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SAZKA Group Financing a.s.
Prospekt cenného papíru
Dluhopisy SG 4,00/2022
s pevným úrokovým výnosem 4,00 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 200.000.000 eur
splatné v roce 2022
ISIN SK SK4120013475
Tento dokument představuje prospekt cenného papíru (dále jen "Prospekt") vypracovaný pro dluhopisy s pevným
úrokovým výnosem 4,00 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise (tj. nejvyšší sumě jmenovitých
hodnot dluhopisů) do 200.000.000 (dvěstě miliónů) eur, s jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 1.000 (jeden tisíc)
eur, se splatností v roce 2022, vydávaných podle slovenského práva v zaknihované podobě ve formě na doručitele
společností SAZKA Group Financing a.s., se sídlem na adrese Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – městská část
Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem
Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka č.: 6661/B (dále jen „Emitent“ a dluhopisy dále jen „Dluhopisy“ (přičemž tento
pojem zahrnuje i jeden „Dluhopis" nebo "Emise"). Centrální depozitář cenných papírů SR, a.s. (dále jen „CDCP“)
přidělil Emitentovi kód pre-LEI: 097900BHLI0000087882.
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 4,00 % p.a. Úrokový výnos bude vyplácen čtvrtletně zpětně, vždy
k 12. 3.,12. 6., 12. 9. a 12. 12. každého roku, jak je blíže uvedeno v kapitole „Emisní podmínky Dluhopisů", která
obsahuje znění emisních podmínek Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky"). Prvním dnem výplaty úrokového
výnosu je 12. 3. 2018.
Emitent má (i opakovaně) právo podle svého výhradního uvážení rozhodnout o splacení celé nebo části jmenovité
hodnoty všech doposud nesplacených Dluhopisů před jejich splatností (amortizace), včetně mimořádného úrokového
výnosu, a to vždy ke Dni výplaty výnosu (jak je definován v Emisních podmínkách), počínaje 12. 12. 2018. V
případě využití práva Emitenta podle předchozí věty a snížení nesplacené části jmenovité hodnoty Dluhopisů podle
Emisních podmínek se nadále v tomto Prospektu podle kontextu rozumí „jmenovitou hodnotou" Dluhopisů i zbylá a
dosud nesplacená část jmenovité hodnoty takových Dluhopisů. Majitelé Dluhopisů mohou za určitých podmínek
požádat o předčasné splacení Dluhopisů.
Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 12. 12. 2017. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, bude
jmenovitá hodnota Dluhopisů (resp. její zbylá část po amortizaci) splacena jednorázově k 12. 12. 2022.
Platby z Dluhopisů budou ve všech případech vykonávány výlučně v měně euro a v souladu s právními předpisy
účinnými v době vykonání příslušné platby ve Slovenské republice. Pokud to budou vyžadovat právní předpisy
účinné ve Slovenské republice v době splacení jmenovité hodnoty nebo výplaty úrokového výnosu, budou z plateb
Majitelům Dluhopisů sráženy příslušné daně a poplatky. Emitent nebude povinen vykonat další platby Majitelům
Dluhopisů jako náhradu za takové srážky daní nebo poplatků. Emitent je za určitých podmínek plátcem daně sražené
z výnosu Dluhopisů. Blíže viz kapitolu „Zdanění ve Slovenské republice.
Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Rizikové faktory, které Emitent považuje
za významné, jsou uvedeny v kapitole „Rizikové faktory“.
Za závazky Emitenta z Dluhopisů se ve formě finanční záruky (specifický typ ručení) podle českého práva zaručila
společnost SAZKA Group a.s., založená a existující podle českého práva se sídlem na adrese Vinohradská 1511/230,

Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 242 87 814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 18161 (dále jen „Ručitel“).
Tento dokument je prospektem dluhopisů ve smyslu § 121 zákona č. 566/2001 Z. z., o cenných papírech a
investičních službách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech"), článku 5
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES o prospektu, který se zveřejňuje při veřejné nabídce cenných
papírů nebo jejich přijetí na obchodování a byl vypracován podle příloh IV, V, VI, XXII a XXX Nařízení Komise
(ES) č. 809/2004, kterým se vykonává směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2003/71/ES, pokud jde o
informace obsažené v prospektech, tak i jejich formát, uvádění odkazů a uveřejnění těchto prospektů a šíření
reklamy.
Tento Prospekt bude zveřejněn pro účely veřejné nabídky Dluhopisů ve Slovenské republice a v České republice a
pro účely přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
(dále jen „BCPB“).
Prospekt bude schválen Národní bankou Slovenska (dále jen „NBS“). Emitent požádá nejpozději po upsání celkové
jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo po uplynutí lhůty na upisování Dluhopisů (podle toho, co nastane dříve) o přijetí
Dluhopisů k obchodovaní na regulovaném volném trhu BCPB. Emitent předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty na
k obchodovaní na regulovaném volném trhu, ale nelze to zaručit CDCP přidělil Dluhopisům kód ISIN
SK4120013475.
Šíření tohoto Prospektu, jakož i nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.
Prospekt ani Dluhopisy nebyly povoleny ani schváleny žádným správním orgánem kterékoli jurisdikce s výjimkou
schválení Prospektu ze strany NBS.
Tento Prospekt byl vypracován ke dni 14. 11. 2017. Pokud před definitivním uzavřením veřejné nabídky Dluhopisů
nebo zahájením obchodování Dluhopisů na regulovaném volném trhu BCPB, podle toho, co nastane dříve, vznikne
nebo se zjistí nová významná skutečnost nebo podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost týkající se údajů
zahrnutých do tohoto Prospektu, která by mohla ovlivnit hodnocení Dluhopisů, zveřejní Emitent dodatek k tomuto
Prospektu, a to po jeho předcházejícím schválení NBS. Emitent bude v rozsahu stanoveném právními předpisy
uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situace a plnit své informační povinnosti. Po datu
uzavření veřejné nabídky, resp. zahájení obchodování na regulovaném volném trhu BCPB, musí být investiční
rozhodnutí zájemců o koupi Dluhopisů založeno nejen na základě tohoto Prospektu, ale i na základě dalších
informací, které Emitent po datu vypracování tohoto Prospektu uveřejní, nebo na základě jiných veřejně dostupných
informací.
Prospekt (včetně jeho případných dodatků), všechny výroční a pololetní finanční zprávy Emitenta uveřejněné po datu
vypracování tohoto Prospektu budou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta
www.sazkagroup.com/investor a dále budou též k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava - městská část Karlova Ves, Slovenská republika, v pracovní dny v předem dohodnutém termínu v době
od 9:00 hod. do 16:00 hod. (více viz kapitolu "Důležité upozornění"). Oznámení o zveřejnění Prospektu bude
zveřejněno v deníku Pravda.

Hlavní manažer
J & T BANKA, a.s.
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I.

SHRNUTÍ

Každé shrnutí se skládá z požadavků, které se nazývají prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až E (A 1 – E 7)
v tabulkách uvedených níže. Toto shrnutí obsahuje všechny prvky požadované pro shrnutí Emitenta a Dluhopisů. Jestliže
některé prvky nejsou pro Emitenta, nebo Dluhopisy požadovány, mohou v číslování prvků a jejich posloupnosti vzniknout
mezery. Vzhledem ke skutečnosti, že některý prvek je pro Emitenta a Dluhopisy vyžadován, je možné, že pro daný prvek
nebude existovat relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí stručný popis daného prvku a údaj „nepoužije
se“.
ODDÍL A – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ
A.1

Upozornění

Toto shrnutí představuje úvod k Prospektu Dluhopisů.
Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by se mělo zakládat na tom, že investor
zváží prospekt Dluhopisu jako celek, tj. tento Prospekt (včetně jeho případných
dodatků).
Pokud se u soudu vznese nárok na základě informací obsáhnutých v Prospektu,
žalujícímu investorovi se může podle vnitrostátních právních předpisů členských
států uložit povinnost snášet náklady spojené s překladem Prospektu před zahájením
soudního jednání, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.
Osoba, která vypracovala shrnutí Prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za
správnost údajů v shrnutí Prospektu jen v případě, že shrnutí Prospektu obsahovalo
zavádějící nebo nepřesné údaje nebo tyto údaje byly v rozporu s ostatními částmi
Prospektu, nebo neobsahovalo v spojení s jinými částmi Prospektu klíčové
informace, které mají investorům pomoci při rozhodovaní o investování do
Dluhopisů.
Odpovědnou osobou je Emitent, jehož jménem jednají společně dva členové
představenstva: pan Pavel Šaroch, předseda představenstva, člen představenstva A a
pan Petr Stöhr, člen představenstva B.

A.2

Souhlas Emitenta
s použitím Prospektu
pro následnou nabídku
vybranými finančními
zprostředkovateli

Emitent udělil souhlas k použití tohoto Prospektu pro účely následné (sekundární)
nabídky (následného dalšího prodeje) Dluhopisů společnosti J & T BANKA a.s.
(dále též "Hlavní manažer") a dalším vybraným finančním zprostředkovatelům.
Informace o vybraných finančních zprostředkovatelích, kterým Emitent udělí
souhlas k použití prospektu, a kteří v době schválení prospektu nejsou známí, bude
zveřejněná na webových stránkách Emitenta.
Souhlas s použitím Prospektu se uděluje od zahájení primární nabídky až do
uplynutí 12 měsíců ode dne právoplatnosti rozhodnutí NBS o schválení tohoto
Prospektu.
Informace o podmínkách nabídky finančního zprostředkovatele budou
poskytnutý investorům ze strany finančního zprostředkovatele v době
uskutečnění nabídky Dluhopisů.

ODDÍL B - EMITENT
B.1

Obchodní název
Emitenta

Obchodní název Emitenta je SAZKA Group Financing a.s.

B.2

Sídlo a právní forma
Emitenta, země
registrace a právní
předpisy, podle nichž
Emitent vykonává
činnost

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - městská část Karlova Ves, Slovenská
republika
Právní forma: akciová společnost
Domicil a země založení: Slovenská republika
Pre-LEI: 097900BHLI0000087882
Emitent byl založen a existuje podle práva Slovenské republiky a je zapsán
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.:
6661/B, IČO: 51 142 317.
5

Emitent vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy Slovenské republiky,
což zahrnuje zejména následující právní předpisy (vždy v platném znění): zákon č.
513/1991 Zb., obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenském podnikaní
(živnostenský zákon), zákon č. 40/1964 Zb., občansky zákoník, zákon č. 595/2003
Z. z., o dani z příjmů a zákon č. 7/2005 Z. z., o konkurzu a restrukturalizaci (dále jen
„Zákon o konkurzu“).
B.4b

Popis známých
trendů

Nepoužije sw; Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, nároky, závazky
nebo události, ohledně nichž je reálně pravděpodobné, že budou mít podstatný vliv
na perspektivu Emitenta minimálně během běžného finančního roku.

B.5

Skupina Emitenta

Emitent má jediného akcionáře, a to společnost SAZKA Group a.s., založenou a
existující podle práva České republiky (dále též jen „SAZKA Group a.s.“" nebo
„Ručitel“).
SAZKA Group a.s. vlastní 100 % akcií Emitenta a vykonává 100 % hlasovacích
práv spojených s akciemi.
Zjednodušený graf zobrazující skupinu Skupina SAZKA Group (jak je tento pojem
definován níže) je zobrazen v bodu B.5 (Skupina Ručitele) v sekci Oddíl B – Ručitel
tohoto shrnutí.

B.9

Prognózy nebo
odhady zisku

Nepoužije se; Emitent prognózu ani odhad zisku nevykonal.

B.10

Výhrady ve
zprávách auditora

Nepoužije se.

B.12

Historické finanční a
provozní informace

Vzhledem k tomu, že Emitent vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 17. 10.
2017 a od svého vzniku nevykonával žádnou činnost, nebyly sestaveny žádné
auditované roční finanční závěrky ani jiné historické finanční informace.
Finanční údaje uvedené níže jsou vybrány z Výkazu o finanční pozici k 8. 11. 2017
vypracované podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění
přijatém EU (IFRS):
VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI
k 8. 11. 2017
EUR
Dlouhodobý majetek

0

Krátkodobý majetek

27 415

Peněžní prostředky a ekvivalenty
MAJETEK CELKEM

27 415
27 415

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál

25 000

Zákonný rezervní fond z kapitálových vkladů

2 500

Celkový výsledek hospodaření za období

(486)

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

27 014

Dlouhodobé závazky

0

Krátkodobé závazky

401

ZÁVAZKY CELKEM

401

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
Zdroj: Účetnictví Emitenta
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27 415

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A OSTATNÍ ČÁSTI VÝSLEDKU
za období k 17. 10. do 8. 11. 2017
EUR

Náklady na služby
Provozní náklady

(401)
(401)

Ostatní finanční náklady
Finanční náklady

(85)
(85)

Ztráta před zdaněním
Náklady na daň z příjmů
Ztráta po zdanění

(486)
0
(486)

Ostatní součásti komplexního výsledku
Celkový komplexní výsledek za období

0
(486)

Zdroj: Účetnictví Emitenta

Výkaz o finanční pozici Emitenta nebyl ověřen auditorem.
B.13

Popis všech
nedávných událostí
specifických pro
Emitenta

Nepoužije se; Emitent je nově založená společnost, která se během své existence
nikdy neocitla v platební neschopnosti, nevyvíjela žádnou činnost a nepřevzala
žádné závazky.

B.14

Závislost na
subjektech ve
skupině

Emitent je závislý na své české mateřské společnosti SAZKA Group a.s., což
vyplývá z jejího vlastnictví 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích
právech v Emitentovi.
Emitent byl zřízen za účelem vydání Dluhopisů a poskytování půjček a úvěrů
Ručiteli, svému akcionáři, resp. jeho prostřednictvím dalším členům Skupiny
SAZKA Group. Schopnost Emitenta splnit závazky tak bude významně ovlivněna
schopností daného člena Skupiny SAZKA Group splnit závazky vůči Emitentovi,
což vytváří závislost zdrojů příjmů Emitenta na daném členovi Skupiny SAZKA
Group a jeho hospodářských výsledcích.
Ke dni zpracování tohoto Prospektu Emitent neposkytl žádné půjčky ani nevydal
žádné investiční nástroje, které by zakládaly úvěrovou angažovanost Emitenta vůči
třetí osobě.

B.15

Hlavní činnosti
Emitenta

Mezi hlavní činnosti Emitenta patří poskytování finančních prostředků formou
půjčky nebo jiných forem financování Ručiteli, svému akcionáři, resp. jeho
prostřednictvím dalším členům Skupiny SAZKA Group. Nad rámec poskytnutí
financování společnostem ve Skupine SAZKA Group prostřednictvím půjček nebo
jiných forem financování Emitent nevykonává žádné další činnosti.

B.16

Ovládající osoba

Ovládající osobou Emitenta je společnost SAZKA Group a.s. Společnost SAZKA
Group a.s. je společně vlastněna a ovládána společnostmi KKCG AG a EMMA
GAMMA LIMITED. KKCG AG vlastní akcie představující 75% podíl na základním
kapitálu a na hlasovacích právech Ručitele a společnost EMMA GAMMA
LIMITED vlastní akcie představující 25 % podíl na základním kapitálu a na
hlasovacích právech Ručitele. Konečným uživatelům výhod KKCG AG ve smyslu
§ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
o ochraně před financováním terorismu (dále jen "AML zákon") je pan Karel
Komárek. Společnost EMMA GAMMA LIMITED je ovládána společností EMMA
Capital Limited, jejímž konečným uživatelem výhod ve smyslu § 6a AML zákona je
pan Jiří Šmejc.
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B.17

Rating Emitenta
nebo jeho dluhových
cenných papírů

Emitentovi, Dluhopisům ani jiným dluhovým cenným papírům Emitenta nebyl
přidělen rating.

B.18

Popis povahy a
rozsah záruky

Společnost SAZKA Group a.s. poskytla finanční záruku ve smyslu § 2029 a násl.
českého zákona č. 89/2012, občansky zákoník, v platném znění, za všechny závazky
Emitenta související s Dluhopisy, zejména povinnosti splatit úrokové výnosy a
jmenovitou hodnotu Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami. Ručitel se ve
finanční záruce bezpodmínečně a neodvolatelně zaručuje každému majiteli
Dluhopisů (dále jen „Majitel Dluhopisů"), že v případě, že Emitent z jakéhokoli
důvodu nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek vůči Majiteli Dluhopisů
vyplývající pro Emitenta z Dluhopisů podle Emisních podmínek, včetně jakéhokoli
potenciálního závazku Emitenta vůči některému z Majitelů Dluhopisů vyplývající ho
z možné neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevymahatelnosti povinností
z Dluhopisů, Ručitel v souladu s Emisními podmínkami Dluhopisů a podmínkami
finanční záruky zaplatí na výzvu Majitele Dluhopisů (resp. Společného zástupce
Majitelů Dluhopisů) takovou částku v plné výši a v příslušné měně, a to nejpozději
do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy Majitele Dluhopisů (resp. Společného zástupce
Majitelů Dluhopisů) Ručiteli. Ručitel poskytuje finanční záruku za závazky
Emitenta až do výše 250.000.000 (dvěstě padesát miliónů) eur.

B.19

Popis Ručitele

Viz níže.

ODDÍL B – RUČITEL
B.1

Obchodní název
Ručitele

Obchodní název Ručitele je SAZKA Group a.s.

B.2

Sídlo a právní forma
Ručitele, země
registrace a právní
předpisy, podle nichž
Ručitel vykonává
činnost

Sídlo: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika

B.4b

Právní forma: akciová společnost
Ručitel byl založen podle práva České republiky a je zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18161, IČO: 242 87 814.
Ručitel se při své činnosti řídím českými právními předpisy, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a
zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v
platném znění. Ručitel vykonal tzv. opt-in a podřídil se zákonu o obchodních
korporacích jak celku.

