 je pojištěná ýše hodnoty d|ouhodobého hmotného majetku Skupiny |24 013 tis. EUR (20|3:96 295 tis.

EUR).
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Majetek ve výstavbě a výpůjční náklady

K 3l. pľosinci 2014byla hodnota dlouhodobého hmotného majetku ve výstavbě (zahrnuto v Inventĺáři azařízení) l tis. EUR
(2013:24 tis. EUR).

Nebyly zjištěny żádné kapitalizované vypůjční ruáklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku během roku
2014 (2013:0).

Nevyužibý majetek

K 3l ' prosinci 2014 Skupina nemélažádný významný nevyužitý majetek (2013: 0).

26. Vklady a úvěry od bank

V lisících EUR

Termínované vklady bank

Přijaté úvěry ze smluv o zpětném odkupu

ostatní přijaté úvěry

Vklady a úvěry od bank celkem

Vklady a úvěľy od klientri

V tisĺcĺch EUR
Yklady a úvěry od klicntů
Termínované a podmíněné vklady
Přijaté úvěry ze smluv o zpětném odkupu
Vklady splatné na pożádĺáĺrí

ostatní přijaté úvěry

Vydané dluhové cenné papíry v amortizované hodnotě
Vydané směnky

Celkem

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

60 324

t24 558

5t 208

143 094 236 090

31. prosinec 2014 31. pľosinec 2013

75 821

24 470

42 803

K 3l. pľosinci 2014 se očekává, że 42 563 tis. EUR (2013:29 632 tis. E[IR) z vkladů a úvěru od bank se vypořádá zavice ĺeŽ
12 měsíců po dniúčetní záĺvěrky.

Vá_ženápruměľnáúrokovásazbazvkladůaúvěruodbankk3l.pľosinci2014byla2'l8%(2013 l,93%).

Pro více inÍ'ormací o dohodách o zpětném odkupu viz bod 20. Smlouvy o zpětném odkupu azpětném prodeji.

27.

5 677 533

I 254
t 132 561

32 550

4 844 994
841

t 5t6 364
29 t24

7 443898 6391323

95 944 59 046
9s 944 59 046

7 s39 842 6 450 369

K 3l' prosinci 2014 se očekávĄ žę L 383 813 tis. EUR (2013: 955 l45 tis. EUR) z vkladů a úvěĺů od klientů se vypořádá za
více než' l 2 měsíců po dni účetní závérky'

Vłážená průměrná úroková sazba z vkladů a úvěru od klientu k 3 l. prosinci 2014 byla l,92 o/o (2013: 2'2l yo)'

Pro více informací o dohodách o zpětném odkupu viz bod 20. Smlouvy o zpětném odkupu azpétoémprodeji.
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28. Vydané dluhopisy

V tisících EUR

Dluhopisy kótované na Burze cenných papíru Praha
Dluhopisy kótované na Burze cenných papieĺov v Bratislave
Dluhopisy kótované na Burze cenných papieľov v Bĺatislavę
Dluhopisy kótované na Buľzę cenných papíru Praha
Dluhopisy kótované na Burze cenných papierov v Bratislave
Dluhopisy nękótované

Vydané dluhopisy celkem

Původní Úľoková Datum
měna míľa splatnosti

31. prosinec 31. pľosinec
2014 2013

czK 6,40%
EUR 6,40%
EUR 6,00z0
CZK 5,20%
EUR 5,25 yo

EUR 6,000Á

30.1r.2014
6.2.2015

21.6.2016
15.9.2017

12.t2.2018
Ż0.|2.2016

- 160 985
ó0 089 63 573
99977 67 904
9s 606

19 t8l
l0 020 t0 020

284873 302482

V listopadu 20l l Skupina vydala l 000 kusů dluhopisů v nominální hodnotě 3 000 tis CZK za kus, které byly kótovány a
obchodovány na Burze cenných papírů Praha' Do konce roku 20ll bylo vydáno dalších 170 kusů a v únoru 2012 dalších 330
kusů korunových dluhopisů. Týo dluhopisy byly zcelasplaceny v listopadu 2014.

V únoru 2012 Skupina vydala 1 000 kusů dluhopisů v nominální hodnotě l00 tisíc EUR za kus, kteľé byly formálně přijaty na
Burze cellných papierov v Bľatislave v březnu 2012 ajsou obchodovány na ľegulovaném trhu'

V červnu 2013 skupina vydala další 100 000 kusů dluhopisů v nominální hodnotě 1 000 EUR za kus. Dluhopisy jsou kótovĺĺny
a obchodovány na Buĺze cenných papierov v Bratislave.

Mimo to v prosinci 2013 Skupina vydala dalších t0 000 kusů d|uhopisů s nominální hodnotou 1 000 EUR za kus, kteľé byly
umístěny soukomě a nejsou obchodovĺĺny na žádném regulovaném tľhu.

Y září 2014 Skupina vydala l 48l kusů dluhopisů s nominální hodnotou 3 000 tis. CZK za kus, ktęré jsou obchodovány na
Burze cenných papírů Pľaha a v prosinci 2014 dalších l50 000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 1 000 EUR za kus, které
jsou obchodovĺány na Buľze cenných papierov v Bratislave.

Úrok ze všech emisí se pravidelně vyplácí dvakrát ročně.

Skupina nezaznaĺnenala Žádné neplnění zźlvazktl vychŁejících zjistiny nebo úľoků nebojiná přestoupení s ohledem najejí
dluhové cenné papíry v letech končících 31. prosincem 2014 a20l3.
Celková rĺčetní hodnota emitovaných dluhopisů nezahmuje hodnotu dluhopisů držených společnostnri v ĺrĺmci Skupiny.

29. Podřízený dluh

31. prosinec 2014 31. pľosinec 2013

Podřizený dluh v amortizované hodnotě t23 632 l56 ó8ó

K 3 1. prosinci 2014 a20l3 podřízený dluh zahrnuje podřízené cenné papíry s pohyblivou úrokovou sazbou vydaĺlé společností
J&T BANKA' a. s. v původní čĺistce ve výši 25 mitionů EUR (2013: 25 milionů EUR) se splatností v roce2022, podřízené
cenné papíry s pohyblivou úrokovou sazbou vydané J&T FINANCE GROUP SE v původní čĺástce 3 miliony EUR (2013:
50 milionů E[-IR) se splatností v rcce 2022 a podřízené vklady s fixním úrokem v původní čĺástce 7l.5 miliónů EUR (2013:
7l'5 milionů EUR) se splatností v rocę2023.

ostatní podřízený dluh k 3l. prosinci Ż0l4 zahmuje podřízené termínované vklady s pevnou úľokovou sazbou v celkové
původní částce ve výši 20 milionů EUR (20l3: 7 milionů EUR) se splatností mezi roky 2019 a2024 (2013:2019 - 2021).

Podřízené dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou jsou navćaány na 3-měsíční EUzuBoR. Yáženápruměmá úľoková sazba u
podřízeného dluhu k 3 l . prosinci 2014 byla 5,36 % (2013: 4,95 o/o).
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30. Záx azky z obchodnÍch vztahů a ostatnÍ závazky

V tisĺcích EUR

Závazky vůči klientum z obchodovánĺ s cennými papíry
Zaměstnaĺrecké požitky
Závazky z obchodních vztahů
Nevyfakfurované dodávky
ZůstatĘ vypořádání obchodů s cennými papíry
Ostatníztuazky
Zinazky vyká.zané, v rámci ŕízení rizik celkem (viz bod 38)

Přijaté zálohy
Výnosy příštích období

NeÍinanční a ostatní závazky ce|kem

Celkem

V tisĺcích EUR

Zůstatek k l. lednu 2013

PřĺrůstĘ v důsledku podnikoých kombinací
Rezervy zaúčtované během období
Rezervy čerpané během období
Rezervy rozpuštěné během období
Kuĺzové ztráty

Zůstatek k 31. prosinci 2013

Zůstatęk k l. lędnu 20l4
Přírustky v důsledku podnikoých kombinací
Rezervy zaúčtované během období
Rezervy čerpané během období
Rezervy ľozpuštěné během období
Snížení v důsledku odch:Łejících společností
Kurzové zÍrćúy

Zůstatek k 31. prosinci 20ĺ4

za rok končící 3 l ncem 2014

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

78 751

27 795
6 801

5 752

4 390
Ż6 163

69 325
24 784
9 475

7 644
7 149

42 925
149 652 ló1 302

4 t64 4 416

ĺ53 816 165 778

Pojistné smlouvy Jiné Celkem

483

3 ó8l

I 781

341
3 884

(l 09ó)
(86)

(406)

I 087

3 389

K 3l. prosinci 2014 se očekávĺĹ że340 tis' EUR (2013:3l3 tis. EUR) zcelkových zźlvazkÍl z obchodního sĘku aostatních
záyazktl bude vypořádano zavíce než 12 měsíců po dni účetní závěrky.

Položka ostatní závazky zahmuje velký počet drobných položek, které jsou samostatně nevýznamné.

3ĺ. Rezeľvy

6 212

3 068
(2 390)

I 781

6 553

6 952
(3 486)

(8ó)

(406)

6 890 4 418 11 308

6 890

7 334

(s 418)

4 418
30s

Ż1 089
(s72)

(l l8l)
(e3)

lt 308

305

28 423
(s72)

(6 5ee)

(e3)
(56) í56)

I 806 23 910 32 716

K 3 l. pľosinci 2014 sę očekávĄ že rezewy ve výši 8 038 tis. EUR (2013: 5 9ó2 tis. EUR) budou použiý za vice než 12 měsíců
po dni účetní závěrky. Patří mezi ně zejména ÍęzęÍya na Životní pojištění ve výši 7 480 tis. EUR (2013: 5 53l tis' EUR) a
tezervy na nęzaslouŽené pojistné ve výši 437 tis' EUR (2013: 37 l tis. EUR).

ostatní rezervy zahmují zejména Íezervu na poskýnuté přísliby a zźruky ve výši 19 207 tis. EUR (2013: 0), a rezervu na
klientsĘ prograln benefitu (Magnus) ve výši 3 l58 tis. EUR (2013 2 l43 tis. EUR).

Rezerva na přísliby azáruky zahmuje ÍęzeÍyll nazĺĺruku vykrŁanou Skupinou v ĺoce2014 ve výši 17 384 tis EUR na zźlkladě
Dohody o zźĺlce uzavřené v roce 2010 s Českou exportní bankou, a's. 1ČEn;. Dohoda o zźruce se vztahuje na poskytnutí úvěru
ČEB společnosti SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. na výstavbu ocelárny. Celková částka záruky poŽadovaná Čss t:l.
prosinci 2014 činí 2ó 88ó tis. EUR, avšak vedení Skupiny považuje část požadavku vy výši 9 502 tis. EUR za neoprávněnou.
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32. odložené daňové pohledávky 
^záyazl.ty

32.1. Nevykázaná od|ožcná daňová pohledávka

odložené daňové pohledávĘ nebyly zaúčtovány v případě těchto položek:

V tisících EUR
Daňové ztráty minulých let

odhad uplynutí neuznaĺrých daňo\lý ch ztÍćltje následující:

V tisĺcích EUR
Daňová ztrźlta

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

546 20972

Po roce
2018 2018

t82r82t82
2015 2016 2017

odloženádaňovápohledávkaz titulu neuznanýchztrtńz minulých let se vykazujejen do výše, vjaké bude pľavděpodobně užita
oproti budoucím daňoým ziskům.

Maximální lhůta na użití daňovýclr ztrát vznik|ých po l. lednu 2004 je v České republice 5 let. Na Slovensku mohou být daňové
ztráty vzniklé po l. lednu 2010 umořeny ľovnoměmě vnásledujících čĘřech letech po svém vzniku. Někteĺé odpočitatelné
dočasné rozdíly nemají v současnosti legislativně stanovenou lhůtu. V souvislosti s těmito položkami tak nebyly vyktľ;źny
odloŽené daňové pohledávky, neboť váledem k pľoměnlivosti zdľojů těchto pohledávek není pravděpodobné. že Skupina
dosiáhne v budoucnu daňoých zisků' proti kteým by mohla Ęĺto daňové ýhody vyuŽít.

32,2. Y ykázzné od ložen é daň ové poh |ed ávky a záv zzky

Byly uznĺĺĺy následující odloŽené daňové pohledźxky azávazĘ:

V tisĺcĺch EUR

Dlouhodobý hmotný maj etek
Dlouhodobý nehmotný majetek
lnvestice do nemovitostí
Snížení hodnoĘ pohledávek z obchodních vztahů a
ostatních aktiv
Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanční aktiva drŽęná do splatnosti
Zaměstnanecké požitky (IAS l 9)

Nezaplacené úroky, netto
Finanční aktiva ocęňována ręálnou hodnotou do zisku
nebo ztĺćlý
Půjčky a úvěry
Rezervy
Daňováztráta
ostatní dočasn é r ozdíly

Zápočet (Netting)l

Celkem

Aktiva Závazlcv

31. pľosinec 2014 31. prosinec 2013

Aktiva Závazkv

39

433

107

208

2s0
t6 63r
3 351

t3 378

302

I 530

24 216
2 891

4 644
tt 752

57

s63
9

52

tt4
6

1il
2

ól
l3 411

2 019
16 938

236

1 473

27 246

4 461

3 504

t2 567

83

4s4

4t
35 416 45 714 33 833 49 829

(30 4ó0) (30 460) (30 539) (30 539)

4 956 t52s4 3 294 t9 290

IZźtpočet_ Hrubé odloŽené daňové pohledźlvky azávazĘ byly započítĺány pľo kaŽdoujednotlivou dceřinou společnost Skupiny,
pokud to bylo moŽné.
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Yýznaĺnná čiást slovenské, české a ruské daňové legislativy není potvrzena v praxi a existují nejistoý ohledně interpretací, kteľé
mohou uplatnit finanční úřady v řadě oblastí. Vliv této nejistoý nelze vyčíslit a bude řešen až po vydání ľelevantních judikátů,
nębo budou-li k dispozici oficiální výklady orgĺánů.

33. Vlastní kapitál

(Đ ZtÍkladní kapillíl a emisní džio
V důsledku změny mateřské společnosti popsané v bodě l. obecné informace se změnila struktura vlastního kapitálu včetně
vyše základního kapitálu a emisního áŽi4které představují čĺistky odpovídajícízákladnimu kapitálu nastupnické společnosti.
Schválený' vydaný a plně splacený zźkladnÍ kapitál společnosti J&T FINANCE GROUP SE k 3l. prosinci 2014 tvořilo
l0kmenových akcií s nominální hodnotou 200 tis. CZK, 13778 752 kmenoých akcií v nominální hodnotě l tis. CZK a
437 1l0 104 kmenov'ých akcií v nominální hodnotě t CZK, coż odpovídá základnímu kapitálu společnosti J&T FINANCE, a.s.
k 3l. prosinci 2013 (l&T FINANCE GROUP, a.s. k 31. prosinci 2073: |9 000 kmenových akcií s nominální hodnotou
l 6ó0 EUR)'

Akcionáři mají nárok na obdržení dividendy a najeden hlas na akcii na valných hľomadách Společnosti. Struktura akcionářů se
změnilav důsledku fúze popsaĺré v bodě l takto:

31. prosinec 2014
Ing. JozefTkáč
Ing. Ivaĺ Jakabovič

Celkem

31. pľosinec 2013

TECHNO PLUS, a. s.

Celke m

Podil %o Hlasovací práva oÁ

Nedělilelné fondy
Nedělitelné fondy zahľnují zźkonný rezewni fond mateřské společnosti a poakviziční zvýšení zákonných fondů dceřiných
společností. Zákonný rezervní fond lze použít pouze ke krytí ztrát Společnosti a nesmí bý rozdělen jako dividendy. Výpočet
zrĺkonného ľezervního fondu je zalożen na místních právních předpisech.
Až do 3l. pľosince 2013 bylo povinné vČeské republice vytvoření zĺíkonného rezervního fondu ve výši minimálně 2o o/o

čistého zisku (ľočně), avšak maximálně do ýše l0 %;o ztů<ladního kapitálu v prvním ľoce a V následujících letęch se tvořil
minimáIně ve výši 5 %o z ěistého zisku (ročně) a aŽ do výše minimálně 20 % upsaného základního kapitlĺlu. od l. ledna 2014 se
v České republice nevyžaduje vy.tvoření zákonného rezervního fondu.
Na Slovensku je požadovĺĺno v}łvoření zákonného rezervního fondu ve výši minimáln ě l0 %o z čistého zisku (ročně) a až do
výše minimálně 20 %o ztkladního kapitálu (kumulativní bilaĺlce).
V Rusku se vyŽaduje tvorba zákonného rezeľvního fondu ve výši minimálně 5 o/o z ěistého zisku (ľočně) a aŽ do výše minimálně
5 o/o upsaného zakladního kapitłĺlu.
V Chorvatsku se vyžaduje tvorba zĺĺkonného rezęrvního fondu ve v,ýši minirnĺĺĺně 20 oÁ z čistého zisku (ročně) až do výše
minimálně 5 oń upsaného zĺíkladního kapitálu.

Fonĺl z přepočtu cizích měn
Fond z přepočtu cizích měn zahmuje veškeré kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu účetních závěrek zahĺaničních jednotek' kteľé
nejsou nedílnou součiístí činností mateřské společnosti.

ostalní rezeruy a fondy
ostatní rezervy zahmují změny v reálné hodnotě realizovatelných lrnančních aktiv.
Kromě toho v roce 20l3 akcioniíř naýšil vlastní kapitál vkladem směnek ve ýši l92 000 tis. EUR do ostatních kapitáloých
fondů (viz také bod 2l' Pohledávky z obchodních yztahi aostatní aktiva). Část pohledávĘ splatné vůči akcionĺířům ve výši
l42000 tis. EUR bylazapočtena s odpovídajícímzávazkem společnosti TECHNO PLUS' a.s. po fuzi popsané vbodě l.
obecné informace (viz také bod 42. Efekt fúze). Zbývajícich 50 000 tis. EUR bylo vyplaceno v roce 2014'

50 50

50 s0
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V roce 20ĺ4 J&T BANKA, a.s. vydala a pĺodala investorum podřízené nezajištěné ceľtifikáty s nominální hodnotou l00 tis.
CZKabęz lhůty splatnosti ve ýši 32 660 tis. EUR (k 3l. prosinci 2013: 0) vykŁané jako ostatní kapitálové nastĺoje v
konsolidovaném ýkazu o změnách ve vlastním kapitálu. Týo certifikáĘ nęsou l0oń roční výnos vyplácený čfvĺtletně z
neľozdělených zisků ajsou kótovány na Burzę cenných papíľů Praha. objem emise schválen Českou nrĺrodní bankouje l 000
000 tis. CZK (36 056 tis. EUR). Tato emise kombinuje vlastnosti dluhových a kapitáloých nástrojů. čNB stanovilą že se
jedná o kapitálové nastroje, atedy splňují požadavĘ aby byly vykázźnyjako součást vedtejšího kapitálu AT1, kteý je
součíĺstí regulatomího kapitálu Tier l (viz bod 38.5. Řízení kapitĺíĺu).

Představensfvo J&T Banky, a.s. zĺíroveň schválilo 30. června 2014 vyfvoření účelového kapitálového fondu pro vyplafy
výnosů z těchto certifikátů ve ýši 100 mil. CZK (3 60ó tis. EUR)' Skupina tento fond natvořila z neľozdělených zisků.
Výplata výnosů z certifikáfu se řídí podmínkami uvedenými v pľospektu.

34. Nekontľolní podíly

V tisících EUR
Poštová banką a.s.

Equiý Holding, a.s.

J&T REALITY otevřený podí|ovy tbnd, J&T INVEsTIčNÍ sPoLEČNoST, a s

Vaba d.d. banka Vaľaždin

ostatní

Nekontrolní podíly celkem

V tisícĺch EUR
Aktiva
Závazky
Goodwill přiřaditelný Skupině
čistá 

"kti'a 
kľomě Goodwillu přiřaditelného Skupině

Nękontĺolní podíl v procentech

Účetní hodnota nekontľolního podílu

Výnosy
Ziskza účetní období
ostatní úplný výsledek za účetní období
Úphý ýsledek za účetní období
Nekontrolní podíl v procentech

Zisk přiřaditelný nekontľolnímu podílu
ostatní rÍplný výsledek přiřaditelný nekontrolnímu podĺlu

Pęnéžní tok z provozní činnosti
PeněŽní tok z investiční činnosti
PeněŽní tok z finanční činnosti
čisté zvyšení (snížení) peněz a pcněžních ekvivalentů

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013
65 347

17 783
5 508

6232
217

66 870

t7 196
5 267

I 534

95 087 90 867

Následující tabulka shmuje informace vźahující se k Poštové baĺlce , a.s., dceřiné společnost Skupiny, která máýznarnný
nekontĺolní podíl, před jakýmikoliv vnitroskupinoými eliminacęml:

3l. pľosinec 2014

Ostatnĺ
samostatně

nevýznamné
Poštová banka, dceřiné

a.s. společnosti Celkem
4 349 560
3 675 403

20 033

654 124
9,99%
65 347 29 740 95 087

218 366
28 46t

3 099

3l 560
11,94 yo - 9,99 %

3 186 I 938 5 124
344 (418) (74'l

155 589

103 7s5

9 165

268 s09
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Pľocento nekontľolního podílu v Poštové bance, a. s' se změni|o v ěervenci 2014'proto zisk přiřaditelný nekontro|nímu podílu a
ostatní úplný výsledek připadající nekontľolnímu podílu byly vypočítĺíny za pollžití procentuálních podílů jak před tak po
akvizici.

31 prosinec 2013

ostatní
samostatně

nevýznamné
Poštová banka, dceřiné

V tisĺcích EUR
Aktiva
Závazky
Goodwill přiřaditelný Skupině
či.tá 

"ktiva 
kromě Goodwillu přiřaditelného Skupině

Nekontrolní podíl v procentech

Účetní hodnota nekontľolního podí|u

Výnosy
Zisk za ličetní období
ostatní úplný výsledek za účętni období
Úplný ýsledek za účetní období
Nekontro|ní podíl v pľocentech

Zisk přiřaditelný nekontrolnímu podílu
Ostatní úplný výsledek přiřaditelný nekontrolnímu podíIu

Peněžní tok z pr ov ozní činnosti
Peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní tok z ĺjnanční činnosti
čisté zľyšení (sníŽení) peněz a peněžních ekvivalentů

Zmény nekontľolních podĺlů beze změn v ovládání

V tisících EUR
Nekontro|ní podíl k l. lednu 2014
Změna v ę vlastnickém podílu Skupiny
Dividendy
Efekt úbýků
odkup podíloých listů investičních fondů
Podíl na úplném ýsledku
Nekontrolní podíl k31. prosinci 2014

a.s. společnosti Celkem
3 998 359

3 418276
20 033

560 050
11.94%
66 870 23997 90867

114245
3t 546
3 870

35 416
1l-94 o/o

3761 (2251) 1s16
462 (1294) (832)

Ż25 946
(r8s 791)
(24 316)

15 839

V únoru 2014 Skupina přispěla prostřednicfuím společnosti J&T BANKA' a.s. své dcęřiné společnosti J&T REALITY otevřený
podílový fond, J&T INVESICNÍ SPoLEČNoST, a.s. (J&T REALITY oPF) částkou ve \.ýši 8 o00 tis. EUR a tím zýšila svůj
vlastnický podíl (včetně podílu Poštové banĘ, a's' v této společno sti) z 82,| %o na85,8l Yo.

V červenci 2014 Skupina zv.ýšila vlastnicĘ podíl v Poštové bance, a.s. upsĹáním noých akcií v hodnotě 60 00o tis. EUR z
88,06 % na90,0l o/o.

Následující tabulka shmuje změny nekontľolních podílů v těch společnostech, kde nedošlo k Žźĺdné změně v kontrolę a
nezahrnuje vliv nově nakoupených nebo založených subjektů s nekontrolními podíly.

Poštová RBAL1ŤT
banka, a.s. oPF Ostatní Celkem

66870 5267
(s 413)

360

xx
(r 208) (6 621)
(531) (171)
(5re) (sle) 

|

3 53; 24; ?::) (eel) 
i

x65347 5 508 x
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Dnę l6. ledna 2013 Skupina získala dodatęóný l0% podíl ve spolęčnosti Bayshoĺe Merchant Services Inc' za 537 tis. EUR v
hotovosti, což znarnenalo navýšení jej ího vlastnického podílu z 90 %o na l00 %o'

V červenci 2013 ziskaly společnosti J&T BANKA' a.s. a Poštová banką a.s. l00% podíl (podíl Skupiny 94,04 %)' v dceřiné
společnosti J&T REALITY oPF. K 25. zźňi 2013 se podíl skupiny v J&T REALITY oPF snížil o 11,93 procentních bodů na
82,| % diky ttpisu nových podílových listů invęstičních fondů ze strany třętích osob. Členění změn v nekontrolních podílech je
nĺásledující:

BÄYsHoRE
MERCHANT

SERVICES INC. CelkemV tisících EUR
Nękontrolní podíl k 1. lednu 2013

Zména v e vlastnickém podílu Skupiny
Podíl na úplném výsledku

Nekontrolní podíl k 31. prosinci 2013

J&T RBALTTY OPF

4 930
337

479
(45e)

(20)

479
4 471

317

35. Informace o reálné hodnotě

Následující tabulkaje srovniĺním účetní hodnoty areźtlné hodnoýfinančních aktiv azáxazků Skupiny. které nejsouvedenyv
reálných hodnotách:

5 267 5 267

Reálná hodnota

ť]četní hodnota ťIroveň 1 Úroveň 2 Úľoveň 3 Celkem

3 L prosinec 2014

V tisících EUR

Finanční aktiva
P eníze a peněžní ekvivalenĘ
Finanční aktiva drŽená do splatnosti
IJvěry a zźio\ly poskytnuté baĺlkám

Ú,l ěry a zátolly poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztah'Ů a ostatní t'inanční
aktiva podléhaj íci ŕízęní rizik

Finanční závazky
Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klientu
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
Závazky z obchodních vztahů a ostatní finaněnĺ
závazky podléhající řízeni ĺizik

884 3ó8

694 354

175 153

5 259 016

153 017

- 884274
726 071

- 174 677

- 5 500 407

152 856

zfi 68;

161

884 274

726 071

174 677

5 7s4 089

153 017

143 094
7 539842

284 873
123 632

149 652

294 680

- 148720
- 7 524740

u 65;

149 652

148 720
1 524740

294 680
121 650

149 6s2
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31. prosinec 2013

V tisících EUR

Finanční aktiva
Pęníze a peněžní ekvivalenty
Finanční aktiva držená do splatnosti

Úvěry a zálohy poskytnuté bankám

|Jvěry a zálohy poskytnuté klientum
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní lrnanční
aktiva podléhaj icíÍizęni đzik

Finanční závazky
Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klientů
Vydarré dluhopisy
Podřízený dluh
Závazky z obchodních vztah'ű a ostatní finanční
záv azky podléhaj ící Íizení r izik

Reálná hodnota

Účetní hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úľoveň 3 Celkem

499 094

892 233

237 392

4 348 687

296 299

- 499033
919 824

- 237 Ż53

- 4 606 578 240960

- 295 927

499 033

919 824

237 253

4 847 s38

295 927

236 090
6 450 369

302 482
l56 ó8ó

t6t 302

- 234259
- 6 335 780 20 238

3t2 533

159 406

161 302

234259
6 356 018

312 533

r59 406

161 302

odhad reálných hodnot
Následující text shmuje hlavní metody a předpoklady pouŽité při odhadu reálných hodnot finančních nĺĺstrojů uvedených
v tabulce.

Úvěry a ztźlohy: Reálná hodnota je vypočtena naztkladě diskontovaných očekávaných budoucích peněžnĺch toků z jistiny a
úľoků při použití aktuálních příslušných ýnosoých křivek a rizikové pÍiráżky' odhad očekávaných budoucích peněžních toku
zohledňuje úvěľové riziko a jakýkoliv náznak sníżení hodnoý. odhadovaná reálná hodnota úvěrů zohledňuje též změnu
platební schopnosti od doby poskytnutĺ úvěru azměny úrokoých sazeb v případě fixně úročených úvěru.

Vklady a úvěry od bank a klientů: Reálná hodnotadepozitnapožźtd'tní a depozit bez určené splatnosti se rovná čĺístce splatné na
pożádani ke dni účetní závěrky. odhad reálné hodnoý depozit se stanovenou splatností vychźai z peněŽních toků
diskontovaných za použití aktuálních příslušných v,ýnosoých křivek.

PohledóvlE / zĺźvazĘ z obchodních yztahů a ostatnĺ aktiva / závazlcy: U pohledávek l závazkil se zbývající životnost kratší neŽ
jeden rok se předpokládĄ že nominální hodnota odrĺáží jejich reálnou hodnotu. ostatní pohledtlvky l ztlvazky jsou diskontovĺány
pro stanovení reálné hodnoý.

Finanční aktiva drženó do splatnosti: Reálnĺ hodnota vychazi z tržú ceny kotované na aktivním hhu ke dni účetní závěľĘ.
Pokud není dostupnĄ reálná hodnotaje vypočtena nazćl<ladě diskontovaných očekávaných budoucích peněŽních toků zjistiny
a úroků při použití aktuálních příslušných ýnosových křivek a rizikové pŕiráźky. odhad očekávaĺrých budoucích peněžních
toků zohledňuje úvěrové ĺiziko a jalc'ýkoliv náznak snížení hodnoý. odhadovaná ľeálná hodnota finančních aktiv dĺžených do
splatnosti zohledňuje téż změrul platební schopnosti od doby jejich pořízení a změny úrokových sazeb v případě Íixně
úročených nástrojů.
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36. Finanční přísliby a podmíněné zálvazl{y

V lisĺcĺch EUR

Akceptované a avalované směnky
Poskytnuté záruky
Zastavený majetek

Úvěrové přísliby

Finanční přísliby a podmíněné závazky celkem

V tisĺcích EUR

Méně než l rok
I -5 let

Více neŽ 5 let

Celkem

31. pľosinec 2014 31. pľosinec 2013

34 801

323 236
209 846
4t2 006

102 703
297 973
399 558

330 033

Účetní hodnota zastaveného majetku, kteý je pouŽíváľr jako zajištění pro úvěrové financoviíní, je2O9 846 tis. EUR (2013:
399 558 tis. EUR). Poskynuté záruky většinou představují rivné ztltllĘ vydané v souvislosti s úvěry směnkarni vydanými
jinými stlanami, nájemními smlouvami a ostatními závazky třetích stran ve ýši 323 236 tis. EUR (2013: 297 g73 tis. EUR).
Týo záruky jsou uvedeny v tabulce výše ve výši možného závazku v budoucnu. Maximální částka splatná zazáĺuky poskýnuté
Skupinou k 31' prosinci 2014 je 340 729 tis. EUR (2013:307 879 tis. EUR)' Úvěľové ĺámce se ýkají úvěroých linek
posky'tnĘch bankami Skupiny.