Popis známých trendů Vzhledem ke skutečnosti, že Skupina SAZKA Group působí na loterním a herním
trhu, existuje celá řada faktorů a trendů, které na Skupinu SAZKA Group (a tedy
nepřímo i na Ručitele a Emitenta) mohou mít vliv.
K hlavním trendům, které ovlivňují loterní a herní trh patří zejména privatizace
a regulace, růst evropského loterního a herního trhu, rostoucí podíl online loterního
a herního trhu.

B.5

Skupina Ručitele

Níže je uveden zjednodušený graf zobrazující hlavní společnosti ze skupiny
Emitenta a Ručitele (není-li uvedeno jinak, odpovídá majetkový podíl vždy i podílu
na hlasovacích právech dané osoby):
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VALEA
FOUNDATION
(LICHT)

Jiří Šmejc

KKCG Group
Holdingové
společnosti

EMMA Group
Holdingové
společnosti

75%

25%

SAZKA GROUP
a.s. (CZ)

100%

100%

100%

Hol dingové
spol ečnosti

Hol dingové
společnosti

SAZKA GROUP
Financing a.s.
(SK)

100%

SAZKA CZECH
a.s. (CZ)

100%

SAZKA ASIA a.s.
(CZ)

66,67%

100%
RUBIDIUM
HOLDINGS
LIMITED
(CYP)

EMMA DELTA
MANAGEMENT LTD
(CYP)

100%
11,3%

Hol dingové
spol ečnosti

32,5%

LOTTOITALIA
S.r.l.
(IT)

CASINOS
AUS TR IA AG
(AT)

100%
10 0%

SAZKA a.s.
(CZ)

68%
11,6%

100%

SAZKA ASIA
VIETNAM
COMPANY
LIMITED (VT)

71,87% **

EMMA DELTA
VARIAB LE CAPITAL
INVESTM ENT
COMPANY LTD
(CYP)

90%

OSTERREICHISCHE
LOTTERIEN GmbH
(AT)

SAZKA
DISTRIBUTION
VIETNAM JOINT
STOCK COMPANY
(VT)

10 0%
EMMA DELTA
HELLENIC
HOLDINGS LIMITED
(CYP)
33%

OPAP S.A.
(GR)
** Investorské akcie bez hlasovacího práva

Legenda: zelená – provozní společnosti, červená – Emitent, světle-šedá – holdingové
společnosti, tmavě-šedá – ovládající osoby.

B.9

Prognózy nebo odhady Podle vědomí Emitenta Ručitel nevypracoval ani neuveřejnil do data Prospektu
prognózu ani odhad zisku.
zisku

B.10

Výhrady ve zprávách
auditora

Nepoužije se; výroky auditora k historickým finančním informacím byly vždy bez
výhrad.

B.12

Historické finanční
informace

Vybrané historické finanční údaje uvedené níže jsou odvozeny z auditovaných
konsolidovaných účetních závěrek Ručitele k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016, a
neauditovaných konsolidovaných pololetních výkazů k 30. 6. 2017, včetně
srovnatelných údajů k 30. 6. 2016, každá sestavena podle Mezinárodních standardů
finančního výkaznictví ve znění přijatém EU (IFRS):
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Konsolidovaný výkaz finanční situace - zkrácený
v tisicích EUR

30.6.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Aktiva
Nehmotný majetek
Goodwill
Pozemky, budovy a zařízení
Ostatní stálý majetek
Stálý majetek celkem

2 006 549
573 169
100 284
525 294
3 205 296

2 021 609
561 937
92 515
407 909
3 083 970

79 051
356 564
24 079
275 394
735 088

75 813
347 561
24 520
1 849
449 743

Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů
Peněžní prostředky a ekvivalenty peněžných prostředků
Pohledávky z obchodního styku a ostatní majetek
Obežný majetek celkem
Aktiva celkem

10 218
416 859
154 174
581 250
3 786 546

13 606
365 999
178 785
558 390
3 642 360

44 979
24 627
14 818
84 424
819 512

4 127
39 294
9 164
52 585
502 328

Vlastní kapitál celkem

1 711 980

1 752 368

308 262

132 146

Bankovní úvěry a zápůjčky - dlouhodobá část
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky celkem

1 070 300
283 169
1 353 469

990 296
265 275
1 255 571

265 521
10 814
276 335

209 093
7 716
216 809

421 845
299 252
721 097

292 052
342 369
634 421

104 041
130 874
234 915

104 066
49 307
153 373

2 074 566
3 786 546

1 889 992
3 642 360

511 250
819 512

370 182
502 328

Bankovní úvěry a zápůjčky - krátkodobá část
Závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Závazky ce lkem
Pasiva celkem
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát - zkrácený
30.6.2017

31.12.2016

30.6.2016

31.12.2015

31.12.2014

Výnosy celke m

832 811

637 193

97 678

218 030

162 342

Náklady na materiál a služby
Osobní náklady
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaře ní

(346 619)
(39 731)
(30 086)
(295 557)
120 818

(260 939)
(28 039)
(16 934)
(215 016)
116 265

(39 542)
(6 382)
(1 058)
(25 974)
24 722

(66 092)
(12 193)
(1 940)
(54 397)
83 408

(58 138)
(9 375)
(1 855)
(47 705)
45 269

Finančný výsledek hospodaření

(32 272)

(20 918)

(46 136)

9 006

(22 094)

36 451

15 890

3 895

915

--

124 997
(33 658)
91 339

111 237
(18 962)
92 275

(17 519)
(3 625)
(21 144)

93 329
(8 991)
84 338

23 175
(4 415)
18 760

94 965
49 581
45 384
94 965

88 928
53 397
35 531
88 928

(24 300)
(24 310)
10
(24 300)

86 827
86 889
(62)
86 827

16 885
16 885
-16 885

30.6.2017

31.12.2016

30.6.2016

v tisicích EUR

Podíl na výsledku hospodaření společnosti vykazovaných metodou
ekvivalence (po zdanění)
Zisk (ztráta) před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk/ztráta po zdanění
Výsledek hospodaře ní připadající na:
Držitele vlastního kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly
Úplný výsledek hospodaření za účetní období
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

Výkaz peněžních toků (konsolidovaný) - zkráce ný
v tisících EUR

Čistý peněžní tok z provozní činnnost
Čistý peněžný tok použitý v (-) investiční činnosti
Čistý peněžní tok vytvořený (+) / použitý při (-) finanční činnosti
Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
období
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
vykazovaného období

31.12.2015 31.12.2014

110 923

52 376

(54 277)

46 759

29 491

(151 364)

(157 441)

(114 916)

(212 826)

(2 285)

93 369

446 450

180 626

150 059

(11 835)

52 928

341 385

11 433

(16 008)

15 371

365 999

24 627

24 627

39 294

28 463

416 858

365 999

36 329

24 627

43 421

Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

Historické finanční informace Ručitele za účetní období končící 31. 12. 2015 a
31. 12. 2016 byly ověřeny auditorem, a to společností KPMG Česká republika
Audit, s.r.o. Auditor vydal k uvedeným účetním závěrkám výrok "bez výhrad".
Od data posledního auditovaného finančního výkazu, tj. 31. 12. 2016, Ručitel
neuveřejnil žádné další auditované finanční informace.
Od data posledního auditovaného finančního výkazu, tj. 31. 12. 2016, do data tohoto
Prospektu nedošlo, s výjimkou událostí uvedených v průběžné konsolidované účetní
závěrce za období 6 měsíců končící 30. 6. 2017, k žádné významné negativní změně
vyhlídek Ručitele ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace
Emitenta.
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B.13

Popis všech
nedávných událostí
specifických pro
Ručitele

V roce 2017 došlo k:
•

•

•

navýšení podílu ve fondu EMMA Delta o 4,823 %. Tento objem akcií
představuje nepřímý podíl v řecké sázkové společnosti OPAP ve výši
1,6 %;
uzavření smluv ohledně nákupu dalších podílů ve společnosti CASINOS
AUSTRIA. Podmínkou koupě je získání nezbytných administrativních
povolení ze strany rakouských a zahraničních úřadů. Dne 11. 9. 2017
rakouský protimonopolní úřad souhlasil s navýšením nepřímého podílu ve
společnosti CASINOS AUSTRIA;
založení nové Dceřiné společnosti Ručitele - SAZKA Group Russia LLC –
v Ruské federaci.

B.14

Ručitel především drží, spravuje a případně financuje účasti na společnostech ve
Závislost na
subjektech ve skupině Skupině SAZKA Group. Z tohoto důvodu je ve významné míře závislý na příjmech
z dividend a případně z úroků z půjček poskytnutých Dceřiným společnostem,
přičemž tyto závisí na úspěšnosti podnikaní Dceřiných společností. Pokud by
Dceřiné společnosti nedosahovaly očekávané výsledky, mělo by to významný vliv
na příjmy Ručitele a na jeho schopnost splnit své závazky z finanční záruky.

B.15

Hlavní činnosti
Ručitele

Skupina SAZKA Group zabezpečuje v rámci svých společností, ať již
prostřednictvím svého majoritního nebo minoritního podílu na jejich vlastnictví,
provoz herních a loterních společností. Konkrétní produktové portfolio zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Číselné loterie
Stírací losy
Sportovní sázení
Koňské dostihy (organizace a sázení).
Kasina
VLT herní terminály
Online loterní a herní aktivity
Neloterní aktivity (MVNO telekomunikační služby, finanční a transakční
služby)

Ručitel dále podporuje své společnosti v oblasti centrálního managementu,
strategického řízení, rozvoje současných a nových prodejních kanálů a technologií,
inovativních herních formátů a marketingových strategií.
B.16

Ovládající osoba

Ručitel je společně vlastněn a ovládán společnostmi KKCG AG a EMMA GAMMA
LIMITED. KKCG AG vlastní akcie představující 75% podíl na základním kapitálu
a na hlasovacích právech Ručitele a společnost EMMA GAMMA LIMITED vlastní
akcie představující 25 % podíl n na základním kapitálu a na hlasovacích právech
Ručitele. Konečným uživatel výhod KKCG AG ve smyslu § 6a AML zákona je pan
Karel Komárek. Společnost EMMA GAMMA LIMITED je ovládaná společností
EMMA Capital Limited, jejímž konečným uživatelem výhod ve smyslu § 6a AML
zákona je pan Jiří Šmejc.

B.17

Rating Ručitele nebo
jeho dluhových
cenných papírů

Nepoužije se; Ručiteli ani jeho dluhovým cenným papírům nebyl udělen rating
žádnou ratingovou agenturou, ani se neočekává, že pro účely této Emise bude rating
udělen.
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ODDÍL C – CENNÉ PAPÍRY
C.1

Popis Dluhopisů

Druh cenného papíru: Dluhopis
Název Dluhopisu: Dluhopis SG 4,00/2022
ISIN: SK SK4120013475
Podoba a forma Dluhopisů: zaknihovaná podoba a forma na doručitele
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 1.000 eur
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota (tj. nejvyšší suma jmenovitých hodnot):
do 200.000.000 eur
Den vydání Dluhopisů (Datum emise) je stanoven na 12. 12. 2017
Den konečné splatnosti Dluhopisů: 12. 12. 2022

C.2

Měna Dluhopisů

euro (EUR)

C.5

Převoditelnost
Dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

C.8

Popis práv spojených Práva spojená s Dluhopisy a postup při jejich vykonávaní upravují právní předpisy
Slovenské republiky, zejména Zákon o dluhopisech, Zákon o cenných papírech,
s Dluhopisy
Obchodní zákoník a Zákon o konkurzu. Majitel Dluhopisů má především právo na
splacení jmenovité hodnoty a vyplacení příslušného úrokového výnosu, a to v
souladu s Emisními podmínkami a Prospektem. S Dluhopisy je dále spojeno právo
Majitelů Dluhopisů žádat o předčasné splacení Dluhopisů (i) v případě Změny
kontroly ve vztahu k Emitentovi nebo Ručiteli (kromě vkladu akcií Ručitele do
FinCo (jak jsou tyto pojmy definovány v Emisních podmínkách)), (ii) v Případech
porušení povinností nebo (iii) v případě některých změn Emisních podmínek.
S Dluhopisy je též spojeno právo zúčastnit se a hlasovat na schůzích Majitelů
Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolaná v souladu se Zákonem o
dluhopisech, resp. Emisními podmínkami.
Emitent může na základě vlastního uvážení a potřeb rozhodnout o splacení celé nebo
části jmenovité hodnoty všech doposud nesplacených Dluhopisů ve splátce v termínu
přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů, a to vždy k příslušnému Dni výplaty
výnosu (jak je definován v Emisních podmínkách) (každý takový Den amortizace
Dluhopisů označený v oznámení Emitenta určenému Majitelům Dluhopisů dále jen
"Den amortizace"), přičemž prvním takovým Dnem amortizace může být 12. 12.
2018. Emitent je oprávněn vykonat amortizaci opakovaně (až celkem v 16
termínech). Oznámení Emitenta o uplatnění jeho práva na splacení části jmenovité
hodnoty bude zveřejněno nejdříve 80 (osmdesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před
příslušným Dnem amortizace. Mimořádný úrokový výnos náležející jednomu
Dluhopisu se bude rovnat součinu příslušné části jmenovité hodnoty, o kterou se
celková jmenovitá hodnota Dluhopisu snižuje, a úrokové sazby Dluhopisů (vyjádřené
desetinným číslem) vynásobeným podílem celých kalendářních měsíců zůstávajících
od příslušného Dne amortizace do Dne konečné splatnosti dluhopisů a čísla 60.
Závazky z Dluhopisů budou zajištěny specifickým typem ručení, tj. finanční zárukou
Ručitele.
Dluhopisy zakládají přímé, všeobecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky
Emitenta zajištěné finanční zárukou Ručitele, které jsou vzájemně rovnocenné (pari
passu) a budou vždy postaveny co do pořadí svého uspokojení rovnocenně (pari
passu) mezi sebou navzájem a aspoň rovnocenně vůči všem jiným současným i
budoucím přímým, všeobecným, nezajištěným, resp. obdobně zajištěným,
nepodmíněným a nepodřízeným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků
Emitenta, o nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.
Dluhopisy budou volně převoditelné bez omezení, není s nimi spojeno žádné
předkupní nebo výměnné právo.
Bez ohledu na výše uvedené, podle Zákonu o konkurzu bude podřízena jakákoli
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pohledávka z Dluhopisů vůči Emitentovi, jejímž věřitelem je nebo kdykoli během její
existence byla osoba, která je nebo kdykoli od vzniku pohledávky byla spřízněnou
osobou Emitenta ve smyslu § 9 Zákona o konkurzu, přičemž na zajištění těchto
pohledávek by se v konkurzu nepřihlíželo. Uvedené neplatí pro pohledávky věřitele,
který není spřízněn s úpadcem a v době nabytí spřízněné pohledávky nevěděl, a ani
při vynaložení odborné péče nemohl vědět, že nabývá spřízněnou pohledávku.
Předpokládá se, že věřitel pohledávky z Dluhopisu nabyté na základě obchodu na
regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo obdobném
zahraničním organizovaném trhu, o spřízněnosti pohledávky nevěděl.
Žádná jiná osoba kromě Ručitele neposkytuje v souvislosti s Dluhopisy žádné ručení
ani jiné zajištění ve prospěch Majitelů Dluhopisů.
C.9

Výnos Dluhopisů

Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p. a., a to až do
dne splatnosti Dluhopisů. Úrokové výnosy budou vypláceny čtvrtletně zpětně, vždy
k 12. 3., 12. 6., 12. 9. a 12. 12. každého roku, poprvé 12. 3. 2018.
Úrokové výnosy budou přirůstat od prvního dne každého výnosového období (včetně
tohoto dne) do posledního dne, který se do takového výnosového období ještě
zahrnuje (bez tohoto dne). Dluhopisy přestanou být úročeny dnem konečné splatnosti
Dluhopisů, resp. dnem předčasné splatnosti Dluhopisů kromě případu, kdy navzdory
splnění všech podmínek a náležitostí byla platba dlužné částky Emitentem
neoprávněně zadržena nebo odmítnuta.
Pro účely výpočtu úrokového výnosu náležejícího k Dluhopisům za období kratší než
1 (jeden) rok se použije konvence pro výpočet úroků „Standard BCK 30E/360“ (tzn.
že se pro účely výpočtu úrokového výnosu má za to, že jeden rok má 360
(třistašedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) kalendářních
dnech), a v případě neúplného měsíce se použije skutečný počet dní.
Úroková sazba není odvozena od podkladového nástroje.
Nedochází k umořování peněžní výpůjčky.
Společný zástupce Majitelů Dluhopisů ve smyslu § 5d Zákona o dluhopisech nebyl
k datu tohoto Prospektu ustanoven.

C.10

Derivátová složka
platby výnosu

Nepoužije se; Dluhopisy neobsahují žádnou derivátovou složku.

C.11

Přijetí Dluhopisů na
regulovaný nebo
jiný trh

Emitent požádá nejpozději po upsání celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo po
uplynutí lhůty na upisování Dluhopisů (podle toho, což nastane dříve) o přijetí
Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu Burzy cenných papírů v
Bratislave, a.s. (dále jen "BCPB"). Obchodovaní s Dluhopisy započne po jejich
přijetí k obchodování na regulovaném volném trhu BCPB. Kromě žádosti o přijetí
Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu BCPB Emitent nepožádal, ani
nemíní požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na žádném jiném domácím nebo
zahraničním regulovaném trhu nebo burze.

ODDÍL D – RIZIKA
D.2

Hlavní rizika
specifická pro
Emitenta a Ručitele

Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi a Ručiteli jsou uvedeny níže. Tyto
rizikové faktory mohou negativně ovlivnit schopnost Emitenta splácet závazky z
Dluhopisů a schopnost Ručitele plnit své závazky z finanční záruky.
Hlavní rizikové faktory vztahující se k Emitentovi:
•

Hlavním předmětem činnosti Emitenta je poskytování úvěrů/půjček
Ručiteli, resp. jeho prostřednictvím dalším společnostem ve Skupině
SAZKA Group. Neexistuje záruka, že Ručitel bude schopný splácet své
splatné závazky Emitentovi řádně a včas a Emitent tak získá peněžní
prostředky, které mu umožní uhradit jeho závazky z Dluhopisů řádně a
včas.

•

Emitent je plně závislý na Ručiteli a následně i na Skupině SAZKA
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Group, což může významně ovlivnit schopnost Emitenta plnit řádně a včas
závazky z Dluhopisů.
•

Není vyloučeno, že v budoucnosti může nastat změna akcionářské
struktury Skupiny SAZKA Group, čím může dojít k úpravě obchodní
strategie Emitenta.

•

Emitent může být vystaven riziku (šikanózních) soudních sporů nebo
exekuci a riziku změny právního, regulačního a daňového prostředí.

•

Skupina SAZKA Group nebo Ručitel, jako akcionář Emitenta, může
prosazovat strategie Skupiny SAZKA Group, které nemusí primárně
sledovat zájmy Majitelů Dluhopisů.

•

Emitent se vydáním Dluhopisů může dostat do krize ve smyslu ustanovení
Obchodního zákoníku, což může mít vliv na způsob uplatnění práv
Majitelů Dluhopisů vůči Emitentovi a Ručiteli.

•

Činnosti Emitenta jsou závislé od sdílení informačních technologií a jiné
infrastruktury Skupiny SAZKA Group.

Hlavní rizikové faktory vztahující se k Ručiteli a Skupině SAZKA Group:
•

Skupina SAZKA Group je vystavena konkurenčnímu prostředí, které je
ovlivněno postupnou liberalizací trhu a silným tlakem na inovaci
produktového portfolia.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena rizikům spojeným s reputací
a sociálně-kulturními aspekty.

•

Skupina SAZKA Group v rámci loterního a herního průmyslu zápasí
s negativním vlivem ilegálního trhu.

•

Skupina SAZKA Group může selhat v oblasti udržení značky, přičemž
úspěch Skupiny SAZKA Group závisí na síle a hodnotě všech značek,
které spadají pod Skupinu SAZKA Group.

•

Skupina SAZKA Group je závislá na relativně nízkém počtu dodavatelů.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena rizikům, která se vztahují k
případným změnám a zpřísnění právního a regulačního rámce, jemuž je
skupina vystavena v zemích, v nichž působí.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena rizikům, která se vztahují k
potenciální ztrátě výhradních práv na provozování loterií a sportovních
sázkových her a/nebo potenciální změně licencí a koncesí.

•

Skupině SAZKA Group by mohly vzniknout nepředvídatelné daně,
daňová penále a zvláštní odvody a poplatky, přičemž jde hlavně
o sektorovou daň.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena riziku v zemích, kde působí
(s ohledem na sídlo mateřské společnosti a sídlo Dceřiných společností),
i v zemích, kde Skupina SAZKA Group vyvíjí svou obchodní činnost.

•

Skupina SAZKA Group je vystavená riziku nákazy, kvůli němuž celý
region nebo druh investic ztratí přízeň mezinárodních investorů.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena riziku tzv. brexitu, tedy vystoupení
Spojeného království z EU.

•

Skupina SAZKA Group je závislá na provozování loterií a her
a souvisejících obchodních činností v několika světových oblastech.

•

Skupina SAZKA Group je vystavená riziku selhání řízení kontinuity
provozu a nastavení plánu na obnovení provozu při krizových situacích.

•

Zásadní část nákladů Skupiny SAZKA Group je tvořena fixními náklady a
pokles tržeb tedy může mít značný vliv na ziskovost Skupiny SAZKA
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Group.
•

Operační systémy a sítě Skupiny SAZKA Group budou i nadále vystaveny
rizikům spojeným s technickými chybami a narušením počítačové
bezpečnosti.

•

Skupina SAZKA Group je ovlivněna rizikům možného úniku dat.

•

Skupina SAZKA Group je částečně závislá na provozování sportovního
sázení, přičemž tento segment je významně ovlivněn vývojem sportovních
událostí v průběhu kalendářního roku.

•

Rozvíjení sportovního sázení je závislé na udržování partnerství se
sportovními asociacemi, kluby a státními orgány z oblasti sportu.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena rizikům vyplývajícím ze závislosti
na síti agentů provozujících terminály.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena riziku souvisejícímu s lokalitami,
kde Skupina SAZKA Group provozuje kasina a VLT.

•

Skupina SAZKA Group nemusí být schopna přilákat, zaškolit nebo udržet
si kvalifikované zaměstnance.

•

Skupina SAZKA Group může selhat při získávání očekávaných přínosů z
existujících nebo budoucích strategických investic a partnerství.

•

Skupina SAZKA Group může v budoucnosti uskutečnit významné
akvizice, což představuje riziko toho, že se jí nemusí podařit úspěšně
integrovat a řídit nabyté subjekty, a že se podniku nemusí podařit
realizovat předpokládané synergie, možnosti růstu a další očekávané
přínosy, nebo že v důsledku těchto přírůstků nebo akvizic mohou
vzniknout neočekávané náklady.

•

Předakviziční investiční prověrka nemusí odhalit všechny skutečnosti a
rizika cílové společnosti.

•

Skupina SAZKA Group vznikla ve své existující formě jen nedávno jako
výsledek série akvizic uskutečněných v nedávných letech a existuje riziko,
že Skupina SAZKA Group nemusí být schopna pokračovat v dalším
zvyšování podílu a kontroly a úspěšné integraci a řízení provozních
Dceřiných společností, které tvoří Skupinu SAZKA Group.

•

Skupině SAZKA Group se nemusí dařit úspěšně realizovat klíčové
strategie.

•

Skupina SAZKA Group se účastní společných podniků, v nichž udělila
ochranná práva menšinovým vlastníkům, nebo jinak drží podíly v
subjektech, v nichž vlastní méně než většinu hlasovacích práv nebo které
neřídí, ani jinak neovládá, což představuje určitá rizika, a může se v
budoucnosti zúčastnit dalších takových dohod.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena riziku kolísaní měnových kurzů.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena riziku úrokové sazby.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena kreditnímu riziku.

•

Skupina SAZKA Group je vystavena riziku likvidity.

•

Skupina SAZKA Group má významné dluhové závazky a je vázána
restriktivními dluhovými dohodami.

•

Pojištění obchodních činností Skupiny SAZKA Group nemusí být
dostačující.

•

Pokud nebude Skupina SAZKA Group nadále udržovat účinný systém
vnitřních kontrol finančního výkaznictví, nemusí vykazovat přesné
finanční výsledky, ani úspěšně předcházet podvodům nebo jiným
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nepříznivým transakcím.

D.3

Hlavní rizika
specifická pro
Dluhopisy

•

Skupina SAZKA Group je vystavena riziku narušení ochrany duševního
vlastnictví.

•

Skupina SAZKA Group je účastníkem soudních a rozhodčích řízení s
potenciálně nepříznivým vlivem.

Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující
faktory:
•

Dluhopisy jsou komplexním finančním nástrojem a vhodnost takové
investice musí investor s ohledem na své znalosti a okolnosti pečlivě
zvážit.

•

Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování Emitentem může
v konečném důsledku znamenat, že v případě vyhlášení konkurzu na
Emitenta budou pohledávky Majitelů Dluhopisů uspokojeny v menší míře,
než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo.

•

Obchodování s Dluhopisy může být méně likvidní než obchodování
s jinými dluhovými cennými papíry.

•

Emitent může rozhodnout o splácení celé nebo části jmenovité hodnoty
všech doposud nesplacených Dluhopisů, a to nejdříve k 12. 12. 2018 a tím
vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

•

Návratnost investic do Dluhopisů mohou negativně ovlivnit různé
poplatky třetích stran (např. poplatky za vedení evidence Dluhopisů).

•

Dluhopisy podléhají stejně jako jakákoli jiná půjčka riziku nesplacení.

•

Návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna daňovým
zatížením.

•

Návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna výší
inflace.

•

Jestliže je Dluhopis emitován v jiné měně než domácí měna Majitele
Dluhopisu, může investici v případě nepříznivého pohybu směnného kurzu
měny ztratit svou hodnotu.

•

Investiční aktivity některých investorů jsou předmětem regulace a je na
zvážení takového investora, zda je pro něho investice do Dluhopisů
přípustná.

•

Změna právních předpisů nebo jejich výkladu v budoucnosti může
negativně ovlivnit hodnotu Dluhopisů.

•

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem jsou vystaveny riziku poklesu
jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb.

•

Emitent čelí i riziku, že aktuální nebo budoucí dluhové financování nebude
nejpozději k datu splatnosti obnoveno nebo refinancováno.

•

Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa nebo jiný negativní vliv
nefinančního charakteru), která způsobí poruchy finančních trhů, rychlý
pohyb měnových kurzů, může mít vliv na hodnotu Dluhopisů.

•

Podmínky primární veřejné nabídky (uskutečněné Emitentem
prostřednictvím Hlavního manažera) a sekundární veřejné nabídky
(uskutečněné Hlavním manažerem a dalšími vybranými finančními
zprostředkovateli), pokud budou nabídky uskutečňovány souběžně, se
mohou lišit (včetně ceny za Dluhopisy a poplatků účtovaných investorovi).

•

Lhůta platnosti a výška finanční záruky je omezena způsobem uvedeným v
textu finanční záruky, přičemž závazky z finanční záruky nejsou zajištěny.

•

Zajištění v podobě finanční záruky nemusí postačovat na pokrytí všech
závazků z Dluhopisů a Majitelé Dluhopisů se při uplatňování svých práv
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plynoucí z finanční záruky budu muset řídit rozhodnutím schůze (kromě
těch, kteří byli přehlasovaní ohledem předčasné splatnosti), resp. jejich
jménem bude jejich práva uplatňovat společný zástupce, pokud bude
zvolen.

ODDÍL E - NABÍDKA
E.2b

Důvody nabídky a
použití výnosů

Účelem použití finančních prostředků získaných vydáním Dluhopisů, po zaplacení
všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí, týkajících se zejména
vypracování Prospektu a souvisejících služeb, schválení Prospektu, přidělení kódu
ISIN, vydání Dluhopisů, přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném
trhu BCPB, právních služeb a jiných odborných činností, je poskytnutí financovaní
(půjčky) Ručiteli a dalším členům Skupiny SAZKA Group.
Čistý výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti
s Emisí v odhadované výši přibližně 195.000.000 eur bude použit na výše uvedený
účel.

E.3

Popis podmínek
nabídky

Předpokládaný objem Emise (tj. nejvyšší suma jmenovitých hodnot Dluhopisů) je
200.000.000 eur. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 1.000 eur.
Dluhopisy budou nabízeny ve Slovenské republice na základě veřejné nabídky
cenných papírů podle ustanovení § 120 Zákona o cenných papírech a v České
republice podle ustanovení § 34 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Primární
prodej (primární nabídka a upisování) Dluhopisů potrvá ve Slovenské republice ode
dne pravomocného rozhodnutí NBS o schválení tohoto Prospektu a v České
republice ode dne doručení notifikace České národní bance, že Prospekt byl
vypracován a schválen v souladu se zvláštním předpisem a právem EU, až do
uplynutí doby platnosti tohoto Prospektu (dále jen „Emisní lhůta“). Prospekt je
platný během 12 (dvanácti) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí NBS o
schválení tohoto Prospektu. Datem emise, tj. dnem zahájení vydávání Dluhopisů
(zahájení připisovaní Dluhopisů na účty v příslušné evidenci), je 12. 12. 2017.
V rámci primárního prodeje (upsání) bude činnosti spojené s vydáním a upisováním
všech Dluhopisů zajišťovat Hlavní manažer.
Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise nebo budou vydávány
průběžně, přičemž předpokládaná lhůta vydávaní Dluhopisů (tj. připisovaní na
příslušné majetkové účty) skončí nejpozději jeden (1) měsíc po uplynutí lhůty na
upisování Dluhopisů nebo jeden (1) měsíc po upsání nejvyšší sumy jmenovitých
hodnot Dluhopisů (podle toho, což nastane dříve). Emitent je oprávněn vydat
Dluhopisy v menším objemu, než byla nejvyšší suma jmenovitých hodnot
Dluhopisů, přičemž Emise se bude i v takovém případě považovat za úspěšnou.
Minimální výše objednávky je stanovena na jeden (1) kus Dluhopisu. Maximální
výše objednávky (tedy maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný
jednotlivým investorem) je omezena jen nejvyšší sumou jmenovitých hodnot
vydávaných Dluhopisů. Čistá kupní cena Dluhopisů, která bude vyplacena
Emitentovi, může být snížena o odměnu, poplatky či výdaje spojené s upsáním a
koupí Dluhopisů.
Podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným
dokladem totožnosti. Objednávky přijaté od investorů budou uspokojovány
průběžně tak, jak je Emitent přijme, a to až do chvíle, dokud se poslední přijatou
objednávkou neumístí celý objem Emise. Pokud tato poslední objednávka bude znít
na takový objem jmenovité hodnoty Dluhopisů, který převyšuje zbývající objem
neupsaných Dluhopisů (t. j. součet jmenovitých hodnot neupsaných Dluhopisů),
tato objednávka bude uspokojena jen v míře, která odpovídá neupsanému
(zbývajícímu) objemu Dluhopisů. V takovém případě zašle Hlavní manažer
takovému upisovateli potvrzení s novým objemem (počtem upsaných Dluhopisů).
Případné přeplatky budou vráceny investorem na účet, z něhož byly odeslány. Po
upsání a připsání Dluhopisů na účty Majitelů Dluhopisů bude Majitelům Dluhopisů
zasláno potvrzení o upsání Dluhopisů, přičemž obchodování s Dluhopisy bude
možno začít nejdříve po vydání Dluhopisů a po přijetí Dluhopisů k obchodování na
regulovaném volném trhu. Dluhopisy budou na základě pokynu Hlavního manažera
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bez zbytečného odkladu připsány na účty Majitelů Dluhopisů vedené v příslušné
evidenci bezodkladně po zaplacení emisního kurzu dotčených Dluhopisů. Za
účelem úspěšného vyrovnání primárního prodeje Dluhopisů (tj. připsání Dluhopisů
na příslušné účty po zaplacení emisního kurzu) musí upisovatelé Dluhopisů
postupovat v souladu s pokyny Hlavního manažera nebo jeho zástupců.
Po prodeji Dluhopisů v primární nabídce může proběhnout sekundární nabídka
Dluhopisů. Emitent souhlasí s následnou veřejnou nabídkou Dluhopisů v rámci
sekundárního trhu ve Slovenské republice a v České republice, kterou budou
vykonávat Hlavní manažer a další vybraní finanční zprostředkovatelé a uděluje svůj
souhlas s použitím tohoto Prospektu na účely takové následné veřejné nabídky
Dluhopisů. Informace o vybraných finančních zprostředkovatelích, kterým Emitent
udělí souhlas k použití prospektu, a kteří v době schválení prospektu nejsou známí,
bude zveřejněná na webových stránkách Emitenta. Dluhopisy v sekundární nabídce
budou nabídnuty Hlavním manažerem a dalšími vybranými finančními
zprostředkovateli za cenu zveřejňovanou BCPB podle Burzovních pravidel.
Pokud před závěrečným uzavřením veřejné nabídky Dluhopisů nebo zahájení,
obchodování Dluhopisů na regulovaném volném trhu BCPB, podle toho, co nastane
nejdříve, vznikne nebo se zjistí nová významná skutečnost nebo podstatná změna
nebo podstatná nepřesnost týkající se údajů zahrnutých do tohoto Prospektu, která
by mohla ovlivnit hodnocení Dluhopisů, zveřejní Emitent dodatek k tomuto
Prospektu, a to po jeho předcházejícím schválení ze strany NBS.
Veřejná nabídka v České republice může být vykonána poté, co NBS na základě
žádosti Emitenta notifikuje Českou národní banku, že Prospekt byl vypracován a
schválen v souladu se zvláštním předpisem a právem EU. Emitent zároveň se
žádostí o notifikování předloží NBS Prospekt v českém jazyce.
E.4

Zájem fyzických a
právnických osob
zúčastněných
na Emisi/nabídce

Podle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných
na nabídce Dluhopisů takový zájem, který by byl pro nabídku podstatný, kromě
Hlavního manažera, který umisťuje Dluhopisy na základě dohody typu „nejlepší
snaha“ („best efforts“) a Ručitele, který nabídkou Dluhopisů nepřímo získává
možnost financování subjektů ve Skupině SAZKA Group.
Hlavní manažer působí též v pozici Administrátora a Kotačního agenta.