37. opeľativní leasing

37.l. Nájem na straně nájemce

Nájmy z nevypověditelného operativního leasingu jsou splatné nrĺsledovně:

979 889 t 130 267

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

5 336

t5 626

4 609

4 827

t4 330

6 186

25 571 25 343

Skupina si pronajímá řadu aut a administrativních prostor prostřednicfvím operativního leasingu. Pľonájmy administľativních
prostor trvají obvykle po prvotní období pěti až patnácti let s moŽností prodloužení po tomto datu. V pruběhu roku končícího
3l. pľosincem 2014 byla suma ve výši ll 3ll tis. EUR vykazrána jako nfülad ve výkazu zisku a zÍréiy v souvislosti s

operativním leasingem (20l3: 8 755 tis' EUR).
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37.2. Nájem na straně pronajímatele

Skupina pronajímá svůj majetek prostřednictvím opeľativního leasingu. Nájmy z nevypověditelného operativního leasingu jsou
splatné následovně:

V tisĺcích EUR

Méně než l rok

l-5 let

Více neŽ 5 let

Celkem

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

I 083

V pruběhu roku končící 31. prosincem 2014 byla suma Ve výši lo 725 tis. EUR vykŁĺłna jako výnos z pľonájmu (2013:
9 742 tis. EUR).

38. Postupy a vykazoYání ŕízení rizik

Skupina je vystavena nrĺsleduj ícím rizi kům:

o úvěrové ľiziko

. riziko likvidity

C tržni rizilko

o operační riziko

Tento bod obsahuje informace o vystavení Skupiny všem ýše uvedeným rizikům. Dále také cíle Skupiny v oblasti ŕízenirizik,
postupy a procesy pro měření aŕizenÍ rizikaa řízení kapitĺĺĺu Skupiny.

38.1. Úvěrové riziko

Úvěrové ľiziko, kterému je Skupina vystaveną vyplýá z poslcytnuých úvěľů a záloh. Maximální výše rizika s ohledem na futo
skutečnost je vyjádřena účetní hodnotou aktiv ve ýkazu o finanční pozici. Mimoto je Skupina vystavena úvěrovému riziku
plynoucímu z úvěľových příslibů v podrozvaze (viz bod 36. Finanční přísliby a podmíněné závazky). Většina úvěľu a zá|oh je
poskytnuta podnikům (společnostem z nefinančního sektoru, obchodním a různé výrobním společnostem)' Další úvěry azźiohy
jsou poskýnuý maloobchodním společnostem' bankĺĺm ajiným Íinančním institucím.

Účetní hodnota úvěrů azáloh apodrozvahových položek vyjadřuje maximální űčetní ztrźÍĺl,která by mohla být zaúčtována na
těchto po|ožkách ke dni účetní závěrky v sifuaci, pokud by protistľany ze l00 %o nedostály sým smluvním záyazkŮm a všechny
zźstavy nebo zajištění by měly nulovou hodnotu. Zásadou Skupiny jevyžadovat vhodnou zźstavu poskýnutou klientem před
poskytnutím úvěru baĺlkami Skupiny.

Hodnocení úvěľového rizika protistĺany či emitovaného dluhu je prováděno ĺazőJ<ladě intemího ratingového systému Skupiny,
kteý zahĺnuje úvěrové hodnocení ratingových agentur S&P, Moody's nębo Fitch a vnitřní systém hodnocení Skupiny.
Scoringový systém Skupiny má sedm stupňů. Je založen na standardizovaném bodovém ohodnocení relevaĺltních kitérií, ktęrá
popisují t-lnančnĺ situaci protistrany ajejí schopnost a ochotu splnit své úvěľové závazky _ v obou případeclr včetně očekávaného
vývoje, kvaliĘ a přiměřenosti zajištění a navrhovarrých podmínek uzavření transakce.
Interní rating je uľčen pomocí úvěrové škály S&P.

Úvěľové riziko baĺkovních společností Skupiny je řízeno na ztlĺladě úvěrové analýzy a metodologie Intemího Ratingu (IRB -
Intemal Rating Based).

Skupina monitoruje koncentraci úvěrového rizika podle odvěľví a geografické lokace.

931

152
893

IJ

5

971
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Příloha konsolidované účętní závěrĘ
J&T FINANCE GROUP SE za ľok končící 3 l. prosincem 2014

(Đ Koncentrace úvěrové rizika podle odvětví
3l. pľosinec 2014

V tisících EUR

Aktiva
Pęníze a peněžní ekvivalený
Finanční aktiva oceňovaĺrá reálnou
hodnotou do zisku nebo ztĺáty
Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanční akliva dĺžená do splatnosti
IJvěry azá|ohy poskýnuté bankám
Uvěry azálohy poskýnuté klientum
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
finanční aktiva podléhaj íci řízeni rizik

Zá*azky (pľo informační účely)
Finanční zttv azky oceňované reálnou
hodnotou do zisku rcbo ztÍáty
Vklady a úvěľy od bank
Vklady a úvěry od klientu
Vydané dluhopisy
Poďízený dluh
Ztĺvazky z obchodních vztahů a ostatní
fllnan čn í záv azky podléhaj ící ř izęní rizik

3 l. pľosinec 2013

V tisících EUR

Aktiva
P eníze a peněžní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou
hodnotou do zisku nebo ztrźlĘ
Real izovatelná fi nančn í aktiva
Finanční aktiva drŽená do splatnosti
Úvěry azálohy poskytnuté bankám
Uvéry a zá'Iohy poskýnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
finanční aktiva podléhaj icí Íízení rizik

Závazky (pro informační účely)
Finanční záv azky oceňované reálnou
hodnotou do zisku nebo ztrátv
Vklady a rivěľy od bank
Vklady a úvěry od klientů
Vydarré d|uhopisy
Podřízený dluh
Závazky z obchodních vztahů a ostatní
finanční závazky podléhající ÍizęĺÍ rizlk

Podniky Stát' vláda
Finanční
instituce

Fyzické
osobv CelkemJiné

t8

99 630
292 t41
47 263

3 705 5r8

80 347

2t8 837
919 864
646 429

851 265

44 773
32'1946

66Ż
t75 153
83 l 588

70 149

6

t9

33 079 884 368

3ls 363 574
53 ó08 1 593 559

- 694354
- 175 153
- s 259 016

Ż 243

72r 910

1 296 713 154 748
4 224 9t7 I 787 373 2 301 536 723 231 87 715 9 124 772

4 678

1 508 4ó8
ll9 ló1
78 663

47 683

224 Ż39
520

28 798

32 272
143 094
328 05 l
66 496
24 s',n

10 683

245

5 23'7 646
98 554
t7 277

75 499

241 438
142

2 82t

9 897

37 195
143 094

7 539 842
284 873
123 632

172 560
I 758 653 253 557 605 467 5 429 221 254 298 8 301 196

Podniky Stát' vláda
Finanční
instituce Fyzickéosoby Jiné Celkem

t48 467
494 592

15 882

3 242 471

ó0 108

176 090
563 929
824 638

3 464

4',70 042

40 023
234 078
51 713

237 392
441 5Ż7

155 795

63
43 666

659 660

5t 662

29 052

414

5 029

28 068

499 094

36s 057
I 336 26s

892233
237 392

4 348 687

299 097

8 167

I 460 344
47 135
tzl 587

ó8 918

Ż24 653
2 639

l0 514

20 143
236 090
2r3 360
lll3ll
27 810

t0 532

947

4 435 916
l39 ó38

5 230

49 089

I 16 096
| 759
2 059

26 4s6

29 257
23ó 090

6 450 369
302 482
156 686

165 s09
7 340 393I 706 151 237 806 619 246 4 630 820 146 370
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Příloha konsolidované účetní závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končící 3 1. prosincem 20l4

(iĐ Koncenlrace úvěrové rizihapoďle geogratickě lokace
3 l. prosinec 2014

V tisících EUR

Aktiva
P enize a peněžní ekvivalený
Finanční aktiva oceňovaĺlá ręálnou hodnotou do
zisku nebo zháý
Ręalizovatelná f,lnanění aktiva
Finanční aktiv a dĺ Žená do splabrosti
Úvěry a zálohy poskytnuté bankrĺm
IJvěry azálohy poskýnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahi a ostatní finanční
aktiva podléhaj ící řízení rizik

Závazky (pro informační účely)
Finanční zćxazky oceňované reálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty

Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěľy od ktientu

Vydané dluhopisy
Podřízený dluh

Závazky z obchodních vztah'ť:, a ostatní finanční
zźĺv azky po dléhaj ící ŕ ízęní rizik

3 l. pľosinec 20 13

V tisícĺch EUR

Aktiva
Penize a peněŽní ekvivalený
Finaĺrční aktiva oceňovaĺrá ĺęálnou hodnotou do
zisku ĺebo ztrźfty

Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanční aktiv a drżeĺá, do splatnosti
Úvěľy a záIohy poskýnuté bankĺĺm
Úvěry a zálohy poskynuté klientum
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní finanční
aktiva podléhaj ici Íizęni rizik

ZávazĘ (pro informační účely)
Finanční závazky oceňované ľeálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty
Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěĺy od klientů
Vydaĺlé dluhopisy
Podřízený dluh
Zćuazky z obchodních vztahů a ostatní finanční
závazky podléhaj ící ŕizeni rizik

česká
Slovensko republika Kypr Chorvatsko Jiné Celkem

307 285 4397s6

50 439 263289
599616 691 588
519 573

30 281 45 093
l ó41 950 97684l

56363 20792

9 388

l 080

4',1021

2 059 t4t

57 882

19 955 t17 372

- 40 458

25 025 276250
- 127 760

13 997 85 782
88 641 492 443

3 455 t6256

884 368

363 574
1 593 559

694 354
175 153

5 2s9 016

ts4 748
320s507 2437 359 2174512 151 073 I 1s6 321 9 124 772

4 313
83 574

4 346 614
144 183

11 755

65 296

5 516

47 665

2 698 209
r30 536

20 722

75 2s0

58

86 908

401
3 002

23 012

37 195
143 094

7 539 842
284 873
123 632

172 560

- 27 308
4598 7 2s7

l4s 750 262361
- 9753

401 87 752

875 8 127

4 655 73s 2977 898 113 38r tst 624 402 558 I 301 196

česká
Slovensko ľepublika Kypr Chorvatsko Jiné Celkem

387t7 357 s48

l30 096 ló8 400
44t 591 593755
576 357
232429 2343

l 506 08r 616 427

247 804 14 101

34

4,734
86 583

4t 776

l 664 848

t3 226

l 990

102795 499 094

6t 827 365 0s7
214336 1 336 265
274100 892233

2620 237 392
5s9 341 4348 687

23 966 299 097

3 173 075 1752574 1 811 201 I 990 I 238 985 7 977 825

9 489

41 773

3 929 523

962',t2

ll 738

5l 854

941
75 917

2 t2t 273

ló0 985

7 29s

54 5ó8

339

88 637

4s 225

32 928

l8 488 29 257
118 400 236 090
310 936 6 450 369

- 302482
137 653 156 686

32 26 127 1ó5 509

4140649 2420979 167 129 32 6tt 604 7 340 393

Tabulka výše ukazuje úvěrové riziko podle geografické lokace dlužníka nebo emitęnta cenných papírů.
Realizovatelná finanční aktiva v geografické lokaci Jiné zahmují k 3l. prosinci 2014 investici ve výši l32 2l7 tis. ELJR do polských
vládních dluhopisů (2013: 85 508 tis. EUR) a investici 55 l97 tis. EUR do investičních fondů lokalizovaných na Maltě (2013: 5ó 015
ris. EUR).
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Příloha konsolidované účetní závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končící 3 l. Ż0l4

Finanční nástroje drŽené do splatnosti v geogĺaťrcké lokaci ,,Jiné" zahmují k 3l. prosinci 2014 invęstici ve výši 32 188 tis. EUR do
dluhopisů MoL Hungarian oil and Gas (2013: 31 723 tis. EL]R) a investici ve výši 78 095 tis. EUR do řeckých vládnĺch dluhopisů
(2013:13 795 tis. E[IR)' K 3l. prosinci 2013 finanční nĺástĄe drŽęné do splatnosti také zahmují mad'arské vládní dluhopisy ve výši
132 09'l tis. EUR.
Úvěry a zálohy poskyĺruté klientum v geografické lokaci ,,Jiné" se primárně vztahují ke společnostem lokalizovaným v Polsku'
Nizozemsku, Ruské federaci, Iĺsku a na Britských Panenských ostrovech. (2013: společnosti lokalizované v Nizozemsku' Velké
Británii a v Ruské federaci)'

Navíc vklady a úvěry od klientů v geografické lokaci,,Jiné" ve výši 101 203 tis. EUR (2013: 140 005 tis. EUR) se primĺámě vztahují
ke společnostem a klientum lokalizovaným v Ruské fęderaci.

(Ą Úvěrové riziko _ snížení hodnoýfinančních aktiv

3 I . prosinec 20 14 Zź*azĘ
z obchodních

vztahů a ostatní
Íinanční závazĘ

podléhající
ŕízeĺí rizjk

Úvěry a zálohy
poskytnuté

klientům
V tisících EUR

Maximální expozice vůči űvěrovému riziku

Účetní hodnota

A) Aktiva' ke kterým byla vytvořena opravná
položka
- Brutto
- Individuální opravná poloŽka
_ Portfoliová opĺavná poloŽka

Znehodnocená aktiva celkem (netto)

Finančníaktiva Úvěry azálohy
držená do poskytnuté
splatnosti bankám

694354 175 1s3 5 259 016 154 748

402361
(es 189)

(42 108)

I 235

(303)

(772)

265 064 160

B) Aktiva po splatnosti, ke kterým nebyla vytvořena opravná položka
- <30 dní
- 3l-l80 dní
- l8l-365 dní
- >365 dní

Celkem

35 838

17 660

8 652

37 634

I 996

328
70

456

99 784 2 850

Uvěry a zátohy poskytnuté klientům, které jsou vícę neŽ l rok po splatnosti, a ke kteým nebyly vyfvořeny žźĺdné opľavné poloŽky,
sestávají z pohledávek získaných podnikovými kombinacemi v lętęch 2014 a20l3' K datu akvizice byly oceněny ľeálnou hođnotou.-
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Příloha konsolidované účetní závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končící 3 l ' prosincem 20 l 4

3 l. prosinec 2013

V tisících EUR

Maximální expozice vůči úvěľovému riziku

Účetní hodnota

- Brutto
- Individuální opravná poloŽka
- Portfoliová opľavná položka

Znehodnocená aktiva celkem (netto)

V tisĺcĺch EUR
Cenné papĘ
Nemovitosti
Směnky
Hotovostní vklady
Jiné

Celkem

Finanční aktiva Úvěry azálohy
dżená do poskytnuté
splatnosti bankám

Úvěry a zálohy
poskytnuté

klientům

Zá*azky
z obchodních
vztahů a jiné

flnanć.ní zävazĘ
podléhající
ŕízení rizik

A) Áktiva' ke kterým byla vytvořena opravná položka

E92233 237 392 4 348 681

288 908

(49 47s)
(le 7s0)

299 097

77r
(3s6)

(3 14)

219 683 101

B - Aktiva po splatnosti, ke kterým nebyla vytvořena opľavná položka
- <30 dní
- 3l-l80 dní
_ 18l-365 dní
- >365 dní

Celkem

729

1 404

7 360

l8 9s3

100

171

138

203

2E 446

Uvěľy a zálohy poskytnuté klientům, kteréjsou více neż 1 ľok po splatnosti, a ke kteým nebyly vývořeny žádné opravné položky,
sestávajĺ zpohledźnekzískaných podnikovými kombinacemi v ľoce 20l3. K dafu akvizice byly oceněny ľeálnou hodnotou.

(iv) Úvěłové riziko - ztístaw
Skupina disponuje zajištěním úvěru a záloh poskytnuých klientům zejménave formě zástav' cenných papíru a akceptovaných
směnek' Zástavy jsou využity jako aktiva která mohou býĺeal.izovźna v případě selhrĺní primĺĺmího zdroje splacení dluhu.
Skupina obecně nevyuŽívá nepeněžnĺ zástavy pro svou vlastní činnost.

Úvěry a zálohy poskytnuté klienfum jsou zajištěny zástavami s nĺísledujícími ľeálnými hodnotami:

612

31' pľosinec 20l4

Reálná hodnota Účetní hodnota

31. prosinec 2013
Reálná

hodnota Účetní hodnota
I 315 007

973 618
899 220
50 423

580 36s

t 169 254
748 254
93 254
49 907

319 224

t 273 723

980 22t
514 709
74 925

539 493

I 124 553

753 038
100 3 t2
74 507

24t 576
3 818 633 2 379 893 3 383 071 2293 986

7l



Příloha konsolidované účetní závěrky
J&TFINANCE GROUP SE za rok končící 3 l . prosincem 20 l 4

38.2. Riziko likvidity

Riziko likvidity vznikźL v rámci všeobecného financování činnosti Skupiny a ŕízení pozic. Zahmuje ľiziko, Že Skupina nebude
schopna uspokojit své splatné závazky a také riziko, Že nebude schopna financovat svá aktiva v daných termínech splatrrosti a
při daných úrokových mírách. Rovněž zahmuje riziko neschopnosti přeměnit svá akÍiva na |ikvidní prostředky v daĺrém
časovém horizontu při adekvátní cęně.

Různé metody ŕizen| rizik likvidiý jsou vyuŽívĺány jednotliv,.ými společnostmi Skupiny, včetně individuálního monitorovrárrĺ
velkých vkladů. Vedení Skupiny se zaměfuje na metody používaĺlé finančními institucemi, tedy na diveľzifikaci zdĺojů
finaĺrcování. Tato divęľzifikace d6vá, Skupině flexibilitu a omezuje její závislost ną j.ednom zdroji Íinancování. Riziko likvidity
je hodnoceno zejnéna monitorovrĺním změn ve struktuřę Íinancovrĺní a porovniíním těchto změn se strategií íÍzeni ĺizika
likvidity skupiny. Skupina drĺle drží jako součiást své stľategie řízęní rizika likvidity část aktiv ve vysoce likvidních prostředcích.

Níže uvędená tabulka obsahuje analýzl aktiv a pasiv roztříděných do příslušných skupin podle smluvní splahrosti na zfüladě
zbytkové doby ode dne účetní zátvěrĘ do smĺuvního data splatnosti. očekávaĺré splatnosti se liší od nasmlouvanýcĘ pĺotoŽe
historická zkušenost ukazuje, že většina kľátkodobých úvěrů a vkladů je prodlouŽena. Analýzaje pľezentována podle
nejobeďetnějšĺho zlłĹženi termínů splatnosti, kdy se berou v úvahu opce či splátkové kalendĺĺře umožňující předčasné splacení.
Proto v případě zźuazki je zobrazen první moŽný den splatnosti, kdeäo u aktiv je zobrazeĺ nejpozdější možný den splatnosti.
Aktivaapasivą kteľánemají smluvnísplatnos! jsou seskupenyv kategorii ''Bez specifikace".Yykźaané částkyjsousmluvní
nediskontovaĺlé peněżní toky, a proto nemusí odpovídat účetní hodnotě ve ýkazu o flrnanční pozici.
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Příloha konsolidované účetní závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končící 3 l. orosincem 20 l 4

Smluvní doby splatnostitinančních aktiv a závazků, včetně očekdvaných úrokoých ptateb

31. prosinec 2014

V tisícĺch EUR

Finanční aktiva mimo deľivátů
Pęnize a peněŽní ekvivalený
Finanční aktiva oceňovaná ręálnou
hodnotou do zisku nebo ztĺźtý
Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanční aktiva dĺžená do
splatnosti
Úvěry a zálohy poskynuté bankĺim
Uvěry aztiohy poskýnuté
klientům
Pohledávky z obchodních vzÍahů a
ostatní finanční aktiva podléhaj ící
ŕizeni rizik

Finanční aktiva - deriváĘ
Forwardové měnové kontraktv
- výdaj
- příjem

ostatní deriváý
- výdaj
- příjem

Finanční závazky mimo derivátů
F inaľ' ční záv azky oceňované
ľeálnou hodnotou do zisku nebo
ńrźiy
Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klientu
Vydané dluhopisy
Podřízený dĺuh
Závazky z obchodních vztahů a
ostatní finančn Í záv azky
podléhaj ící Íízení rizik

Akceptované a avalované směnky
Poskytnuté Záruky
Úvěrové přísliby

Finanční závazky - deriváty
Forwardové měnové kontľaký
- výdaj
- příjem

ostatní deriváý
- vydaj
- příjem

Smluvní
Účetní peněžní

hodnota toky

od
Do3 3měsíců Od1ľoku

měsíců do 1 roku do 5 let
Bez

Nad 5 let soeciÍikäce

884 368

357 893
I 593 559

694 354
175 153

5 259 016

154 748

878 868

415 995

t 694 224

892 942

175 7t4

6 505 466

ts3 777

878 8ó8

28436 45844 195 135

35 282 t7 147 743 676

68072 77 670 296363
115 843 399 2632

I 137 823 t 3tt 675 2 508 427

78 584 ó8 834 69',7

115 t67 31 413
593 465 304 654

450 837

- 5ó 840

l 538 145 9 396

5 662
9 119 091 10 716 986 2342908 r 521 s69 3 746 930 2 697 614 407 965

- (227 877) (l5l sto)
3 531 231 l8s 154 170

2150 2t68 8

(76 367)
77 0t5

t6 2 144
5 68r 5 476 2 668 664 2 144

482 (482) (482)
l43 094 (l45 807) (ó3 54l) (38 5l7) (43 749)

7 539 842 (7 653 799) (4 438 354) (t 756 702) (l 401 091) (59 936)
284 873 (3l2 4l4) (ó2 893) (l0 044) (239 477)
123 632 (172 t92) (4 165) (2 et4) (30 064) (135 04e)

(r 716;

fi08 412)

l72 560 (l7) 489\ ll4l 1l1\ ()A Rn1\ (7^9} - ĺ< AA<\

8 264 483 (8 461 183) (4 711 148) (1 832 980) (r 714 68e) (194 9Ss) (7 381)
34 801 34 801 8 200 24 485 - 2116

323 236 (323 249) (323 249)
412006 (4t2006) (102462) (73 572) 027 s60)
7'70 043 (700 454) (417 5l l)

9 034 526 (9 161 637\ (5 128 659)

(49 087) (127 560)
(1 882 06il Í1842249].

2 116 (108 412)
(192869) (115 793)

(32 615) (t 478 594) (t 274 160)
- I 446 653 I 262 t5t

(204 36s)
t84 441

(6e)

61

(4 098) (34',t82)

- 26329
(4r8) (34344)
394 25 93s

(20)

(36 713) (40394) (12029) (19 948) (8 417)

t3



Příloha konsolidované účetní závěrky
J&T FINANCE GROUP SE za rok končící 3 l ' prosincem 20 l 4

Mezera likvidiĘ do jednoho roku pochĺŁí hlavně z vkladů a úvěru od klientů, u kter'ých se očekává prodlouŽení, coŽ je podloŽeno i
historickými údaji.

31. prosinec 2013

V tisícich EUR

Finanční aktiva mimo derivátů
Peníze a peněŽní ekvivalenty
Finanční aktiva ocęňovaná reálnou
hodnotou do zisku nebo ztĺáý
Realizovatelná Ílnanční aktiva
Finarrční aktiva dĺŽená do
splatnosti
IJvěry aztiohy poskýnuté bankám
Uvéry a zźĺ|ohy poskýnuté
klientům
Pohledávky z obchodních vztahŮ a
ostatní finanční aktiva podléhaj ící
řizení rizik

Finanční aktiva - deriváĘ
Forwardové měnové kontraký
- výdaj
- příjem

ostatní deriváý
- 

"ydaj
- příjem

Finanční závazky mimo derivátů
Finančn í záv azky oceňované
reálnou hodnotou do zisku nebo
ztrćlĘ
Vklady a úvěľy od bank

Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dIuh

Zćwazky z obchodních vztahů a
ostatní fi nančn i zźx azky
podl éhaj ící Í izęni rizik

Akceptované a avalované směnky
Poskytnuté zĺĺruky
Úvěrové přísliby

Finanční závazky - dcriváĘ
Forwaľdové měnové kontrakty
- výdaj

- příjem

ostatní deriváý
- výdaj
- příjem

Smluvní
Účetní peněžní

hodnota tok

od
Do 3 3 měsíců Od 1 ľoku Bez

měsíců do l roku do 5 let Nad 5let sneci{ikace

499 094

352 488
I 336 265

892233
23',1392

4 348 687

299 097

499 100

399 228
I 48s 831

I 119054
243 069

5 242926

297 805

235 263

690 948

399 901
4 3tt

I 960 227

79

490 183

2 680 I 074

499 100

43 516 40 604
155 361 23 967

90 ttz 138 858
226 644 l 360

I 123 540 I 269 652

263 261 22917

45 481 34364
365224 250331

8ó9 0ó0 20 447

11 548
7 965 2s6 9 287 013 2 401 534 l 497 3s8 3 290 729 I 172 628 324 764

- (r 002 693) (992221)
l0 Żl4 l 0I2 592 1001 ',732

- (70 604) (70 604)
2355 83 948 82 500

(8 044) (2 428)
8 268 2 s92

I 448
12 569 23243 2t 407 224 | 612

l3
236 090

6 450 369
302 482
ls6 686

fl3) (r3)
(238769) (17ó 083) (3l 939)

(6 532053) (3 945 812) (1 585 615)
(327 7e2) (2033) (176 878)
(23t tt6) (3 8e5) (3 613)

(30 747)
(ee8 3s8) (2268)
(r48 88r)
(32 858) (re0 750)

165 509 (163 999) (117 022) (34917) (273) (11 787)
7 311 149 (7 493742)
t02703 t02703
297 973 (641 847)
330 033 (330 033)

(4 2448s8) (t 832e62) (t 211 ttl)
l0 867 58 439 31 l0l

(641 847)
(278743) (37 l34) (l4 15ó)

(193 018) (11 787)

2 296

730709 (869 177)

8 041 8s8 (8 362 919)

(909723) 21 305 16945 2296
(5 154 s81) (1 811 6s7) fl t94172\ fl90722r (11 787\

(19,719) (543 310) (299,481)
- s23926 298.246

(9,525) (29 361) (10,045)
_ 14 008

(43 843) (lee e86)
43 487 182 193

(218) (le 0e8)
217 t3 79t

(357)Q9 244) (34 731) (11 280) í23 100)
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38.3. Tržní riziko

Tržĺi riziko je riziko' Že změĺy tĺŽních cen, jako jsou urokové sazby, ceny akcií, měnové kurzy a úvěrové marŽe (ne v
souvislosti se změnami úvěrového postavení dluŽníka nebo emitenta), budou mít vliv na výnosy Skupiny nebo hodnofu
držených finančních nástrojů. Cílęm řízęni tržnich rizik je řídit a kontrolovat expozici vůči tržnímu riziku v ľámci přijatelných
parametru při optimalizaci návratnosti k riziku.

Skupina oddě|uje své expozice vůči trŽnímu ĺiziku mezi obchodními a neobchodními porľfolii. obchodní poľtfolia zahmuji
pozice vznikající z titulu tvorby trhu a vlastniho obchodovráĺlí, současně s finančními aktivy a závazky, které jsou spľavoviíny na
zźlkladě ľe álné hodnoý'

Skupina pollŽívtl metodologii Value at Risk (''VaR'') k vyhodnocení tržního riz|lka ve svém obchodním portfoliu jako celku s

íntęrvalem spolehlivosti 99 %o a časov;Ím horizontem l0 pracovních dnů. Pro vypočet VaR je vyllżita metoda historické
simulace. Skupina provádí zpětné testováni trżního rizika spojeného sjejím obchodním portfoliem použitím metody
hypotetického zpětného testování na čtvltletní bfui.

Přestožę je VaR je důleŽiým nástrojem pro měření tlżniho riziką předpoklady, na nichž je model založený, dálvaji zéklad,
určiým omezenim, včetně následuj ících:

' Lhůta držení l0 dnů předpokládĄ że je možné zajistit nebo prodat pozice v rámci toboto období. Toto se považuje za
ľealistický předpoklad v téměř všech případech, ale nemusí platit v situacích, kdyjsou tľhy detší dobu mačně nęlikvidní.

' 99 procentní úľoveň spolehlivosti nezohledňuje ztráty, ktęré mohou vzniknout za touto htanicí. I v použitém modelu
existuje l procentní pľavděpodobnost, že ztráty překľočí výši stanovenou VaR.

- VaR je počítán na biŁi hodnot kę konci dne a nęzohledňuje rizika, která mohou v pruběhu obchodního dne vzniknout na
pozicích.

- Hodnota VaR je závis|á na pozici Skupiny a na volatilitě tľžních cen. VaR nęzměněné pozice se snižuje, pokud volatilita
tľŽních cen klesá a naopak.

V tisících EUR

VaR celkové tĺŽní riziko

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

38 418 35 218

(Đ Úrokové riziko

Činnosti Skupiny jsou vystaveny ľiziku kolísĺĺní úrokových sazęb. Míľa tohoto rizika odpovídá objemu úročených aktiv (včetně
investic) a úročených zźlvazk'Ů,, kteľé se stávají splatnými nebojsou přeceňovĺłny v ľuzných dobách nębo v různé výši. Časové
období, po které je úľoková sazba finančního nástroje fixní proto indikuje, do jaké míľy je tento nástĺoj vystaven úrokovému
riziku.

Nĺže uvedená tabulka vyjadřuje míru citlivosti Skupiny na úrokové riziko dle smluvního data splatnosti Íinančních nástľojů'
nębo _ v případě nástrojů přeceňovaných dle trŽní úrokové sazby před splatností - dle data příštího přecenění. Aktiva a pasiva,
u kteých není stanoveno smluvní dafuin splatnosti nebo která nejsou úročeną jsou vyklŁána společně ve sloupci ,,Bez
speciflikace".