E.7

Odhad nákladů
účtovaných
investorovi

V souvislosti s primárním prodejem (upsáním) Dluhopisů a při následném prodeji
Dluhopisů na sekundárním trhu formou veřejné nabídky na základě souhlasu
Emitenta uděleného Hlavnímu manažerovi jako finančnímu zprostředkovateli s
použitím tohoto Prospektu účtuje Hlavní manažer investorům poplatek podle svého
aktuálního sazebníku, t.č. ve výši 0,60 % z objemu obchodu. Pokud je obchod
vypořádán na jiný než držitelský účet, poplatek je ve výši 1,00 %, minimálně 480
eur. Aktuální sazebník Hlavního manažera je uveřejněn (i) pro účely nabídky ve
Slovenské republice na www.jtbanka.sk, v části Užitečné informace, pododkaz
Sazebník poplatků J & T Banky, a.s., pobočky zahraniční banky, a (ii) pro účely
nabídky v České republice na www.jtbank.cz, v části Užitečné informace, pododkaz
Sazebník poplatků. Poplatky účtované ze strany dalších vybraných finančních
zprostředkovatelů, kterým Emitent udělí souhlas k použití prospektu, a kteří v době
schválení prospektu nejsou známí, stejně jako jiné podmínky nabídky, budou
poskytnuty investorem ze strany finančního zprostředkovatele v době uskutečnění
nabídky Dluhopisů.
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II.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Zájemce o koupi Dluhopisů by se měl obeznámit s tímto Prospektem jako celkem. Každý zájemce o koupi Dluhopisů
by měl před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů pečlivě vyhodnotit informace, které Emitent v této
kapitole předkládá případným zájemcům o koupi Dluhopisů na zvážení, jakož i další informace uvedené v tomto
Prospektu. Nákup a držení Dluhopisů jsou spojeny s množstvím rizik, z nichž jsou níže v této kapitole uvedena ta,
která Emitent považuje za významná. Pořadí, v němž se tyto rizikové faktory uvádějí, není dáno pravděpodobností
jejich výskytu ani rozsahem jejich případného komerčního dosahu.
Následující přehled rizikových faktorů nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoli ustanovení Emisních
podmínek Dluhopisů nebo údajů uvedených v tomto Prospektu, neomezuje jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající
z Emisních podmínek Dluhopisů a v žádném případě není jakýmkoli investičním doporučením. Jakékoli rozhodnutí
zájemců o upsání a/nebo koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v tomto Prospektu, na
podmínkách nabídky Dluhopisů, a především na vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů vykonané
případným investorem.
1.

RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K EMITENTOVI

Z pohledu Emitenta existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na jeho finanční a
ekonomickou situaci, podnikatelskou činnost a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů:
(a) Riziko spojené s podnikáním Emitenta
Emitent je nově založenou společností bez podnikatelské historie. Emitent je založen výhradně s cílem emise
Dluhopisů a hlavním předmětem jeho činnosti je poskytování úvěrů/půjček nebo jiných forem financovaní Ručiteli,
resp. jeho prostřednictvím dalším členům Skupiny SAZKA Group. Emitent má v úmyslu použít příjmy z Dluhopisů
na poskytnutí financování Ručiteli, resp. jeho prostřednictvím dalším členům Skupiny SAZKA Group. Hlavním
zdrojem příjmů Emitenta budou splátky úvěrů/půjček od Skupiny SAZKA Group. V případě změny regulatorního
prostředí, případně přísnějšího prosazování existujících předpisů, může být Emitent povinen získat povolení na
poskytování úvěrů či půjček, přičemž není zaručeno, že takové povolení získá, případně mu mohou být uloženy
sankce za porušování. Finanční a hospodářská situace Emitenta, jeho podnikatelská činnost, postavení na trhu a
schopnost plnit závazky z Dluhopisů závisejí na schopnosti Skupiny SAZKA Group plnit své peněžní závazky vůči
Emitentovi řádně a včas. Pokud Skupina SAZKA Group nebude schopna splnit své splatné peněžní závazky vůči
Emitentovi řádně a včas, může to mít negativní vliv na finanční a hospodářskou situaci Emitenta, jeho
podnikatelskou činnost a schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů. Poskytování úvěrů/půjček je spojeno s
množstvím rizik a nedá se zaručit, že Skupina SAZKA Group bude schopna splatit své splatné závazky Emitentovi
řádně a včas a Emitent tak získá peněžní prostředky, které mu umožní plnit jeho závazky z Dluhopisů.
(b) Potenciální střet zájmů mezi akcionářem Emitenta a Majiteli Dluhopisů
Emitent je 100% Dceřinou společností Ručitele. V budoucnosti nelze vyloučit změny strategie Ručitele nebo
Skupiny SAZKA Group, a že Ručitel nebo některý z členů Skupiny SAZKA Group začne podnikat kroky (fúze,
akvizice, rozdělení zisku, prodej aktiv atd.), které mohou být uskutečňovány dříve ve prospěch Ručitele nebo
Skupiny SAZKA Group než ve prospěch Emitenta. Takové změny mohou mít negativní vliv na finanční a
hospodářskou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a schopnost plnit závazky z Dluhopisů.
(c)

Riziko změny akcionářské struktury

Do budoucna neloze vyloučit, že nastane změna akcionářské struktury Ručitele (např. vklad akcií Ručitele do FinCo
(jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) nebo prodej části akcií Ručitele). Tímto krokem může dojít k
úpravě obchodní strategie Emitenta. Změna strategie Emitenta může mít následně negativní vliv na finanční a
hospodářskou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a schopnost plnit závazky z Dluhopisů.
(d) Riziko spojené s právním, regulačním a daňovým prostředím
I když nemá Emitent doposud žádné jiné významné závazky, nelze vyloučit riziko soudních sporů či exekuci, a to
zejména v rovině šikanózní. Potenciální soudní spory by mohly do určité míry a na určitý čas omezit Emitenta
v nakládání s jeho majetkem, případně vyvolat dodatečné náklady na straně Emitenta.
Právní, regulační a daňové prostředí na Slovensku je předmětem změn a zákony nemusí být vždy uplatňovány soudy
a orgány veřejné moci jednotně. Změny zákonů nebo změny jejich interpretace v budoucnosti mohou nepříznivě
ovlivnit provozní činnost a finanční vyhlídky Emitenta.
Zvláštní změny daňových předpisů mohou nepříznivě ovlivnit způsob splácení a výši příjmů Emitenta ze splácení
vnitroskupinového financovaní, což může mít nepříznivý vliv na schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů.
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(e)

Riziko spojené s krizí Emitenta

Existuje riziko, že v důsledku emise Dluhopisů bude ukazatel poměru výše vlastního kapitálu Emitenta k jeho
závazkům nižší než 6 ku 100 (v roce 2017) nebo 8 ku 100 (v roce 2018 nejpozději), a Emitent se proto ocitne v krizi
podle ustanovení § 67a a násl. Obchodního zákoníku. Je-li společnost v krizi, platí některá omezení týkající se
zejména transakcí se spřízněnými osobami Emitenta uvedenými v § 67c Obchodního zákoníku. Z pohledu majitelů
Dluhopisů je potenciálně významné riziko týkající se modifikace uplatnění práv z finanční záruky.
Taková významná modifikace vzniká, když Majitel dluhopisů upíše Dluhopis a v době upsání (tedy vzniku závazku
Emitenta z Dluhopisů) tento Majitel dluhopisů věděl, nebo z poslední zveřejněné účetní závěrky Emitenta mohl
vědět, že Emitent se nachází v krizi. V tomto případě během krize Emitenta, nebo do vyhlášení konkurzu nebo
povolení restrukturalizace, může Majitel dluhopisů svůj nárok na úhradu pohledávky z Dluhopisu zajištěné finanční
zárukou uspokojit jen v rozsahu, který připadá na rozdíl mezi výší pohledávky a hodnotou finanční záruky. Jelikož
finanční záruka zajišťuje pohledávky z Dluhopisů v plné výši, Majitel dluhopisů sice nebude mít v právním smyslu
slova nárok vůči Emitentovi (tedy nebude moci Emitenta žalovat u soudu), avšak tento nárok bude moci v plném
rozsahu uplatnit přímo vůči Ručiteli.
Podle § 67g Obchodního zákoníku platí, že pokud Ručitel (jako akcionář Emitenta) během krize zajistí ručením
závazek Emitenta vůči jakémukoli věřiteli, včetně vůči Majiteli dluhopisů, každý takový věřitel se může uspokojit
z ručení, aniž by své právo musel nejprve uplatňovat vůči Emitentovi. Obchodní zákoník stanoví, že se nepřihlíží k
jakémukoli případnému odlišnému ujednání. Z tohoto vyplývá, že bez ohledu na podmínky finanční záruky platí, že
pokud by Emitent nesplnil svůj závazek z Dluhopisů zajištěný finanční zárukou, každý Majitel dluhopisů bude mít
nárok přímo vůči Ručiteli.
Uvedená ustanovení nemají podstatný nepříznivý vliv na možnost Majitelů dluhopisů v konečném důsledku
uspokojit nároky z Dluhopisů prostřednictvím uplatnění nároků z finanční záruky, pokud budou postupovat v
souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Případná neznalost či nepochopení těchto pravidel
vztahujících se na společnost v krizi však může mít nepříznivý vliv na uplatnění práv Majitelů dluhopisů vůči
Emitentovi a Ručiteli.
Emitent a Ručitel se dohodli na potenciálním snížení rizika spojeného s krizí Emitenta, jak je uvedeno výše,
uzavřením „Project Support Agreement“ ze dne 14. 11. 2017. Na základě této smlouvy má Ručitel povinnost, avšak
vždy v souladu s právními předpisy a principy řádné správy společnosti, poskytnout na výzvu Emitenta dostatečné
prostředky na překonání krize Emitenta a to tak, aby se poměr vlastního kapitálu k závazkům dostal na úroveň
požadovanou zákonem. Dále má Ručitel povinnost poskytnout takovou součinnost, aby Emitent plnil svoje závazky
z Dluhopisů řádně a včas.
(f)

Riziko spojené s případným konkurzním (insolvenčním) řízením

Pokud Emitent nebude schopen plnit své splatné závazky, může být na jeho majetek vyhlášeno konkurzní
(insolvenční) řízení. V souladu s Nařízením EU o konkurzním řízení platí, že soud příslušný k zahájení konkurzního
řízení ve vztahu k společnosti je soud členského státu Evropského hospodářského prostoru (dále jen členský stát)
(kromě Dánska), na jehož území se nachází centrum hlavních zájmů předmětné společnosti (tak jak je tento termín
definován v článku 3(1) Nařízení EU o konkurzním řízení). Určení centra hlavních zájmů společnosti je skutkovou
otázkou, na kterou mohou mít soudy různých členských států odlišné, a dokonce i protichůdné názory. Pokud je
Emitentovi známo, k datu vypracování Prospektu nebyla v žádném řízení zahájeném před Evropským soudním
dvorem přijata konečná rozhodnutí o otázkách výkladu nebo účinků nařízení EU o konkurzním řízení v celé
Evropské unii. Navíc nově přijaté Nařízení EU o insolvenčním řízení, které se uplatňuje v EU s malými výjimkami
od 26. 6. 2017, přináší změny v definici centra hlavních zájmů společnosti. Z těchto důvodů, v případě, že bude
Emitent čelit finančním problémům, nemusí být možno s určitostí předvídat, podle kterého právního řádu nebo
právních řádů bude zahájeno a vedeno úpadkové nebo obdobné řízení.
(g) Rizika technologické infrastruktury
Činnosti Emitenta závisejí na využívání informačních technologií Skupiny SAZKA Group, jejichž činnost může být
negativně ovlivněna množstvím problémů, jak je nefunkčnost hardwaru nebo softwaru, fyzické zničení důležitých IT
systémů, útoky počítačových hackerů, počítačových virů. Činnosti Emitenta rovněž závisejí na sdílení
administrativní, správní, účetní a IT infrastruktury Skupiny SAZKA Group. Možné selhaní některých prvků či celé
infrastruktury může mít negativní vliv na finanční a hospodářskou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a
schopnost plnit závazky z Dluhopisů.
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2.

RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K RUČITELI A SKUPINĚ SAZKA GROUP

Naplnění níže uvedených rizik může negativně ovlivnit finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou
činnost, postavení na trhu a schopnost Ručitele splnit své Ručitelské povinnosti z Finanční záruky (jak je tento pojem
definován v Emisních podmínkách) poskytnuté na zajištění závazků z Dluhopisů. K datu tohoto Prospektu mohou
existovat dodatečná rizika, která buď nejsou momentálně známa, nebo není pravděpodobné, že nastanou. Taková
dodatečná rizika by mohla významně a nepříznivě ovlivnit provozní činnost, finanční výkonnost nebo výsledky
Skupiny SAZKA Group.
(a) Skupina SAZKA Group je vystavena konkurenčnímu prostředí, které je ovlivněno postupnou liberalizací
trhu a silným tlakem na inovaci produktového portfolia
Skupina SAZKA Group je vystavena působení velkého počtu konkurentů z řad poskytovatelů číselných loterií,
stíracích losů, sportovního sázení, výherních automatů, online i klasických kasin a dalších druhů her, které se na trhu
vyskytují. Herní a loterní průmysl všeobecně čelí silné konkurenci, protože prochází obdobím postupné liberalizace a
otevírá se tak možnost vstupu na nové trhy. Díky tomuto aspektu působí na Skupinu SAZKA Group nejen lokální,
ale i zahraniční konkurenti. Rostoucí konkurenci čelí Skupina SAZKA Group též při získání licencí a koncesí na
provozování her.
Dále je Skupina SAZKA Group ovlivněna rychle se rozvíjející popularitou hraní v online prostředí, která se sebou
nese tlak na všeobecný vývoj a inovaci loterních a herních produktů, které Skupina SAZKA Group nabízí. Proto je
nutno počítat se zvýšenými náklady na technologický rozvoj a propagaci existujících a nových produktů. Různí
konkurenti těží z různých druhů konkurenčních výhod, ať již je to jejich přístup k finančním zdrojům nebo jejich
zkušenosti z oboru, nebo kombinace různých faktorů, jak je složení produktového mixu, kvality produktů a služeb,
funkcionality, spolehlivosti, marketingu a distribučních kanálů. Je nutno si dále uvědomit, že aktivity Skupiny
SAZKA Group jsou vystaveny konkurenci nejen ze strany legálních hráčů, ale i hráčů působících na nelegálním trhu.
V rámci online loterního a herního trhu je nutno též posoudit rychlost a široký dosah, kterým informace proudí, a
fakt, že se online trh díky tomuto aspektu může vyvíjet rychleji než trh produktů dostupných ve fyzických
prodejnách.
Skupina SAZKA Group v rámci svého produktového portfolia nabízí též neloterní produkty. V tomto segmentu má
Skupina SAZKA Group menší tržní sílu a čelí konkurenci subjektů etablovaných na příslušném trhu.
V případě, že u entit Skupiny SAZKA Group dojde ke ztrátě licence, nebo že Skupina SAZKA Group bude nucena
zvýšit náklady na získání/udržení existujících licencí, nebo Skupina SAZKA Group nebude postupovat dostatečně
rychle s ohledem na rozvoj technologického pokroku a inovací svých produktů a nebude mít dále možnost obstát
v konkurenčním boji, může to mít negativní vliv na vnímání aktivit skupiny u zákazníků, což se dále může negativně
odrazit na vývoji tržeb, postavení na trhu, vývoji nákladů na marketing a inovaci produktů, celkových obchodních
aktivitách, finančních výsledcích, finanční pozici a přístupu k strategii a plánování výhledu aktivit Skupiny SAZKA
Group.
(b) Rizika spojená s reputací a sociálně-kulturními aspekty
Herní průmysl je ve své podstatě služba, která představuje alternativu k jiným volnočasovým aktivitám populace.
V tomto ohledu Skupina SAZKA Group vnímá silnou odpovědnost a riziko, které tato služba může mít pro celou
společnost. Účast na loterních hrách může v některých případech vést k vytvoření závislosti zákazníka na hraní, což
může mít významně negativní vliv na osobní ekonomickou i psychologickou existenci daného jedince. S ohledem na
eliminaci vlivu tohoto negativního aspektu Skupina SAZKA Group, v míře odpovídající přehledu o chování
zákazníků, toto chování monitoruje. Skupina SAZKA Group se snaží monitorovat případné negativní aspekty
herního chování a zároveň se snaží aktivně komunikovat s veřejností ohledně dodržování pravidel odpovědného
hraní. Navzdory takto nastaveným systémům a řízení komunikace je Skupina SAZKA Group stále vystavena riziku
selhaní prevence a monitoringu. Dále v případě nárůstu loterních a herních aktivit s negativním vlivem na populaci
na trzích, na nichž Skupina SAZKA Group působí, lze předpokládat i následnou reakci ze strany státu v podobě
zpřísnění regulace odvětví. Pokud Skupina SAZKA Group nebude v těchto aktivitách úspěšná, může to mít negativní
vliv na reputaci skupiny, věrnost zákazníků a výsledky hospodaření Skupiny SAZKA Group a následně i na
schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(c)

Skupina SAZKA Group v rámci loterního a herního průmyslu zápasí s negativním vlivem ilegálního trhu

Skupinové obchodní aktivity jsou ovlivněny fungováním stále existujícího ilegálního herního trhu, který se vymyká
regulačnímu rámci jednotlivých zemí, v nichž Skupina SAZKA Group působí, a který jejím aktivitám konkuruje.
Provozovatelé ilegálního trhu nabízejí své produkty veřejnosti jak v rámci poskytovaní standardních loterijních
produktů a sportovního sázení, tak i ve formě internetových produktů v daných jazycích v rámci země působení.
Ilegální aktivity postihují ale i trh sportovního sázení, a netýkají se jen poskytovatelů loterních a herních služeb, ale
vyskytují se i na straně zákazníka. Segment loterních a herních služeb je též negativně ovlivněn potenciální nelegální
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činností finančního charakteru, jak např. praní špinavých peněz. Skupina SAZKA Group si je vědoma těchto aspektů
a jedná v souladu se všemi regulacemi a ustanoveními, které pokrývají výše uvedené riziko. Skupina SAZKA Group
se snaží monitorovat případné negativní aspekty nelegálních aktivit finančního charakteru a dodržuje pravidla proti
praní špinavých peněz. Skupina SAZKA Group je však stále vystavena případnému selhání prevence a monitoringu.
Vzhledem k vývoji a stavu ilegálního trhu se jednotlivé země snaží zavádět nová opatření v rámci svých legislativ.
Existencí ilegálního trhu a případný nárůst jeho popularity může vést k přísnějším restrikcím ze strany státu. V tomto
případě může vlivem zpřísnění regulace dojít k poklesu celkové prosperity Skupiny SAZKA Group, ať již v rámci
jednotlivých zemí, nebo v rámci celku. V návaznosti na to může dále dojít k poklesu tržeb, obchodních aktivit
Skupiny SAZKA Group, negativnímu vlivu na finanční výsledky, finanční pozici Skupiny SAZKA Group, což může
způsobit ztíženou schopnost nebo neschopnost splnit své finanční závazky.
(d) Selhání v oblasti udržení hodnoty značky může mít podstatný vliv na obchodní a finanční podmínky
a hospodaření Skupiny SAZKA Group
Úspěch Skupiny SAZKA Group je závislý na síle a hodnotě všech značek, které pod Skupinu SAZKA Group
spadají. Skupina SAZKA Group věří, že dlouhodobá historie, tradice a dobrá reputace značek zastupujících
mateřskou společnost a Dceřiné společnosti bude nadále znamenat konkurenční výhodu v rozvoji loterních a herních
aktivit. Konkurence v loterním a herním průmyslu roste a úspěch Skupiny SAZKA Group bude záviset na udržení
a rozvíjení hodnoty značky. Pokud Skupina SAZKA Group nebude schopna udržet hodnotu značky, nebude schopna
rozšiřovat svou zákaznickou základnu. Uvedené se může dále projevit z pohledu atraktivity Skupiny SAZKA Group
jako obchodního partnera. Udržování a rozvoj značky může se sebou nést značné investiční náklady, včetně podpory
„fyzických“ a online produktů. Neexistuje záruka, že investice do těchto aktiv budou úspěšné. Udržení a rozvoj
hodnoty značky závisí i na schopnosti Skupiny SAZKA Group včas reagovat na inovace a technologický pokrok.
Jakékoli pochybení v této oblasti bude mít negativní dopad na hodnotu značky, na obchodní aktivity, finanční situaci
a hospodaření Skupiny SAZKA Group.
(e)

Skupina SAZKA Group je závislá na relativně nízkém počtu dodavatelů

Potřebné zařízení na provoz her a produktů (jako hardware, software a specializovaný personál) jsou v rámci
jednotlivých entit poskytovány velmi omezeným počtem dodavatelů. Skupina SAZKA Group využívá služby úzké
skupiny dodavatelů, z řad dodavatelů služeb na provoz hardwarových a softwarových zařízení, a v rámci dodávaní
technologií na vytváření a udržení funkční technologické platformy, která umožňuje elektronické sázení přes několik
elektronických médií (mobilní telefony, počítače, tablety apod.). Platforma též dovoluje živé sázení díky skupinové
maloobchodní síti. Skupina SAZKA Group je tedy silně závislá na těchto dodavatelích, a v případě nesplnění
povinností ze strany dodavatele může tato skutečnost ovlivnit aktivity Skupiny SAZKA Group a následně i
schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
Regulace a politika státu
(f)

Skupina SAZKA Group je vystavena rizikům, které se vztahují k případným změnám nebo zpřísnění
právního a regulačního rámce, jemuž je Skupina SAZKA Group vystavena v zemích, v nichž působí

Sektor loterií a her je v jednotlivých zemích intenzívně regulován. Orgány v jednotlivých státech mají právo
jednostranně změnit právní a regulační rámec, který upravuje herní plány z her, které Skupina SAZKA Group nabízí.
V současnosti se změny regulačních rámců jednotlivých zemí zaměřují na rozvinutí regulace na online loterním
a herním trhu. Zavedení regulace se sebou přináší nutnost získání licence na provozování online loterií a her.
Přestože Skupina SAZKA Group usiluje o expanzi aktivit v segmentu online loterií a her, nelze zaručit, že regulátor
její žádosti o licenci vyhoví, nebo v případě už existující licence, že licenci z regulačních důvodů neodebere nebo
prodlouží. Skupina SAZKA Group také čelí riziku toho, že regulační změny umožní otevření trhu konkurenci, jako
např. nový český zákon č. 186/2016 Sb., který od 1. 1. 2017 otevřel trh v České republice zahraničním
provozovatelům.
Kromě toho by Skupina SAZKA Group mohla být v budoucnosti ovlivněna dalšími regulačními pravidly ze strany
EU. Provozování loterií a sportovních sázkových her není v současnosti regulováno na evropské úrovni, ale
neexistují žádné záruky, že by se to nemohlo v budoucnosti změnit. Jakékoli další právní předpisy nebo nařízení,
která by měla negativní vliv na podnikatelské činnosti Skupiny SAZKA Group, mohou mít podstatný vliv na její
finanční situaci, provozní výsledky a vyhlídky, a mohou mít výrazně negativní vliv na hodnotu Skupiny SAZKA
Group a následně i na schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(g) Skupina SAZKA Group je vystavena rizikům, která se vztahují k potenciální ztrátě výhradních práv na
provozování loterií a sportovních sázkových her a/nebo potenciální změně licencí a koncesí
Produkty a obchodní aktivity Skupiny SAZKA Group podléhají udělování licencí, resp. koncesí.
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Jednotlivé státní orgány v rámci zemí, kde Skupina SAZKA Group působí, mají právo zrušit licence, resp. koncese,
nebo mají právo uvalit v určitých případech sankce, například v případě nedodržení těchto koncesí jednotlivými
provozovateli ze Skupiny SAZKA Group. Ztráta výhradních práv v distribuci losů, loterií, kasin, VLT a ostatních
produktů spadajících do portfolií Skupiny SAZKA Group a schopnost dále nabízet sportovní sázení bude mít velmi
negativní vliv na konsolidované tržby a všeobecně na obchodní aktivity Skupiny SAZKA Group, provozní výsledky,
a mohla by mít vliv na schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
Případná implementace prováděcích předpisů, např. schvalování herních plánů, inovací, marketingových kampaní a
dále riziko negativních vlivů způsobené odebráním licence, ztrátou práv na provozování činnosti na základě udělení
koncese s jakýmkoli oprávněným cílem se negativně projeví na fungování celé Skupiny SAZKA Group a následně i
na schopnosti Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(h) Skupině SAZKA Group by mohly vzniknout nepředvídatelné daně, daňová penále a zvláštní odvody a
poplatky, přičemž jde hlavně o sektorovou daň
Obchodní aktivity Skupiny SAZKA Group jsou předmětem regulace ze strany státu z pohledu různých daňových
a jiných finančních zatížení, hlavně sektorové daně. Nastavování regulačních rámců podléhá administrativní
organizaci jednotlivých zemí, v nichž Skupina SAZKA Group působí. Skupina SAZKA Group a její Dceřiné
společnosti jsou pravidelně auditovány, což se týká dodržování daňových pravidel jak z pohledu přímých, tak i
nepřímých daní. Jakákoli změna v těchto daňových pravidlech bude mít dopad na peněžní tok, obchodní aktivity,
finanční výsledky a finanční pozici jako celek, což může vést k neschopnosti splnit své závazky a mít negativní vliv
na Skupinu SAZKA Group a následně i na schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
Skupina SAZKA Group podléhá dále daňovým zákonům v několika různých jurisdikcích. Na společnost SAZKA
Group a.s. nebo na kteroukoli z jejích Dceřiných společností lze pohlížet jako na rezidenta pro daňové účely a/nebo
může jinak podléhat dani v jiných jurisdikcích než v té, v níž vznikla. V tomto případě vzniká významné riziko pro
Skupinu SAZKA z pohledu možné náhlé změny daňového zatížení v rámci země/zemí, kde Skupina SAZKA Group
působí. Účinek uplatňování daňových zákonů vícerých jurisdikcí, včetně uplatnění nebo neuplatnění daňových smluv
uzavřených příslušnými zeměmi, a/nebo změny výkladu ze strany příslušných daňových orgánů by mohl přinést za
určitých okolností protichůdné výsledky a související daňové povinnosti pro Skupinu SAZKA Group a mohl by mít
významný nepříznivý vliv na její podnikání, finanční situaci, výsledky hospodaření, peněžní toky a vyhlídky
a následně i na schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
Makroekonomické ukazatele
(i)

Skupina SAZKA Group je vystavena riziku v zemích, kde působí (s ohledem na sídlo mateřské společnosti a
sídlo Dceřiných společností), a rovněž i v zemích, kde Skupina SAZKA Group vyvíjí svou obchodní činnost

Skupina SAZKA Group působí primárně v České republice, Řecku, na Kypru, v Itálii a Rakousku, a je teda
vystavena politickým a ekonomickým faktorům zejména těchto zemí. Z politického hlediska se jedná o riziko
vyplývající ze změny řízení státu a vládní orientace, z různorodosti v názorech a přístupu k liberalizaci daných
odvětví, z omezení podnikání v dané zemi a z jiných dalších politických rozhodnutí. Makroekonomické faktory v
zemích, kde Skupina SAZKA Group působí, jako je růst hrubého domácího produktu, ukazatel míry
nezaměstnanosti, růst mezd (nominálních a reálných), úroková míra, dostupnost spotřebitelských úvěrů a/nebo
ekonomický výhled, mohou ovlivnit chování spotřebitelů a výdajové modely. Skupina SAZKA Group je ovlivněna
nejen politickou a ekonomickou situací v rámci jednotlivých zemí, kde působí, ale je též významně ovlivněna stavem
a funkčností Evropské unie (dále též jen „EU“) a eurozóny.
Významným faktorem v hodnocení rizika země je ratingové hodnocení. Ačkoli se ratingové hodnocení zemí
(zejména České republiky a Rakouska) může jevit jak stabilní, neexistuje záruka, že se nebudou opakovat události,
které negativně ovlivní důvěru investorů v trhy, na nichž Skupina SAZKA Group působí, a povedou ke snížení
ratingu těchto zemí. Tyto události by nepříznivě ovlivnily národní ekonomiky a riziko úvěrové krize, a výrazně by se
zvýšilo riziko nedostatku likvidity na trhu. Navíc by takové události mohly nepříznivě ovlivnit ekonomický růst,
vývoj spotřebitelských výdajů a například nepříznivě ovlivnit výnosy a rentabilitu Skupiny SAZKA Group.

Česká republika
Část ekonomických aktivit Skupiny SAZKA Group je soustředěna v České republice, kde prezentuje své zastoupení
na trhu prostřednictvím společnosti SAZKA a.s., a kde má Skupina SAZKA Group 100% podíl, Česká republika
patří mezi tzv. „emerging markets" – rozvíjející se trhy. Tyto trhy se sebou nesou vyšší míru rizika v porovnání
s vyspělejšími rozvinutými trhy, včetně možných právních, ekonomických a politických rizik. Nepříznivý vývoj
v České republice nebo na jiných rozvíjejících se trzích by mohl mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci
Skupiny SAZKA Group, její podnikatelskou činnost, postavení na trhu a následně i na schopnost Ručitele plnit
závazky z finanční záruky.
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Aktuální ratingové hodnocení České republiky je Moody’s: A1; S&P: AA-, stabilní výhled; Fitch: A+, stabilní
výhled.
Řecko
Skupina SAZKA Group je zastoupená na řeckém trhu prostřednictvím společnosti OPAP, kde má v současné době
pozici největšího investora ve fondu EMMA Delta, který vlastní nepřímý 33 % podíl na společnosti OPAP.
Ratingové hodnocení Řecka je Moody’s: Caa3; S&P: B-, stabilní výhled; Fitch: CCC. Na makroekonomické úrovni,
realizace „Third Economic Adjustment Programme“ řecké ekonomiky i nadále závisí na splnění série podmínek,
avšak ani jeho realizace nezaručuje očekávaný návrat řeckého hospodářství k udržitelnému růstu, což může mít
výrazně negativní vlivy na podnikatelské aktivity Skupiny SAZKA Group, její provozní výsledky a finanční situaci.
Kromě toho eventuální odchod Řecka z eurozóny by měl významně nepříznivý vliv na aktivity Skupiny SAZKA
Group, její finanční situaci a výsledky, včetně vyšších nákladů financovaní a následně i na schopnost Ručitele plnit
závazky z finanční záruky.
Itálie
Skupina SAZKA Group drží 32,5% podíl ve společnosti LOTTOITALIA (provozní vstup od 30. 11. 2016). Italská
ekonomika zažívá oživení po čtyřech letech recese v období let 2010 – 2014. Ratingové hodnocení této země je
Moody’s: Baa2; S&P: BBB-, stabilní výhled; Fitch: BBB+, negativní výhled.
Rakousko
Skupina SAZKA Group drží nepřímý podíl ve výši 11,3 % ve společnosti CASINOS AUSTRIA a nepřímý podíl ve
výši 11,6% v společnosti Rakouské loterie. Ostatní transakce momentálně stále probíhají a podléhají schválení
regulátora. Rakousko je jednou z nejvíce prosperujících ekonomik v Evropě i ve světě.
(j)

Aktuální ratingové hodnocení Rakouska je Moody’s: Aa1; S&P: AA+, stabilní výhled; Fitch: AA+ stabilní
výhled. Riziko nákazy

Skupina SAZKA Group a země, v nichž působí, by mohly být ovlivněny negativním ekonomickým nebo finančním
vývojem v jiných evropských zemích nebo zemích s podobným úvěrovým hodnocením, jaké mají jednotlivé země,
kde Skupina SAZKA Group působí. V neposlední řadě je nutno připomenout i stav dluhové krize v některých
zemích eurozóny, konkrétně v Řecku, Itálii, Irsku, Španělsku, Portugalsku a na Kypru, kombinované s rizikem
rozšíření krize i do dalších zemí eurozóny, což vnáší určité nejistoty do funkčnosti systému Evropské měnové unie.
Navíc vzhledem ke skutečnosti, že reakce mezinárodních investorů na události, které nastanou na jednom trhu,
mohou způsobovat efekt „nákazy“, kvůli němuž celý region nebo druh investic ztratí přízeň mezinárodních
investorů, jakékoli jiné politické a ekonomické faktory mohou ve svém důsledku ovlivnit tržby Skupiny SAZKA
Group.
(k) Riziko odchodu Spojeného království z Evropské unie
Skupina SAZKA Group je vystavená riziku tzv. brexitu, tedy vystoupení Spojeného království z EU. V současnosti
není známo, kdy, zda a za jakých konkrétních podmínek brexit proběhne. Nejistota se týká především důsledků
v oblasti směnných kurzů, regulatorního prostředí, celkové ekonomické pozice Spojeného království a inflace či
jejich očekávání. Dopad brexitu ovlivňuje všechny členské státu EU, včetně těch, v nichž Skupina SAZKA Group
působí. Nelze vyloučit ani globální dopady na finanční a politické úrovni, zejména s ohledem na mezinárodní
obchod, vymahatelnost smluv, bankovnictví, finanční a pracovní trh.
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Provozování společnosti, operační rizika
(l)

Skupina SAZKA Group je závislá na provozování loterií a her a souvisejících obchodních činností ve
vícerých oblastech světa