Hodnoty VaR pro obchodní pońfolio jsou nĺísledující:

V tisících EUR

VaR úrokové riziko

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

27 857 22 297
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Přehled pozice úrokového gapu Skupiny dle účetních hodnotje nrłsledující:

31. prosinec 2014

V lisicích EUR
Aktiva
Penízę a pęněžní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou
do zisku nebo ztĺáĘ
Realizovatelná fi nanční aktiva
Finanční aktiva dľŽená do splatnosti
IJvéry azálohy poskytnuté bankám
|Jvěry azźúohy poskynuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
finanční aktiva podléhaj ící ŕízeĺí rizik

Zá*azĘ
Finanční záv azky oceňované reálnou
hodnotou do zisku nebo ztráý
Vklady a úvěry od baĺk
Vklady a úvěry od klientů
Vydarré dluhopisy

Podřízený dluh
Závazky z obchodních vztahů a ostatní
fi nanční záv azky podléhaj ící Íízeni rizik

31. prosinec 2013

V lisících EUR
Aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou
do zisku nebo ztrźlĘ
Realizovatelná finanční akĺ1va

Finanční aktiva držená do splatnosti
Úvěry a zálohy poskýnuté bankĺíľn
Úvěry a zálohy poskýnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
finanční aktiva podléhaj icí řízeni rizik

ZávazĘ
Finanční závazky oceňované reálnou
hodnotou do zisku nebo ztĺźlĘ
Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěry od klięntů
Vydané dluhopisy

Podřízený dluh

Závazky z obchodních vztahů a ostatní
finanční závazky podléhající Íízeni rizIk

r0 917

1ó8 301

3 747 280

77 932

2t 334

8 729

38 061

l 695 60Ż
ló0 985

29

od
3 měsíců od l roku Bez

Do 3 měsíců do 1 ľoku do 5 let Nad 5 let specifikace Celkem

842 4tt

36 672 96 216
t3s 994 337 426

142625 164 s60
159 046 398

3 3t5 177 I 092 122

47 622 l 501

- 4t 957 884 368

41 432 51 545 363 574
339 160 333 935 I 593 559
247 798 - 694354

- t5 269 l7s 153
298059 66994 5 2s9 016

137 709
447 044
139 371

440
486 664

t05 625 t54 748

4 679 547 t 692 223 t ztt 228 926 449 61s 325 9 t24 772

22 550
67 892

4907 835
64 747

25 719

3 193

r0,058
3t 663

I 276 543

194

157

8

43 529

t 238 704
223 t26

4 ó88

62

47 945

93 031

4 579 37 195

10 143094
68 815 7 539 842

- 284873
- 123632

169 148 112560

470 042

89 757

200 616
135 870

234364
l 565 798

I 48s

46 264

109 302

228 7',77

l3l9
l 588 7ó6

158 634

476 600

175 699

873 l8l

72

33 679

296 860
35 1 887

266 780

29 052 499 094

36723 36s 057

252887 I 336 26s
- 892233

1 709 237 392
54 162 4348687

297 s40 299091

882

78 725

144 174 165 509

212827 7 340393

5 088 936 I 318 615 I s10 117 140 976 242552 I 301 196

od
3 měsÍců Od 1 roku Bez

Do 3 měsíců do 1 roku do 5 let N"d 5 l.t ,p..ifikn.. C.lk '

2697 932 1914 428 1 684 186 949 206 612073 7 977 825

29 643

947 648
141 497

I

9 6n 29257
85 236090

58 957 6 4s0 369
- 302482
- 1s6 686

4025764 1 903 406 I 118 789 79 607
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Analýza citlivosti Skupiny na zvýšení nebo sníŽení tržních úrokových sazeb neobchodního portfolia za předpokladu
symetrického pohybu ýnosoých křivek a neměnné finanční pozice je nrłsledující:

V tisících EUR

Pokles úrokových měr o l00 baz.
bodů
Růst úrokoých měr o l00 baz.
bodů

Vliv na zisk nebo ztrátu Vliv na ostatní úplný yýsledek
31. prosinec 2014 31. prosinec 2013 31. prosinec 2014 31. orosinec 2013

785

(78s)

21 346 27 754 25 153

(25 153)(21346\ (27 7 54)

Pokles úrokoých měr o l00 baz'
bodů
Růst úľokoých měr o l00 baz.
bodů

(iĐ Měnové łiziko

Rozpad účetních hodnot podle měny převedených do tis. EUR je nrásledující:

3l. pľosinec 2014

Celkový dopad do vlastniho kapitálu
31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

Ż8 539 46 499

ír8 53q) ,4ń 4qq)

EUR CZR USD HRK Jiné CelkemV tisícĺch EUR
Aktiva
P enize a peněžní e kvivalený
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty
Realizovatslná fi nanční aktiva
Finanční aktiva drŽená do splatnosti
|Jvěry azálohy poskýnuté baĺkám
Úvěry a zálohy poskýnuté klientům

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní finanční
aktiva po dl éhaj ící řízeni rizik

Podrozvahová aktiva

Zi*azky
Finanční závazky oceňované ľeálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty
Vklady a ivěry od bank

Vklady a úvěľy od klientů
Vydarré dluhopisy
Podřízený dluh
Zźuazky z obchodních vztahů a ostatní finanční
závazĘ podléhající Íízení rizik

Podrozvahové závazky

Čistá pozice (vč. podrozvahových poloŽek)

6241168 2239973 394723 122s66 126342 9124772

954764 2lÍ0289 29 181 9 873 l5 237 3 tt9 344

249 60t

'76262

I 120718
693 692

30 625

3 949 740

120 530

556 4s7

25Ż 667

448 410

43 250
922254

16 935

28 479 9 7ss

13 878

6714 t5 026
662

8ó656 l1738
246 l74 82 68ó

t2 160 3 361

40 076 884 368

20767 363574
2 691 I s93 559

- 694354
2884 175 153

58 162 5 259 016

I 762 t54 748

4 t34
85 076

4 616 4t4
l89 Ż67

103 019

87 369

33 0s9
53 356

2 680 162

95 606
20 613

74 ts3

2

63

120 s85

8 5ól

4 599

46 4t8

861

- 37 195
- 143094

76263 7 539842
- 284873
- 123632

I 6t6 172 560
5 085 279 29s6949 129 2tl 51 878 77 879 I 301 196

l 919 139 389 084 38s 050 9 374 24 835 2727 482

38 865 I 215 438l9l st4 t 004 229 90 357 't I 187
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3 l. prosinec 20 13

V tisících EUR
Aktiva
Pęnízę a peně,źni ekvivalený
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty
Realizovatęlná fi nanční aktiva
Finanční aktiva držená do splatnosti
IJvěry azétlohy poskýnuté bankám
|Jvěĺy a zálohy poskytnuté klientům

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní finanční
aktiva podléhaj íciÍízení rizik

Podrozvahová aktiva

Zá*azky
Fi n anční záv azky oceňované ręálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěry od klięntů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
Závazky z obchodních vztahű a ostatní finanční
záv azĘ podléhaj ící Íízeni rizik

Podrozvahové zźuazky

Čistá pozice (vč. podrozvahov.ých poloŽek)

EUR CZK USD RT]B Jiné Celkem

93 289

l88 0óó

900 570

872 243

232 429
3 182 668

262 664

3Ż3 333 52 113

132930 t7 788
427 087 ó 150

- 19 990

424 1 933
836 l09 Ż025l7

23 642 tt 120

19 958 499094

4836 365 057
1722 1336265

- 892233
894 237 392

35 303 4348687

I 440 299 097

t0 401

2t 437

736

t 7t2
92 090

231

5731929 1743525 311 611 126 607 64 153 7 977 825

760 7',78 I 613 419 246 879 32.650 2658 2656384

9 522

180 91 I

4115035
t4t 497

t49 391

19 ó60

36 624

2 106 835

ló0 985

7 29s

75

l8 555

tt ot:

- 29257
- 236 090

15 113 64s0369
- 302482
- 156 686

405 16s 50995 266 57 360 tt 512 966

Podrozvahové potoŽky se většinou vztahují k derivátovým operacím a posýnuýrn i přijaým zárukám.

4691622 2388759 113161 131333 ls518 7340393

I 766 080 247 781 303 188 5302 31762 23s4113

35 005 720 404 t42 t4t 22622 19 53r 939 703

31. prosinec 2014 31. orosinec 2013

10 619 t2 967

Hodnota VaR je nasledující:

V tisících EUR

VaR měnové riziko
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Analýza citlivosti Skupiny na zýšení nebo snížení devizových kurzů je uvedena v nrásledující tabulce.

Riziko přepočtu cizích měn vyplývající z převodu űč,etni závěrky zahraničnijednotky do měny vykazovźní Skupiny nesplňuje
definici měnového rizika. Y důsledku toho by riziko přepočfu cizích měn nemělo být zahmuto do amtýzy citlivosti' Nicméně
vnitropodnikové pohledávky a závazky denominované v cizí měĺě, které nejsou součástí čisté investice do zahraniční jednotky,
jsou zahĺnuý do analýzy citlivosti na měnová riziką protoŽe i kdyŽ jsou zůstatky eliminovĺány v konsolidovaném výkazu o
finanční pozici' vliv na zisk nebo ztrźĺtu z jejich přecenění není zcela ę|iminovárr.

Jednoprocentní posílení y cizích měnách by mělo nrásledující vliv na zisk nebo ztrátu a ostatní úplný ýsledek:

V tisících EUR

EUR
CZK
USD
RUB

Vliv na zisk nebo ztrátu Vliv na ostatní úolnÝ výsledek
31. pľosinec 2014 31. prosinec 2013 31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

(8 2ee)
(523)

(2 105)

(84)

31. pľosinec 2014 31. pľosinec 2013

(7 833)

396
(2 803)

(3 t)

(t 467)

(8)

Celkow dopad do vlastního kapitálu

(7le)

(7)

EUR
CZK
USD
RUB

Hodnota VaR je následujícĺ:

V tisĺcích EUR

VaR akciové riziko (trading book)

(7 833)
(l 071)
(2 803)

(3e)

(8 2ee)
(r 242)
(2 r05)

(el)

(iii) Riziko změny cen akcií

Riziko změn cen akcií se ýká kótovaných finančních nástrojů držených Skupinou, spočívá v ľiziku změny ve vnímání
očekávané finanční ýkonnosti doýčných investic Zę strany trhů. Riziko změn cen akcií je v podstatě řízeno prosťednictvím
diverzifikace investičního portfolia majetkoých cenných papírů držených jako realizovatelná finanční aktiva a aktiva
ocęňovaná reálnou hodnotou do zisku Írcbo ztÍźúy.

31. pľosinec 2014 31. orosinec 2013

4 818468

Zýšení ceny nederivátoých finančních aktiv oceňovaných ręálnou hodnotou do zisku nebo ztráý o l00 bazických bodů by
mělo pozitivnĺ vliv na zisk nebo ztrźúu,jak je uvedeno niže. Zvýšení ceny realizovatelných finančních aktiv o l00 bazicĘch
bodů by měIo pozitivní vliv na ostatní úplný výsledek'jakje uvedeno nížę. Pokles ceny o l00 bazických bodů by měl stejný, ale
opačný vliv na zisk nebo ztrátu a ostatní úplný výsledek.
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V tisících EUR

Úroveň l _ kótovaĺlé tĺžní ceny
Úroveň 2 - odvozeno zkótovaných
cen
Uľoveň 3 _ vypočteno pouŽitím
oceňovacích technik

Celkem

Úroveň l _ kótované trżni ceny
Úroveň 2 - odvozeno zkótovaných
cen
-.-Uroveň 3 - vypočteno pouŽilím
oceňovacích technik

Celkem

za rok končící 3 l. 2014

Vliv na zisk nebo ztrátu Vliv na ostatní úplnÝ yýsledek
31. prosinec 2014 31. prosinec 2013 31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

Ż8

20

Ż96

77

t4

223

2 675

2t

351

t 269

62

t 172

344314 3 047 2 503

Celkoyý dopad do vlastn|ho kapitálu
31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

2 752

35

574

I 297

82

l 4ó8

3 361 2 847

38.4. Opeľační riziko

operační ľiziko je rlziko ztĺáty vyplývající z podvodu, neoprávněných aktivit, chyby' opomenutí, neúčinnosti nebo selhání
systému. Yyplývá ze všech aktivit Skupiny a je to ľiziko, jemuž ěelí všechny podnikatelské subjeĘ' operační riziko zahmuje i
právní riziko.

Cílem Skupiny je řídit operační rizika tak, aby nďla rovnoviĺhu mezi předchźaením finančním ztrátźlm a poškozením dobré
pověsti Skupiny a celkovou nfüladovou ęfekŕivitou a vyhnula se kontrolním posfupům, kteľé by omezily iniciativu a tvořivost.
Primámí odpovědnost za implementaci kontrol na řešení operačního ĺizika je přiděleno vedení v rĺĺmci jednotlivých dceřiných
společností' Tato odpovědnostje podporovĺĺna rozvojem celkovych noÍem v rámci Skupiny pro Íizení operačního riziką ktęľé
provádí Űfuar řízení rizik, akteré poĘvají nrĺsledující oblastl:

. PoŽadavky na odsouhlasenĺ a monitoĺoviání transakcí.
o ldentifikacę operačního rizika v rámci systému kontroly kaŽdého dceřiného podniku a ľozvoj podmínek pĺo snižovrĺní a
omezování opeľačního rizika (při zabezpeč,ení poŽadované úĺovně aktivit), stejně jako jeho dopadů a důsledků; doporučení pro
vhodná řešení v této oblasti.
r Hlĺášení provozních rizikoých událostí zadćnim příslušné informace do databrŁe událostí provozniho rizika Regulovaného
konsolidačního celku (viz bod 38.5. sękce Řízęní kapitálu ohledně definicę Regulovaného konsolidačního celku).
o Tento přehled provozních ľizikoých událostí Skupiny umožňuje Skupině uľčit směr koků a postupů, které mají bý
vykonány v zájmu omezení těchto rizik, jakožto se i rozhodovat s ohledem na:

. přijetíjednotliv,ých rizik, které se vyskytnou;

. zahäjeni procesu. kteý vede k omezení možných dopadů; nebo

. sníŽení rozsahu příslušné činnosti nebojejĺ úplné ukončení.
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38.5. Řízení kapitálu

Strategií Skupinyje dĺžení silné kapitálové zźls'|adny tak, aby udľŽovala důvěru věřitelů i trhu' a ziłroveň zajistila budoucí rozvoj
svého podnikrĺní.

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost je od 1. ledna 2014 kalkulována v souladu s nďízením Evropského paĺlamentu a Rady
(EU) č' 575/2013 (dále jen 

''CRR'). Do 3l. prosince 2013 byla kapitáIová přiměřenost kalkulována v souladu s vyhlaškou
České nrírodní banky č. 12312007 sb.

Konsolidovaný kapitál Skupinyje analyzovĺán ve dvou složkách:
o Tier l kapitál' kteý se skládáz:

l, Kmenového kapitálu Tieĺ l (CETl), kteý obsahuje splacený kmenový akcioý kapitál, emisní rĺžio, neĺozdělené zisky
(zisk běžného obdobĺ nęní zahmut), kumulovaný ostatní úplný výsledek a nekontľolní podíly po snížení o goodwill a
nehmotný majetek a dodatečné úpľavy ocenění;
2' Vedlejšího kapitálu Tier l (ATl), kteý muže obsahovat instrumenty bez data splatnosti vydané v souladu s CRR (viz bod
33. Vlastní kapitál)

o Tier 2kapitźtl' kteľ,ý Zahmuje uznatelný podřízený dluh.

Regulovaný konsolidační celek (,,RKC") je definován pľo účely pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném zfüladě
podle Zrłkona o bankách č. 2lll992 Sb. a Vyhlrášky 12312007 Sb. Pod|e těchto předpisů je finanční holdingová skupina
konečných akcionářů J&T Finance Gĺoup SE od l. ledna 2014 (J&T FINANCE GROUP, a. s., k 3l. prosinci 2013, viz bod
l. obecné informace) definoviĺna jako RKC. Pĺo RKC se pouŽívají odlišná pľavidla konsolidacę - pouze společnosti, které mají
statut finančních institucí (akje definováno CRR)jsou plně konsolidovány.

od l. Iedna 2014 je kapitálová přiměřenost poč,itźna pro CETl kapitál, Tier l kapitál a celkový ľegulatomí kapitál jako poměr
daného kapitálu k ľizikově vźůeným aktivům (RwA). RWA jsou tedy vykazoviíĺry namísto kapitálolých poŽadavků (RWA :
kapitá|ové poŽadavky * l2,5), které byly vykazovríny do 3 l. pľosince 20 l 3.

Regulatorní kapitál

V tisĺcích EUR

Kmenoý kapitál Tier l (cETl)
Vedlejší kapitál Tier l (AT1)

Celkový Tier l kapitál

Dodatkoý kapitál (Tier 2)

Celkový regulatoľní kapitál

Rizikově váźená aktiva (RWA)
Úvěrové riziko invęstičního portfolia
Provozní riziko (BIA)

Všeobecné úrokové ľiziko
Všeobecného akciové riziko
Měnové riziko
Komoditní riziko

Uvěrové riziko obchodního poľtfolia

Celková výše kapitálových požadavků

31. pľosinec 2014 31. prosinec 2013

804 149

32 425
84s 035

836 574 845 035

tt6 122 100 834

952 696 945 869

6 786 743

297 310

l 8ó 645

l5 308

180 771
l 065

5 482 543

230 792

160 943
23 058

216 544
5 481

383 789 406 026

7 467 842 6 119 361

Regulatoľní kapitál se vypočítá jako součet kmenového kapitálu Tier l (CETI), vedlejšího kapitálu Tier 1 (ATl) a dodatkového
kapítálu (Tier 2)' sníŽeného o odčitatęlné poloŽĘ. Kapitál CETl zahmuje splacený zák|adni kapitál, zźkonný rezervní fond,
ostatní kapitálové fondy, neľozdělené zisky a dodatečné úpravy ocenění. Kapitál Tier 2 zahmllje podřízený dluh schválený
Českou narodní bankou ve výši 116 l22tis' EUR (31. prosinec 20l3: 100 834 tis. EUR). Męzi odečitatelné položky patří čistá
hodnota nehmotného majetkua čisý odložený dařloý zćtvazek související s tímto nehmotným majetkem.
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Poměry kapitálové přiměřenosti

Do 3l. prosince 20l3 byla kapitálová přiměřenost dle regulatomích pľavidel počítĺána jako poměr ľegulatomího kapitátu a
celkov,ých kapitáloých požadavků nĺísobený 8 %. Kapitálová přiměřenost musela dosahovat minimálně hodnoĘ 8 %.

Požadavky na kapitálovou přiměřenost podle nových ľegulacíjsou nasledující:

Minimálnĺ Bezpečnostní Celkové
V%
Poměr CETI
Poměr Tier l
Celkový poměr regulatorního kapitálu

Bezpečnostní polštiíř ve vyši 2'5 %, pro CETl
3 l. pľosinci 2014 a20l3 byly následující:
V%
Kmenoý kapitál Tier l (CETI)
Tieľ l kapitáI

Celkový poměr regulatorního kapitálu

39. Spravovaný majetek

I/ tisĺcích EUR

požadavkv nolštář nožadavkv

t< 8,5

r0,5

byl uloŽen Českou nĺĺrodní bankou.

12,76 15,46

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

4,5

6,0

2,s 7,0

8'0 2r5

Poměry kapitálové přiměřenosti pro RKC k

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

10,77

t1,20
13,8 |

13.81

Majetek vę vlastních fondech

Spĺavovaný majetek s právem volného nakládání
Jiný spravovaný majetek

Spravovaný majetek celkem (včetně dvojího započtení)

Z toho dvojí zapoětení (viz bod 39 (e))

l 308 801

125 896
t 274 028

881 257

160 139

993 896
2 708 725 2035292

40797

(a) Metoda výpočtu

Spravovaný majetek zahmuje veškený majetek klientu spravovaný nebo drżený pouze pro investiční účely' Souhmně mezi něj
patří všechny zźxazky za kliený, termínované vklady v měně klientu a veškeľá aktiva klientu v portfoliu. Majetek v úschově
(majetek dtžený poĺue pĺo tľansakční účely a k úschově) nenĺ zahrnut do spľavovaného majetku. Spravovaný majetek je
oceňoviĺn reá|nou hodnotou pro kótované finanční nástľoje. Pokud týo nástÍoje nejsou kotovĺány, dluhové a kapitálové finanční
niístroję jsou oceňovány amoľtizovanou hodnotou nebo s použitím běžných oceňovacích metod (např. oceňovacích modelů sę
vstttpy z trhu, pokud jsou k dispozici).

(b) Majetek ve vlastních fondech

Tato položka obsahuje aktiva všech invęstičních fondů Skupiny.

(c) Spravovaný majetek s práYem volného nakládání

Cenné papíry ocenitelná práva, drahé kovy' tĺŽní hodnota investic v měnách třetích stľan a klientské vkladyjsou zahmuý do
výpočfu aktiv s pĺávem volného nakládĺĺní. Údaje zahmujíjak aktiva uložena u společností Skupiny a aktiv uloŽených u třetích
stran. pro které společnosti Skupiny disponují právem volného nakládaní.

(d) Jiný spravovaný majetek

Cenné papíry, práva hodnota, drahé kovy' tržní hodnota svěřených investic s třetími stľanami a klientských vkladůjsou zahmuý
do ýpočtu jiných spravovaných aktiv. Údaje zahmují aktivą pro kteľé je vykonáván správní nebo poradní mandát.

(e) Dvojízapočtení

Tato položka se skládá z podíloých listů vlastních fondů' kteĺé jsou uvedeny také v k|ientských potfoliích s pľávem volného
nakládtáĺtí' nebo v jiném spravovaném majetku.
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40. Spřízněné osoby

Defi nice spřízněných osob

Skupina má nebo mělavztah spřízněné osoby s mateřskou společností, s konečnou mateřskou společností a vlastníĘ konečné
mateřské společnosti ajinými osobami, jak je uvedeno v nĺísledující tabulce' a to k 3l. prosinci Ż0l4 a2ol3 nebo během těchto
let:

(l) Koneční akcioniĺři a společnosti, které ovládají;

(2) Společnosti se společným rozhodujÍcím vlivem nebo podstatným vlivem nad Společností ajejich dceřiné nebo přidružené
společnosti;

(3) Přidružené společnosti;

(4) Společné podniĘ ve kteých je Skupina spoluvlastníkem;

(5) Klíčoví vedoucí pracovníci Společnosti nebojejí mateřské společnosti a společnosti, kteľé ovládají nebo spoluovládají'

Pojem "Koneční vlastníci a společnosti, které ovládají'' zahmuje následujicí: Jakabovič lvan, Tkáč JozeĘ DANILLA EQUITY
LIMITED' BRUBESCO LIMITED (do 31. prosince2013)' Bręsco Financing S.är.l' (do 3l. prosince2OL3)'TECHN6 PLUS' a.
s. (do |. ledna 2014)' J&T Securities, s.r.o., KOLIBA REAL s.r.o., KPRHT 3, s.ĺ.o., KPRHT 14 s.ľ.o. and KPRHT 19, s.r.o.
Żźĺdná z těchto společností, s výjimkou TECHNO PLUS, a. s. do 3l. prosince 2013' nepublikuje konsolidovanou účetní
zćtvěĺku, která by zahmovala Skupinu.

Přehled transakcí se spřízněnými osobami během let 2014 a20l3:

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013
V tisĺcích EUR

Koneční vlastníci a společnosti, které ovládají
Přídtužené společnosti a společné podniky
Jiní klíčoví zaměstnanci úěetníjednotky nebo její
mateřské společnosti a společnosti, které ovládají nebo
spoluovládají

Celkem

V lisĺcích EUR

Koneční vlastníci a společnosti, kteľé ovládají
Přidružené společnosti a společné podniĘ
Jiní klíčoví zaměstnanci účetní jednotky nebo j ej í
mateřské společnosti a společnosti, které ovládají nebo
spoluovládají

Celkem

Pohledávky Závazky Pohlcdávkv Závazkv

35 32s
127

364 293

2332
I 607

Ż7 630

200 404

I

203 867

I 356

606

56 261
399 74s 31 5ó9 404 272 58223

K 3l. pľosinci 20l4 neexistovalažádná opľavná poloŽka na nedobyné pohledávĘ za konečnými vlastníky a společnostmi,
kteľé ovládají. (20l3: 0).

Přehled transakcí se spřízněnými osobami během let 2014 a20l3:

2014 2013

VÝnosy Nákladv Výnosv Nákladv

727

2 669

26 780

l8
3 243

948

4 924
I 047

40 6t'7

ó0

l 504

3 1l',l

30 176 4 209 4ó 588 4 681
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Přehled záruk poskýnuých spřízněným osobĺĺm a přijĄch od spřízněných osob:

31. prosinec 2014 31. prosinec 2013

V tisících EUR

Koneční vlastníci a společnosti, které ovládají
Klíčoví zaměstnanci účetní jednotky nebo její mateřské
společnosti a společnosti, které ovládají nebo
spoluovládají

Celkem

V tisícĺch EUR

odměny
Půjčky

Zárlky Záruky
přiiaté poskytnuté

Záruky Záruky
přiiaté ooskvtnuté

23 084

2t s99

159

t49

62 830

2t 441

55

210
44 683 308 84 271 265

Transakce s řcditeli a klíčovými veđoucími pľacovníky:

Přehled celkových odměn zahmuých v osobních nĺákladech a půjčky ředitelům a klíčov.-ým zaměstnancům:

31. prosinec 2014 31. orosinec 2013

435

I 540
650

574

Z půjček ředitelům a klíčovým zaměstnancům bylo v roce 20 14 nově poskýnuto 1 025 tis. EUR a 50 tis. EUR bylo splaceno.

41. Nekonsolidované stľukturované jednotky

Skupina se podílí na řadě obchodních činností se strukhrrovanými jednotkami' což jsou společnosti, jejichž cílem je dosráhnout
určitého obchodního cíle, a které jsou obvykle koncipovĺĺny tak' aby hlasovací a obdobná pľáva nepředstavovala dominantní
faktor při rozhodovĺání o tom, kdo futo jednotku ovládá.

Struktuľovaná jednotka se často vyznačuje někteými nebo všemi následujícími rysy nebo vlastnostmi:
. omezené činnosti;
. úzce ajasně definovaný cíl;
o nedostatek kapitálu, aby strukturovanájednotka mohla Své aktiviý financovat bezpodŕizené ťrnanční podpory.

Skupina poskytuje strukfurovaným jednotkrám finanění prostředky na nfüup aktiv, která strukturované jednotky poskyĘí jako
zajištění ve pľospěch Skupiny' Skupina vstupuje do transakcí s těmito jednotkami při běžné obchodní činnosti s cílem usnadnit
transakce se zźlkazníky avylžít konkľétních investičních příležitostí. JednoĘ, na kteľé se vztahuje tento bod přílohy, nejsou
konsolidované, pľotože je Skupina neovládá prostřednictvím hlasovacích práv. smluv, dohod o f,rnancování nebo jinými
způsoby.

Příjmy dosażené v důsledku angażovanosti v strukturovaných jednotkách představují úľokoý ł"ýnos' kteý Skupina vykazuje
v souvislosti s finančními prostředky poskýnuými těmto strukhrľovaĺým jednotkám.

Podílem Skupiny v nekonsolidovaných struktuĺovaných jednotkách se rozumí smluvní vztah. na jehoż zźkladé je Skupina
vystavena proměnlivosti qŕnosů plynoucích z hospodaření sÍukturovanýchjednotek.

Maximální míra vystavení Skupiny riziku ztrźiy se určí zhodnocením povahy jejího podílu v nekonsolidované strukfurované
jednotce a představuje maximální ztráfu, kterou by Skupina musela vykazovat v důsledku její angaŽovanosti
v nekonsolidovaĺlých struktuľovanýchjednotkách,bez ohledu na pravděpodobnost vzniku této ztrźLÍy.

Maximĺíĺní míru ľizika u půjček vystihuje jej ich účetní hodnota v konsolidované ličetní závěrce k 3 l. pľosinci 2014 ve výši
5672l4 tis.EUR.Vrocę2014Skupinavsouvislostistěmitopůjčkami nevykźna|ažźldnolztráfu.Neexistujížádnédodatečné
smluvní dohody s těmito jednotkami ohledně posĘĺtování dalšího financování nebo záruk. Závazky nekonsolidovaných
strukturovaných jednotek jiným jednotkám jsou podřízenýmizźlvazky Skupiny.

Celková hodnota aktiv 5 nekonsolidovaných strukfuľovaných jednotek, jako ukazatel jejich velikosti, dosahuje výše 837 207 tis'
EUR.
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42. EÍektÍÚze

Následujĺcí tabulka obsahuje irrformace o vliw přeshrmični fúze popsmé v bodu l účstĺlí złvěĺĘ na konsolídovmý výkĺz o finační pozioi, tedy přchled měo mezi
konsoliđovmými stavy ličtů J&T FINANCE GRoUP, a s. k 3l. ptosinoi 2013 a konsolidovm]y'm ýkusm o finmčni pozici J&T FINANCE GRoUP sE k l. lęĺlnu 2014.