Skupina SAZKA Group a její entity provozují loterní a herní služby v několika oblastech Evropy, Asie, Severní a
Jižní Ameriky a Austrálie. Skupina SAZKA Group je řízena z České republiky (Praha), kde se nachází sídlo
mateřské společnosti, přičemž toto sídlo je strategickým a provozním centrem aktivit Skupiny SAZKA Group a
provozním centrem Dceřiné společnosti SAZKA a.s. Skupina CASINOS AUSTRIA a společnost Rakouské loterie
jsou provozně řízeny ze svého sídla v Rakousku (Vídni). Avšak do Skupiny CASINOS AUSTRIA spadá široká síť
entit v rámci celého světa, ve Švýcarsku (Lugano, Sv. Mořic, Bern), Maďarsku (Šoproň), Dánsku (Kodaň, Helsingor,
Vejle, Odense), Německu (např. Hannover), České republice (Karlovy Vary, Brno), Belgii (Brusel), Makedonii
(Skopje), Kanadě (Port Perry), Lichtenštejnsku (Vaduz), Gruzii (Batumi), Chile (Puerta Arenas), Austrálii (Cairns) a
některých dalších zemích. Skupina OPAP je provozně řízena v Řecku s hlavním sídlem v Aténách, přičemž v rámci
skupiny OPAP je pokryt i kyperský trh. Společnost LOTTOITALIA provozuje své aktivity v Itálii, se sídlem v Římě.
V případě, že některá z poboček v rámci Skupiny SAZKA Group bude nucena dočasně přerušit nebo úplně zastavit
svou činnost, tato situace může mít materiální dopad na obchodní aktivity, finanční pozici, provozní a hospodářské
výsledky, a následně tato situace může vyústit do neschopnosti Skupiny SAZKA Group plnit své závazky.
(m) Skupina SAZKA Group je vystavena riziku selhání při řízení kontinuity provozu a nastavení plánů na
obnovení provozu při krizových situacích
Skupina SAZKA Group a její entity jsou vystaveny rizikům způsobeným zejména selháním řízení kontinuity
provozu, která jsou ovlivněna různými vnějšími faktory. Nemožnost adekvátně reagovat na tyto negativní situace
může vést ke ztrátě určitých obchodních aktivit, což může mít nepříznivý vliv na vnímání Skupiny SAZKA Group ze
strany zákazníka a jeho zkušenosti s nabízenými produkty. Skupina SAZKA Group využívá dva způsoby v přístupu
k zabezpečení řízení kontinuity provozu v rámci svých entit v několika lokalitách. V případě, že některá z entit v
rámci Skupiny SAZKA Group nemá tento přístup řízení zajištěn přímo, lze tyto přístupy řízení kontinuity provozu
sdílet s ostatními pobočkami v rámci dané obchodní sítě. Selhání ze strany Skupiny SAZKA Group, co se týče v
řízení kontinuity provozu a nastavení plánů na obnovení provozu při krizových situacích, může mít materiální efekt
na obchodní podmínky, finanční situaci a následně i na výsledek hospodaření Skupiny SAZKA Group.
(n) Zásadní část nákladů Skupiny SAZKA Group je tvořena fixními náklady a pokles tržeb tedy může mít
významný dopad na ziskovost Skupiny SAZKA Group
Pro Skupinu SAZKA Group představují zásadní část celkových nákladů fixní náklady, které se skládají zejména z
nákladů na informační technologie, nájmy a osobní náklady zaměstnanců a managementu. Případný pokles v tržbách
z jakéhokoli důvodu tak bude mít významný vliv na provozní část hospodaření, protože Skupina SAZKA Group
nebude mít možnost v tomto ohledu pružně zasáhnout do případné redukce nákladů. Tento jev bude mít vliv na
obchodní aktivity, finanční situaci a hospodaření Skupiny SAZKA Group.
(o) Operační systémy a sítě Skupiny SAZKA Group budou i nadále vystaveny rizikům spojeným s technickými
chybami a narušením počítačové bezpečnosti
Schopnost Skupiny SAZKA Group úspěšně provozovat a řídit hry je založena na spolehlivosti sítě a bezpečném
provozu hardwaru, softwaru i technické infrastruktury a telekomunikační infrastruktury. Operační systém Skupiny
SAZKA Group je zabezpečen pomocí externích databázových počítačových serverů/záložních bezpečnostních kopií i
prostřednictvím jiných opatření. Jakákoli porucha systému nebo omezený provoz by mohla vést k poklesu účinnosti
nebo ke ztrátě těchto služeb.
Kromě toho je operační systém Skupiny SAZKA Group nadále vystaven hrozbě technických poruch nebo přerušení
provozu v důsledku lidské chyby, systémových provozních chyb, živelných pohrom, sabotáže, počítačových virů a
jiných podobných událostí, i když Skupina SAZKA Group zavedla bezpečnostní protiopatření. Každé takové
přerušení, provozní chyba nebo kybernetické narušení bezpečnosti by mohlo přinést dodatečné náklady, zapříčinit
poškození obchodní pověsti Skupiny SAZKA Group, udělení sankcí a snižovat tak výnosy Skupiny SAZKA Group.
Následně by to mohlo mít negativní vliv na podnikatelské aktivity Skupiny SAZKA Group, její finanční výsledky a
schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(p) Skupina SAZKA Group je ovlivněna rizikem možného úniku dat
Skupina SAZKA Group a její entity podléhají regulaci spojené s používáním osobních údajů zákazníků a jejich údajů
o debetních a kreditních kartách. Skupina SAZKA Group pracuje s osobními údaji svých klientů (např. jméno,
adresa, datum narození, bankovní údaje, debetní i kreditní karty, herní historie). Část obchodních aktivit tedy musí
být nastavena v souladu s pravidly na ochranu dat s ohledem na příslušné právní normy, ať již ze strany EU, nebo
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jednotlivých států. Tato zákonná pravidla určují Skupině SAZKA Group možnost sbírat a využívat osobní informace
o existujících i potenciálních zákaznících, které může Skupina SAZKA Group a její entity využívat i v rámci
marketingových aktivit.
Skupina SAZKA Group je též závislá na smluvních vztazích s třetími stranami a svými zaměstnanci, kteří spravují
databáze osobních údajů. Skupina SAZKA Group si je vědoma rizika plynoucího z možnosti ztráty dát a jeho vlivu.
Z tohoto důvodu skupina SAZKA Group monitoruje a chrání tok dát pomocí příslušných systémů a interních
procedur tak, aby bylo riziko možného úniku dat eliminováno. Avšak i navzdory těmto opatřením, která Skupina
SAZKA Group v tomto ohledu implementuje, nelze vyloučit selhání v oblasti ochrany dat o zákaznících a jejich
platebních údajů. Pochybení Skupiny SAZKA Group v této fázi by znamenalo postih ze strany příslušných
regulátorů i poškození pověsti Skupiny SAZKA Group v očích zákazníka, což může mít materiální efekt na
obchodní aktivity, finanční situaci a hospodářský výsledek Skupiny SAZKA Group.
(q) Skupina SAZKA Group je částečně závislá na provozování sportovního sázení, přičemž tento segment je
významně ovlivněn vývojem sportovních událostí v průběhu kalendářního roku
Provozování sportovního sázení je jeden z důležitých produktů, které nabízí Skupina SAZKA Group svým
zákazníkům. Sportovní sázení je závislé nad počtu sportovních událostí, které se mohou organizovat buď v
pravidelné frekvenci, nebo úplně náhodně. Dále je sportovní sázení závislé na vývoji sportovních výkonů
jednotlivých sportovců. Riziko v tomto případě plyne z možného rušení sportovních zápasů, pochybení na straně
sportovních týmů nebo sportovců, nevydařené kvalifikace do soutěží, dopingových afér, a podobně. Tyto negativní
aspekty mají vliv na vývoj vnímaní loterního a herního sektoru širokou veřejností, což se může odrazit ve vývoji
tržeb, na hospodářském výsledku a finanční pozici Skupiny SAZKA Group a následné neschopnosti plnit své
závazky.
(r)

Rozvíjení sportovního sázení je závislé na udržování partnerství se sportovními asociacemi, kluby a státními
orgány z oblasti sportu

Úspěšnost obchodních aktivit Skupiny SAZKA Group je závislá na udržování dobrých vztahů s příslušnými státními
orgány řídícími agendu sportu, sportovními asociacemi, federacemi a kluby. Integrita sportovního sázení s pravidly a
regulacemi sportovního odvětví je pro Skupinu SAZKA Group podstatným faktorem, který ovlivňuje rozvoj
obchodních aktivit Skupiny SAZKA Group. Skupina SAZKA Group podporuje oblast sportu v jeho rozvoji pomocí
finanční podpory nebo sponzoringu konkrétních akcí. Selhání spolupráce s výše uvedenými entitami může mít
negativní dopad na publicitu Skupiny SAZKA Group. Což následně může mít materiální efekt na obchodní a
finanční situaci Skupiny SAZKA Group.
(s)

Skupina SAZKA Group je vystavena rizikům, která se vztahují k závislosti na síti agentů provozujících
terminály

Společnosti ve Skupině SAZKA Group přijímají sázky od tipujících prostřednictvím autorizovaných prodejních
terminálů, s nimiž uzavřely smlouvu o obchodním zastoupení. Odpovědnost provozovatelů prodejních míst zahrnuje
přijímání sázkových vkladů od zákazníků, výplatu drobných výher, poskytování informací, podporu prodeje a
vyřizování stížností a reklamací. Přestože je Skupina SAZKA Group přesvědčena, že vztah s jejími agenty je obecně
dobrý, neexistuje žádná záruka, že tyto příznivé vztahy budou pokračovat i v budoucnosti. Případné narušení vztahu
s agenty může mít negativní dopad na provozní činnost, finanční výkonnost, provozní výsledky, a následně i na
schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(t)

Riziko související s lokalitami, kde Skupina SAZKA Group provozuje kasina a VLT

Vhodný výběr lokality ve vztahu k typu provozované aktivity je důležitým faktorem ziskovosti Skupiny SAZKA
Group. Lokality, v nichž Skupina SAZKA Group provozuje své aktivity, jsou vystaveny riziku úpadku, změnám
regulace na lokální úrovni (nebo v rámci sousedních lokalit), poklesu obliby lokality mezi spotřebiteli a dalším
faktorům. Rozhodující část aktivit Skupiny SAZKA Group navíc probíhá v pronajatých prostorách, a tudíž existuje
riziko narušení vztahů s pronajímateli, nárůstu nájemného, či vypovězení nájemní smlouvy. Pokud Skupina SAZKA
Group neodhadne správně vhodnost lokality či nebude schopna se změnám lokalit adekvátně přizpůsobit, může se to
negativně promítnout do její hospodářské a finanční situace.
(u) Neschopnost přilákat, zaškolit nebo udržet si kvalifikované zaměstnance by mohla mít významný negativní
vliv na podnikání, finanční výkonnost, provozní výsledky a vyhlídky provozních Dceřiných společností, a tedy
i Skupiny SAZKA Group
Schopnost Skupiny SAZKA Group a jejích Dceřiných společností plnit své dlouhodobé strategie závisí na schopností
a výkonnosti jejich zaměstnanců. Ztráta klíčových zaměstnanců a neschopnost přilákat, zaškolit nebo udržet si
přiměřeně kvalifikované zaměstnance na pozicích, které vyžadují technické zázemí, může ovlivnit schopnost
Skupiny SAZKA Group plnit dlouhodobou strategii a může mít významný negativní vliv na provozní činnost,
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finanční výkonnost, provozní výsledky a vyhlídky dané Dceřiné společnosti a následně i na schopnost Ručitele plnit
závazky z finanční záruky.
Skupina SAZKA Group využívá pro stanovování a vypisování kurzů činností bookmakerů a při řízení závazků
využívá zručnosti příslušných risk manažerů. Přestože Skupina SAZKA Group disponuje týmem, který těží ze svých
bohatých zkušeností a znalostí, nelze zaručit vyloučení případných pochybení, která se mohou týkat nesprávně
nastaveného procesu stanovovaní a vypisování kurzů nebo pochybení na straně řízení rizik. Tyto negativní aspekty
mohou mít za následek materiální dopad na obchodní a provozní aktivity Skupiny SAZKA Group.
Rozvoj aktivit a strategie
(v) Skupina SAZKA Group může selhat při získání očekávaných přínosů z existujících nebo budoucích
strategických investic a partnerství
Skupina SAZKA Group selektivně investuje do nových příležitostí a zkoumá strategická partnerství a spojenectví jak
prostředek k získání přístupu k novým obchodním příležitostem a know-how. Výsledky partnerství budou záviset
kromě jiného na schopnosti Skupiny SAZKA Group lokalizovat a vyhodnotit potenciální partnery, investice, jejich
financování i úspěšně dokončit jejich integraci. I když se Skupina SAZKA Group snaží zajistit, aby její akcionáři
nebo partneři jednali v souladu s vysokými profesionálními a etickými normami, nemůže zaručit, že její akcionáři a
partneři budou vždy udržovat tak vysoké standardy.
Dále je nutno vnímat i riziko případné změny akcionářské struktury, které může vyvolat změnu kontrolních podílů a
strategie Skupiny SAZKA Group, což může mít negativní vliv na hospodářské výsledky a zapříčinit tak ztíženou
schopnost nebo neschopnost splnit své finanční závazky, což může následně negativně ovlivnit schopnost Ručitele
plnit závazky z finanční záruky.
(w) Skupina SAZKA Group může v budoucnosti uskutečnit významné akvizice, což představuje riziko toho, že se
jí nemusí podařit úspěšně integrovat a řídit nabyté subjekty a že se podniku nemusí podařit realizovat
předpokládané synergie, možnosti růstu a další očekávané přínosy, nebo že v důsledku těchto přírůstků nebo
akvizic mohou vzniknout neočekávané náklady
Skupina SAZKA Group může v budoucnosti realizovat další akvizice. Nelze zaručit, že plány na expanzi nebudou
mít negativní vliv na existující společnosti. Kromě toho všechny budoucí akvizice společností nebo zařízení by
mohly představovat množství dodatečných rizik, včetně problémů s účinnou integrací společností, neschopností
udržet si klíčové obchodní vztahy z období před akvizicí, zvýšenými provozními náklady, vystavením
neočekávaným závazkům a obtížemi s realizací plánovaných zvýšení efektivity, synergií a úspor nákladů, přičemž
každý z uvedených faktorů může mít významný nepříznivý vliv na podnikání, finanční situaci, výsledky činností,
peněžní toky, vyhlídky Skupiny SAZKA Group a následně i na schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
Kromě toho získané společnosti nemusí dosáhnut úrovně výnosů, zisku nebo produktivity, které se od nich
očekávají. Nelze zaručit, že minulé nebo budoucí akvizice budou přispívat k růstu výnosů nebo jinak splňovat
provozní nebo strategická očekávání. Jestliže se nepodaří úspěšně začlenit a/nebo řídit kteroukoli získanou
společnost, nemusí transakce dosáhnut žádoucí výhody. Některé z nových akvizic mohou představovat nová rizika
nebo nárůst rizik jako jsou ta, kterým Skupina SAZKA Group momentálně čelí. Je možné, že Skupina SAZKA
Group nebude schopna tato rizika řídit a pozornost vedení se může ubírat jiným směrem, než jsou aktuální
podnikatelské zájmy. Jakékoli z uvedených rizik by mohlo mít nepříznivý vliv na podnikání, finanční situaci,
výsledky hospodaření, peněžní toky, vyhlídky Skupiny SAZKA Group a následně i na schopnost Ručitele plnit
závazky z finanční záruky.
V souvislosti se zvyšováním podílu v společnosti CASINOS AUSTRIA v současnosti (k datu vyhotovení tohoto
Prospektu) Ručitel uskutečňuje kroky k získání všech potřebných regulačních schválení. Přestože Ručitel již získal
některá důležitá regulační schválení, neexistuje záruka, že dostane všechna potřebná schválení, a že zvýšení podílu
úspěšně dokončí. Pokud by k zvýšení podílu nedošlo, může to mít negativní vliv na budoucí růst a rozvoj Skupiny
SAZKA Group.
(x) Předakviziční investiční prověrka nemusí odhalit všechny skutečnosti a rizika cílové společnosti
Po uskutečnění akvizice může Skupina SAZKA Group též odhalit určité skutečnosti, které před akvizicí
nepředpokládala. Vzhledem k omezenému času nebo omezenému přístupu k cílové společnosti a k jejím výkazům
není vždy možno vykonat před uskutečněním akvizice dostatečnou hloubkovou prověrku, což může znemožnit zjistit
hodnotu nebo dosáhnut strategický cíl, který se při této investici očekával, nebo může mít za následek potřebu
nepředvídaných kapitálových výdajů. Navíc historické účetní knihy, záznamy a smlouvy získaných nebo nově
konsolidovaných podniků mohou být neúplné a Skupina SAZKA Group si nemůže být jista, že všechna podniková a
jiná opatření byla zaznamenána nebo vykonána tak, jak to vyžadují příslušné právní předpisy. Tyto skutečnosti by
mohly mít nepříznivé důsledky, včetně možných sporů vyplývajících ze smluv. Výsledkem by mohl být nepříznivý
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vliv na podnikání, finanční situaci, výsledky hospodaření, peněžní toky, vyhlídky Skupiny SAZKA Group a následně
i na schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(y) Skupina SAZKA Group vznikla ve své existující formě jen nedávno jak výsledek série akvizic uskutečněných
v nedávných letech a existuje riziko, že Skupina SAZKA Group nemusí být schopna pokračovat v dalším
zvyšování podílu a kontroly a v úspěšné integraci a řízení provozních Dceřiných společností, které tvoří
Skupinu SAZKA
Skupina SAZKA Group vznikla v roce 2016 spojením loterních a herních aktivit společností ze skupin KKCG a
EMMA. Skupina SAZKA Group je největším poskytovatelem číselných loterií v Evropě. Je přítomna na klíčových
trzích v kontinentální Evropě, kde jsou loterie pod soukromou správou.
Navzdory tomu, že Skupina SAZKA Group uplatnila sérii intenzivních interních kontrol a strategií řízení rizik
na snížení provozních rizik, postupující expanze jejího podnikání vyžaduje dostatečné manažerské a provozní
znalosti na zajištění efektivního systému řízení. Skupina SAZKA Group se musí starat o stále rostoucí základnu
zákazníků, zhotovitelů, poskytovatelů služeb, úvěrujících institucí a jiných třetích osob. Na to je zapotřebí, aby
Skupina SAZKA Group dále monitorovala a posilovala své funkce a kontroly k zajištění plnění zákonem
stanovených regulačních a smluvních povinností.
Nelze zaručit, že opatření podniknutá za účelem zvýšení a řízení jejího budoucího růstu budou účinná, což může
následně negativně ovlivnit schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(z)

Skupině SAZKA Group se nemusí dařit úspěšně realizovat klíčové strategie

Ke klíčovým strategiím Skupiny SAZKA Group patří dvě hlavní oblasti:
•

organický růst prostřednictvím rozšiřovaní zákaznického portfolia, zvyšovaní hodnoty značky, rozvíjení
distribuční sítě a podpory atraktivity služeb; a

•

akviziční růst prostřednictvím rozšiřovaní portfolií v rámci investování do nových aktiv, která jsou
charakteristická pozitivním a silným vývojem peněžních toků a zároveň zlepšují rizikový profil skupiny
SAZKA Group.