V lisících EUR

ASSETS

Pilĺa a penďaí ekvivalfrty
Finmčnĺ aktiva oceňovmá reálmuhodnomu doäsku
nebo ztráty

Rea|imvatelná fi nmčĺl aktiva

Finmčni aktiva drźená do splatÍosri

Vylmvaé skupiny dźené k prcdeji

Uvěry a zĺrlohy poslrytuté bąnkám

Uvěry a záohy posĘltrruté klimtům

Pohledávky z obchodnĺch vztahů á oŚtaÍrĺ aktiva

Splatrá {łiová pohledávka

Invstice do jednoĺek účľwmých oküvalmčni
relodoü
Učmti s rożlodujícim vlivem

Invěstice do n€moüÍGtí

D.louhodobý námofi ý mjet€k
DlouhodoĘ hmoĘ majetek

odložená daňová pohledávka

Aldiva celkem

GRotJP'a.c. TEcHNoPLUS' Vnitĺoslolpinové TEcIłNo PLUs,łr. Převodpoložek kĺpitlílu GR6UP5E(Ęĺsolidovmá) aś. elimiĺrez tifulu v J&T FĺNÁNCE vlastního

J&TFTNANCE

499 094

365 057

I 136 265

8.92Ż33

9 495

237 392

4 148 687

322381

2798

3 398

138 791

182 638

46 018

3294

odúřtování invegtice

(2563t4)

Píevodzĺklrdního J&TFINANCE

499 094

365 057

I 336 265

t9223s

9 495

Ż31 39z

4 349 118

3Ż21a8

2798

3 398

138 191

l82 ó38

46 018

3 294

(6)

(142 000)

e 387 ý1 398 85E (14ż016) (2#3L4) I 388 079

|TECHNO PLUS, a.s' a J&T FINÁNCE GROUP' as' aikly z důvodu ffizo
T&T FINÁNCE GRoUP SE (bývalá J&T FINÁNCĘ as')
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ľ tisícich EUR

z^yÁ.Z|K.v
Finmčni ávazły oceňovmé relirlnou hodnotou do
isku nebo ztráty

\łlaĄ a úvéry od bmk

trłlady a úvěry od kIientů

Vydmé dluhopisy

Podřízený dluh

Závuky zobchodních vŻahů a ostahĺ źvuky
Splamý daňoý ávuek
Re4ńry

odloäný daio5i ávrck
zívazlÍ! cell@ń

vLAsTNĺ KAPÍTÁL
Základni kapitit

Emisní áźio

Nerozdělené żsĘ a ostahi fondy
Mastní kapitńl připadající akcionářrim mateńkc
společnosti

Nekontrolni poďly

vlrstní kapiłĺí| celłem

vlastĺí kápitál a záv&lv celkem

Změny ve vlestním lrapitálu
odúčtování investice

J&T FĺNANCE TEcHNo PLUS, Změna v potožkáct J&T FINANCE
GRoUP' a.s. TEcHNo PLUS' vnitřoslolpinové a's' v J&T vhstního krpitálu ZměnazáHldnihl GRoUP sE

(konsolidovaná) &s. eliminac€ztitulu FINANCEGRoUP, fúzujícíct lopitálunrĺstupnick/ (konslidovmá)
k31. proginci 2013 k31. přosinec 2013 fúze ,'s. sDolečnoltí|' śDolečnosti!! k 1. l. 20ĺ4

29 257

236 090

6 450 369

302 482

156 ó86

t65'778

4 207

il 108

19 Ż9o

t42 00t

5t 576

(\42 006)

29 257

236 090

6 450364

3o2,4EŻ

156 686

2t7 354

4 207

11 308

19ŻĐ
7 375 467 (t4z0o6) 7 42103A

31 540

t4 937

8'74'130

l3

205 248 (256 314)

(lr s73)

(14 e37)

46 510

5I8 389

(518 389)

5tt 389

351 765

9Żl 2o1

90 861

205 281 (2s6 314) 410 114

mt67
I 012014 205 2El (2s6 314) 961 04t

I 3t7 541 398 858 (r42 00ó) (2s6 314) 6 3E8 079

'TEcŤINo PLUS, a s a J&T FINANCE cRot]P, as aikly z důvodu fuze
'zJ&T FINANCE GRotJP sE (bývalá J&T FINANCE' a s )
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43. Yýznamné následné události

Dne 5. února 20l5 Skupina zvýšila svůj podíl ve společnosti Vaba d.d. banka Varaždin z 58'33 %o na 67 ,7 4 oń formou zvýšení
zźlkladniho kapitálu o 37 500 tis. HRK (přibliŽně 4 862 tis. EUR).

Dne ló. února 2015 se společnost J&T FINANCE GROUP SE sloučila se svou dceřinou společností KIIASOMIA LIMITED
(sĺozhodným dnem l. března 2014), která zaĺikla zdůvodu fúze, a I&T FINANCE GROUP SE se stala nĺĺstupnickou
společností.

Dne 1ó. únoľa 2015 se akcionĺáři Skupiny rozhodli nav,ýšit ztkladni kapitál společnosti J&T FINANCE GRoUP SE o 1 9ó0 000
tis. CZK (přibliŽně '70 912 tis' EUR) na 16 l77 862 tis. CZK (přibližně 589 3ol tis. EUR). Nově upsané akcie byly splaceny
současnými akcionĺíři dne 16. února 2015. Narĺýšení bylo uskutečněno za tinanční asistence J&T FINANQE GR9UP sE
akcionĺířům. Tato asistence je povolena nazźk|adě stanov J&T FINANCE GROUP SE. J&T FINANCE GROUP SE zaúčtovala
pohledávku vriči sým akcionĺářrim vcelkové výši l9ó0 000 tis. CZK(70 9l2 tis. EUR). Pohledávka je úročena amäbýĄ
splacena do 31. prosince 2016.

J&T Bank ZAo byla přejmenovaná na J&T Bank, a.o. v únoru 2015.

V ľoce 2014 J&T FINANCE GROUP SE a její akcionĺáři podepsali dohodu o strategické spolupráci se společností CEFC China
Energy Company Limited (CEFC China).
Nrásledně dne 23. února 2015 sę akcionáři J&T FINANCE GROUP SE dohodli na dalším zvýšení zĺákladního kapitálu
Společnosti o 852 138 tis. CZK (přibližně 30 98l tis' EUR). 637 896 akcií o nominĺilní hodnotě 1 CZK bylo upsáno původními
akcionáři, upisovací cena 638 tis. CZK byla splacena 70.bÍezĺa20l5.
Dne 6. března 2015 byla podepsána smlouva o upsání akcií mezi Skupinou a CEFC Shaĺlghai Intemational Group Limited
(CEFC Shanghai) - dceřinou společností CEFC Chiną která upsala 85l 500 000 akcií o nominĺí]ní hodnotě l CZK za
78 950tis. EUR (2 l7l 520 tis. CZK). Upisovací cena byla zap|aceĺa CEFC Shanghai I'|' bÍezna 2Ol5, základní kapitál
Společnosti byl takto navýšen na 17 030 000 tis. CZK(přibližně 620282 tis. EUR) a CEFC Shanghai získala5%o podí1 na
Skupině. Rozdíl mezi nominální hodnotou akcií a upisovací cenou ve výši 1 320 o20 tis. CZK (přibližně 47 992tis. EUR) byl
zaúčtován ve vlastním kapitálu J&T FINANCE GROUP SE jako emisní ažio.
Podíly konečných vlastníků Skupiny, kteří zůstali beze zmény, tedy Jozef Tkáč a lvan Jakabovič, se sníŽily na 47,5 %o pro
kaŽdého.

Dodatečný nákup akcií do ýše podílu 30 % je předmětem due dilligence provedeného CEFC Shaĺlghai. RovněŽ je zttvislý na
regulatomích poŽadavcích a schváleních v Číně a zemích, kde Skupina působí a na schválení Evropskou centľání bankou.

V listopadu 2014 Skupina podepsala dohodu o pľodeji 20%o podilu ve společnosti Poisťovňa Poštovej banky, a.s' Prodej ještě
nenabyl účinnosti díky tomu, že je požadov źln souhlas akcionáře kupuj ícího.

Politická a ekonomická situace na Ukrajině se značně zhoršila od rozhodnutí vlády nepodepsat Asociační dohodu a Dohodu o
obstáhlé a komplexní zóně volného obchodu s Evropskou unií v listopadu roku 2013. Týo události nepřímo ovlivnily obchodní
podmínky v Moskvě, kde Skupina provozuje některé aktivity v oblasti bankovnictví a nemovitostí.

Přestože je prisobení Skupiny v Moskvě omezené - zahmuje l,l %o (2013: 2,0 Ą celkových aktiv v oblasti bankormictví a
0,2%o (2013:0'5 %) celkových aktiv voblasti nemovitostí - další zhoršování politického a ekonomického klimatu můŽę
v budoucnu ovlivnit výkaz zisku a ZtÍćlty Skupiny diky ztĺátźrn ze sníženi hodnoý a poklesu ýnosů. Konečný ýsledek a
dopady ukrajinské politické a ekonomické krizę lze těžko předvídat. Tato konsolidovaná účetní závěrka odrríží současné
hodnocení vedení Skupiny, které se ýká dopadu ukľajinské krize na činnosti a Íinanční pozici Skupiny. Budoucí v,ývoj
obchodnĺho prostředí v Moskvě se může lišit od hodnocení vędęní Skupiny.
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44. Společnosti v rámci Skupiny

Seznam společností v rámci Skupiny k 3 1 . prosinci 2014 a2ol3 je uveden níŽe:

Pľosinec 2014 Prosinec 2013

Název společnos ai země sídla Konsolido- VlastnicĘ Konsolidač- KonsoIido- Mastnický
vané%io podíl ní metoda vané%" oodíl

TECHNO PLUS, a s.

J&T FINANCE GROUP, a s

J&T FINANCE GROUP SE (J&T FINANCE, a s )
J&T BANKA, a s.

ATLANTIK tjnanční trhy, a s

J&T INVESTIČNÍ spolpČNost. a s

J&T IB and Capital Markets, a s

J&T Bank ZAO I

TERCES MANAGEMENT LIMITED 2

Interznanie OAO
PGJT B V

PROFIREAL OOO

Poštovábanka,as ]

Poist'ovňa Poštovej banky, a s

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej BanĘ,
dss,as
PRvÁ PENZIJNÁ spnÁvcovsxÁ SPoLoČNoSŤ
PoŠToVEJ BANKY, správ spol , a s.

POBA Sewis, a s

PB PARTNER, a s

Salve Finance, a s

PB Finančné sluŽby, a s

PB IT, a s.

SPPS, a s

FOND DLHODoBÝCH VĺNoSoV o.p'f' - PRVÁ
PENZ]JNÁ SPRÁvCoVsKÁ sPoLoČNoSŤ
PoŠToVEJ BANKY, správ spol , a s ]

FORESPO BDS a s

FORESPO-RENTAL I a.s

FORESPO-RENTAL2as
INVEST-GROUND a s

NÁŠ DRr[{Ý REALĺTNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZUNÁ
SPRÁVcovSKÁ SPoLoČNosŤ POŠToVEJ
BANKY,správspol ,as 5

FoRESPo PÁLENICA a s

FORESPO SMREK a s

FORESPO HOREC a SASANKA a s

FORESPOľ{ELIoS l as
FORESPOHELIOS2as

FORESPO SOLISKO, a s.

J&T REALITY otevřený podilovrj fond' J&T
INVESTIĆNI SPoLECNOST, a's 6

VABAdd bankaVaraŽdin

J&T Cafe, s ro
ART FOND - StredoeurópsĘ fond sűčasného
umenla, a s

J&T Integris Group LTD

Bayshore Merchant Services ĺnc

J&T Bank and Trust Inc.

J and T Capital, Sociedad Anonima de Capitat
Variable

sloučena s J&T FINANCE GROUP SE
sloučena s J&T FINANCE GRo1]P sE

Slovensko

Slovensko
Českárepublika mateřskáspolečnost

Česká republika

Česká republika

Česká republika

Česká republika

Rusko

Kyp.
Rusko

Nizozemsko

Rusko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Česká republika

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Ceská republika

Chowatsko

Česká republika

Slovensko

Kypr
Bńtské Panenské
ostrovy
Barbados

Mexiko

94,66 pnmy

mateřská společnost

100'00 přímý

100'00 přĺmý

100'00 přímý

100'00 přímý

100,00 přĺmý

100'00 přímý

ĺ00'00 přímý
100'00 přímý

50'00 přimý

50'00 přímý

88'0ó přĺmý

100'00 přĺmý

100,00

I 00,00

I 00,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

50,00

90,0r

100,00

100,00

I 00,00

100,00

100,00

50,05

I 00,00

100,00

40,00

94,99

přĺmý Plná

přimý Plná

přimý Plná
přímý Plná
přímý Plná
přímý Plná
přĺmý Plná

přĺmý Ekvivalence

přímý Ekvivalence

přímý Plná
přímý Plná

přímý Ptná

přímý Plná

přímý Plná

přĺmý Plná

přímý Plná

přímý Plná

přimý Plná

přímý Ekvivalence

přímý Plná

100,00

100,00

přímý

přímý

85,8 I

58,33

100,00

38,46

I 00,00

100,00

I 00,00

100,00

pnmy

přímý

pnmy

přímý

přímý

přímý

přĺmý

přimý

Plná

Plná

Plná

Plná

Plná

Plná

Plná

Plná

PIná

Plná

Plná

Plná

Ptná

Plná

Plná

Plná

Plná

Plná

Plná

100,00

100,00

t00,00

100.00

přímý

přímý

přĺmý

přímý

l0o'00 přímý

l00 oo přímý

100,00 přimý

40'00 přímý

93'94 přímý

lo0,00 přímý

l00,o0 přímý

100'00 přímý

100'00 přímý

91,69

100,00

100,00

I 00,00

100,00

I 00,00

I 00,00

82,10

prrmy

přimý

přímý

přímý

přlmý

přímý

přímý

přímý

100'00 přĺmý
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J&T Advisors (Canada) Inc

J&T MINORITIES PORTFOLIO L]M]TED

Equity Holding, a s.

ABS PROPERTY LIMITED
J&T Global Finance I, B V.
J&T Global Finance II , B V
J&T Global Finance III , s r o

J&T Sport Team ČR, s r o

První zpravodajská a s

J&T Global Finance IV, B V.

J&T Global Finance V, s r.o.

J&TConcierge,sro,

KHASOMIALIM]TED

J&T SERVICES ČR, a s

J&T GLOBAL SERVICES LIMITED

JTG Services Anstalt

J&T SERVICES SR, s r o.

J&T Finance, LLC

Hotel Kadashevskay a, LLC
PBI, a s.

Kanada

Kypr

Česká republika

Irsko

Nizozemsko
Nizozemsko

SIovensko

Česká republika

Česká republika

Nizozemsko
Slovensko
Česká republika

Kypr

Česká repubtika

Kypr

Lichtenštejnsko

Slovensko 100,00 pŕímý

100'00 přimý

62'64 přĺmý

100'00 přímý

100'00 přimý
100'00 přímý

ĺ 00,00 přĺmý

100'00 přĺmý

100,00 přímý

100'00 přímý

100,00 přimý

100'00 přímý

100'00 přímý

100'00 přimý

62'64 přímý

100,00 přímý

100,00 přĺmý

100,00 přímý

100,00 přímý

ĺ00,00 přímý

100'00 přímý

100'00 přímý

l0o,00 přímý

l 00,00 přímý

100'00 přĺmý

100'00 přímý

100'00 přímý

99'90 přímý

Plná

Plná

Plná

Plná

Plná
Plná

Plná

Plná

Plná

Plná

Plná
Plná
Plná

Plná

Plná

Plná

Plná

Rusko 99,90 přĺmý Plná

Rusko 100,00 přímý Plná

Ceská republika 100,00 pfimý Plná

Struktuľa Skupiny uvedená výše je seřazena podle vlastnicfví společností na ruzných úrovních v rĺĺmci Skupiny'

lSkupina v|astní99,54%o podíl ve společnosti J&T BankZAo pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s. a další 0,4ó% podíl přes
J&T FINANCE GROUP SE (2013: J&T FINANCE GROUP, a.s.).
2Skupina vlastni99o/o podíl ve společnosti TERCES MANAGEMENT LIMITED pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s. a
dďší l% podíl přes dceřinou společnost J&T Finance, LLC.
3Skupina vlastní 52'85% podíl vę společnosti Poštová banka., a.s. přes J&T FINANCE GROUP SE (2013: J&T Finance, a.s.) a další
37,16%opodil pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s.
aSkupina vlastní 49'8l% podíl ve spo|ečnosti FOND DLHODOBÝCH VÝNoSoV o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁvCoVsKÁ
sPoLoČNosT PoŠTovEJ BANKY, správ.spol., a.s. pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s. a další 45,l8% podíl přes
dceřinou společnoSt Poštová banką a.s.
5Skupina vlastni 46,540/o podíl ve společnosti NÁŠ onurľŕ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCoVSKÁ
sPoLoČNoST PoŠTovEJ BANKY, správ.spol., a's. pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s. další 48,12% podíl přes
dceřinou společnost Poštová banką a.s.
6 Skupina vlastní 53,08% podíl ve společnosti J&T REALITY otevřený podílovy fond, J&T INVESTIČŃ sPoLEČNoST', a.s
pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA' a.s. a další 32,73%o podíl přes dceřinou společnost Poštová banką a-s.
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J&T FINANCE GROUP SE

Zkr ácená ko n soli d ov aná mezitím n í ú četn í záy érka
za pololetí končící 30. čeľvnem 2016

(neaudÍtovand)



J&T FINANCE GROUP SE

ZKRÁCENÝ KoNsoLIDovANÝ VÝKAZZISKU A ZTRÁTY
za pololetí končící 30. červnem 2016

V tisĺcĺch EUR

Úrokové výnosy

Úľokové náklady

čisté úrokové výnosy

Výnosy z poplatků apľovizí
Náklady na poplatky aprovize
či.té nynosy z poplatků a provizĺ

Čistý zisk z obchodován i (ztráta)

Tržby celkem

ostatní pľovozní výnosy

Výnosy celkem

osobní náklady
Odpisy a amortizace
SníŽení hodnoty hmotného a nehmotného majetku

Čistá tvorba opravných poloŽek k úvěľům

ostatní provozní náklady

Náklady celkem

Provozní výsledek hospodaření
Ztrćúa z účasti v j ednotkách účtovaných ekvivalenční metodou

Zisk před zdaněním

Daň z příjmů
Ziskza účetní období

Přiřaditelný:
Akcionářům mateřské společnosti
Nekontľolním podílům

Zisk za účetní obdobĺ

30. čeľvna 2016 30. čeľvna 2015
Bod

přílohy

5

5

6

6

7

8

9

23,24
23,24

19

10

214 212
(81 s67)

239 958
(88 491)

132 645

50 393

tsr 467

48 900
(16 485) (14 844)

33 908

22 289

34 05ó

(19 192)

188 842

2t 335

166 331

60 941

210 171

(40 3e5)
(14 366)
(1 707)

(30 142)
(65 s03)

227 272

(44 771)
(r4 306)

192
(3s 766)
(56 837)

(1s2 il3)

58 064

(lsl 488)

75 784
Żl

ll

(7s7) (s22)

57 307

(r9 231)

7s 262

(14 888)

38 076 60 314

38 93s
(859)

s6 982
3 392

38 076 60 374

Příloha uvedená na stľanách 9 aż 51 tvoti nedílnou součást této zkácené konsolidované Úěetni zć*ěrky.



J&T FINANCE GROUP SE

ZKRÁcENÝ KoNsoLIDovANÝ vÝKAZ o ÚplľÉľĺ vÝslBoru
za pololetí končící 30. červnem 2016

V tisících EUR

Zisk za ričetnĺ obdobĺ

Ostatní úplný výsledek - položky, které jsou nebo mohou být
následně ľek|asiťrkovány do zisku nebo ztráty
Rozdíly z kurzový ch přepočtů

Přecęnění na ľeálnou hodnotu ľealizovatelných finančních aktiv
Podíl na ostatním úplném výsledkujednotek účtovaných
ekvivalenční metodou

Ostatní úplný výs|edek za účetní období po zdanění
Úplný výsledek za účetnĺ období

Přiřaditelný:
Akcionářům matęřské společnosti
Nekontľolním podílům

Úplný výsledek za účetní období celkem

30. června 201ó 30. června 2015

38 076 60 374

9 954
6 391

65

(474)
(t3 452)

zJ)
16 410 í13 693)

54 486 46 68t

55 333
(84?)

44 600

2 081

54 486 46 681



J&T FINANCE GROUP SE

ZKRÁcENÝ KoNsoLIDovANÝ v Ý KAZ o ľINANčN i p ozlcl
k 30. čeľvnu 2016

V tísĺcĺch EUR

AKTIVA
P enize a peněžni ekv ival enty

Finanční aktiva oceňovanáreálnou hodnotou do zisku nebo ztrźĺty

Reali zovatelná fi nanční aktiva
Finanční aktiva dľŽená do splatnosti

YyÍazované skupiny drŽené k prodeji

Úvěľy a zálohy poskytnuté bankám

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

Splatná daňová pohledávka

Investice do jednotek účtovaných ekvivalenční metodou

Investice do nemovitostí
Dl ouhodobý nehmotný maj etek

Dlouhodobý hmotný majetek

o dlożená d aňová p ohledávka

Aktiva celkem

ZAVAZKY
Finančnĺ závazky oceňované ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztľáty

Zźlvazky spojené s vyřazovanou skupinou dľŽenou k pľodeji

Vklady a úvěry od bank

Vklady a úvěľy od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh

ostatnĺ závazky
Splatný daňový zćly azek

Rezervy
od loŽený daňový záv azek

Závazky celkem

VLASTNÍ KAPITÁL
Zák|adnlkapitál
Emisní áŽio

Neľozdělené zisĘ a ostatní fondy

Vlastní kapitál připadající akcionářům mateřské společnosti

Nekontľolní podíly

Vlastní kapitál celkem

Vlastnĺ kapĺtál a závazky celkem

30. června 201ó 30. června 2015Bod
přílohy

l2
l3
t4
15

l6
l7

18, l9
20

21

22

23

24
3l

| 216 198

288 800
I 371 551

49r 999

2t3 042

1 223 5\6
5 419 995

159 915

t5 021

2 021

6 396
I 37 050

46 616

2279

I 019 854

110 412

| 447 t)r
s10 899

182 526

I 514 696

5 360 740
189 r73

18164
| 249

5 670

145 364
54 264

5 325

10 s94 399 l0 5ó5 437

t3
l6
25

26

27

28

29

30
31

t2 ?t6
131 823

181 652

7 972 340
396 748
55 910

237 600

I 162

25 933

16 185

14 665

108 188

135 524

8 128 421

447 096
130 3 1s

267 291

r0 s04
24 941

127s7

9 038 069 9 279 702

646 584

93 577

772 936

646 584

93 577

503 475
?)
33

I 513 097

43 233

1 243 636
42 099

1 556 330 I 285 735

l0 594 399 10 s65 437

Příloha uvedená na stľanách 9 aŽ 51 tvoŕ| nędílnou součást této zkrźrcené konsolidované účetní závěľky.



J&T FINANCE GROUP SE

zxn,ĺcnľÝ KoNSoLIDovANŕ vÝruzo znĺĚľÁcH vE vlAsľľÍnĺ xłprrÁr,u
za pololetí končící 30. červnem 2016

V tisících EUR

Bod Zál<ladní Emisní
p ílohy kapitál áźio

Nedělitelné
fondy

Fond Ostatní
z p epočtu rezerĘ/ a
cizích měn fondy

Vlastní
kapitál

p ipadající
akcioná m

Nerozdě- mate ské
lené zisky společnosti

Vlastní
Nekontrol- kapitál

ní oodílv celkem

Z statek k 1. lednu 2016

Ziskza četní období
ostatní lipln rn- sledek po zdanění - poloŽky, které
jsou nebo mohou b t následně reklasifikovĺĺny do
zisku nebo ztráty

Rozdíly z kurzou,ch p epočl
P ecenění realizovateln chfinančních akliv na
reálnou hodnotu
Podíl na ostatním plném vysledkujednotek

č ĺ ov a n ,c h e kvivale nč ní me Í odou

Úpln ľ sledek za rĺčetní období

V plata dividend
Nabytí a bytky nekontrolních podílri beze změn
v ovládání

Celkové transakce s vlastníky Společnosti
čtované p ímo do vlastního kapitálu

Efekt z prodeje dce in ch společností
Emise ostatních kapitálov ch nástroj

Vyplacení v nos z ostatních kapitálov ch nástroj

P evod do nerozdělen ch ziskli

Z statek k 30. červnu 2016

Viz bod 32. Vlastní kapitál a bod 33. Nekontrolní podíly.

646584 93s77 t8 215 (72 4ss)

10 035

9 970

65

97 465

6 363

6 363

460250

38 935

I 243 636

38 935

16 398

9 970

6 363

6s

42099 I 285 735

(859) 38 076

t2 16410
(16) e es4

28 6 39r

-65

J-) (63s)

10 035 6 363

292 (4 476)

38 93s

(426)

2 686

55 333

(426)

(2 r33)

(847) s4 486

(8ss) (1 281)

3259 tt26

4.2

32

32

32

(63s)

5 881

tot

(3 l0)

(4 476)

220 589

2 260

155

(3 747)
(5 881)

(2 sse)

(1ss)
220 589

(3 747)_

2 404 (lss)

(423) (s78)
- 220589
-_ (3 747)

646 s84 93 577 23 46t (62 438) 319 941 49r 972 r s13 097 43233 l 5s6330



J&TFINANCE GROUP SE

zxn,ĺcľľÝ KoNSoLIDovłľÝ vÝx'łzo zľĺĚľÁcH vE VLAsľľÍľĺ xłplľÁlu
za pololetí končící 30. červnem 2015

V tisících EUR

Bod Základni
p ílohy kapitál

Emisní Nedělitelné
áźio fondy

V|astní
kapitál

p ipadajícĺ
akcioná rim

mate ské
společnosti

Nekontrol-
ní podílv

Fond ostatní
z p epočtu rezeľyy a Nerozdělené
cizích měn fondy zisky

Vlastní
kapitál
celkem

Zristatek k 1. lednu 2015

Zisk za ričętní období
ostatní pln v s|edek po zdanění _ položky, které
jsou nebo mohou b t následně reklasifikovĺĺny do
zisku nebo ztráty

Rozdíly z kurzovych p epočt
P ecenění realizovatelrrychfinančních ak|iv na
re lnou hodnotu
Podíl na ostaÍním plném vysledkujednotek
ílčt ov anych e kvivalenční met odou

Úpln v sledek za rĺčetní období

P íspěvek akcionĺffi
V plata dividend
Nabytí a bytĘ nekontro|ních podílri beze zrněn
v ovládání

Celkové tľansakce s vlastníky Společnosti
čtované p ímo do vlastního kapitálu

Efekt z prodeje dce in ch společností
Emise ostatních kapitálov ch náshojri
Vyplacení qinos z ostatních kapitálov ch nástrojťr

P evod do nerozdělen ch ziskťr

Zristatek k 30. červnu 20l5

sl8 389 t4 178 (48 286)

(848)

(r 08r)

56 982

936904

5698Ż

(l238Ż)
(t 081)

(11 s34)

233

56 318 396 30s 9s 087 I 031 991

3392 60374

(1 3ll) (13 6e3)

607 (474)

(r er8) (13 452)

- 233

(ll s34)

- (1 1 s34)

233

.JJ

101 893 47 992

(848) (11 s34)

(123\ - (66)

s6 982

2972

44 600

149 885

2 783

2 081 4668r

- 149 885
(3 008) (3 008)

3 t66 s949

4.2

32

32

32

101 893 47 992 (123)

4 085

(66)

4 321

2 972

(l 666)
(4 085)

ls2 668

4321
(1 666)

158 152826

(136) (136)

- 4321
- (16)

620282 47 992 18 140 (49134',, 49 039 450 s08 t t36827 97 190 1234017

P íloha uvedená na stranách 9 až 5| tvo í nedílnou součiĺst této zkrácené konsolidované četní závěrky.



J&T FINANCE GROUP SE

ZKRÁcENÝ KoNsoLIDovANÝ vÝKAz o PENĚŽNÍCH ToCÍCH
za pololetĺ končící 30. červnem 2016

V tisících EUR

oPERÁTING AcTIvITIEs
PENĚŽNÍ ToKY Z PRovoZNÍ člľľosrI
Zisk před zdaněním

Úpľavy o:

odpisy aamortizacę
SníŽení hodnoty hmotného a nehmotného majetku

Přecenění zlatého slitku

Zisk z pľodeje dlouhodobého hmotného a nęhmotného majetku a investic
do nemovitostí
odpisy časově ľozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy a

klientské smlouvy
(Zisk) ztrćúaz pľodeje dceřiných společnostĺ
(Zisk) z pľodeje finančních aktiv
Čisté úľokové výnosy
Výnosy z dividęnd
Zvýšen| opľavných poloŽek k znehodnoceným úvěľům
Změĺa opľavných poloŽek k pohledávkám z obchodních vztahű a
ostatním aktivům
Ztľáta zúčasti v jednotkách účtovaných ekvivalenční metodou

Změna stavu ľezeľv

Čisté neľealizované kurzové ztráty

P rovozní zisk (ztr áta) b ez změn v pracovn ím ka pitá lu

Zménav úvěľech azálohách poskytnutých bankám a klientům

Změnav pohledávkách z obchodních vztahů a ostatních aktivech
Změĺa ve vkladęch a úvěrech od bank a klientů

Změna v ostatních záv azcÍch

Peněžní toky z (použity v) pľovozu

Přijaté úľoky

Zaplacené úľoky

Zaplacená daň z příjmů

Peněžnĺ toky zprovozní činnostĺ

30. června 2016 30. června 2015
Bod

přílohy

23,24
23,24

8

8

8, 10

5

7

t9

20

30

57 307

t4 366

1 707

1 664
(238)

(4ló)

207
(516)

(15 487)
(r32 645)

(783)

30 142

(286)
757

3 491.

8 761

7s 262

14 306
(re2)

42 703
(l 3s3)

l 983

(13 068)
(r51 467)
(21 362)

35 766

s22
673

2 642
24 753

(31 e6e)

24t 380
3t 271

(129 38e)
(39 09s)

11 168

(337 s95)
(20 e7s)
240 469

78 842

72 r98

23t 559
(82 167)
(2t s6s)

(28 091)

163 826
(4'.t 787)
(25 693)

200 025 62 Ż55



J&TFINANCE GROUP SE

ZKRÁCENÝ KoNsoLIDovANÝ vÝK{zo PENĚŽNÍCH ToCÍcH (pokračování)
za pololetí končícĺ 30. červnem 2016

V tisĺcĺch EUR
Bod

přílohy

PENĚŽNÍ ToKY Z INVESTIčľÍ Čnľosrr
Nákup finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo
ztľćlty
PÍí)my z pľodeje finančních aktiv oceňovaných ľeálnou hodnotou do zisku
nebo ztrtúy

Nákup ľealizovatelných fi nančních aktiv
Pĺí)my z pľodeje ľealizovatelných finančních aktiv
Nákup finančnĺch akiv dľžených do splatnosti

PÍijmy z finančních aktiv drŽených do splatnosti
PoÍizeni dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a investic do
nemovitostí
PÍijmy z pľodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a

investic do nemovitostí
Čisty příľůstek (úbyek) peněŽních pľostředků z prodeje dceřiných
společností

Přijaté dividendy

čistý peněžnĺ tok z investiční činnosti

PENĚŽNĺ ToKY Z FINANčNÍ črľľosľI
Příspěvek akcionářů do základního kapitálu

Pĺíjmy z vydaných dluhových cenných papírů

Platby za zpětný odkup emitovaných cenných papíľů

Pľodej nekontľolního podílu

Podřízený dluh vydaný
Splacený podřízený dluh

Splátky zźtvazki z finančního leasingu

Emise ostatnĺch kapitálových nástrojů

Vyplacení výnosů z ostatních kapitálových nástrojů

Vyplacené dividendy

čistý peněžní tok z ťrnanční činnosti

čisté zvyšení peněz a peněžních ekvivalentů
Stav peněz a peněžních ekvivalentů na počátku období
Efekt fluktuace měnových kurzů na dľŽené peněŽní prostředky

Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci období

30. června 2016 30. června 2015

(2s9 791)

78 224
(s23 738)

615 898

(6 ó00)

t7 171

(5 868)

623

2 092
775

(162 822)

150 91ó
(303 160)

182 284
(25 182)

74 708

(e s83)

99

(208)

I 339

42

27

(81 214)

44 169
(94 022)

I 126

l 86Ż
(75 s78)

(13)

220 s89
(3 74?)
0 281)

(el 60e)

t49 885

45 65t

9 632
(s 07s)

( 10)

4 321
(l ó66)
(3 000)

28

28

T2

t2

93 105

ztt 916
1 049 469

2 939

199 738

170 384

884 368
20 382

r 264 324 I 075 134

Příloha uvedená na stľanách 9 aŽ 5| tvoĺ'i nedílnou součást této zkľácené konsolidované účetní závěľky.
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J&T FINANCE GROUP SE

Příloha zkr źtcené konsolidované
mezitímn í účetní závěrky

za pololetí končícĺ 30. červnem 2016

l. Obecné infoľmace

J&T FINANCE GROUP SE (',mateřská společnost'' nebo 
',Společnost'') 

je evľopská společnost (Societas Euľopaea) se
sĺdlem a místęm podnikání PobřeŽní 297l14, l86 00 Pľaha 8.

Zkrácená konsolidovaná mezitímnÍ účetní závěľka Společnosti za pololetĺ končící 30. červnem 2016 zahrn|e mateřskou

společnost, její dceřiné společnosti a podíly v přidľuŽených a společných podnicích (spolu označovaných jako ,,Skupina").
Seznam účetníchjednotek ve Skupiněje uveden v bodě 40. Společnosti v rámci Skupiny.

J&T FINANCE GROUP SE j e nástupnickou mateřskou společností , která pÍevzala tuto úlohu od J&T FINANCE GROUP,
a.s., kteľá byla původní mateřskou společnostĺ Skupiny až do 3l. pľosince 2013. J&T FINANCE GROUP, a.s. byla založrcna

7. unora 1995 abyla zapsána do obchodního rejstříku v Bratislavě, Slovenská ľepublika, dne 20. bŕezna 1995. Akcionářem
byla společnost TE'CHNO PLUS, a.s., která byla slovenskou obchodní společností vlastněnou Jozefem Tkáčem a Ivanem

Jakabovičem, jejími konečnými vlastníky.

Dne 1. ledna 2014 došlo k frrzi společností J&T FINANCE GROUP, a.s. a TECHNO PLUS' a. s. fiejí akcionář) do

společnosti J&T FINANCE, a.s., české dceřiné společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. Všechny uvedené společnosti byly
součástí Regulovaného konsolidačního celku - ,,RKc" (pro definici RKC viz bod 35' Řízení kapitálu). o přeshranič'ní fűzl
bylo účtovánojako o transakci pod společnou kontrolou súčetními hodnotami fúzujících společností kl. lednu 2014'

Tľansakce uvnitř skupiny byly eliminovány v ľámci účetnictví fúzí.

J&T FINANCE' a.s., holdingová společnost, která původně vznikla 24. srpĺa 2006 v České republice, byla po přeshľaniční

fúzi 1,ledna2014přejmenovánanaJ&TFINANCE GROUP SE astalase novou mateřskou společností Skupiny. Koneční
vlastníci Skupiny zůstali beze změny, d. JozefTkáč a Ivan Jakabovič.

Hlavním důvodem fúze bylo zjednodušení struktuľy Íinanční holdingové skupiny při nezměněných konečných vlastnících a
zachoyĺni kontinuity dohledu České národní banky nad aktivitami RKC po akvizici Poštové banky, a.s. v rocę 20l3.

Dne 1. břęzna 2014 došlo k přeshľaniční fúzi Společnosti a její dceřiné společnosti KHASOMIA LIMITED.

V pľvní půlce ľoku 2015 doŠlo ke změně struktury akcionářů (viz bod 32. Vlastní kapitál) a akcionáři Společnosti k 30.

čeľvnu 2016 a 3l. prosinci 20l5 byli:

Podĺl na základním kapitálu Hlasovací práva (resistrovaná)

V tisícĺch EUR % V milionech CZK %

Ing. JozefTkáč
Ing. Ivan Jakabovič
CE'FC Shanghai International Gľoup Limited
CEFC Hainan Intematonal Holdings CO., Ltd
Celkem

294 662

294 662

30 958

26 302

45,6

45,6

4,9

4,0

8 089

8 089

852
71t

45,6

45,6

4,9

4,0

t7 741 100.0

Skupina se jako finanční investoľ aktivně účastní šiľokého spektľa investičních příleŽitostí, jež zahrnu1í investice do bank,
cenných papírů a strukturovaných investic, jako např. Íinancování pľojektů, akvizic, restľuktuľalizací a investice do pľivate

equity fondů' Skupina téŽ poskytuje ľozsáhlý sottiment sluŽeb pľo fyzické osoby, finanční instituce, soukromé i státní

společnosti,jakoje retaiIové bankovnicťví, keditní karty, korpoľátní bankovnictví, investiční bankovnictví, spľávy majetku a

sluŽeb v oblasti spľávy investic. SluŽby investiěního bankovnictví zahľnují oblastijako výzkum, prodej a obchod, sluŽby na

kapitálovém trhu a tľhu dluhových cenných papírů. Správa aktiv se primárně skládá ze spľávy vlastních fondů, sluŽeb

diskreční správy portfolia a ľovněŽ spľávy a úschovy. V oblasti kolektivního investovánĺ jsou prostředky klientů spravovány
přes ľůzné druhy investičních fondů, kteľé představují ľozmanité investiční přístupy a strategie.

Členy představenswa byli k 30. červnu 2016 a31. prosinci 20l5:
Ing. JozefTkáč _ předseda

Ing. Ivan Jakabovič - místopředseda

Ing. Patrik Tkáč - místopředseda

Ing. Dušan Palcr - místopředsęda

Ing. Gabľiela Lachoutová

646 584 100,0
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Příloha zkrtrcené konsol idované

mezitímnĺ účetní závěrky
za pololetí končící 30. čeľvnem 2016

Východiska pro přípravu účetní závěrky

Prohlášení o souladu

Tato zbácęná konsolidovaná mezitimni účetnĺ závěľka ("mezitímní uč,etní závěrka'') byla zpracovźna v souladu s IAS 34 _

Mezitímnĺ účetnĺ výkaznicnĺ a nezahrnuje tak veškeľé infoľmace poŽadované pľo roční účetní závěrku. Tato mezitímní účetní
zćlvěľka musí být použivána ve spojení s poslední roční konsolidovanou účetní závěrkou. Mezitímní účetní závěľka byla
schválená představenstvem dne 16. záÍÍ2016'

Východiska pro přípravu

Męzitímní konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena dle zásady účtovĺíní v pořizovacích cenách. Výjimku tvoří investice
do nemovitostí, finanční nĺístľoje oceňované ľeálnou hodnotou do zisku nębo ztrźlty, finanční nástroje ľealizovatelné a
deriváty, kteľé jsou oceněny reálnou hodnotou.

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka je v měně Euľo zaokrouhlené na nejbliŽší tisíce. Účetní metody jsou konzistentně
pouŽívané Skupinou ajsou shodné s metodami pouŽívanými v předchozím ľoce.

Účetní závěľky připľaveny v souladu s Mezináľodními standaľdy účetního výkaznictví vyżaduji uplatnění rűzných odhadů,
předpokladů aúsudků, kteľé ovlivňujívykźvané hodnoty aktiv,závazkü, výnosů a nákladů. Skutečné výsledky se budou
pľavděpodobně odchylovat od těchto odhadů. Yýznamné účetní odhady a úsudky vedení se značným rizikem, Že budou

potřebné úpľavy v mateľiální výši,jsou popsány v bodě 3Rozhodující účetní odhady a předpoktady.

odhady a související předpoklady jsou pľůběŽně přehodnocovány. Pokud se přehodnocení účetních odhadů vztahuje jen

k účetnímu období, ve kterém k přehodnocení došlo, vykáże se v tomto období. Pokud přehodnocení ovlivní období, ve

kteľémkněmudošloatakénásledujícíobdobí,vykźůesevobdobí,kdykněmudošloaivnásledujícíchobdobích.

Skupinou pouŽívané účetní metody v těchto pololetních konsolidovaných výkazech jsou stejné jako v ročních
konsolidovaných výkazech za rok končící 3 1 . prosincem 20 1 5

Následujícĺ standardy, úpľavy standaľdů a inteľpretace jsou popľvé účinné pro období končící 30. červnem 2016 a

byly použity při sestavení mezitĺmní konsolidované účetní závěrky Skupinyl

C Novelizace IAS 19: Plĺźny deJinovaných požitků _ přĺspěvlE zaměstnancůi 1účinná pro ľoční účetní období zač,inajÍci l.
čeľvence 20l4 nebo později) se vztahuje k příspěvku zaměstnanců do plánu definovaných pożitků a zjednodušuje účtovánĺ
příspěvků, kteľéjsou nezávislé na počtu odpľacovaných let zaměstnanců. Vzhledem k tomu, Že Skupina nemćtŽádný plán
definovaných poŽitků, tato změna nebude mitżádný dopad najejí konsolidovanou účetní závěľku.

C Roční zdokonalenĺ IFRS 20I0-2012l (účinná pro účetní období začínající l. července 2OI4 nebo později) zavádí menšĺ
změny do osmi standaľdr. Żaany z těchto dodatků nemá významný dopad na konsolidovanou účetní závěľku Skupiny.

o Noyelízace IAS 16 a IAS 4]: Plodĺcí ľostliny (účinná pro účetní období začínající l. ledna 2016 nebo později; pouŽije se

retrospektivně) poŽaduje, aby plodící rostliny, byly zaúčtovány v souladu s IAS l 6 Pozemky, budovy a zaÍízení, spíše neŽ

aby byly oceněny v ľeálné hodnotě sníŽené o náklady na prodej v souladu s IAS 41. Vzhledem k tomu, Že Skupina nemá
biologická aktiva, tato změna nęmá žádný dopad najejí konsolidovanou účetní závěrku.

o Noyelizące IFRS 1 1: Údovánĺ o nabytí účastí na spoĺečných činnostech (účinná pľo roční účetní období zač,inajÍcí 1. ledna
2016 nebo později; pouŽije se pľospektivně). Tato novelizace vyŹaduje, aby při účtování o nabytí účastí na společné
činnosti, která woří podnik, byly uplatněny příslušné zásady ýka1icí sę účtovánĺ o podnikových kombinacích. Zásady

ýkajicí se účtování o podnikových kombinacích se uplatní i při účtování o nabytí dodatečných účastĺ na společné činnosti
v případech, kdy si spoluprovozovatel ponechá spoluovládání. Nabytá dodatečná účast bude oceněna reálnou hodnotou.
Dříve dľžené účasti na společné činnosti se nebudou přeceňovat. Tato změna nemźtvýznamný dopad na konsolidovanou
účetní závěľku.

o Novelizace standąľdů IAS ]6 ą IAS 38: objasnění přýatelých způsobťł odpisů a amortizącĺ (účinná pľo účetní období
zač,Ĺnajíci 1. ledna 2016 nebo pozdě1i; pouŽije se ľetľospektivně) výslovně wádí, że pouŽití metody nabŕni výnosů pľo

odepisování je nevhodné pro dlouhodobý hmotný majetek. Poużití pľo nehmotná aktiva je povoleno zavelmi omezených
podmĺnek. Tato změnanemávýznamný dopad na konsolidovanou účetní závěrku.

(b)
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. Roční zdokonalení IFRS 2010-20l4 (Ĺlč;inná pľo účetní období začínající 1. ledna 20l6 nebo později) zavádí pět menšĺch

změn do čtyř standardů. Żaang z těchto dodatků ĺemávýznamný dopad na konsolidovanou účetní závěľku.

. Novelizace IAS l (Účinná pro ľoční účetní období zaĆ,ina1icÍ 1' ledna 2016 nębo později). Tato novelizace IAS 1 obsahuje

následujících zdokonalení poŽadavků daného standardu týkajících se zveřejňovaných infoľmací'

Byla upľavena ustanovení týkající se významnosti v IAS 1 s cílem objasnit následující:
- nevýznamné informace mohou odvádět pozornost od uŽitečných informací;

- kľitéľium významnosti se vztahuje na celou účetní závěľku;
_ kritéľium významnosti se vztahuje nakaŽdý případ, kdy standard IFRS vyŽaduje zveřejnění specifických informací.

Ustanovení týkající se pořadí bodů přílohy (včetně účetních pravidel) byla upravena s cílem:
_ odstľanit z IAS 1 formu|aci, kteľá byla vykládána tak, že naÍizuje pořadí bodů přílohy k účetní závěrce;

- objasnit, Že účetnÍjednotky si mohou zvolit, kde v účetní závětce uvedou účetní pľavidla'

Tato novelizace neměla významný dopad na sestavování a zveřejňování konsolidované účetní závéľky Skupiny.

. Noyelizace IAS 27'' Metoda elcviyąlence v individuólnĺ učetní zóyěrce (účinná pro účetní období začínající l. ledna 2016

nebo později; pouŽije se retrospektivně) umoŽňuje aplikaci metody ekvivalence účtování pľo investice do dceřiných

podniků, společných a přidľuŽených podniků v individuální účetní zttvěrce. Vzhledem k tomu, Že Skupina připravuje

konsolidovanou účetní závěľku, nębude tato změna mítŽádný dopad na konsolidovanou účetní závěľku.

lEvľopská komise schválila změny standardu IAS t9,'Plány definovaných požitků - příspěvlcy zaměstnąncťł a Ročnĺ

zdokonalení IFRS - cyklus 2010-20]2 pľo účetní období začínající l. února 20l5 nebo později.
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3. Rozhodující účetní odhady a předpoklady

Přípľava účetní závěľky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví vyżaduje pouŽití určiých ľozhodujícĺch

účetních odhadů a předpokladů. Taktéż je nutné, aby vedení pouŽilo úsudęk při aplikaci úěetních postupů Společnosti.

Výsledný účetní odhad se tak bude zřídka ľovnat skutečným výsledkům. odhady a předpoklady, se kteľými je spojeno

významné ńziko, Že bude nutné pľovést úpravu účetní hodnoý aktiv nębo zétyazktl v materiální výši v dalším finančním

roku, jsou popsány níŽe. odhady a předpoklady jsou průběŽně hodnoceny. opravy účetních odhadů jsou vykćlzĺny v období,

ve kterémjsou opľaveny, pokud sę opľava ýkájenom toho období. Pokud se opľava týká současného období i budoucích

období, takje opľava vykázána v obou obdobích - současném i budoucím.

3.1. Podnikové kombinace a alokace kupnĺ ceny

Při podnikové kombinaci (vizÍéŽ' bod 4.l. Akvizicę azalożenÍ dceřiných společností, společných a přidruŽených podniků)

jsou identifikovatęlná aktiva, zćlvazky a podmíněné závazky nabývaného vykźtzány a oceněny jejich ľeálnými hodnotami ke

dni akvizice. Alokace cęlkové kupnĺ ceny mezi čistá nabytá aktiva se pľo účely vykazovánĺ účetnĺ závěľky provádi za

podpory odbomých poradců'

ocęňovací analýza vychźví z histoľických a výhledových informací dostupných k datu podnikové kombinacę. VeŠkeľé

výhledové informace, kteľé mohou ovlivnit ľeálnou hodnotu nabytých aktiv, jsou zaloŽeny na očekávánĺ budoucího

konkuľenčního a hospodářského pľostředí ze stľany vedení společnosti.

Výsledky oceňovacĺch ana|ýz se rovněŽ. používají pľo stanovenĺ dob odepisovtĺni a amortizace hodnot přiřazených

konkétním položkám dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

V pľvní půlce roku 2016 ani v roce 2015 neproběhla Žádnápodniková kombinace ani alokace kupní ceny.

3.2. Goodwill a testování na snĺžení hodnoty

Skupina kaŽdoľočně pľovádí testování na sníŽení hodnoty u goodwillu vzniklého v důsledku podnikové kombinace

v pľůběhu běŽného účetního období a testování na sníženĺ hodnoty u goodwillu již' vykazaného v předchozích účetních

obdobích (viz také bod 4.l. Akvizice a za|ożęni dceřiných společnostĺ a přidruŽených podniků a bod Ż3. Dlouhodobý

nehmotný majetek). Skupina dále provádí testování na sníŽení hodnoý u ostatnĺho nehmotného majetku s neuľčitou dobou

Životnosti a také u penězowoľných jednotek, kde byl zjištcn důvod ktomuto testování. Kdatu akvizice je získaný goodwill

pÍiÍazen ke kaŽdé penězotvoľné jednotce, u níŽ se př'edpokládá, Že budę mĺt prospěch ze synergií podnikové kombinace.

SníŽení hodnoty se určuje odhadem zpětně získatelné částky penězotvorné jednotky, k níŽ se goodwill vztahuje, a to na

základě hodnoty zuŽÍvání odttňejlci odhadované budoucí diskontované peněŽnl toky nebo na základě ľeálné hodnoty

snížené o nríklady na prodej.

ocęnění reálnou hodnotou pľo účely testování na sníŽení hodnoty by|azaÍazeĺado Úrovně 3 ocenění nazákladě vstupních

údajů pouŽitých při oceňování. Ve většině případů pľovedla Skupina odhad zpětně získatelných částek goodwillu a

penězotvorĺýchjednotek na základě hodnoty zužÍvánÍ. Hodnota zuŽiváni se odvozuje zprogniz budoucích peněŽních toků

- tyto pľognózy zpracovtlvźl vedenÍ a po datu akvizice je aktualizuje. Diskontní sazby aplikované na předpokládané peněŽní

toky se vypočtou jako váŽené pľůměrné náklady na kapitál ("WACC") każdé penězotvorné jednotky.

Skupina posoudila indikátoľy sníŽení hodnoty adospělakzávéru, Že k 30. červnu 2016 není dle IAS 36 potřebatestovánĺ na

sníŽenĺ hodnoty.

3.3. Finanční nástroje

Při oceňování aktiva nebo závazku ľeálnou

Reálné hodnoty jsou rozděleny do různých

následujícím způsobem:

hodnotou Skupina, pokud je to moŽné, obvykle poużivá zjistitelná trŽni data'

úľovní v hieraľchii založené na pouŽiých vstupech v oceňovací technice' a to

. Úľoveň 1: ceny totoŽných aktiv nebo záyazktl kotované na aktivních trzích (neupravené)

. Úroveň 2: vstupyjiné neŽ kótované ceny zahrnuté v Úľovni 1, kteľéjsou objektivně zjistitelné pľo aktiva azćĺvazky, a

to bud'přímo (tj. ceny podobných nástľojů), nebo nepřímo (tj. odvozeny od takových cen)

. Úroveň 3: vstupní údaje, kteľé nevycházejí z objektivně zjistitelných tľŽních dat (objektivně nezjistitelné vstupní

údaje)
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3.5.

Pokud pľo daný finanční nĺĺstroj neexistuje aktivní trh' je reálná hodnota odhadnuta pomocí oceňovacích technik. Při pouŽití

oceňovacích technik vedení uplatňuje odhady a předpoklady, kteľé vychtue1í z dostupných inforĺnací o odhadech a

předpokladech, kteľé by uplatnili účastníci tľhu při stanovení ceny daného finančního nástroje.

Úroveň 2 reálných hodnot je stanovena na zźtkladě trżních hodnot' ale je upravena především o úvěľové ľiziko, přičemŽ

pokudje to vhodné,je zohledněno úvěľové ľiziko Skupiny a pľotistrany.

Pokud by ľeálné hodnoty byly o l0 % vyšŠí nebo niŽší neŽ kótované ceny, čistá účetní hodnota finančnĺch nástľojů na

Úrovni 1aÚľovni 2bybylavyššíneboniŽšío l50751 tis. EUR, neŽjakjevykázának30. červnu 2016(3l. prosince2015:

135 843 ris. EUR).

Skupina účtuje přesuny mezi úrovněmi hieľaľchię reálné hodnoty na konci účetního období' během kterého změna nastala.

Ve velké většině případů by\a reá|ná hodnota investic v Úrovni 3 odhadnuta pomocí modelu diskontovaného cash Ílow se

vstupy ze specifických investičních podnikatelských plánů nebo pľojekcí cash flow. Individuálnĺ podnikatelský plán

a pľojekce cash flow byly kľiticky přezkoumány vedením před zahrnutím do modelů. Diskontní sazby byly založeny na

specifikách odvětvĺ a zemí,ch, ve kteých invęstice fungují, a pohybovaly se mezi 6,5 Yo to I4,4 %o k 30. čeľvnu 20ló
(3 1. pľosince 2OI5: mezi 6,4 Yo a t6,l %). Klíčové předpoklady pouŽité v ocenění byly očekávané cash flow a diskontní

sazby.

Pokud by ľeálné hodnoty byly o l0 % vyšší nebo niŽší neŽ odhady vedení, byla by stanovená čistá účetní hodnota Íinančních

nástľojů klasifikovaných jako Úľoveň 3 o 14 013 tis. EUR vyšší nebo niŽší, neŽ jak je vyktvána k 30' čeľvnu 2016

(31. prosince 2015: l8 441 tis. EUR).

Pľo další informace viz tyto body:

- Bod l3. Finanční aktiva a závazky oceňované ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztľtlty

- Bod l4' Realizovatelná finanční aktiva

Ocenění investic do nemovitostí

Investice do nemovitostí se oceňují reálnou hodnotou a jsou zaÍazeny do Úľovně 2 hieľaľchie reálné hodnoty. Reálnou

hodnotu investic do nemovitostí stanoví bud' nezávislí znalci či vedení společnosti, a to v obou případech na ztlkladě

současné tľŽní hodnoty na aktivním tľhu pľo podobné nemovitosti ve stejné lokalitě a stavu.

ocenění dle potřeby odráżí typ nájemce' ktery má nemovitost pľonajatou nebo je zodpovědný za splnění ztlvazkťl

vyplývajícĺch znćljemni smlouvy či typ nájemců, u nichŽ je pľavděpodobné, Źe si pľonajmou nęobsazenou nemovitost,

obecné vnímání důvěľyhodnosti nájemců ze stľany trhu a zbývající Životnost daných nemovitostí.

Pokud by se ľeálná hodnota lišila o 10 % od odhadu managemęntu, účetní hodnota investic do nemovitostí by byla odhadem

o 640 tis. EURvyšší, nebo niŽší, než' jakbylavykázáĺa k 30. červnu 2016 (31' pľosinci 2015:567 tis. EUR).

Určení kontroly nad společností, do níż Skupina investovala

Management na zźkladě svého úsudku :;ľči, zda znaky vymezené v bodě 3 (a) přílohy ke konsolidované účetní zćlvéľce za

ľok končící 3l. pľosincem 2015 indikují, Že Skupina ovládá investiční fond. Skupina jedná jako spľávce mnoha

investičnĺch fondů. Uľčení, zda Skupina investiční fond ovládá, se obvykle zaměřuje na vyhodnocení ekonomické účasti

Skupiny ve fondu (účast se sk|ádá zę vŠech podĺlů a očekávaných poplatků za spľáVu) a práva investorů odvolat spľávce

fondu. Takto Skupina urěi|a, že ve všech případech jedná pouzejako agent investorů (s výjimkou J&T REALITY otevřený

podílový fond, viz bod 40. Společnosti v ľámci skupiny), atudiż'nezahmula týo fondy do konsolidace,

3.4.
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4. Akvizice a prodeje dceřiných společností

4.1. Akvizice aza|ožení dceřiných společností a přidľužených podniků

(a) Äkvizice dceřiných společností a přidruženého podniku

Vpľvní půlce ľoku 2016 nedoŠlo kž:ádné akvizici dceřiné ani přidľuŽené společnosti. Vroce 2015 Skupina nabyla
následuj ící přidľuŽenou společnost:

V ĺisících EUR

3l. pľosince 20l5
XT-Caľd a.s.

Celkem

(b) Zaloźenídceřĺných společností

V první půlce ľoku 20l6 Skupina založila následující

společnosti:

30. četvna 2016

32.00

dceřiné společnosti; v ľoce 2015 nebyly zalożeny żádné dceřiné

Datum
akvizice

Peněžní Podíl Skupiny po
Náklady výda.i akvizici (oÁ)

J&T Global Finance VI., s. ľ, o.

4.2. Prodeje

(a) Prodeje dceřiných společností

Následující pľodeje nastaly v pruní půlce ľoku 2016 av roce 2015:

V tisĺcích EUR

30. ěervna20l6
J&T Global Finance I., B.V. in liquidationr
J&T Global Finance II., B.V. in liquidationr
J&T Cafe, s.r.o. v likvidacir
ART FOND - Stredoeuľópský fond súčasného umenia, a.s.

ABS Pľopefiy Limited
Celkem

3l. pľosince 2015

Salve Finance, a.s

ľÁŠ onuHÝ REALITNÝ o'p'f.- PRVÁ PENZUNÁ
SPRÁvCoVSrÁ spoloČNosŤ PoŠToVEJ BANKY,
správ. spol.,a. s.

FoND DLHoDoBÝCH Vĺ.NoSoV o.p.f. -PRVÁ
PENZIJNÁ SPRÁVCovSrÁ spoloČľosŤ PoŠToVEJ
BANKY' spľáv. spol., a. s.

Celkem

26.11.2015 237 237

Podíl Skupiny po
Datum zaloźení zaloźeni (%o)

27.2.2016 100,00

Prodejní
cena / Peněžnĺ Zisk(ztráta)z

Datum nabytá příjem / prodeje /
pľodeje aktiva výdej dekonsolidace

231231

1.1.2016

t.1.2016
1.t.20t6

24.2.20r6
3 t.5.2016

44

23

3

281

2 173

(44)
(23)
(?)

10

2 t57

41

5

1l

459

2 524 2 093 5r6

24.6.2015

30.r2.20rs

30.12.2015

58

102

58

102

(l ee6)

5

8

1601ó0 íl 983)

' l. ledna 2016 J&T Global Finance L, B.V., J&T Global Finance II., B.V. a I&T Cafe, s.r.o. vstoupily do likvidace.
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(b) Efekt pľodejů

Pľodeje dceřiných společ.ností měly nĺísledující vliv na aktiva a závazky Skupiny;

Efekt pľodejů za pololetí končícÍ 30. čeľvnem 201ó

V tísĺcĺch EUR

P ęnízę a p enéŽnÍ ekvivalenty
Realizovatelná finanční aktiva
Pohledávky z obchodnĺch vztahů a ostątnĺ aktiva
Splatná daňová pohledávka

Dlouhodobý hmotný maj etek

odložená daňová pohledávka
Vklady a úvěľy od bąnk

Vklady a úvěľy od klientů
ostatní zźwazky

Nekontľo|nÍ podĺly

čistá aktiva azávazky

Pohledávky pľodané v souvisejĺcĺ tľansakci

Jiné nabyté hodnoty

Kuĺnulované výnosy a náklady zahrnuté v ostatním úplném výsledku ľekląsiťrkované do zisku nebo ztľáty

Pľodejní cena

Zisk z prodeje

Přijatá peněžní úhľada

Útyet< hotovosti

čisty prĺlĺv peněžních pľostředků

362

103

574
J

5 785

948
(2 288)
(2 666)

(82)
(423)

2316
)

516
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Efekt pľodejů v ľoce 2015

ĺ/ tisícĺch EUR

Peníze a peněŽní ekvivalenty
Finančnĺ aktiva oceňovaná ręálnou hodnotou do zisku nebo ztľáty

Realizovatelná finančnĺ aktiva
|Jv ěry a zálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obehodních vńah:ů a ostatní aktiva
Splatná daňová pohledávka

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Vklady a úvěry od bank
Vklady a úvěľy od klientů
ostątnĺ zävazky
Rezeľvy
Nekontľolnĺ podí|y

čistá aktiva a zánazky

Jiné nablé hodnoty
Prodejní cena

Ztríta z prodeje

Přijatá peněžní úhľada

Úbytek hotovosti

čistý ooliv peněžních pľostředků

368

12

5

113

t 791
t6

I 900
)1

(2e4)
(2r)

(l 307)
(1 82)

(136)
t tot

149

160

(1 983)

160

(368)

(208)

16



J&TFINANCE GROUP SE

Přílohą zkrźrcęné konsol idované
mezitímnĺ účetní závěrky

za pololetĺ končící 3 0. čeľvnem 20 l 6

5. čisté úrokové výnosy

V tisícĺch EUR

Úrokové výnosy
Úvěry a zálohy poskytnuté bankám a klientům
Dluhopisy a jiné cenné papĺry s pevným výnosem

Směnky
Repo opeľace
Pohledávky za centľálními bankąmi
ostatní
Celkové úrokové výnosy

Úrokové náklady
Závazky vůči bankám a klientům
Dluhopisy a jiné cenné papíľy s pevným výnosem
Směnky
Repo opeľace

C)statní

Celkové úrokové náklady
Celkové čĺsté úľokové výnosy

30. června 2016 30. června 2015

2142r2 239 958

(81 s67)
132 645 151 467

Úľokové výnosy z finančních aktiv' keľé nejsou oceňovány ľeálnou hodnotou do zisku nebo ńráty, činily za pololetí koněícĺ
30. čęľvnęm 2016 210 355 tis. EUR (pololetí končící 30. čeľvnęm 2015:233 856 tis' EUR).

Úľokové náklady z finančních zźtvazkű, kteľé nejsou oceňovány ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztľáty, činily k 30. čeľvnu
20l6 8l 169tis' EUR(30' června20l5:88 466 tis' EUR).

17



J&T FINANCE GROUP SE

Příloha zkľácené konsolidované
mezitímní účetní závěľky

za pololetí končící 30. čeľvnem 20l6

6. čisté vynosy z poplatků a pľovizí

V tisĺcích EUR

Výnosy z poplatků a provizÍ
Poplatky za sptźlvu a platební tľansakce

Poplatky z aktiv ve spľávě

Poplatky zoperací s finančními nástľoji

Poplatky za v y dźtní dluhopisů
Zpľostředkovatelské poplatky
Poplatky z příslibů azár,Jk
Poplatky za úschovu, spľávu a ulożení cenností

ostatní výnosy z poplatků apľov\zi
CeIkové výnosy z poplatků a provizi

Náklady na poplatky a provize
Zpľostředkovatelské poplatky

Poplatky za sprźtvu a platební tľansakce

Poplatky zaoperace s finančními nástroji

ostatní náklady na poplatky aprovize
Celkové náklady na poplatky a pľovize
Celkové čisté výnosy z poplatků a provizĺ

V tisĺcĺch EUR

Realizované a nęľealizované zisky (ztráty) z frnančních nástrojů oceňovaných

Realizované a nerealizované ztrźiy z pohledávek

Dividendové výnosy
Celkový čistý zisk (ztráta) z obchodovánĺ

30. června 2016 30. června 2015

t4 3?4
r0 t5l
6 099

3 439

2 414

2298
1 372

t0 246

I6 731

u 600

4 536

I 340

2 876
2 Ż74

1 045

8 498

50 393 48 900

(s e0e)
(5 le4)
(2 ?48)

(e ss7)
(t 372)
(2 0r2)

Položka ostatní výnosy z poplatků aprovizi zahrnuje velký počet dľobných poloŽek, kteľéjsou samostatně nevýznamné.