Skupina SAZKA Group čelí mnoha rizikům, která by mohla negativně ovlivnit její schopnost realizace těchto
klíčových strategií, ať již z regulačního nebo ekonomického pohledu. Jakýkoli neúspěch realizace klíčových strategií
by mohl mít závažný nepříznivý vliv na podnikání, finanční situaci, výsledky hospodaření, peněžní toky a vyhlídky
Skupiny SAZKA Group a ztížit tak schopnost nebo způsobit neschopnost splnit své finanční závazky, a tedy i
negativně ovlivnit schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(aa) Skupina SAZKA Group drží podíly v subjektech, v nichž vlastní méně než 100 % hlasovacích práv nebo které
neřídí, ani jinak neovládá, což představuje určitá rizika, a může se v budoucnosti zúčastnit dalších takových
dohod
Skupina SAZKA Group drží podíly v subjektech, v nichž vlastní méně než 100 % hlasovacích práv. V těchto
případech může být Skupina SAZKA Group závislá na schválení určitých záležitostí ze strany jiných akcionářů
těchto subjektů (na základě uzavřených akcionářských dohod, smluv o společném podniku nebo v důsledku
faktického poměru podílů na hlasovacích práv) nebo může být závislá na většinových partnerech těchto subjektů,
kteří nemusí mít úroveň zkušeností, odborných znalostí, lidských zdrojů, managementu nebo jiných faktorů,
potřebnou na jejich optimální provoz. Souhlas těchto jiných akcionářů a partnerů může být též nezbytný k dosažení
výplaty finančních prostředků z projektů nebo subjektů, nebo na transfer jejich účastí v projektech nebo subjektech.
Subjekty, kde Skupina SAZKA Group vystupuje s menšinovým podílem, podléhají riziku možného rozdílného
přístupu k předpokládaným strategiím a k řízení v porovnání se strategiemi a řízením Skupiny SAZKA Group.
Finanční výsledky některých společností (zejména společností OPAP) jsou k 31. 12. 2016 jsou plně konsolidovány v
konsolidované účetní závěrce společnosti SAZKA Group a.s., která však vlastní (přímo nebo nepřímo) jen menší než
100% obchodní podíl v těchto společnostech. Společnost SAZKA Group a.s. má tedy menší než 100% přístup
k EBITDA a hodnotě čistých aktiv těchto společností.
Jakýkoli výskyt těchto rizik by mohl mít nepříznivý vliv na účast Skupiny SAZKA Group v společnostech, v kterých
vlastní méně než 100 % hlasovacích práv, a tedy i na její podnikání, finanční situaci, výsledky činností, peněžní toky
a následně i na schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
Finanční rizika
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(bb) Skupina SAZKA Group je vystavena riziku kolísaní měnových kurzů, které může negativně ovlivnit její
ziskovost
Finanční výsledky Skupiny SAZKA Group mohou být kdykoli závažně nepříznivě ovlivněny kolísáním hodnoty
měn (především české koruny) ve vztahu k euru. Přestože Skupina SAZKA Group v současnosti vykazuje své
výsledky v eurech, realizuje část své obchodní činnosti v českých korunách. Proto je Skupina SAZKA Group
vystavená rizikům souvisejícím s kolísáním měn. Italské, řecké, rakouské a kyperské aktivity Skupiny SAZKA
Group se vedou především v eurech, zatímco česká činnost je vedena v českých korunách.
Vedení Skupiny SAZKA Group pravidelně kontroluje potenciální měnová rizika před uzavřením významných smluv
nebo obchodních transakcí. Navzdory přijatým opatřením nelze vyloučit ztráty z důvodu nepříznivých pohybů
měnových kurzů, které by mohl\ negativně ovlivnit podnikání Skupiny SAZKA Group, její ekonomické výsledky,
finanční situaci a v konečném důsledku schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(cc) Riziko úrokové sazby
Podnikání Skupiny SAZKA Group je vystaveno riziku kolísaní úrokových sazeb do té míry, že úročená aktiva
(včetně investic) a pasiva nabývají splatnost nebo jsou přeceněna v různé době nebo v různé výši. Časové období,
během nichž je úroková sazba finančního nástroje pevná, naznačuje, do jaké míry je tento nástroj vystaven riziku
úrokové sazby. Riziko v souvislosti se změnou tržních úrokových sazeb se vztahuje hlavně na dlouhodobé závazky
Skupiny SAZKA Group s pohyblivou úrokovou sazbou.
Skupina SAZKA Group uskutečňuje stresové testování za použití standardizovaného úrokového šoku, což znamená,
že se na úrokové pozice portfolií aplikuje okamžité snížení/zvýšení úrokových sazeb o +/- 0,45 %. Testování je
aplikováno konzistentně na všechny úvěry a půjčky, ať již s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou.
Navzdory všem opatřením nelze vyloučit ztráty z důvodu nepříznivých pohybů úrokových sazeb, které by mohly
negativně ovlivnit podnikání Skupiny SAZKA Group, její ekonomické výsledky, finanční situaci a v konečném
důsledku schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(dd) Úvěrové riziko
Úvěrové riziko je riziko finanční ztráty, která Skupině SAZKA Group hrozí, když zákazník nebo protistrana
v transakci s finančním nástrojem nesplní své smluvní závazky. Skupina SAZKA Group je vystavena úvěrovému
riziku hlavně v důsledku své provozní činnosti (především pohledávky z obchodních vztahů) a v důsledku své
finanční činnosti, včetně vkladů v bankách a finančních úvěrů poskytnutých třetím stranám a dalších finančních
nástrojů.
U finančních aktiv představuje maximální úvěrové riziko jejich účetní hodnota. Co se týče peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů, Skupina SAZKA Group má účty v prestižních bankách, kde se předpokládá minimální
riziko.
Jedním z hlavních nástrojů pro zmírnění úvěrového rizika v rámci běžné obchodní činnosti jsou kauce přijaté od
partnerů (zprostředkovatelů). Pohledávky vůči partnerům jsou sledovány managementem skupiny na pravidelné bázi.
Navzdory všem opatřením Skupiny SAZKA Group s cílem omezení následků úvěrového rizika může selhání
protistrany nebo protistran Skupiny SAZKA Group způsobit ztráty, které by mohly negativně ovlivnit podnikání
Skupiny SAZKA Group, její ekonomické výsledky, finanční situaci a v konečném důsledku schopnost Ručitele plnit
závazky z finanční záruky.
(ee) Riziko likvidity
Riziko likvidity je riziko, že Skupina SAZKA Group bude čelit problémům při plnění povinnosti spojené s jejími
závazky, které jsou vyrovnány poskytnutím hotovosti nebo jiného finančního aktiva.
Vedení Skupiny SAZKA Group minimalizuje riziko likvidity průběžným řízením a plánovaním svých budoucích
peněžních toků. Hlavním nástrojem plánování peněžních toků je tvorba střednědobého plánu, který je sestavován
každý rok vždy pro příslušný rok a následující tři roky. Peněžní toky pro nejblíže následující roky jsou potom
průběžně aktualizovány.
Součástí strategie řízení rizika likvidity je i skutečnost, že Skupina SAZKA Group drží část svých aktiv ve vysoce
likvidních prostředcích.
Navzdory všem opatřením nelze vyloučit, že Skupina SAZKA Group bude z výše uvedených důvodů čelit
nedostatku likvidity, který by mohl negativně ovlivnit podnikání Skupiny SAZKA Group, její ekonomické výsledky,
finanční situaci a v konečném důsledku schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
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(ff) Skupina SAZKA Group má významné dluhové závazky a je vázána restriktivními dluhovými dohodami
Podstatné závazky Skupiny SAZKA Group vyplývající z využívání pákového efektu a z dluhové služby mohou
nepříznivě ovlivnit její podnikání a znemožnit jí plnit závazky v souvislosti s její zadlužeností.
Úroveň zadluženosti Skupiny SAZKA Group by mohla mít závažné důsledky. Zejména by mohla:
•

zvýšit její vystavení riziku obecných ekonomických podmínek a podmínek v odvětví a omezit její flexibilitu
v reakci na ně;

•

požadovat od ní, aby věnovala značnou část svých peněžních toků z provozu na úhradu jistiny a úroků ze
zadluženosti, a snížila tak disponibilní peněžní toky a omezila možnost získat dodatečné financování na
provozní kapitál, investiční výdaje, akvizice, společné podniky a jiné všeobecné firemní účely;

•

omezit její možnosti vypůjčovat si dodatečné finance a zvýšit náklady na tyto půjčky;

•

omezit její možnost zkoumat obchodní příležitosti;

•

omezit její flexibilitu při plánovaní změn v jejím podnikání nebo její reakci na tyto změny v konkurenčním
prostředí a odvětvích, v nichž působí a konkurenčně ji znevýhodnit oproti její konkurentům v tom rozsahu,
němž nejsou tolik zadluženi nebo v němž mají větší finanční rezervy.

Ustanovení smluv o půjčkách zahrnují mnoho aktivních a pasivních povinností a omezení. Všechna tyto omezení
podléhají výjimkám a výhradám. Dohody, které se vztahují na Skupinu SAZKA Group, mohou omezit její schopnost
financovat své budoucí činnosti a kapitálové potřeby, využívat obchodní příležitosti a vykonávat činnosti, které
mohou být v jejím zájmu. Navíc mohou ustanovení některých smluv o půjčkách Dceřiných společností omezit
výplaty, které tyto společnosti platí společnosti SAZKA Group a.s.
To může mít významný nepříznivý vliv na schopnost Skupiny SAZKA Group plnit své dluhové závazky, a tedy i na
schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
(gg) Pojištění obchodních činností Skupiny SAZKA Group nemusí být dostačující
Skupina SAZKA Group uchovává v platnosti pojištění na částku, kterou považuje za odpovídající v rámci běžného
podnikání. I když je pojištění uzavřeno v souladu se standardy platnými v odvětví, nelze zaručit, že takové pojištění
bude dostačovat a poskytovat účinné krytí za všech okolností a vůči všem rizikům nebo odpovědnosti Skupiny
SAZKA Group. Náhrada škody nebo nároky třetích osob, které nejsou v plném rozsahu kryty pojištěním, mohou mít
závažný nepříznivý účinek na její podnikání, finanční situaci, výsledky hospodaření, peněžní toky a vyhlídky. Navíc
v důsledku rostoucích nákladů na pojištění a změn na pojistném trhu nemusí mít Skupina SAZKA Group nadále k
dispozici pojištění za podmínek podobných současným podmínkám, nebo je nemusí mít vůbec k dispozici.
(hh) Pokud nebude Skupina SAZKA Group nadále udržovat účinný systém vnitřních kontrol finančního
výkaznictví, nemusí vykazovat přesné finanční výsledky, ani úspěšně předcházet podvodům nebo jiným
nepříznivým transakcím
Skupina SAZKA Group podnikla přiměřené kroky k zavedení a uchovávání adekvátních postupů, systémů a kontrol,
které jí umožňují dodržovat její právní, regulační a smluvní povinnosti, včetně těch, které souvisejí s finančním
výkaznictvím. Skupina SAZKA Group pravidelně hodnotí účinnost struktury a fungování svého systému vnitřních
kontrol s cílem dosáhnout přiměřeného ujištění o tom, že (i) transakce se náležitě povolují; (ii) aktiva jsou chráněna
proti nepovolenému nebo neoprávněnému užívání, a že (iii) transakce jsou náležitě zaznamenány a vykázány, to vše
proto, aby finanční informace mohly být zpracovány v souladu s příslušnými účetními předpisy. Avšak jakýkoli
systém kontrol, bez ohledu na to, jak dobře je navržen a uplatňován, může poskytnout jen přiměřené a nikoli
absolutní ujištění o tom, že se jeho cíle plní. Navíc je struktura jakéhokoli kontrolního systému částečně založena na
určitých předpokladech, co se týče pravděpodobného výskytu budoucích událostí. Kvůli těmto a jiným inherentním
omezením kontrolních systémů není žádná záruka, že jakákoli struktura uspěje za všech potenciálních, jakkoli
vzdálených budoucích okolností. Přestože Skupina SAZKA Group zavedla sérii intenzivních vnitřních kontrol k
zajištění přesnosti a soustavnosti finančního vykazování a dalších souvisejících procesů, nemá integrované
informační systémy a každá Dceřiná společnost má svou vlastní účetní platformu a metodiku. Dceřiné společnosti
zpracovávají samostatné účetní závěrky podle platných místních účetních standardů pro zákonem stanovené účely.
Kromě toho, pokud Skupina SAZKA Group získá v budoucnosti nějaké společnosti, může mít obtíže se začleněním
těchto podniků do provozní skupiny a s přizpůsobením systému vnitřních kontrol takovým podnikům, což může
zvýšit riziko nepřesností ve finančním výkaznictví.
Nemožnost udržovat adekvátní systém vnitřních kontrol nebo produkovat včas přesné finanční informace by mohla
zvýšit provozní náklady a značně poškodit její schopnost provozovat obchodní činnost, což by mohlo mít závažný
nepříznivý vliv na její podnikání, finanční situaci, výsledky hospodaření, peněžní toky a vyhlídky a následně i na
schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
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Právní rizika / soudní spory
(ii) Skupina SAZKA Group je vystavena riziku porušení práv duševního vlastnictví
Skupina SAZKA Group drží práva k obchodním firmám, ochranným známkám, internetovým doménám, obchodním
tajemstvím, zákaznické databázi a dalším druhům duševního vlastnictví, které jsou důležité pro její existenci. Tato
aktiva se řídí právními normami, ustanoveními a smlouvami sloužícími k ochraně nehmotného majetku. Nelze
zajistit, že snaha ochránit svůj nehmotný majetek je adekvátní, nebo že nedojde k porušení práv duševního vlastnictví
Skupiny SAZKA Group. Vykonatelnost těchto práv spadá, vzhledem k mezinárodnímu působení, pod různé
jurisdikce a právní řády, které se liší svou vymahatelností a stupněm ochrany duševního vlastnictví.
Skupina SAZKA Group může také čelit nároku práv třetích stran, a tyto entity mohou trvat na určení šířky a platnosti
duševního vlastnictví. Právní proces v tomto ohledu je běžný u společností poskytujících své služby na internetu,
v oblasti technologie a online loterním a herním prostředí. Tyto spory mohou vést k nákladům na právní zastoupení,
náhradu škod, změnu značky, nutnosti navrhnout nové produkty a služby, koupi nových licencí od třetích stran, nebo
ke změně řízení Skupiny SAZKA Group s ohledem na obchodní činnost, což následně bude mít dopad na hodnotu
značky, na obchodní aktivity, finanční situaci a hospodaření Skupiny SAZKA Group.
(jj) Skupina SAZKA Group je účastníkem soudních a rozhodčích řízení s potenciálně nepříznivým vlivem
Skupina SAZKA Group je účastníkem různých soudních a rozhodčích řízení. Kromě potenciálního finančního rizika,
jemuž Skupina SAZKA Group může čelit ve vztahu k těmto řízením, může úspěšné i neúspěšné soudní nebo
rozhodčí řízení závažným způsobem ovlivnit schopnost podnikaní, pověst Skupiny SAZKA Group na trhu nebo
vztah s odběrateli nebo dodavateli, kteří s ní mohou přestat obchodovat.
Pokud nebude Skupina SAZKA Group schopna vytvořit dostatečné rezervy nebo posoudit pravděpodobný výsledek
jakéhokoli řízení, mohlo by to mít závažný nepříznivý účinek na podnikání, finanční situaci, výsledky hospodaření,
peněžní toky, vyhlídky Skupiny SAZKA Group i na schopnost Ručitele plnit závazky z finanční záruky.
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3.

RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K DLUHOPISŮM

Rizika spojená s Dluhopisy zahrnují zejména následující rizikové faktory:
(a)

Všeobecná rizika spojená s Dluhopisy

Potenciální investor do Dluhopisů si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost takové investice. Každý investor
by měl především:
-

mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění Dluhopisů, výhod a rizik investice do Dluhopisů a
zhodnotit informace v tomto Prospektu (včetně jeho případných dodatků);

-

mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích na ocenění a přístup k nim, a to vždy v kontextu své
konkrétní finanční situace, investice do Dluhopisů a její dosahu na jeho celkové investiční portfolio;

-

mít dostatečné finanční prostředky a likviditu na to, aby byl připraven nést všechna rizika investice do
Dluhopisů;

-

zcela rozumět podmínkám Dluhopisů (především Emisním podmínkám a tomuto Prospektu, včetně jeho
případných dodatků) a být obeznámen s chováním a vývojem jakéhokoli příslušného ukazatele a finančního
trhu; a

-

být schopen odhadnout (buď sám nebo s pomocí finančního poradce) možné scénáře dalšího vývoje
ekonomiky, úrokových sazeb a jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho
schopnost nést možná rizika.