7, či.tĺ 
"i.L 

(ztráta) z obchodování

(2 634) 0 s43)

í16 485) (14844\

33 908 34 056

30. čeľvna 2016 30. června 2015

27 768
(6 262)

783

(30 88e)
(10 215)

21 912

Í9192\

Většina zisků z finančních nástľojů k 30, čeľvnu 2016 vznik|a z investice Skupiny do akcií společnosti Eneľgochemica ve

výši 7 498 tis. EUR (pololetí končící 30. červnem 20\5: ztráta z akcií společnosti Best Hotel Pľopefties a.s. Ve výši21r 244
tis. EUR kvůli snížení základního kapitálu společnosti, se kterým souvisí výnos z dividend ve výši EUR 2l 239 tis. EUR) a z
měnových deľivátů ve výši 8 795 tis' EUR (pololetí končící 30. čeľvnem 20115: ztttúa l6 950 tis' EUR).

22 289
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J&TFINANCE GROUP SE

Příloha zkrőcené konsol idované

mezitímní účetní závěľky
za pololetí končící 30. čeľvnem 20l6

8. ostatnĺ provozní výnosy

V tisĺcĺch EUR

Výnosy ze sluŽeb a poľadenství

Zisky (pojistné) z pojišťoven

Pľodané zboŽí
Výnosy zptonźýmu letadla a ostatních opeľativních pronájmů

Čistý zisk z prodeje dceřiných společností (bod 4.2.)

Výnosy zpronájmu investic do nemovitostí
Čistý zisk zpĺodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Výnosy z odepsaných pohledávek

Změĺa v znęhodnocení pohledávek azásob
Ziskze zlatých slitků
ostatní výnosy z pronájmu
Kurzové zisky
ostatní výnosy

Celkové ostatnĺ pľovozní výnosy

V tisících EUR

Mzdy aplaty
Povinné příspěvky na sociální zabezpečení

ostatní sociální náklady
Celkové osobní náklady

Yażený průměľ počtu zaměstnanců během první

ze kteľých bylo l81 (pololetí končící 30. červnem

30. června 20ló 30. června 2015

4 758
3 902
3 781

570

516
497

416

309

286
238
125

5 937

6 063

5 431

3 r00
2 5t5

715

4 541

229

108

31401
6 838

Položka ostatní výnosy zahrnuje velký počet dľobných poloŽek, kteľéjsou samostatně nevýznamné.

9. Osobní náklady

21 33s 60 94r

30. června 2016 30. června 2015

34 s12
9 332

92',7

40 395 44 171

poloviny roku 2016 byl 2 323 (pololetí končící 30. čeľvnem 2015:2 320),

20l5: 187) vedoucích pľacovníků.

29 873

9 64s
877

l9



J&T FINANCE GROUP SE

Příloha zkľácené konsolidované
mezitímní účetní závěľky

za pololetí končící 30' čeľvnem 20l6

10. ostatní pľovozní náklady

V tisících EUR

Kurzové ztráty
Náklady na nájemné

Povinné poplatky pIacené finančnĺmi institucemi
Dařl z finanéních tľansakcí

Náklady na reklamu

Náklady na opľavy a údľŽbu
Prcdané zbożi
Náklady na komunikaci

Náklady na poradensfuí

Náklady na pojistné technické ľezeľvy a pojistné události
Spotřeba mateľiálu

Sponzoľství a dary

Dopľava a ubytování, cestovní náklady
outsouľcing
Majetkové a ostatní daně

Energie

Čistá ztrtta z prodeje dceřiných společností (bod 4'2.)

Změna v znęhodnocení pohledávek a zásob

Náklady na obsluhu a pľovoz letadla

ostatní pľovozní náklady

Ostatní provozní náklady celkem

V tisících EUR

Splatná daň z příjmu
BěŽný ľok
Úpľavy za pŕedcházejicĺ období
SľáŽková daň z úroků

odložený daňový výnos (nák|ad)
Zaúčtov źlni a zűčtov áni dočasných ľozd íl ů

Změna v daňové sazbě

Celková daň z přiimu

30. června 2016 30. června 2015

7 636
4 937

4 543
4 410

6 112

3 r24
2 92t
2 549

I 671

I 67\

1 154

829

2 986
566

t96
1 983

673

434

8 442

65 503 s6 837

30. června 2016 30. června 2015

t4 751

7 484

5 813

5 258

4 830
4 179

3 782
3 023

2 554
2 131

I s15

I 106

881

866
667

112

6 551

PoloŽka ostatní provozní náklady zahrnuje velký počet dľobných poloŽek' kteľéjsou samostatně nevýznamné.

11. Daň z příjmu

(14 re8)
(r20)

(8 681)
(146)

(2ü (16)

(14 338) (8 843)

(4 8e3) (6 06e)

24
(4 893) (6 04s)

n9 231) (14 888)

Daň zpříjmu pľávnických osob je v České ľepublice pľo ľok 2016 a 2015 19 %o. Dařl zpříjmu právnických osob je na

Slovensku pľo ľok 2016 a20|5 22 %.
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J&T FINANCE GROUP SE

Příloha zkräcęné konsolidované
mezitímní účetní závěrky

za pololetí končící 30. čeľvnem 20|6

(Đ odsouhlasen[ efektivn{ daňové sazby

V tisících EUR

Výsledek hospodařenĺ před zdaněním

Daň z přĺjmu při sazbě 79 o/o (2015: 19 o/o)

Efekt daňových sazeb v zahraničních jurisdikcích

Daňově neuznatelné náklady
Nezdanitelný příjem

SrríŽková daň z úľoků

Uznźlní dříve neuznaných daňoých nrát
Daňová ztttúaběžného období' pľo kteľou nebyla vytvořena odloŽená
daňová pohledávka
Změna v do časný ch ľozdí lech' pro které nebyla zaznamenána żádnźt

odloŽená daňová pohledávka

Nadhodnocęní daně v minulých letech

Změnav daňové sazbě

Celkový daňový nák|ad

(iĐ Daň z příjmu vykdzand ý ostatním úplném výsleĺlku

V tisících EUR 30. června 2016
Před Daňový

zdaněnĺm vÝnos

30. června 2016 30. čeľvna 2015

%

s1 307

(19,0) (10 888)

(Ż,4) (l360)
(20,2) (11 557)

11,3 6 501

0,0 (20)

0,2 lll

(3,3) (1 898)

0,0

(0,2) (120)

0,0

7s 262

(19,0) (14 300)
(2,2) (1624)

(15,4) (l l 381)

18,9 14 224

0,0 ( 16)

0,0

(2,2) (l 669)

0,0
(0,2) (146)

0,0 24

(33,6) (19231) (19,8) (14 888)

30. čeľvna 2015
Po

zdaněnĺ
Před Daňový Po

zdaněním náklad zdaněnĺ

Rozdíly z kuĺzový ch přepočtů
Změna v reálné hodnotě realizovatelných
finančních aktiv
Podíl na ostatním úplném výsledkujednotek
účtovaných ekvivalenční metodou

Celkem

9 954

7 69r

65

(1 300)

9 954

6 391

65

(474)

(15 638)

233

2 186

(474)

(13 4s2)

233

r7 645 (1 300) 16 410 (rs 87e) 2 r86 (13 693)
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J&TFINANCE GROUP SE
P íloha zkrácené konsolidované mezitímní ričetní závěrky

zapolo|etí končící 30. červnem 20l6

(iii) Pohyby v odložené dani v pr běhu roku

y lisících EUR

Dlouhodob hmoh majetek

Dlouhodob' nehmou:; majetek

Investice do nemovitostí
Snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztah a
ostatnĺch aktiv

Realizovatelná finanční aktiva

Finanční aktiva držená do splatnosti

Zaměstnanecké poŽitky (IAS l 9)

Čisté nezaplacené uroky
Finanční aktiva oce ována reálnou hodnotou do zisku nebo
ztťżlty

Úvěry a prijčĘ
Rezervy

Da lové ztráÍy

ostahí dočasné rozdíIy

Celkem

V tisícich EUR

Dlouhodob hmotny majetek

Dlouhodob' nehmotn majetek

]nvestice do nemovitostí
Snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahri a

ostatních aktiv

Realizovatelná finanční aktiva

Finančnĺ aktiva dżená do splatnosti

Zaměstnanecké poŽiĘ (IAS 19)

Čisté nezaplacené roky
Finanční aktiva oce ována reálnou hodnotou do zisku nebo
zrÍáty

Úvěry a p jčĘ
Rezervy

Da ové Żráty

ostatnĺ dďasné rozdĺly

Celkem

Z statek Vykázanévev kazu
k l. lednu 2016 zisku a ztrátv

Vykázané vev kazu Vykĺzané ve v kazu Zristatek
zisku a ztrátv zisku a ztrátv Prodeie (viz bod 4.2) k30. červnu 2016

(l 6r8)

(20 9Ż2)

(2 3'73')

24

(4 el0)
(s 2t3)

696

(3s)

10 964

4 s27

9 l8r

2241

209

1 291

6l

62Ż

(176)

2

(ss)

(l re3)

(3 sl6)

(l le3)

7

(304)

8

(l l)
50

(76e)

(19 624)

(2 6'17)

85

(6 oes)

(4 s9l)
520

(33)

l0 909

) )z)
412'7

919

640

( l s88)

(| 3Ż6\ - Q\

0 432'l (4 081) (l r93) (252t (948) (r3 906)

Z statek Vykázanéveľ kazu
k 1. lednu 2015 zisku a ztrátv

Yykázanévev kanl Vykázanévev kazu
ziskx rztÍáta zisku a ztrátv

Z statek
k30- čerunu 2015

(1 491)

(23 783)

(2 8el)

107

(4 436)

(tt 1s2)

7t'7

(s7)

2s0

108
3 342

13 378

250

12

3 443

261

t2

352

2 904

(24'7)

(e)

(248)

(8 317)

(3'70)

(4 003)

165

Ż 186

(s8)

6

(4s4)

(67)

(l)

3l
(l l2)

4Ż

232

I

(r s37)

(20 334)

(3 084)

l19

(l 96s)

(8 848)

470

(6'r)

33

7 639

3 014

9 607

4t6

(r4 s37)

Viz také bod 3l. odloŽené da ové pohledávky azávazky.

(r0 298) (6 04s) 2186 (380)
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J&TFINANCE GROUP SE

Příl oha zkräcené konsol idované

mezitímní účetní závěrky
za pololetí končící 30' čeľvnem 2016

12. Peníze a peněžní ekvivalenty

V tisícĺch EUR
Peníze a peněžní ekvivalenty v amońizované hodnotě
Pokladnĺ hotovost

BěŽné účty u cęntrálních bank

BěŽné účty u ostatních bank

Úvěry a zálohy poskytnuté centrálním bankám

Úvěľy a zálohy poskytnuté ostatním bankám

Peníze a peněžnĺ ekvivalenty celkem

V tisících EUR
Nederivátová finanční aktiva oceňovaná ľeálnou hodnotou do zisku nebo
ztráty

Dluhopisy
Akcie
ostatní finanční aktiva

Pońfolio k obchodování celkem

Akcie
ostatní Íinanční aktiva

Investiční portfolio celkem

Deriváty
Foľwardové měnové kontľakty

opce pľo nákup akcií
opce pro nákup komodit
Úľokové swapy

Finančnĺ aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztľáty celkem

30. června 2016 3l. června 2015

42 380
34 855

I l4 983

992 427

3l 553

4t 323

8 705

I l8 414

842 247

9 165

I 2t6 t98

Termínované vklady s původnÍ splatnostĺ do tří měsícůjsou klasifikoványjako peněŽní ekvivalenty.

13. F'inanční aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráĘ

13.1. Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty

I 019 854

30. června 201ó 31. pľosince 2015

263 84].

t3 75'7

28

85 842

13 461

277 626 99 336

437

3 685

437

3 614

4 122 4 051

28r 748 103 387

4 030

3 009

l3

2 738
3 018

27

t 242

1 052 7 025

288 800 110 412

Dluhopisy k obchodování k 30. čeľvnu 2016 zahmovaly hlavně české státní dluhopisy ve výši 200 887 tis. EUR (3 l.
pľosince 2015 13 l39 tis. EUR).

K 30. červnu 2016 byly státní dluhopisy ve výši 35 l38 tis. EUR (3l. pľosince 2015: žődné) a akcie ve výši 372 tis. EUR
(3 l . pľosince 2015: žźĺdné) předmětem zástavy v ľámci dohod o zpětném odkupu.

Výnoszdluhovýchaostatníchnástľojůspevnouúrokovousazboujevykázánjakoúľokovývýnos.K 30.čeľvnu2016byl
vőŹený průměľ úľokových sazeb z dluhopisů 2,37 oÁ (31. pľosince 20|5: 5,32 %)'
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J&T FINANCE GROUP SE

Příloha zkľácené konso l idované

mezitímní účetní závěrky
za pololetĺ končící 30. čeľvnem 20l6

(i) ocenění redlnou hodnotouJinąnčnĺch aktiv, kterdjsou oceňoyóna redlnou hodnotou do zisku nebo ztróty

K 30. čeľvnu 2016

V tisĺcĺch EUR
Reálná hodnota nederivátových finančních aktiv
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
Úľoveň 1 - kótované trŽni ceny

Úľoveň 2- odyozeno zkótovaných cen

Úroveň 3 - vypočteno pouŽitím oceňovacích technik

Reálná hodnota deľivátů
Úľoveň 2 - odvozeno z kótovaných cen

Finanční aktiva oceňována reálnou hodnotou do zisku
nebo ztráty celkem

K 31. pľosinci 2015

V tisĺcĺch EUR
Reálná hodnota nederivátových finančních aktiv
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
Úľoveň 1 _ kótované trżní ceny

Úľoveň 2 - odvozęno z kótovaných cen

Úroveň 3 _vypočteno pouŽitím oceňovacích technik

Reá|ná hodnota derivátů
Úroveň 2 - odvozęno z kótovaných cen

Finanční aktiva oceňována reálnou hodnotou do zisku
nebo ztľáty celkem

Ostatní
Dluhopisy finančníaktivaAkcie Celkem

13 481

713

256

7

666

2 251

796

339

50Ż

270 486

2 251

9 0ll
T4 I94 263 84t 3 713 281 748

7 052

7 052

288 800

ostatní
Akcie Dluhopisv ľrnanční aktiva Celkem

t3 321

577

82 250

3 s92

754
2 r07

786

96

2

4

325
107

95s

t3 898 85 842 3 647 103 387

7 025

7 02s

110 412
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J&T FINANCE GROUP SE

Příloha zkľćĺcené konsolidované
m ezltímní účetní závěrky

za pololetí končící 30. čeľvnem 20 l 6

(iĐ Detail oceněn[ reólnou hodnotou na Urovni 3

Následující tabulka zobrazuje odsouhlasení stanovení reálných hodnot na Úľovni 3

počátečních stavů aŽ po konečné zůstatky:

Akcie Dluhooisv

v hieľaľchii ľeálných

Ostatní
finanční aktiva

hodnot od

CelkemV tisícĺch EUR

Zůstatek k 1. lednu 20ló
Cęlkové zisky (ztrźtty) vykázané ve výkazu zisku a
ztrćiy
Příľůstky
Úrytty
Přesun do Úľovně l
Přesun do Úľovně 3

Úľokové výnosy bez přijatých úľoků
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 30. červnu 2016

Zůstatękk l. lednu2015
Celkové zisky (ztttlty) vykázané ve výkazu zisku a
ZtrtlÍy

Vypořádání
Příľůstky
Úuyty
Přesun do Úľovně 1

Úľokové výnosy bez přijatých úľoků

Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 31. prosinci 2015

577

(3)

(63)

3 592

70

4 988
(l oss)

(321)
186

101

(s9)

4 95s

93

4 991
(r 118)

(32r)
186

101

1Ż4

186

26

199 (r6)

713 7 502 796 9 011

21 66r

(21 310)

'1

206

18 197

132
(130)

432
(e 0e6)
(3 0ss)

(\21)
810

1 690 4l s48

- (21 178)
_ (130)

- 485
- (e 0e6)

(1 748) (4 803)
- (tzt)

58 | 074

610 7 169 7 779

Vzhledem ke změnám tľžních podmínek u některych finančních nástrojů byly tľżni ceny těchto nástľojů nově dostupné k
30. čęrvnu 201ó. Týo dluhopisy v hodnotě 32l tis. EUR (30. června 2015: 3 055 tis. EUR) byly proto v pľůběhu roku
převedeny z Úľovně 3 do Úrovně 1 (v první polovině ľoku 2015 byla převedena také ostatní finanční aktiva ve výši

l 748 tis. EUR' kteľá byla následně částečně prodána)' Naopakdluhopisy v hodnotě l 86 tis. EUR (30. června 2015: 0 tis.

EUR) byly k tomuto datu převedeny z Úľovně 1 do Úrovně 3.

V prvnĺ polovině roku 20l6 a v ľoce 2015 nedošlo k Žádným přesunům finančních aktiv oceňovaných ľeálnou hodnotou do

zisku nebo ztráty mezi úrovněmi 1 a 2.
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13.2. Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty

V tisĺcĺch EUR
Nederivátové finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku
nebo ztráty
ostatní finanční závazky oceňované reálnou hodnotou

Deriváty
Forwardové měnové kontrakty
Měnové swapy

Akciové put opce

Komoditní deriváty
Úľokové swapy

FĺnančnÍ závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
celkem

V období šesti měsíců končících 30. čeľvnem 2016 a
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztrźúy mezi

14. Realizovatelná finanční aktiva

V tisících EUR

Akcie
Podílové listy investičních fondů

Dluhopisy
Směnky

Realizovatelná Íinanční aktiva celkem

30. června 201ó 31. prosince 2015

6 222

6 222

2 859

5 267

5

312
12 s03 8 443

t2 716 t4 665

6 222

6 222

12 503 8 443

12 503 8 443

L4 665

v roce 2015 nedošlo k Žadným přesunům finančních závazktĺ
úľovněmi l,2 a3 v hierarchii reálných hodnot.

30. června 201ó 3l. prosince 2015

213

Żl3

3 462

3 879

5 128

34

(i) oceněníJinančních aźvazků oceňovaných rełźlnou hoĺlnotou do zisku nebo xtróý

VtisícĺchĐUR 3O.června@
Reá|ná hodnota nederivátových fi n ančnĺch záv azků oceňova ných reálnou
hodnotou do zisku nebo ztľáĘ
Úľoveň 1 _ kótované trżní ceny

Reálná hodnota deľivátů
Úroveň 2 _ odvozeno z kótovaných cen

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
celkem t2 716

213

213

42 996
399 264

929 291

46 291

3s9 05 1

I 04t 6s6
103

I 371 551 1 441 101

(Đ oceněnI ľealizovatelnýchJinančních aktiv redlnou hodnotou

30. čeľvna 2016
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V lisĺcĺch EUR

Úľoveň l -kótované trŽní ceny

Úroveň 2 - odvozeno z kótovaných cen
Úľoveň 3 - vypočteno pouŽitím oceňovacích
technik

31. pľosince 2015

V tisících EUR

Úrovęň l - kótované tržní ceny

Úľoveň 2 - odvozeno z kótovaných cen
Úľoveň 3 -vypočteno pouŽitím oceňovacích
technik

Akcie

Podílové listy
investičních

fondů Dluhopisv Celkem
5 947

1 178

35 87t

203 814
r95 240

2t0

789 892
44 358

9s 041

999 6s3
240 776

t3t 122

42 996 399 264 929 291 I 371 551

Akcie
Podílové listy

investičnĺch fondů Dluhopisv Směnkv Celkem
5 993

4 229

36 069

166 983

192 068
867 105

31 163

143 388

- r 040 081

103 227 s63

- 179 457

46 291 3s9 0s1 1 041 656 103 I 447 l0t

Realizovatelná finanční aktiva tvoří předevŠím dluhopisy, podílové listy investičních fondů a akcie. Dluhopisy zahľnovaly k
30. čeľvnu 2016 slovenské státní dluhopisy ve výši I72 056 tis. EUR (31. pľosince 2015: 212 929 tis. EUR), české státní
dluhopisy ve výši 160 958 tis. EUR (3l, pľosince 2015: l98 741 tis' EUR), polské státní dluhopisy ve výŠi l25 101 tis. EUR
(31. pľosince 2015 l29 191 tis' EUR) a dluhopisy Tatľy Mountain Resoľts, a.s. ve výši 78 580 tis. EUR (3|. pľosince 20l5:
94 987 tis. EUR).

K 30. čeľvnu 2016 ćinil váŽený průměľ úrokových sazeb z dluhopisů 3,27 yo (3 l. pľosince 2015: 3,32 %). Splatnost

dluhopisů se pohybuje mezi roky 2016 a2026'

Akcię se k 30. čeľvnu 2016 skládaly hlavně z akcií J&T Investment Pool _ I - SKK, a.s' ve výši l 8 982 tis. EUR (3 l . pľosince

2015:17 660tis'EUR),akciíJ&TInvestmentPool -I-CZK, a's.vevýši ll770tis.EUR(3 1.prosince2015: l0286tis.
EUR), akcií ČEZ, a.s. ve výŠi 5 0l2 tis. EUR (31. prosince 20l5: 5 424tis. EUR) a akcií Tatľy mountain resorts, a.s. ve výši
4 647 tjs. EUR (31. prosince 2015:4 435 tis. EUR).

(ii) Detail ocenění ľedlnou hoĺlnotou na Úrovni 3

Následující tabulka zobrazuje odsouhlasení stanovęní reálných hodnot na Úľovni 3 v hieľarchii reálných hodnot od

počátečních stavů aŽ po konečné zůstatky:

Majetkové
cenné

papíry Dluhopisy

Ostatnĺ
Íinanční
aktiva CelkemV tisĺcích EUR

Zůstatek k l. lednu 20l6
Celkové zisky vykázané v ostatním úplném výsledku celkem

Celkové zisky vykázané ve výkazu zisku a ztráty

Příľůstky
Útytty
Úrokové výnosy bez přijatých úľoků
Vliv změn devizových kuľzů

Zůstatek k 30. červnu 201ó

Zůstatek k 1. lednu 2015
Cęlkové zisky (ztráty)vykázané V ostatním úplném výsledku
celkem

(te) (227\ - (246)

36 081 95 041 l3l 122

36 069

ĺ 549

r 220

I 953

(4 6e1)

143 388

2 011

443

4 ts6
(53 880)

(850)

179 45',1

3 5ó0

I 663

6 109

(s8 57r)
(850)

35 06',7

1 287

243 053

(3 8)

278 r20

1 249

2?
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C e l kov é ztr áty v y kćaané v e v ý kazu zi sku a ztr ćúy

Přírustky
Úbytky
Úľokové výnosy bez přijatých úroků
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 30. červnu 2015

V období šesti měsíců končícím 30. čeľvna 2016 a v roce
aktiv mezi úľovněmi l,2 a3 hierarchie ľeálných hodnot.

15. F'inanční aktiva držená do splatnosti

V tisícĺch EUR

Slovenské státní dluhopisy
Státní dluhopisyjiných členských států Evľopské unie
Dluhopisy finančních institucí a korpoľátní dluhopisy

Finanční aktĺva dľžená do splatnosti celkem

V tisĺcĺch EUR

Penize a peněŽní ekvivalenty
Finanční aktiva oceňovaná ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztľátv

Realizovatęl ná fi nanční aktiva
Finanční aktiv a drżená do splatnosti

Úvěry a zálohy poskytnuté bankám

Úvěry a zálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahůa ostatní aktiva
Splatná daňová pohledávka

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Aktiva celkem

V ti'sících EUR

32 768 224308 257 076

20l5 nedošlo k Žádným přesunům realizovatelných finančních

30. června 2016 3l. prosince 2015

(s 3)

1 643
(5 233)

57

(2 415)

I 466
(18 7r l)

(1 670)

2 623

(2 468)

3 109

(23 e44)
(r 670)

2 680

440 715

6 831

44 4s3

465 965

6 882
38 0s2

491 999 510 899

StátnídluhopisyjinýchčlenskýchstátůEvropskéuniesek 30.čeľvnu20l6skládalyhlavnězitalskýchstátníchdluhopisův
hodnotě 5 l23 tis. EUR (3 l. prosince 2015: 5 l42 tis. EUR). Dluhopisy finančních institucí a koryoľátní dluhopisy se

skládají z následujících dluhopisů kÓtovaných na buľzách: MoL Hungaľian oil and Gas v hodnotě22 024 tis. EUR (3 l.
pľosince 2015: 22 537 tis. EUR) a Tatľa banka, a.s. v hodnotě l4 988 tis. EUR (3 1 . prosince 201 5: 15 008 tis' EUR).

16. Vyřazovaná skupina d,ržená k pľodeji

V průběhu roku 2015 Skupina podepsala smlouvu s třetí stľanou o pľodeji 50% podílu ve společnosti J&T Bank, a.o.

(Moskva)' Skupina nźlvazné klasifikovala tuto dceřinou společnostjako vyřazovanou skupinu dľŽenou k pľodeji.

D etai lní stľuktuľa aktiv a záv azků vyřazované skup iny j e n ásle duj ící :

30. června 20l 6

ostatní aktiva
J&T Bank' dľžená k

a.o. prodeii Celkem

48 126

20 638

45 s00
I 689

2 9s6
86 421

445

1 046
25

I 283

3 962

9s1

48 126

20 638

49 462

1 ó89

2 9s6
86 421

445

I 046

25

2 234

208 129 4 913 2!3 042

ostatní aktiva
J&T Bank' dľžená k

a.o. prodeii Celkem
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Finanční závazky oceňované ľeálnou do zisku nebo ztráty

Vklady a úvěry od klientů
ostatní závazky
Rezervy
odloŽený daňový záv azek

Závazky celkem

3l. pľosince 20l5

V tisĺcĺch EUR

P ęnize a p enéżni ekv i v al enty

Finanění aktiva oceňovaná ľeálnou hodnotou do zisku nebo ztľćlty

Real izovatelná finanční aktiva

Finanční aktiv a drŽená do splatnosti

Úvěľy a zálohy poskytnuté bankám

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vzÍaht a ostatní aktiva
Dlouhodobý nehmotný maj etek

Dlouhodobý hmotný majetek

Aktiva celkem

Finanční závazky oceňované ľeálnou do zisku nebo ztľáty

Vklady a úvěľy od klięntů
ostatní závazky
Splatný daňový závazek
Rezervy
odloŽený daňový záv azek

Závazky celkem

V tĺsících EUR

Povinné minimální rezęťvy u centľálních bank
ostatní vklady u centrálních bank
Teľmínované vklady
o statní poh ledávky za bankami

Úvěľy a zálohy poskytnuté bankám celkem

30. června 20l6 3l. prosince 2015

68

t28 731
I 157

58

I 809

68

128 731

I 157

58

I 809

131 823 131 823

Ostatní aktiva
J&T Bank' dľžená k

a.o. prodeii Celkem

29 6ls
21 ',tr'7

22 stl
t 644

1 699

98 094

461

JJ

1 081

3 978

I 693

29 615

2t 717

26 489

| 644

I 699

98 094

461

33

Ż 774

r76 855 5 671 ĺ82 526

17

I 06 687

692
40

43

709

I7
106 687

692
40

43

709

108 188 108 188

Skupina vykázala kumulativní náklady v ostatním úplném výsledku vztahující se k vyřazované skupině dľŽené k pľodeji ve

výši 3l 291 tis. EUR (pololetí končící 30' června 2015: 0 tis. EUR).

K 30. čer.ĺnu 2016 a k 31. pľosinci 20l5 jsou povinné minimální rezęrvy společnosti J&T Bank' a.o. vykázány V ľámci

vyÍazované skupiny dľŽené k prodeji. Povinné minimální rezervy společnosti J&T Bank, a.o. se vypočĺtajĺ jako 5,5 o/o z
vkladů neľezidentů (včetně bank) a 4 o/o z vkladű ľezidentů (kromě bank) sníŽených o pľůměrnou výši vkladů a naběhlých

úroků vynásobených koeficientem 0,6. Povinné minimální rezervy udľŽované společností J&T Bank a.o. nejsou úročeny.

17. Úvěry a zillohy poskytnuté bankám

tt1 399

6 344
r05 773

r08 242

203 554

3 021
1 199 879

t 5I4 696I 223 5t6
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Y ážený pľůměľ úľokových sazeb úvěľů poskytnutých bankám činil k 30. červnu 2016 0,05 yo (3l. pľosince 20'15:0,Ż3 %o)'

Povinné minimální rezeryy představují povinné minimální ľezeryy udrŽované společnostmi J&T BANKA, a.s., Poštová
banka, a.s' and VABA d.d. banka ýarażdin podle pľavidel příslušných ľegulatoľních oľgánů. Povinné minimální rezeÍvy

společnosti J&T BANKA' a.s. se vypočítají jako 2 % z pľimárních vkladů se splatností kratŠí neŽ dva roky. Tyto povinné

minimální ťezervy jsou úľočeny. Povinné minimální rezeľvy společnosti Poštová banka, a.s. se vypočítají jako I o/o z
primáľních vkladů se splatností kratší nęŽ dva ľoky a jsou úľočeny. Povinné minimálnĺ ÍęzęÍvy společnosti VABA d.d. banka

YaraŽdin se vypočítají z ptůměrné denní výše vkladů a úvěľů, vydaných dluhových cenných papírů, podřízených nastĺojů a
finančních závazkĹl kľomě zůstatků u uľčených bank. Sazba povinných minimálních ľęzerv je 12 %o atyto povinné minimální
rezeľvy nej sou úľočeny.

18. Úvěľy a zźiohy poskytnuté klientům

V tisĺcĺch EUR

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům

SníŽení hodnoty úvěľů

Úvěry a zálohy poskytnuté klientům v čisté výši celkem

I/ lisících EUR

Zůstatek k 1. |ednu
Tvoľba
Rozpuštění
UŹitÍ
Vliv změn devizových kuľzů

Změny v důsledku odcházejících společností

Zůstatek k 30. červnu

20. Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

V tisícĺch EUR

Nakoupené pohledávky
- bľutto

- opravná položka
Zůstatky vypoÍźtdtĺní obchodů s cennými papíľy

Pohledávky z obchodních vztahů

- brutlo

30. června 20l6 3l. prosince 2015

5 606 820
(186 82s)

5 522 061
(l6l 321)

Úvěľy a zálohy poskytnuté klientům zahrnujÍ 4O3 významných poloŽek, kteľé představuji 84,29 %o |Jvěri a zźioh
poskýnutých klientům (3 l . pľosince 20I5: 4|3 poloŽek představovalo 83,42 o/o).

V roce 2016 měla Skupina úvěry poskytnuté čtyřem protistľanám v celkové sumě 697 865 tis. EUR (3l. pľosince 2015: čtyři
pľotistrany v celkové sumě 479 145 tis. EUR).

Neúľočené půjčky byly k 30. čeľvnu 2016v celkové výši7 387 tis. EUR (3l. pľosince 2015 '7 717 tis' E'UR)' K těmto

pohledávkám byly vytvořeny opravné poloŽky v plné výši.

Yźtżený pľůměľ úľokových sazeb úvěrů poskytnuých klientům činil k 30. čer'vnu 2016 4,62o/o (3 1' pľosince 2015:4,72%).

19. SníženÍ hodnoĘ úvěrů

5 419 995 5 360 740

2016 2015

137 297

6? 389
(31 623)
(l r e3e)

857
(20)

186 825 t61 9ó1

30. června 2016 31. prosince 2015

t6t 321

51 363

(22 t77)
(3 643)

(3e)

30 707

30 758

(s 1)

20 860

t7 758
21 680

32 970
32 970

20 r33
20 178

23 930

30
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- opravnápoložka
očekávané výnosy z likvidace
- brutto

- opravnó položka

Pohledávky z prodeje dceřiných společností

Vypořádání s poštovními úřady

Pohledávky Z pojištění a zajištění

- brutto
- opľavnópoloŽka
ostatní daňové pohledávky

ostatnĺ pohledávky

- bľutto

- opravná položka

Finanční pohledávky celkem

Náklady příštích období

Poskytnuté zálohy
- brutto

- opravnó položka
Zásoby

Nefinanční pohledávky a ostatní aktiva celkem

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva celkem

21. lnvestice do jednotek účtovaných ekvivalenční metodou

V tisĺcích EUR

Účasti ve společných podnicích

Účast v přidruŽeném podniku

Investice do jednotek účtovaných ekvivalenční metodou celkem

23 998 24342

159 915 189 173

30. června 2016 31. pľosince 2015

Q e22)

8 406

9 547
(t r41)

? 573

7 064
664

I 220
(ss6)

625

42260
42 978

(7 18)

(3 752)

8 431

9 575
(1 144)

8 745

9 552

636

t 104
(468)

525

63 66t
64 323

(662)

t3s 917 164 8Jr

20 761

2 889

2 890
(1)

348

19 413

4 388

4 389

(1)

541

I 698

323

896

3s3

2 021 I 249

3t
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Společné podniky
Skupina má podíl ve dvou jednotlivě nevýznamných společných podnicích. Skupina má na zćLkladě smlouvy zbytkový podĺl

na čistých aktivech těchto společných podniků.

Následující tabulka v souhtnu ukazuje podíl na zisku a ostatním úplném výsledku těchto společných podniků:

V tisícĺch EUR
Podíl na:

Zisku za účetní období

ostatním úplném výsledku

Podíl na úplném výsledku ze společných podniků celkem

odsouhlasení shrnuj ících Í'inančních infoľmac í :

V tisícich EUR

Počátečnĺ zůstatek hodnoty čistých aktiv (100 %)

Efekt dodatečných investic
Ziskzaúčetní období
ostatní úplný výsledek
Konečný zůstatek hodnoty čistých aktiv (100 %)

Podíl ve společných podnicích (50 %)

22. Investice do nemovitostí

V tisĺcĺch EUR
Zůstatek k 1. lednu

Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 30. červnu

30. čeryna 2016 30. čeľvna 2015

(728)

66

(s22)

z)3
(662\

30. června 2016 30. června 20l5

(289\

I 791

2 928
(1 4s5)

132

3 396

3 324

(r 10e)

467

2 682

I 698 I 341

2016 201s

5 670

726

6 4s8
l 034

6 396 7 492

Investice do nemovitostí k 30. červnu 2016 zahmuji budovy ve výši 6 396 tis. EUR (30. čeľvna 2015: budovy ve výši
7 492 tis. EUR).

Žádné investice do nemovitostí k 30. červnu 2016 a 2015 nebyly předmětem zástavy pľo zajištění bankovních úvěrů.

Investicę do nemovitostíjsou pojištěny v plné výši k 30. čeľvnu 2016 a2015.
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23. Dlouhodobý nehmotný majetek

V tisĺcích EUR

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu 20l5
Přírůstky
Úuytty
VIiv změn devizových kuľzů

Zůstatek k30. červnu 2015

Zůstatek k l. lednu 2016
Příľůstky
Úuľty
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 30. červnu 2016

Ämortizace aztráty ze snížení hodnoty
Zůstatek k l. lednu 20l5
Amoľtizace za půlroční období
Zľušęní sníŽęní hodnoty
Úuytty
Vliv změn devizových kuľzů

Zůstatek k 30' červnu 20l5

Zůstatek k 1 ' lednu 2016

Amortizace za půlroční období
ÚuytLy
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 30. čerunu 2016

Účetní hodnota
K 1. lednu 2015

K 30. červnu 2015

K L lednu 2016

K 30. červnu 2016

Goodwill
Smlouvy a

značka
Vztahy se

Software a
ostatní

nehmotný
zákazníky maietek Celkem

45 873

(1 e00)

2216

89 318 80 l9l

3 498

48 725 264 t07
4 4s0 4 450

(1 s6e) (3 46e)

334 6 048

46 189 89 318 83 689 51 940 211 136

4t 75',t

(8 s72)

517

89 318 84 937

(886)

s6 016 272028
3 169 3 169

(l 008) (e s80)
(58) (427)

33 702 89 318 84 051 58 119 265 r90

(2 t34)

(e e25)
(3 308)

(51 33ó)
(2 98s\

(3 4? 4)

(le 360) (100822)
(4 081) (10 374)

424 424

28 28
(180) (5 788)

(22335) (13 233) (s7 79s) (23 169) (116 532)

(20 311)

8 569
(506)

(16 s41)
(3 308)

(62 024)
(2 ee})

883

(27 788) (126 664)
(4215) (10 s l3)

43 8 612

48 425
(r2248) (19 849) íó4131) í3l9lz) í128 140)

2s 672 79 393 28 8s5 29 365 163 285

23 854 76 085 Ż5 894 2877r 154604

2t 446 '12',7',|7 22 913 28228 145364
2t 4s4 69 469 t9 920 26207 137 050

Majetek ve vývoji

K 30. červnu 20l6 hodnota nehmotného majetku ve vývoji (zatazen do Softwaľu a ostatního nehmotného majetku) činila
507 tis. EUR (30. čeľvna 2015: 2 647 tis. EUR).
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24. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a
budovy

Letadla a
příslušné

letecké
vybavení

Inventář a
zaŕízenÍ CelkemV tĺsících EUR

Pořizovacĺ cena
Zůstatek k |. lednu 20l5
Přírůstky
ÚuytLy
Útytty dceřiných společností

Vliv změn devizových kuľzů

Zůstatek k 30. červnu 2015

Zůstatek k l. lednu 2016
Přírůstky
Útĺt<y
Úuytty dceřiných společností

Vliv změn devizových kuľzů

Zůstatek k 30. červnu 2016

odpisy a ztráty ze snížení hodnoty
Zůstatek k 1' lednu 2015

odpisy za půlroční období
SníŽení hodnoty

Úuyty
Vliv změn devizových kurzů

Zůstatek k 30. červnu 2015

Zůstatek k l. lednu 2016

odpisy za půlroční období
SníŽení hodnoty

Úuytty
Úuytty dceřiných společností

Vliv změn devizových kuľzů

Zůstatek k 30. červnu 2016

Účetní hodnota
K 1. lednu 2015

K 30. červnu 2015

K l. lednu 2016

K 30. červnu 2016

38 886

I 361
(283)

2 06t

l0 183

866

29 84',1

) I t3

(2 3s5)
(27)

284

78 916
s 134

(2 638)
(27)

3 21't

42 025 r1 049 3t s22 84 596

40 227

317
(838)

I 497

l1 356

(l r 3s6)

3t 479

2 370
(2 431)

(3 16)

JI

83 062

2 687
(3 26e)

(rt 672)

t 534

4t 203 31 139 72 342

(3 ess)
(804)

21

(6+1

(4 180)

(203)

(232)

(3s4)

(14 730)
(2 ezs)

152
(181)

(22 86s)
(3 e32)

(232)
173

(s99)

(4 802) (4969) (17 684) (27 45s)

(s 284)
(8le)

(1 424)

522

(e8)

(s 47e)
(t2s)
(283)

5 887

(18 035)
(2 90e)

2 36r

(40)

(28 7e8)
(3 853)
(t 70?)

2 883

5 887

ű 38)

(7 103) - (18 623) (2s 726)

34 931 6 003 l5 117 56 051

37 Ż23 6 080 13 838 57 T4I

34 943 5 877 13 444 54 264

34 100 12 516 46 6L6

Majetek ve výstavbě

K 30. ěervnu 2016by|a hodnota dlouhodobého hmotného majetku ve výstavbě (zahľnuto v Inventáři azaÍlzenl) 723 tis' EUR
(30. června 2015: 19 tis. EUR).
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25. Vklady a úvěry od bank

V tisĺcích EUR

Termínované vklady bank

Přijaté úvěľy ze smluv o zpětném odkupu

ostatnĺ přijaté úvěľy

Vklady a úvěľy od bank celkem

30. června 2016 31. prosince 2015

67 420

38 s43

81 689

63 1?0

2 106

70 248

Yźźenä průměrĺá úroková sazbaz vkladů a úvěľů od bank k 30' červnu 2016 byla 1'30 % (31. prosince 20l5: 2,24 yo).

26. Vklady a úvěry od klientů

L87 6s2 135 524

30. června 2016 31. prosince 2015V tisících EUR
Vklady a úvěry od klientů
Teľmínované a podmíněné vklady
Přijaté úvěľy ze smluv o zpětném odkupu
Vklady splatné na požádćtní

ostatní přijaté úvěľy

Vydané dluhové cenné papíry v amortizované hodnotě
Vydané směnky

Celkem

5 170275
2 085

2 684 159

40 330

5 605 828

4 8s4
2 423 036

23 5t0
7 896 849 8 057 228

75 491 71 193

75 49r 71 193

7 972 340 8 128 421

Ytźená průměmá úľoková sazbaz vkladů a rivěľů od klientů k 30. červnu 2016 by|a 1'08 % (31. prosince 2015: I,4I oÁ).

27. Yydané dluhopisy

V tisících EUR

Dluhopisy kótované na Buľze cenných
papierov v Bľatislavę
Dluhopisy kótované na Burze cenných
papírů Praha
Dluhopisy kótované na Buľze cenných
papierov v Bratislavę
Dluhopisy kótované na Butze cenných
papieľov v Bratislave
Dluhopisy nekótované

Vydané dluhopisy celkem

Původní Úľoková Datum
měna míra sDlatnosti 30. června 2016 31. prosince 2015

V čeľvnu 20l3 Skupina vydala 100 000 kusů dluhopisů v nominální hodnotě l 000 EUR za kus. Dluhopisy jsou kÓtovány a

obchodovány na Buľze cenných papierov v Bratislave. Týo dluhopisy byly splaceny v červnu 2016 azby|á hodnota ve výši
303 tis. EUR představuje zůstatekjistiny a úroku nevyplaceného z titulu dědického řízení'

Mimo to v prosinci 20l3 Skupina vydala dalších l0 000 kusů dluhopisů s nominální hodnotou l 000 EUR za kus, kteľé byly
umístěny soukľomě a nejsou obchodovány naŽádné,m regulovaném trhu.

EUR 6,00 0/o

CZK 5,20%

EUR 5,25 o/o

EUR 3,80 %o

EUR 6,00 o/o

21.6.2016

15.9.2017

12.12.20r8

29.4.2019
20.12.2016

303

195 37s

t46 435

44 615

10 020

98 s85

19s 714

142777

l0 020

396 748 447 096
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Y záÍí2014 Skupinavydala l 48l kusů dluhopisů s nominální hodnotou 3 000 tis. CZKza kus, které jsou obchodovány na

Burze cenných papíľů Praha a v pľosinci 20l4 dalších l50 000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě l 000 EUR za kus, kteľé

jsou obchodovány na Buľze cenných papieľov v Bratislave,

V dubnu 2016 Skupina vydala l00 000 kusů dluhopisů v nominální hodnotě l 000 EUR za kus. Dluhopisy jsou

obchodovány na Burze cenných papięrov v Bľatislave.

Úľok ze všech emisí se pľavidelně vyplácí dvakľát ľočně.

Skupina nezaznameĺala żádné neplnění zźtyazkťl vycháze1ících z jistiny nebo úroků nebo jiná přestoupenĺ s ohledem na její

dluhové cenné papíry v obdobích končícÍch 30. červnem 2016 a3l. prosincem 20l5.

Celková účetní hodnota emitovaných dluhopisů nezahrnuje hodnotu dluhopisů drżených společnostmi v ľámci Skupiny.

28. Podřízený dluh

30. června 2016 31. prosince 2015

ss 910 130 315

K 30. červnu 2016 a k 31. pľosinci 2015 podlízený dluh zahrnuje podřízené cenné papíľy s pohyblivou úľokovou sazbou

vydané společností J&T BANKA, a.s. v původní částcę ve výŠi 25 milionů E'UR se splatností v l'oce 2022, podřízené cenné

papíry s pohyblivou úľokovou sazbou vydané J&T FINANCE GROUP SE v původní částce 3 miliony EUR se splatností v

rocę 2022. K 3 l. prosinci 2Ol5 podÍizený dluh zahmoval také podřízené vklady s fixním úrokem (v původní částce 7l 
'5

miliónů EUR) se splatností v roce2023, kteľé byly př'edčasně splaceny v pľvní polovině roku 20l6.

ostatní podřízený dluh k 30. čeľvnu zahľnuje podřízené temínované vklady s pevnou úrokovou sazbou v celkové původní

částce ve výši27 milionů EUR (3 l. pľosince 2015:2? milionů EUR) se splatností mezi roky 2019 a2025 (3l. pľosince 20l5:

2019 -202s).
Podřízené dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou jsou navázány na tříměsíční EURIBOR' Yáżená' průměrná úroková

sazbaupodřízeného dluhu k 30. čeľvnu 2016byla4,94o/o (31. prosince 2015:5,29%o).

29. ostatní závazky

V tisĺcĺch EUR
Podřízený dluh v amoftizované hodnotě

V tisĺcĺch EUR

Závazky vůči klientům z obchodování s cennými papíľy

Zaměstnaneck é p ož:itky

Zůstatky vypořádání obchodů s cennými papĺry

Zćnazky z obchodních vaahů
Nevyfaktuľované dodávky
ostatní závazky

Ostatní Íinanční závazky celkem

Přijaté zálohy
Výnosy přĺŠtích období

Ostatnĺ neľlnanční závazky celkem

Celkem

30. června 2016 31. prosince 2015

96 38s

2s 156

9 774

5 927

5 904
58 502

\62 560

32 474

23 612

6 379

7 713

3t 625

201 648 264363

33 s98
2 3s4

552

Ż 376

35 952 Ż 928

267 291231 600

36



J&TFINANCE GROUP SE

Příloha zkrácené konsol idované
mezitĺmní účetní závěľky

za pololetí končící 30. čeľvnem 20 l 6

30. Rezerlry

V tisĺcích EUR

Zůstatek k 1. lednu 20l5
Rezeľvy zaučtované během období
Rezeľvy čerpané během období
Rezeruy ľozpuštěné během období
SníŽení v důsledku odcházejících společností

Kutzové ztríty

Zůstatek k 30. červnu 2015

Zůstatek k 1' lednu 20l6
Rezeľvy zaúčtované během období
Rezervy čerpané běhęm období
Rezeľvy ľozpuštěné během období
Kurzové ztráty

Zůstatek k 30. červnu 201ó

V tisícĺch EUR
Daňovćt ztttúa

Poiistné smlouvv Jiné Celkem

8 806

4 153

(746)
(2 280)

23 9t0
2 289

(17 5e0)
(1 s20)

(1 82)

107

32 716
6 442

(r 8 336)
(3 800)

(r82)

107

9 933 7 014 t6 941

11 099

5 048
(t t2r)
(2 628)

13 842
3 083

(1 341)
(2 021)

(28)

24 941

I 131

(2 462)
(4 64e)

(28)

25 933

RezetvynapojistnésmlouvyzahľnujíÍezervLĺnativotnÍpojištěnívevýši10909tis.EUR(30.června2015: 85l8 tis.EUR)
a rezęÍvy na nezaslouŽené poj istné ve výši 4? 6 tis, EUR (30. června 20l 5: 429 tis. EUR).

ostatní Íezervy zahrnují ze1ména ľezeľvu na poskytnuté přísliby azáruky ve výši 5 740 tis. EUR (30. čeľvna 20l5: 1 535 tis.

EUR) a rezeľvu na klientský program beneÍitů (Magnus) ve výši 5 052 tis. EUR (30. čeľvna 2015: 3 920 tis. EUR).

31. odložené daňové pohledávĘ a závazky

3l.1. Nevykázaná odloźená daňová pohledávka

odloŽené daňové pohledávky nebyly zaúčtovány v přĺpadě těchto poloŽek:

r2 398 13 535

V tisĺcích EUR

Daňové ztráty minulých let

odhad uplynuti neuznaných daňových ztrát je následuj ícĺ:

2017 2018 2019

30. čeľvna 2016 31. prosince 2015

3 454 2 793

Po roce
Ż020 2020

I 202 945 944 343 20

odloŽená daňová pohledávka z titulu neuznaných ztrćú z miruiých let se vykazuje jen do výše, v jaké bude pravděpodobně

użita oproti budoucím daňovým ziskům.

Maximální lhůta na uŽití daňových nrilvzniklých po l. lednu 2004 je vČeské republice 5 let' Na Slovensku mohou být

daňové ztrźiy vzĺiklé po 1. lednu 2010 umořeny ľovnoměľně vnásledujících čtyřech letech po svém vzniku. Některé

odpočitatelné dočasné rozdily nemají v současnosti legislativně stanovenou lhůtu. v souvislosti s těmito poloŽkami tak

nebyly vykćnány odloŽené daňové pohledávky, neboť vzhledem k pľoměnlivosti zdrojů těchto pohledávek není
pravděpodobné, Že Skupina dosáhne v budoucnu daňových zisků, proti kterým by mohla tyto daňové výhody vyuŽít.

-, I



J&TFINANCE GROUP SE

Příloha zkrácené konsolidované
mezitimní učetní záv ěrky

za pololetí končící 30. čeľvnem 20l6

3 I.2. Y ykázané odložené da ň ové pohledávky a záv azky

Byly uznány následující odloŽené daňové pohledávky azć*azky:

V tisícĺch EUR

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Invęsticę do nemovitostí
SníŽení hodnoty pohledávek z obchodních vztahű a
ostatních aktiv
Realizovatelná fi nanční aktiva
F inanční aktiv a drżenćĺ do splatnosti

Zaměstnanecké poŽitky (IAS l9)
Nezaplacené úroky, netto

Půjčky a úvěľy

Rezeľvy
Dańová ztráta

ostatní dočasné rozdíly

Zćlpoč,et (Netting)l

Celkem

20 313 34 2\9 28 t54 35 586

08 034) (18 034) (22 829) (22 829)

2 219 16 185 5 325 t2 757

30. června 2016 31. prosince 2015

Aktiva Závazkv Aktiva Zävazky

124

tt:

85

I

520

10 909

3 323

4 t27
936

893

19 9t2
2 6'77

6 096

4 591

33

17

130

24

1

696

t0 964
4 527

9 181

2Ż62

1 748
21 291

2 373

4 9t1
5 213

35

l5

I Zápoč,et - Hľubé odloŽené daňové pohledávky a závazky byly započ,ítźtny pľo kaŽdou jednotlivou dceřinou společnost

Skupiny' pokud to bylo moŽné.

Yýmarnná část slovenské' české a ľuské daňové legislativy není potvrzena v pľaxi a existují nejistoty ohledně interpretací,

které mohou uplatnit Í'inančnĺ úřady v řadě oblastí. Vliv této nejistoty nelze vyčíslit a bude řešen ażpo vydáni ľelevantních
judikátů, nebo budou_li k dispozici oficiální výklady orgánů.
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32. Vlastní kapitál

(i) Ztíkladnt kapitdl a emisn{ óžio
V důsledku změny mateřské společnosti popsané v bodě 1. obecné informace se změnila struktuľa vlastního kapitálu k 1.

lednu 2014 včetně výše základního kapitálu a emisnĺho ćňia, kteÉ představují částky odpovídajicí zakladnímu kapitálu

nástupnické společnosti. Schválený, vydaný aplně splacený zakladní kapitál společnosti J&TFINANCE GROUP SE k3l.
pľosinci 20l4 tvořilo 10kmenových akcií s nominální hodnotou 200 tis. CzK, 13778 752 kmenových akcií v nominálnĺ

hodnotě l tis. CZK a437 |10 104 kmenových akcií v nominální hodnotě 1 CZK.

Dne 16. únoľa 2015 se akcionáři Skupiny ľozhodli navýšit základní kapitál společnosti J&T FINANCE GRoUP SE o

l 960 000 tis' CZK (přibliŽně 70 91'2 tis. E'UR) na 16 I77 862 tis. CZK (přibliŽně 589 301 tis. EUR) pomocí specifického

mechanismu, kteľý je povolen nazźlk|adě českých právních předpisů, na jejichŽ základě byly nově upsané akcie zaplacené

současnými akcionáři z pľostředků úvěľu poskytnutého společností J&T FINANCE GROUP SE. Navýšení bylo uskutečněno

zaťtnanćní asistence J&T FINANCE GROUP SE akcionářům. Tato asistence je povolena nazák|adě stanov J&T FINANCE
GROUP SE a na zák|adě česĘch pľávních předpisů. J&T FINANCE GROUP SE zaúčtovala pohledávku vůči svým

akcionářům vcelkové výši l 960 000 tis. CZK(70 912 tis. EUR). Pohledávkaje úľočena amabýt splacenado 31. prosince

20t6.

V ľoce 2014 J&T FINANCE GROUP SE a její akcionáři podepsali dohodu o strategické spolupráci se společností CEFC
China Energy Company Limited (CEFC China).

Následně dne 23. únoľa 2015 se akcionáři J&T FINANCE GROUP SE dohodli na dalšĺm zvýšení základního kapitálu

Společnosti o 852 l38 tis. CZK (přibliŽně 3098l tis' EUR).637 896 akciĺ o nominální hodnotě 1CZK bylo upsáno

původními akcionáři, upisovací cena 638 tis. CZK byla splacena l0. března 20l5.

Dne 6. března 2015 bylra podepsána smlouva o upsání akciĺ mezi Skupinou a CEFC Shanghai Inteĺnational Group Limited

(CEFC Shanghai) - dcei'inou společností CEFC China, která upsala 85l 500 000 akcií o nominální hodnotě I CZK za

78 950tis. EUR (2171 520 tis. CZK). Upisovací cena byla zap|acena CEFC Shanghai 17.btezna2015. Zők]adní kapitál

Společnosti byl takto navýšen na 17 030 000 tis. CZK (pÍibliŽně 620 282 tis. EUR) a CEFC Shanghai získala 5o/o podíl na

Skupině. Rozdíl mezi nominální hodnotou akcií a upisovací cenou ve výši l 320 020 tis. CZK (přibliŽně 47 992 tis' EUR)
byl zaúčtován ve vlastním kapitálu J&T FINANCE GROUP SE jako emisní áŽio.

Další zvýšení základního kapitálu bylo dohodnuto akcionáři J&T FINANCE GROUP SE 29. záÍí 2015. Zakladní kapitát

Společnosti se zvýšil o 710750 tis. CZK (přibliŽně 26302 tis. EUR).7I0750 488 akcií o nominální hodnotě l CZK bylo

upsáno společností CEFC Hainan Inteľnational Holdings Co., Ltd. (cEFc Hainan) - dceřinou společností CEFC China.

Upisovací cena byla náslędně splacena a spoleěnost CEFC Hainan získala4,0%o podíl na Skupině. Rozdíl mezi nominálnĺ

hodnotou akcií a upisovací cęnou ve výši l 23l 746 tis. CZK (přibliŽně 45 585 tis. EUR) byl zaúčtován ve vlastnĺm kapitálu

jako emisní áŽio.

V roce 20l6 nebyly emitovány Žádné akcie.

Akcionáři mají náľok na obdľŽení dividendy a najeden hlas na akcii na valných hľomadách Společnosti. Struktura akcionářů

byla k 30. čeľvnu 20l6 a 3 1. prosinci 20l5 nĺísledující:

Podílo/o Hlasovací oráva%o

Ing. JozefTkáč
Ing. Ivan Jakabovič
CEFC Shanghai Intemational Gľoup Limited
CEFC Hainan Intęmational Holdings Co.' Ltd.

Celkem

45,6

45,6

4,8

4.0

45,6

45,6

4,8

4,0

100,0t00.0
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(iĐ NedělitelnéÍondy
Nedělitelné fondy zahľnuj Í zćkonný rezervnl fond mateřské společnosti a poakvizičnĺ zvýŠení zákonných fondů dceřiných

společností. Zźkonný rezewní fond lze poużitpouze ke krytí ztľát Společnosti a nesmí být ľozdělen jako dividendy. Výpočet

zákonného ľezeľVního fondu je zalożen na místních právních předpisech.

od 1. ledna 20l4 sę v České ľepublice nevyŽaduje vytvoření zákonného rezęrvního fondu.

Na Slovęnsku je poŽadováno vytvořenĺ zákonného ľezervního fondu ve výši minimálně I0 % z čistého zisku (ročně) aażdo
výše minimálně20 % základního kapitálu (kumulativní bilance).

V Rusku se vyŽaduje tvorba zákonného ręzervního fondu ve výši minimálně 5 % z čistého zisku (ročně) a aŽ do výše

minimálně 5 % upsaného základního kapitálu.

V Choľvatsku se vyŽaduje tvoľba zákonného ľezervního fondu ve výši minimálně 20 %o z čistého zisku (ľočně) aŽ do výše

minimálně 5 % upsaného základního kapitálu.

(iii) Fond z přepočtu ciz[ch měn

Fond z přepočtu cizích měn zahľnuje veškeré kuľzové rozdíly vzniklé z přepočtu účetních závěľęk zahraničních jednotek,

kteľé nejsou nedílnou součástí činností Společnosti.

(iv) ostatní rezemy afonďy
ostatní Íęzeryy zahmují změny v ľeálné hodnotě realizovatelných finančních aktiv.

V ľoce 20l6 J&T BANKA, a.s. pľodala investoľům podřĺzené nezajiŠtěné ceľtifikáty s nominální hodnotou 5 tis. EUR a 100

tis. CZK a bez lhůty splatnosti ve výši 20 609 tis' EUR (3 l. pľosince 2015: 30 894 tis. EUR), vykázané jako ostatní

kapitálové nástľoje v konsolidovaném výkazu o změnách ve vlastním kapitálu. Tyto celtifikáty nesou 9%, nebo 10% výnos,

kteľý je závislý na schválení a je vyplácený čtvrtletně z nerczdé|ených zisků, a jsou kótovány na Burze cenných papíľů

Praha. objem jednotlivých emisí tohoto instrumentu, ktery kombinuje vlastnosti dluhových a kapitálových nástrojů' je

následující: emise I schválęna Českou národní bankou (ČNB) ane l9. čeľvna 2014 je l 000 000 tis. CZK (37 006 tis. EUR),

emise lI schválęna ČNg dne 12. záÍi 2015 je l 000 000 tis. CZK (37 006 tis. EUR) a emise IIl schválena dne 11. pľosince

2015je50000tis.EUR.ČNB uľčila,żesejednáokapitálovénástľoje,atedysplňujípoŽadavky,abymohlybýtuznányjako
vedlejšĺ kapitál AT1' ktery je součástĺ regulatomího kapitálu Tieľ l (viz také bod 35. Řízení kapitálu).

J&T FINANCE GROUP SE vydala a prodala podÍízené nezajiŠtěné ceľtifikáty s nominálnĺ hodnotou l00 tis. EUR bez lhůty

splatnosti ve výši 200 000 tis. EUR (3l. pľosince 2015: 0 tis. EUR). Celou emisi koupila společnost CEFC Hainan

Intęrnational Holdings Co., Ltd. Tyto ceľtifikáty nesou výnos 9o/o (pwní 2 roky) a 5% (v následujících letech)' kteľý je

zavislý na schválení aje vyplácený pololetně z nerozdělených zisků. Po schválení Českou národní bankou (ČNB) dne 2l'
dubna 201ó splňují tyto kapitálové nástľoje poŽadavky, aby mohly býtuznány jako vedlejŠí kapitál AT1.

Představenstvo J&T Banky, a.s. schválilo v ľoce 20l4 vytvořenĺ účelového kapitálového fondu (perpetuitního fondu) pľo

výplaty výnosů z těchto ceľtifikátů. Tento fond byl natvořen z nerozdě\ených zisků. Výplata výnosů z certifikátů se řídí

podmínkami uvedenými vpľospektu těchto kapitálových nástľojů. J&T FINANCE GROUP SE vywořila v ľoce 2016

obdobný fond pro účely výplaty výnosů z JTFG cetifikátů, a to ve výši l8 000 tis' EUR. Celková výše výnosu zap|aceného

v prvnĺ polovině roku 2016 byla3747 tis. EUR (pololetí končící 30. června 2015; l 666 tis. EUR) a je vykazována jako

ľozdělení nerozděleného zisku v konsolidovaném výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.
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33. Nekontrolní podíIy

V tisĺcĺch EUR

Poštová banka, a.s.

Equity Holding, a.s.

J&T REALITY otevřený podílový fond, J&T INVESTIČN1 sPoLEČNoST, a s

Vaba d.d. banka VaraŽdin
PoŠtová poisťovňa, a's.

PBI, a.s.

ostatní

Nekontrolní podíly celkem

30. čeľvna 2016 31. pľosince 2015

l9 140

20 148

5 270

3 337
3 Zt3

(7 81e)
(1 16)

9 034
r8 813

5 307
4 98t

3 511

4s3

43 233 42 099

Následující tabulka shmuje infoľmace vztahující se ke společnostem Equity Holding, a.s. a Poštova banka' a.s., dceřiným

společnostem Skupiny, které mají významný nekontrolní podíl' před jaĘmikoliv vnitľoskupinovými eliminacemi:

30. června 2016
Ostatní

samostatně
nevýznamné

dceřiné
soolečnosti CelkemV tisících EUR

Aktiva
Závazky
Goodwill přiřaditelný Skupině

čistá aktiva kromě Goodwillu přiřaditelného Skupině
Nekontľolní podíl v pľocentech

Účetnĺ hodnota nekontrolního podílu

Výnosy
Ziskza účetní období
ostatní úplný vysledek za účetní období
Úphý výsledek za Ĺłčetni období
Nekontrolní podíl v pľocentech

Zisk (ztráta) přiřaditelné nekontľolnímu podílu
Ostatní úplný výsledek přiřadite|ný nekontrolnímu
podílu

PeněŽní tok z (pouŽiý v) provozní činnosti
PeněŽní tok z investiční činnosti
PeněŽnĺ tok z finanční činnosti

čisté zvyšenĺ (snĺžení) peněz a peněžnĺch ekvivalentů

Equity Poštová banka,
Holdinp. a.s. ä.s.

51 34s
111

0

4 325 932
3 692 348

20 033

5t 234

37,36 %

613 551

3,28%
19 140 20 148 3 94s 43 233

1 276

I 079
(204)

875

37.36 0/o 1,54 % - 3,28 %

94 86',7

24 482

t 577

26 059

403 378 (1 ó40) í859)

(76) t2aą6t

(e) 248226
3 946

(37 984\

í9) 214 188

Procento nękontľolního podílu v Poštové bance, a. s. se změnilo v květnu 20l6, pľoto zisk přiřaditelný nekontĺolnímu podílu

a ostatní úplný výsledek připadající nekontrolnímu podílu byly vypočítány zapoużiti pľocentuálních podílůjak před, tak po

akviz.ici.
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30. června 2015

V tisĺcĺch EUR
Aktiva
Zźxazky
Goodwill přiřaditelný Skupině

čistá aktĺva kľomě Goodwillu přiřaditelného Skupině
Nekontrolní podíl v pľocentech

Účetní hodnota nekontrolnĺho podílu

Výnosy
Ziskzaúčetní období
ostatnĺ úptný výsledek za účetní období

Úplný výsledek za účetní období

Nekontrolní podíl v pľocentech

Zisk (ztráta) přiřaditelné nekontrolnímu podílu
ostatní úplný výsledek přiřaditelný nekontrolnĺmu
podílu

Peněžni tok z (pouŽiý v) provozní činnosti
PeněŽní tok z investiční činnosti

PeněŽní tok z finanční činnosti

čisté zvyšení (sníženQ peněz a peněžních ekvivalentů

V tisícĺch EUR
Nekontľolní podíl k l. lednu 20l6
Změna v e vlastnickém podílu Skupiny
Dividendy
Podíl na úplném výsledku

Nekontľolní podíl k 30. červnu 2016

Ostatní
Poštová nevýznamné

banka. a.s. podílv

Equity
Holdins. a.s.

Ostatní
samostatně

nevýznamné
Poštová dceřiné

banka. a.s. společnosti Celkem
49 187 4 242 6t5

5 3 s8s 37s
0 20 033

49 182

37.36 %

637 207

9.99 %

18 373 63 657 15 160 97 190

t 229

666

914
1 s80

37,36 %

99 056
34 845

(18 675)

16 170

9.99 %

249 3 481 í338) 3 392

214 (1 311)

(7s e42)
(10s 728)
(30 109)

(Żll179',)

Zmény nekontrolních podílů beze změn v ovládánĺ

V květnu 2016 Skupina prodala 5,12o/o podíl na dcęřiné společnosti PBI, a.s. Zárovęň tak poklesl podíl Skupiny na

společnosti Poštová banka, a.s. drżený skrze dceřinou společnost PBI, a's. Ce|kový vlastnický podíl ve společnosti Poštová

banka, a.s. se změnil z98,46%na96,72%o.

Následujíci tabulka shmuje změny nekontrolních podílů v těch společnostech, kde nedošlo k żádné změně v ovládání a
nezahľnuje vliv prodaných, nově nakoupených nebo založených subjektů s nekontľolními podíly.

341 (1 866)

Celkem
9 034

lt 13l
(4s6)

8 849
(7 8',t2)

(3ee)

17 883

3 2s9
(8ss)

469439 30

20 148 608 20 756
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V únoľu 20l5 Skupina přispěla prostřednictvím společnosti J&T BANKA, a.s. své dceřiné společnosti VABA d,d. banka

YaraŽdin částkou ve výši 37 500 tis. HRK (4 910 tis. E'UR) a tĺm zvýšila svůj vlastnický podíl z 58,33 oÁ na 67,74 o/o'

V květnu 20l5 Skupina prodala prostřednictvím společnosti Poštová banka, a.s. 20o/o podí| v dceřiné společnosti PoŠtová

poisťovňa, a.s.

34. Informace o reálné hodnotě

Následující tabulkaje sľovnáním úěetní hodnoty a reálné hodnoty Íinančních aktiv azźryazků Skupiny, které nejsou vedeny v
reálných hodnotách:

30. června 2015

V tisĺcích EUR
Nekontrolní podíl k 1. lędnu 20l5
Změĺave vlastnickém podílu Skupiny
Dividendy
Podíl na úplném výsledku

Nekontrolní podíl k30. čeľvnu 2015

30. čeľvna2016

V tisĺcích EUR

Finanční aktiva
P ęnize a peněŹní ekv i valenty

Finanění aktiva držená do splatnosti

Úvěľy a zálohy poskytnuté bankám

Úvěry a zálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahű a ostatní finanční
aktiva podléhaj icí ĺizeni rizik

Finanční závazky
Vklady a úvěľy od bank

Vklady a úvěľy od klientů

Vydané dluhopisy
Podřízený dluh
ostatní fi nančnĺ záv azky podl éhaj ícĺ ŕ izeni rizik

Celkem
6 232

3 166
(131)

(1e0)

9 077

Reálná hodnota

Účetní hodnota Úroveň1 Úľoveň2 Úroveň3 Celkem

1 216 198

491 999

r 223 st6
5 419 995

r3s 917

- I 216 r98
523 592

- t 222 664
- 5202292

- 135 917

741 s98

I 216 198

523 592

I 222 664

s 943 890

135 91',7

18',t 652

7 972 340

396 748
5s 910

201 648

405 161

187 263

7 96s 49r

s3 303

201 648

187 263

7 96s 491

405 l6l
s3 303

20t 648
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3l.pľosince2015

V tisících EUR

Finanční aktiva
Pęnízę a peněžní ekvivalenty
Finanční aktiva dľŽená do splatnosti

Úvěľy a zálohy poskytnuté bankám

Úvěry a zálohy poskytnuté klientům
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní finanční
aktiva podléhaj Íci Íizení rizik

Finančnĺ zánazky
Vklady a úvěľy od bank
Vklady a úvěry od klientů
Vydané dluhopisy
Podřízený dluh

ostatn í Íin anční záv azky podléhaj ící ŕ ízęní rizik

Účetní
hodnota

Reálná hodnota

Úroveň 1 Úľoveň 2 Úľoveň 3 Celkem

I 019 854

s10 899

t st4 696

s 360 740

164 831

135 524

8 128 421

44',t 096
130 315

264 363

- l 019 678

543 691

r 5t3 247

5 272 0r3

164 594

- I 019 678
- 543 691
- t 513 247

601 s29 s 873 542

237 164 831

- 135 144
- I 100 994

4s3 179
- 131 603

- 264363

13s 144

8 100 994

453 179

131 603

264 363

odhad reálných hodnot
Následující text shľnuje hlavní metody a předpoklady pouŽité při odhadu reálných hodnot Íinančních nástľojů uvedených

v tabulce.

Úvěry azálohy: Reálná hodnotaje vypočtena naztkladě diskontovaných očekávaných budoucích peněžních toků zjistiny a

úroků při pouŽití aktuálních příslušných výnosových křivek a ľizikové pÍirażky. odhad očekávaných budoucích peněŽnĺch

toků zohledňuje úvěrové riziko a jakýkoliv náznak sníŽení hodnoty. odhadovaná ľeálná hodnota úvěľů zohledňuje téŹ změnu

platební schopnosti od doby poskytnutí úvěľu a změny úľokových sazeb v případě fixně úľočených úvěrů.

Vklady a úvěry od bank ą klientů: Reálná hodnota depozit napožádćni a depozit bez určené splatnosti se rovná částce splatné

na poŽádáni kę dni účetní závěrky. odhad reálné hodnoty depozit se stanovenou splatností vycházi Z peněŽních toků

diskontovaných za pouŽitl aktuálních příslušných výnosových křivek,

PohledávlE z obchodníchyztahů a ostatní akĺiya / zóvazlql: U pohledávek / závazktl se zbývající Životnost kratší neŽjeden

ľok se předpok|ádá, że nominální hodnota odľáŽí jejich reálnou hodnotu. ostatnĺ pohledávky l závazky jsou diskontovány
pľo stanovení ľeálné hodnoty.

Finanční aktiva dľženó do splatnosti: Reální hodnotavychází ztrżĺÍ ceny kotované na aktivním tľhu ke dni účetní zźlvěrky.

Pokud nęní dostupná' reálná hodnota je vypočtena ĺa zćlkladé diskontovaných očekávaných budoucích pęněŽnĺch toků Z
jistiny a úľoků při pouŽití aktuálních příslušných výnosových křivek a ľizikové pŕiráżky. odhad očękávaných budoucích

peněŽních toků zohledňuje úvěľové riziko ajakýkoliv náznak snĺŽení hodnoty. odhadovaná ľeálná hodnota finančních aktiv

dľŽených do splatnosti zohledňuje téżzměnu platební schopnosti od dobyjejich pořízenĺ azmény úľokových sazeb v přĺpadě

fixně úročených nástrojů.

35. Řízení kapitálu

Stľategií Skupiny je dľŽení silné kapitálové zćlk|adny tak, aby udľŽovala důvěľu věřitelů i tľhu, azźtoyeť'l zajistila budoucĺ

ľozvoj svého podnikání.

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost je od l. ledna 2014 kalkulována v souladu s nařízęním Evropského paľlamentu a

Rady (EU) č). 57 5 l20l3 (dále jen,,CRR") ze dnę 23. června 20 1 3.

Konsolidovaný kapitál Skupinyje ana|yzován ve dvou sloŽkách:

o Tier l kapitál, kteľý se skládá z:
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l, Kmenového kapitálu Tieľ l (CETI), který obsahuje splacený kmenový akciový kapitál, emisní ĺĺŽio, neľozdělené
zisky (zisk běŽného období není zahľnut), kumulovaný ostatnĺ úplný výsledek a nekontľolní podíly po sníŽení o
goodwill a nehmotný majetek a dodatečné úpľavy ocenění;

2' Vedlejšího kapitálu Tier l (AT1)' ktery můŽe obsahovat instľumenty bezdata splatnosti vydané vsouladu sCRR
(viz bod 32. Vlastní kapitál)

. Tieľ 2 kapitźi, který zahmuje uznatelný podřízený dluh'

Regulovaný konsolidaění celek (,,RKC")je definován pľo účely pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném zźtk|adě

podle Zákona o bankách Č.2lll992 Sb. a Vyhlášky 16312014 Sb. Podlę těchto předpisů je finanční holdingová skupina
konečných akcionářů J&T FINANCE GROUP SE od l' |edna2014 definována jako RKC' Pro RKC se pouŽívají odlišná
pravidla konsolidace - polze společnosti, kteľé mají statut finančních institucí (ak je dęfinováno CRR) jsou plně

konsolidovány.

Regulatorní kapitál

V tisĺcích EUR

Kmenový kapitál Tieľ 1 (CETI)
Vedlejší kapitál Tieľ 1 (ATl)
Celkový Tier 1 kapitál

Dodatkový kapitál (Tier 2)

Celkový regulatoľní kapitál

Rizikově vážená aktiva (RWA)
Úvěľové riziko investičního poĺtfolia
Provoznĺ riziko (BIA)

Vše o becné úro kové r iziko
Vše o bec né ho akci ové r izi ko

Měnové riziko
Komoditní riziko
Uvěľové ľiziko obchodního por1folia

Celková výše kapitálových požadavků

V%
Poměr CETl
Poměr Tier l
Celkový poměr ľegulatorního kapitálu

30. června 2016 31. prosince 2015

960 679

284 052
957 459

64 467

t 244 731 1 021 926

46 495 120 387

I 291 226 I 142 313

7152359
473 050

176 034

22 945

184 822

9

7 051 000

474 94r

143 lll
30 441

122 187
886

Kapitálová přiměřenost je vypočtena pro CET l kapitál, kapitál Tier 1 a celkový ľegulatorĺí kapitál jako podíl kapitálu k
rizikově váżeným aktivům (RWA). Regulatomí kapitál se vypočítá jako součet kmenového kapitálu Tieľ 1 (CETI),
vedlejšího kapitálu Tieľ 1 (AT1) a dodatkového kapitálu (Tieľ 2), sníŽeného o odčitatelné poloŽky. Kapitál CETI zahľnuje

splacený základni kapitál, zttkonný rezervní fond, ostatní kapitálové fondy, neľozdělené zisky a dodatečné úpľavy oceněnĺ.
Kapitál Tier 2 zahmu1e podŕízený dluh schválený Českou náľodní bankou ve výši 46 495 tis. EUR (3 1. pľosince 2015: lŻO
387 tis. EUR). Mezi odečitatęlné poloŽky patřĺ čistá hodnota nehmotného majetku a čistý odloŽený daňový zźtvazęk

související s tímto nehmotným majetkem.

Poměľy kapitálové přiměřenosti

PoŽadavky na kapitálovou přiměřenost j sou následuj ĺcí :

Minimální Bezpečnostní Celkové

383 810 296 62s

8 009 219 7 822 566

požadavky polštář požadavky
4,5 2,5 7,0
6,0 2,5 8,s

10.58,0 2,5
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Bezpečnostní polštář ve výši 2,5 o/o, pro CET1 byl uložen Českou náľodní bankou. Poměľy kapitálové přiměřenosti pľo RKC
k 30. červnu 2016 a31. prosinci 20l5 byly následující:

V%

Kmenový kapitál Tieľ l (CETI)
Tier 1 kapitál

Celkový poměr regulatoľního kapitálu

36. Spravovaný majetek

V tisĺcĺch EUR

Majetek ve vlastních fondech

Spravovaný majetek s právem volného nakládání
Jiný spľavovaný majetek

Spľavovaný majetek ce|kem (včetně dvojího započtenĺ)

Z toho dvojí započteni

30. června 2016 31. prosince 2015

11,99

15.54

12,24

13.06

16,12 14,60

30. čeľvna 2016 31. prosince 2015

I',t15 236

165 645
I 935 653

I ssl 328
152 117

I 77s 992

3 81ó 534 3 479 431

(a) Metoda výpočtu

Spravovaný majetek zahrnu1e veŠkerý majetek klientů spľavovaný nebo dľžený pouze pľo investiční účely. Souhrnně mezi
něj patří všechny závazky za klienty, termínované vklady v měně klientů a veŠkerá aktiva klięntů v portfoliu. Majetek v

úschově (majetek drŽený pouze pľo tľansakční účely a k úschově) není zahrnut do spľavovaného majetku. Spľavovaný

majetek je oceňován reálnou hodnotou pľo kótované finančnĺ nástľoje. Pokud tyto nástľoje nejsou kotovány, dluhové a
kapitálové finanční nástľoje jsou oceňovány amortizovanou hodnotou nebo s použitím běŽných oceňovacích metod (např.

oceňovacích modelů sę vstupy z tľhu, pokudjsou k dispozici).

(b) Majetek ve vlastních fondech

Tato poloŽka obsahuje aktiva všech investičních fondů Skupiny.

(c) Spravovaný majetek s právem volného nakládání

Cenné papíľy, ocęnitelná pľáva, dľahé kovy, trŽní hodnota investic v měnách třętích stľan a klientské vkladyjsou zahľnuty do

výpočtu aktiv s právem volného nakládání. Údaje zahmují jak aktiva uloŽena u společností Skupiny a aktiv uloŽených u

třetích stľan, pro kteľé společnosti Skupiny disponují pľávem volného nakládánĺ.

(d) Jiný spravovaný majetek

Cenné papíľy,práva hodnota' dľahé kovy, tľŽní hodnota svěřených investic s třetími stľanami a klientských vkladůjsou
zahľnuty do výpočtujiných spravovaných aktiv' Údaje zahrnují aktivą pľo kteľéje vykonáván správní nebo poľadní mandát.

(e) Dvojí započtení

Tato poloŽka se skládá zpodílových listůvlastních fondů, kteréjsou uvedeny také v klientských portfoliích spľávem
volného nakládání, nebo vjiném spravovaném majetku.
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37. Spřízněné osoby

Definice spřízněných osob

Skupina má nebo měla vztah spřízněné osoby s mateřskou společností, s konečnou mateřskou společností a vlastníky
konečné mateřské společnosti ajinými osobami, jakje uvedeno v následující tabulce, a to k 30' červnu 2016 a 3l. pľosinci
2015 nebo v průběhu prvnĺho pololetĺ let2016 a2015:

(l) Koneční akcionáři a společnosti, kteľé ovládají;

(2) Společnosti se společným rozhodujícím vlivem nebo podstatným vlivem nad Společností a jejich dceřiné nebo
pÍi druŽené spol ečn osti ;

(3) PřidruŽené společnosti;

(4) Společné podniky, ve kterýchje Skupina spoluvlastníkem;

(5) Klíčoví vedoucí pľacovnĺci Společnosti nebojejí mateřské společnosti a společnosti, kteľé ovládají nebo spoluovládajÍ.

Pojem "Koneční vlastníci a společnosti' kteľé ovládají'' zahrnuje následující: Jakabovič lvan, Tkáč Jozef, DANILLA
EQUITY LIMITED, J&T Securities' s.ľ'o.' KOLIBA REAL s.r.o., KPRHT 3, s'ľ.o., KPRHT 14 s.r.o. and KPRHT 19, s.r'o.

Żadnaztěchto společností nepublikuje konsolidovanou účetní zźlvěrku,která by zahrnovala Skupinu.

Přehled tľansakcí se spřízněnými osobami k 30. čer"ĺnu 2016 a31. pľosinci 2015:

30. června 2016 31. prosince 2015

V tisĺcích EUR

Koneční vlastníci a společnosti, které ovládají
PřidľuŽené společnosti a společné podniky
Klíčoví zaměstnanci účetní jednotky nebo její mateřské
společnosti a společnosti, kteľé ovládají nebo
spoluov1ádají

Celkem

V lĺsícĺch EUR

Koneční vlastníci a společnosti, kteľé ovládají
PřidľuŽené společnosti a společné podniky
Klíčoví zaměstnanci účetní jednotky nebo její mateřské
společnosti a společnosti' které ovládají nebo
spoluovládají

Celkem

Pohledávkv Závazkv Pohledávkv Závazkv

119 6s4
2 258

281 422

2 333

I 262

I 68 430

107 878

955

219 192

2 017

1 250

13 966

403 334 172 025 388 02s L7 233

K 30. červnu 2016 neexistova|ażádná opravná poloŽka na nedobytné pohledávky za konečnými vlastníky a společnostmi,

které ovládají (31. prosince 20l5:0 tis. EUR).

Přehled tľansakcí se spřízněnými osobami během pololetí končícího 30. čeľvna 2016 a20l5:

30. června 201ó 30. června 2015

VÝnosv Nákladv VÝnosv Nákladv

| 725

674

9 793

471

313

727

t4

21 720

7

8

9 159

t2 192 784 28 461 9 114
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Přehled záruk poskyłnutých spřízněným osobám a přijatých od spřízněných osob k 30. čeľvnu 2016 a31r. prosinci 2015:

30. června 2016 31. pľosince 2015
Záruky Záruky
přiiaté poskytnuté

Záruky Záruky
přĺiaté poskytnutéV ĺisĺcích EUR

Koneční vlastníci a společnosti, kteľé ovládají
Klíčoví zaměstnanci účetní jednotky nebo její mateřské
společnosti a společnosti, kteľé ovládají nebo
spoluovládají

Celkem

V tisĺcĺch EUR

odměny

V tisĺcích EUR

Půičky

t2 460 89 16 83r

5 120

7 340

7 142

9 689 9289

91

Tľansakce s řediteli a k|íčovými vedoucími pracovníky

Přęhled celkových odměn zahrnutých v osobních nákladęch a půjčky ředitelům a klíčovým zaměstnancům:

30. června 2016 30. června 20l5

209260

30. června 2016 31. prosince 2015

449 552

Z půjček ředitelům a klíčolrym zaměstnancům bylo v první půlce ľoku 20l6 nově poskytnuto 35 tis. EUR (pololetí končící

30. čeľvnem 20l5: 31 tis. EUR) a 12l tis. EUR bylo splaceno (pololetí končící 30. čeľvnem 2015 l07 tis. EUR).

38. Nekonsolidované struktuľované jednotky

Skupina se podílí na řadě obchodních činností se stľuktuľovanými jednotkami, coż jsou společnosti' jejichŽ cĺlem je

dosáhnout určitého obchodního cíle, a kteľéjsou obvykle koncipovány tak, aby hlasovací a obdobná pľáva nepředstavovala

dominantní faktor při rozhodování o tom, kdo tutojednotku ovládá.

Stľukturovanájednotka se často vyznačuje některými nebo všemi následujícími ľysy nebo vlastnostmi:

o omezęné činnosti;
o úzce ajasně definovaný cíl;
o nedostatek kapitálu, aby struktuľovanájednotka mohla své aktivity financovat bezpodYÍzené finanční podpoľy'

Skupina poskyuje stľukturovaným jednotkám finanční pľostředky na nákup aktiv, kteľá stľukturované jednotky poskytujĺ
jako zajištěnĺ ve pľospěch Skupiny. Skupina vstupuje do transakcí s těmito jednotkami při běžné obchodní činnosti s cĺlem

usnadnit transakce se ztlkazniky a vyuŽit konkétních investičních příleŽitostĺ. Jednotky, na kteľé se vztahuje tento bod

přílohy' nejsou konsolidované, protoŽe je Skupina nęovládá prostřednictvĺm hlasovacích práv, smluv, dohod o financování

nebo jinými způsoby.

Příjmy dosaŽené v důsledku angaŽovanosti v stľuktuľovanýchjednotkách představují úrokový výnos, který Skupina vykazuje

v souvislosti s finančními pľostředky poskytnuými těmto stľuktuľovaným jednotkám.

Podílem Skupiny v nekonsolidovaných stľukturovaných jednotkách se ľozumí smluvní vztah, na jehoż zćkladě je Skupina

vystavena pľoměnlivosti výnosů plynoucích z hospodaření struktuľovaných jednotek.

Maximálnĺ míra vystavení Skupiny riziku ztrćńy se uľčĺ zhodnocením povahy jejího podílu v nękonsolidované stľukturované

jednotce a představuje maximální ztľátu, kterou by Skupina musela vykazovat v důsledku její angaŽovanosti

v nekonsolidovaných stľuktuľovaných jednotkách, bez ohledu na pravděpodobnost vzniku této ztrtúy'
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Maxirnální míľu ľizika u půjček vystihuje jejich účetní hodnota v konsolidované účetní ztĺyéľce k 30. červnu 20l6 ve výši
590119 tis. EUR (3l. pľosince 20l5; 590 008 tis. EUR)' V ľoce 2016 Skupina v souvislosti stěmito půjčkami nevykázala
Žádnou ztrátu (2015'' 0 tis. EUR). Neexistují žádné dodatečné smluvní dohody s těmito jednotkami ohledně poskytování

dalŠího financovánl nębo záľuk. Zźĺvazky nekonsolidovaných stľuktuľovaných jednotek jiným jednotkám jsou podřĺzenými

závazky Skupiny. Celková hodnota aktív 5 nękonsolidovaných stľukturovaných jednoteĘ jako ukazatel jejich velikosti,
dosahuje výše 923 984 tis. EUR (3 l ' pľosince 2015: 925 585 tis. EUR).

Významné následné události

18. červencę 20l6 Skupina za\oiila dceřinou společnost J&T Global Finance VIL, s'ľ.o,, kteľá má sídlo v České ľepublice.
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40. Společnosti v rámci

Seznam společností v

Název společnosti

Skupiny

ľámci Skupiny k 30. čeľvnu 2016 a31r. pľosinci 2015 je uveden níŽe:

Červen 2016 Prosinec 2015

Země sĺdla
Konsoli-

dované 7o

. KonsolĹ KonsolĹVlastnrc- Vlastnic-
ký podíl ,n:äH 

oováne 
ký podíl

J&T FINANCE GROUP SE
J&T BANKA, a s.

ATLANTIK Íinanční trhy, a.s'

J&T INvEsTIČnĺ spoLpČľosr, a s

J&T IB and Capital Markets, a s

XT-Card a,s,

J&T Bank, a.o. I

TERCES MANAGEMENT LIMITED 2

Interznanie OAO 3

PGJT B V,

PROFIREAL OOO

J&T REALITY otevřený podilový fond, J&T INVESTIČNĺ
SPoLEČNoST, as 4

VABA d.d' banka VaraŽdin

J&T Cafe, s,r,o.

ART FOND - Stredoeurópský fond súčasného umenia' a s

J&T INTEGRIS GROUP LIMITED

Bayshore Merchant Services Inc

J&T Bank and Trust Inc,

J and T Capital, Sociedad Aĺonima de capital Variable
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED

Equity Holdrng, a,s,

ABS PROPERTY LIMITED
J&T Global Finance L, B V. in liquidation

J&T Global Finance II., B V. in liquidatíon

J&T Global Finance III, s r,o

J&T Gtobal Finance IV , B V
J&T Global Finance V, s r o

J&T Global Finance VI, s r,o.

J&TConcierge,sro
J&T sERvIcEs ČR' a's'

J&T SERVICES SR, s.ľ.o

J&T Finance, LLC
Hotel Kadashevskaya, LLC

PBI, a s.

Poštovábanka,as 5

Poštová poisťovňa, a s (Poisťovňa Poštovej banky, a s )
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej Banky' d's.s , a's'
PRVÁ PENZIJNÁ spnÁvcovsrÁ spoloČľosŤ
PoŠToVEJ BANKY, správ spol., a s

POBA Servis, a s

PB PARTNER, a s.

PB Finančné služby, a s

PB IT, a,s,

SPPS, a s.

Česká republika

Česká republika

Česká repubtika

Česká ľepubtika

Česká republika

Česká republika

Rusko

Kypr
Rusko

Nizozemsko

Rusko

Česká republika

Chorvatsko

Česká republika

Slovensko

Kypr
Britské Panenské
ostrovy
Barbados

Mexiko
Kypr
Česká republika

Irsko

Nizozemsko
Nizozemsko
Slovensko

Nizozemsko

Slovensko

Slovensko

Česká republika

Česká republika

Slovensko

Rusko

Rusko

Česká republika

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

mateřská společnost

100'00 přimý Plná

100'00 přimý PIná

100'00 přímý Plná
'100'00 přĺmý Plná

Ekviva-32-UU DnmV' lence

100'00 přímý P|ná

100'00 přímý Plná

100'00 přímý Plná

50_00 ořĺmÝ Ekviva-
' lence

Ekviva-)(,_L)(, Dŕlmv' lence

8 8,25

76,8 r

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

62,64

100,00

r 00,00

100,00

ĺ 00'00

r 00,00

100,00

100,00

I 00,00

99,90

99,90

94,88

96,72

77,37

96,'72

96,12

96,72

96,'.|2

96,'.72

96,'72

38,69

přímý Plná

přímý Plná

přímý Plná

přĺmý Plná

přĺmý Plná

přĺmý Plná

přĺmý Plná
přimý Plná
přímý Plná

přimý Plná

přĺmý Plná
přimý Plná

přímý Plná
přĺmý Plná

přímý Plná
přĺmý Plná

přimý Plná
přímý Plná

přĺmý P|ná

přĺmý Plná

přĺmý Plná
přĺmý Plná

přímý Plná

přĺmý Plná

přímý Plná

přimý Plná

přímý Plná
Ekviva-

Dflmv
lence

mateřská společnost
l 00'00 příĺný

l00'00 přímý

l00'00 přímý

100'00 přímý

32'00 přĺmý

l00'00 přímý

l00'00 přĺmý

100,00 direct

50'00 přĺmý

50'00 přímý

88'88 přĺmý

76,8l přimý

100,00 přímý

3 8'46 přĺmý

l00'00 přĺmý

l00'00 přímý

l00,00 přímý

l00'00 přílný

l00'00 přímý

62,64 přítný

100,00 přímý

100'00 přímý

100'00 přĺmý

100,00 přĺmý

l00,00 přimý

l00'00 přĺmý

l00'00 přímý

l00'00 přĺmý

l00'00 přĺmý

99'90 přímý

99,90 přĺmý

l00'00 přímý

98'46 přimý
'78"79 přímý

98'46 přímý

98'46 přimý

98'46 přĺmý

98'46 přĺmý

98,46 přimý

98'46 přĺmý

39'38 přimý

Struktuľa Skupiny uvedená výše je seřazena podle vlastnictví společnosti nartnných úľovních v ľámci Skupiny.
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l Skupina vlastnĺ 99,945%podIl ve spo1ečnosti J&T Bank, a.o. pomocí dceřiné společnosti J&T BANKA, ą.s. a dalšĺ 0,055%
podíl přes J&T FINANCE GROUP SE.

2 Skupina vIastĺÍ991opodĺl ve společnosti TERCES MANAGEMENT LIMITED pomocí dceřiné společnosti J&T Banka, a's. a

dalŠĺ l% podíl přes deeřinou společnost J&T Finance, LLC.
] Skupina vlastní 50% podĺl ve společnosti Intermanie oAo pomocí dceřiné společnosti TERCES MANAGEMENT LIMITED

a další 50% podíl přes dceřinou společnost J&T Bank, a.o.
a Skupina vlastní 53,08% podíl ve společnosti J&T REALITY otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,, a.s

pomocÍ dceřiné společnosti J&T BANKA, a.s, a další 35,77o/o podĺl přes dceřinou společnost Poštová banka, a.s' (3 l. pľosince

2015: 53,08 %o and35,8 o/o).

5 Skupina vlastnÍ 64,46%o podíl ve společnosti Poštová banka,, a.s. přes J&T FINANCE GROUP SE a datší 32,260/o podÍl
pomocí dcęřiné společnosti PBI, a.s. (3l ' pľosince 2015: 64'46 % a34 Ą,
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ADRESY

EMITENT

J&T Global X'inance VII., s.r.o.
Pobřežní 297ll4

186 00 Pľaha 8, Česká republika

RUčITEL

J&T FINANCE GROI]P SE
Pobřežní 297ll4

l86 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

HLAVI\Í MANAŽER

J&T BANKÄ' a.s.
Pobřežní 297l14
186 00 Pľaha 8

Česká republika

ARANZER

J&T IB and Capital Markets, a.s.
Pobřežní 297l14
186 00 Praha 8

Česká republika

ADMINIsTnÁľon

J&T BANKA, a.s.
Pobřežní 297l14
186 00 Praha 8

Česká republika

pnÁvľÍ PoRÁDcE łnłľŽÉnł
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář' s.r.o.

Jungmannov a 7 45124
110 00 Praha I

Česká republika

AUDIToR RUčITELE A EMITENTA
KPMG českĺ ľepublika Audit, s.ľ.o.

Pobřežní 648lla
186 00 Praha I

Česká republika
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