Nevhodnost investice potenciálního investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou
hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů.
(b)

Dluhopisy jako komplexní finanční nástroj

Dluhopisy představují komplexní finanční nástroj. Investoři obvykle nekupují komplexní finanční nástroje jako své
jediné investice. Investoři nakupují komplexní finanční nástroje s posouzeným rizikem, jehož úrovně si jsou vědomi,
s cílem snížit nebo zvýšit výnos svých celkových portfolií. Potenciální investor by neměl investovat do Dluhopisů,
které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které vykoná sám nebo společně s finančním
poradcem) vývoje výnosu Dluhopisu za měnících se podmínek determinujících hodnotu Dluhopisů a dopadu, který
bude mít taková investice na investiční portfolio potenciálního investora. Nevhodnost investice potenciálního
investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů.
(c)

Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem

Neexistuje žádné významné právní omezení, týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího nepodřízeného
dluhového financování Emitenta (kromě omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího
dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že v případě konkurzního nebo podobného řízení
budou pohledávky Majitelů Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového
dluhového financování nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že by se Emitent mohl
dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů.
(d)

Riziko likvidity

Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu BCPB. Bez ohledu na přijetí
Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu neexistuje jistota, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s
Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Skutečnost, že Dluhopisy se mohou přijmout
k obchodování na regulovaném trhu, nemusí nutně vést k vyšší likviditě takových Dluhopisů oproti Dluhopisům
nepřijatým k obchodování na regulovaném trhu. V případě Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném
trhu může být naopak složitější takové Dluhopisy ocenit, což může mít negativní vliv na jejich likviditu. Na
případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen Dluhopisy kdykoli prodat za adekvátní tržní cenu.
(e)

Riziko rozhodnutí Emitenta o splácení celé nebo části jmenovité hodnoty (amortizace) přede Dnem
konečné splatnosti Dluhopisů

Emitent má právo rozhodnout o splacení části (nebo celé) jmenovité hodnoty všech doposud nesplacených
Dluhopisů před jejich konečnou splatností, a to nejdříve k 12. 12. 2018. Emitent je oprávněn vykonat amortizaci
opakovaně (až celkem v 16 termínech). Pokud Emitent rozhodne přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů
o splacení celé nebo části jmenovité hodnoty (amortizaci), je Majitel Dluhopisů vystaven riziku nižšího než
předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného částečného splacení. Emitent může například vykonat toto
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své právo, když se výnos srovnatelných dluhopisů na kapitálových trzích sníží, což znamená, že investor může být
schopen reinvestovat splacené výnosy jen do dluhopisů s nižším výnosem.
(f)

Poplatky

Celková návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněna úrovní poplatků účtovaných obchodníkem s cennými
papíry nebo jiným zprostředkovatelům koupě/prodeje Dluhopisů a/nebo účtovaných relevantním zúčtovacím
systémem, používaným investorem. Taková osoba nebo instituce si může účtovat poplatky za zřízení a vedení
investičního účtu, převody cenných papírů, služby spojené s úschovou cenných papírů apod. Emitent proto budoucím
investorům do Dluhopisů doporučuje, aby se obeznámili s podklady, na jejichž základě se budou účtovat poplatky
v souvislosti s Dluhopisy. Tato skutečnost může mít z pohledu investora negativní vliv na předpokládaný výnos z
Dluhopisů.
(g)

Riziko nesplacení

Dluhopisy podléhají riziku nesplacení, stejně jako jakýkoli jiný dluh. Za určitých okolností může dojít k tomu, že
Emitent nebude schopen vyplácet výnosy z Dluhopisů a při odkoupení může být hodnota pro Majitele Dluhopisů
nižší než výška původní investice do nich, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová.
(h)

Zdanění

Potenciální kupující nebo prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi skutečnosti, že mohou být nuceni zaplatit
daně nebo jiné poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, v němž dochází k převodu Dluhopisů, nebo jehož
jsou občany nebo rezidenty, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí být k dispozici
žádná oficiální stanoviska daňových úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům, jako jsou dluhopisy.
Potenciální investoři by se při získaní, prodeji nebo splacení těchto Dluhopisů neměli spoléhat na stručné shrnutí
daňových otázek obsažených v tomto Prospektu, ale co se týče jejich individuálního zdanění, měli by jednat podle
doporučení svých daňových poradců. Ke zvážení investice podle rizik uvedených v této části by mělo dojít
minimálně po zvážení kapitoly „Zdanění ve Slovenské republice“ tohoto Prospektu. Stejně mohou případné změny
daňových předpisů způsobit, že výsledný výnos z Dluhopisů může být nižší, než Majitelé Dluhopisů původně
předpokládali, a/nebo že Majiteli Dluhopisů se může při prodeji nebo splatnosti Dluhopisů vyplatit nižší částka, než
původně předpokládal.
(i)

Inflace

Potenciální kupující nebo prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi skutečnosti, že Dluhopisy neobsahují
protiinflační doložku, a že reálná hodnota investice do Dluhopisů může klesat s tím, jak inflace snižuje hodnotu
měny. Inflace též způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů. Pokud výše inflace překročí výši nominálních
výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní.
(j)

Měnové riziko

Pokud je Dluhopis emitován v jiné měně než domácí měna Majitele Dluhopisu, investice může v případě
nepříznivého pohybu směnného kurzu měny ztratit svou hodnotu.
Podobná hodnota na Vázaném účtu (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) může být nižší z důvodu
denominace kupní ceny za Akcie v jiné měně než EUR. Hodnota na Vázaném účtu tak může být vystavena riziku
v případě nepříznivého pohybu směnného kurzu měny.
(k)

Zákonnost koupě

Potenciální kupující Dluhopisů (hlavně zahraniční osoby) by si měli být vědomi skutečnosti, že koupě Dluhopisů
může být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Emitent nemá ani nepřebírá
odpovědnost za zákonnost nabytí Dluhopisů potenciálním kupujícím Dluhopisů, ať již podle zákonů státu
(jurisdikce) jeho založení, resp. jehož je rezidentem, nebo státu (jurisdikce), kde aktivně vykonává činnost (pokud se
liší). Potenciální kupující se nemůže při svém rozhodování o zákonnosti nabytí Dluhopisů spoléhat na Emitenta. Tato
skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů.
(l)

Změna práva

Emisní podmínky Dluhopisů se řídí slovenským právem platným k datu tohoto Prospektu. Finanční záruka se řídí
českým právem platným k datu tohoto Prospektu. Nelze poskytnout žádnou záruku týkající se důsledků jakéhokoli
soudního rozhodnutí nebo změny příslušného rozhodného (slovenského nebo českého) práva nebo úřední praxe po
datu tohoto Prospektu.
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S účinností od 1.1. 2014 došlo v České republice k rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva, především nabyl
účinnost nový občansky zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a
mnoho dalších souvisejících právních předpisů, které se budou vztahovat na Emitenta i Ručitele a vztahy mezi
Emitentem a Ručitelem a Majiteli Dluhopisů (včetně realizace finanční záruky). Nové právní předpisy kromě jiného
představily řadu nových právních institutů, do značné míry změnily koncept absolutní a relativní neplatnosti
právních úkonů a kogentnosti a dispozitivnosti právních norem. Vzhledem na relativně krátký časový odstup mezi
účinností nových právních předpisů a Datem emise neexistuje k novým institutům a právním situacím relevantní
rozhodovací praxe soudů a právní výklady a komentáře k jednotlivým ustanovením nových právních předpisů se v
mnohých případech významně liší. Absence relevantní judikatury a neustálenost výkladů nových právních předpisů
– a z toho vyplývající právní nejistota – může mít negativní vliv na splnění dluhů vyplývajících z Dluhopisů.
(m)

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou

Majitel Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny
(růstu) tržních úrokových sazeb. Zatímco jmenovitá úroková sazba stanovená v Emisních podmínkách je během
existence Dluhopisů fixovaná, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu („tržní úroková sazba“) se zpravidla
denně mění. Se změnou tržní úrokové sazby se také mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale opačným
směrem. Pokud se tedy tržní úroková sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou zpravidla klesne na
úroveň, kdy je výnos takového Dluhopisu přibližně stejný jako tržní úroková sazba. Pokud se tržní úroková sazba
naopak sníží, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou se zpravidla zvýší na úroveň, kdy je výnos takového
Dluhopisu přibližně stejný jako tržní úroková sazba.
(n)

Riziko refinancování

Emitent čelí i riziku, že aktuální nebo budoucí dluhové financování nebude nejpozději k datu splatnosti obnoveno
nebo refinancováno. Vzhledem k podmínkám, které převládají na kapitálových trzích, není rovněž vyloučeno, že
Emitent nebude schopen refinancovat své současné a budoucí dluhy za příznivých podmínek. Pokud by Emitent
nebyl schopen refinancovat své dluhy za přijatelných podmínek, nebo by refinancování nebylo vůbec možné, mohl
by být Emitent nucen prodávat svá aktiva za nevýhodných podmínek, případně snížit nebo pozastavit činnost, což by
se nepříznivě projevilo na ekonomické situaci Emitenta.
(o)

Riziko nepředvídatelné situace

Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa nebo jiný negativní vliv nefinančního charakteru apod.), která způsobí
poruchy finančních trhů nebo 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 dlužné částky vyplývající z Dluhopisů. Dále může být hodnota Dluhopisů a
jakékoli příjmy z nich ovlivněny globální událostí (politickou, ekonomickou nebo jiné povahy), k níž dojde v jiném
státě, než v němž se Dluhopisy vydávají a obchodují.
(p)

Riziko rozdílnosti podmínek a ceny za Dluhopisy při souběžné primární/sekundární veřejné nabídce

Podmínky primární veřejné nabídky (uskutečňované Emitentem prostřednictvím Hlavního manažera) a sekundární
veřejné nabídky (uskutečňované Hlavním manažerem a dalšími vybranými finančními zprostředkovateli), pokud se
budou nabídky vykonávat souběžně, se mohou lišit (včetně ceny a poplatků účtovaných investorovi). V případě, že
investor upíše, resp. koupí, Dluhopisy za vyšší cenu (cenou se rozumí buď emisní kurz v primární nabídce, nebo
kupní cena v sekundární nabídce), nese riziko, že celková výnosnost jeho investice bude nižší, než kdyby upsal, resp.
koupil Dluhopisy za cenu nižší. Do ceny a její celkové výše se dále mohou promítnout i poplatky Hlavního manažera
nebo třetích stran spojené s veřejnou nabídkou (primární či sekundární) a evidencí o Dluhopisech, které se účtují
investorovi.
(q)

Riziko podřízenosti

Podle Zákona o konkurzu jakýkoli závazek Emitenta, jehož věřitelem je nebo kdykoli během jeho existence byla
osoba, která je nebo byla spřízněnou osobou Emitenta ve významu podle § 9 Zákona o konkurzu (dále jen
„Spřízněný závazek“) (i) bude v konkurzu na majetek Emitenta vedeném ve Slovenské republice automaticky na
základě zákona podřízen všem ostatním nepodřízeným závazkem Emitenta, přičemž k jeho zajištění se nepřihlíží, a
takový Spřízněný závazek nebude uspokojen dříve, než budou uspokojeny všechny ostatní nepodřízené závazky
Emitenta vůči věřitelům, kteří si své pohledávky přihlásili do konkurzu na majetek Emitenta a k zajištění se
nepřihlíží; (ii) v restrukturalizaci Emitenta nemůže být Spřízněný závazek uspokojen stejným nebo lepším způsobem
než jakýkoli jiný nepodřízený závazek Emitenta vůči věřitelům, kteří si své pohledávky přihlásili do restrukturalizace
Emitenta. Vzhledem ke znění Zákona o konkurzu může uvedené znamenat, že věřitelem Spřízněného závazku se
může stát i Majitel Dluhopisů, který sám není spřízněn s Emitentem, kdy nabude Dluhopis, který kdykoli v minulosti
byl ve vlastnictví osoby spřízněné s Emitentem. Uvedené neplatí pro pohledávky věřitele, který není spřízněn s
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úpadcem a v době nabytí spřízněné pohledávky (tj. pohledávky vyplývající ze Spřízněného závazku) nevěděl a ani
při vynaložení odborné péče nemohl vědět, že nabývá Spřízněnou pohledávku. Předpokládá se, že věřitel pohledávky
z Dluhopisu nabyté na základě obchodu na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo
obdobném zahraničním organizovaném trhu, o spřízněnosti pohledávky nevěděl.
Dalším potenciálním rizikem je posouzení Emitenta jako spřízněné osoby vůči sobě samému ve významu podle § 9
Zákona o konkurzu. Emitent může nabýt Dluhopisy, přičemž tyto automaticky nezaniknou, pokud o jejich zániku
nerozhodne Emitent. Zákon o konkurzu neodpovídá výslovně na otázku, zda může být Emitent sám sobě spřízněnou
osobou. I když takový výklad je málo pravděpodobný, nelze úplně vyloučit, že by soud mohl považovat Emitenta za
spřízněnou osobu a způsobit tak podřízenost některých Dluhopisů.
(r)

Omezení finanční záruky, závazky z finanční záruky nejsou zabezpečeny

Lhůta platnosti a výše finanční záruky je omezena způsobem uvedeným v textu finanční záruky. V případě
konkurzního řízení na osobu Ručitele budou mít Majitelé dluhopisů v porovnání s tzv. zajištěnými věřiteli slabší
postavení, protože zajištění věřitelé mají zejména právo, aby jejich zajištěná pohledávka byla uspokojena z výtěžku
zpeněžení věci, kterou byla zajištěna. Pohledávky nezajištěných věřitelů se tak v zásadě uspokojují ze zpeněžení
majetku, který nebyl předmětem zajištění, a až po uspokojení pohledávek stanovených českým insolvenčním
zákonem, a to poměrně, pokud výnos ze zpeněžení není dostatečný na plné uhrazení všech nezajištěných pohledávek.
V případě, že nastane případ porušení povinnosti podle Emisních podmínek, je předpokladem pro uplatnění práv
z finanční záruky zejména skutečnost, že schůze Majitelů Dluhopisů svolaná s ohledem k této situaci bude
usnášeníschopná a rozhodne o předčasném splacení Dluhopisů (a Emitent tyto závazky z předčasně splacených
Dluhopisů nesplní řádně a včas). Existuje tedy riziko, že pokud nebude schůze Majitelů Dluhopisů ani opakovaně
usnášeníschopná, nebude mít takovýto Majitel Dluhopisů možnost vymáhat účinně svá práva z finanční záruky
poskytnuté Ručitelem a jeho pohledávky nemusí být Ručitelem uspokojeny. Dále existuje riziko, že Majitel
Dluhopisů, který se této schůze nezúčastnil nebo byl přehlasovaný ve věci volby společného zástupce, se bude muset
řídit rozhodnutím schůze o zvolení společného zástupce Majitelů Dluhopisů, který bude v případě předčasné
splatnosti z důvodu, že nastal případ porušení povinností, jako jediný oprávněn uplatňovat jménem a na účet všech
Majitelů Dluhopisů práva spojená s uplatněním práv z finanční záruky vůči Ručiteli - tato skutečnost může být v
rozporu s individuálními zájmy Majitelů Dluhopisů a může ohrozit včasné uspokojení jejich pohledávek z
Dluhopisů. Pro vyloučení pochybností, každý Majitel Dluhopisů, který bude na schůzi hlasovat za předčasné
splacení Dluhopisů, ale schůze ho svým rozhodnutím přehlasuje, bude moct účinně uplatňovat svá práva na
předčasné splacení jeho Dluhopisů plynoucí z finanční záruky poskytnuté Ručitelem samostatně.
(s)

Zajištění finanční zárukou nemusí postačovat na pokrytí všech dluhů z Dluhopisů

Ačkoli Ručitel poskytuje finanční záruku za závazky Emitenta do výše 250.000.000 (dvěstě padesát miliónů) eur,
což představuje 125 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise (tj. nejvyšší sumy jmenovitých hodnot
Dluhopisů). Existuje riziko, že v případě realizace finanční záruky nebudou moci být všechny splatné pohledávky
Majitelů Dluhopisů vůči Emitentovi (tj. pohledávky na zaplacení jmenovité hodnoty a přirostlého a dosud
nevyplaceného úrokového výnosu) uspokojeny v plné výši.
Plnění z finanční záruky je omezeno na aktiva Ručitele, která budou k dispozici k okamžiku plnění z finanční záruky.
Hodnota aktiv Ručitele je do značné míry závislá na příjmech od Dceřiných společností Skupiny SAZKA Group.
Hodnota aktiv Ručitele může v důsledku různých faktorů v době dále kolísat a může být v okamžiku realizace
finanční záruky nižší, než je objem splatných pohledávek z Dluhopisů (tj. hlavně jejich jmenovitá hodnota a přirostlý
a dosud neuhrazený výnos).
Plnění z finanční záruky může být dále omezeno v případě, kdy se Ručitel dostane do úpadku v souladu s
příslušnými právními předpisy upravujícími insolvenci. Nedostatek disponibilních aktiv nebo insolvence Ručitele
může významně omezit možnost Majitelů Dluhopisů uspokojit své nároky z finanční záruky. Existuje tedy riziko, že
v případě realizace finanční záruky nebudou finanční prostředky určeny k distribuci Majitelům Dluhopisů postačovat
na pokrytí jejich splatných pohledávek vůči Emitentovi.
(t)

Riziko neúčinnosti finanční záruky

Slovenské právní předpisy stanovují určité podmínky, za nichž mohou být právní úkony dlužníka neúčinné vůči
třetím osobám (věřitelům dlužníka). Obecně neúčinný může být úkon, kterým dlužník omezuje možnost uspokojení
věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Neúčinné jsou zejména právní úkony bez přiměřeného
protiplnění, právní úkony zvýhodňující věřitele či právní úkony úmyslně zkracující uspokojení věřitele. Převzetím
finanční záruky se Ručitel zavazuje, že splní závazky Emitenta, který je jeho Dceřinou společností, a s nímž tvoří
konsolidační celek.
Pokud by slovenský konkurzní soud na základě návrhu konkurzního správce rozhodl, že protiplnění z finanční
záruky je v nepoměru vůči poskytnuté záruce, hrozila by neúčinnost finanční záruky. Pokud by finanční záruka byla
uznána za neúčinnou, závazky z Dluhopisů by se staly nezajištěnými (pokud by ještě nebylo z finanční záruky
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plněno) nebo by plnění z již poskytnuté finanční záruky muselo být Majiteli dluhopisů vráceno do majetkové
podstaty na uspokojení ostatních závazků Ručitele.
Podle Občanského zákoníku má věřitel právo domáhat se určení soudem, že úkon dlužníka není účinný proti
věřitelovi, pokud takový úkon zkracuje uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele. Neúčinnost podle Občanského
zákoníku zakládá právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky i z toho, co neúčinným úkonem z majetku
dlužníka ušlo (v daném případě plněním na základě finanční záruky).
Dluhopisy budou vydány Emitentem, který je založen podle slovenského práva, a budou zajištěny Ručitelem, který
má právní formu akciové společnosti podle práva České republiky. Dluhopisy se řídí právem Slovenské republiky, a
finanční záruka se řídí právem České republiky. Pro účely vymáhání jakýchkoli soukromoprávních nároků vůči
Emitentovi jsou příslušné soudy Slovenské republiky, na vymáhání nároků vůči Ručiteli v souvislosti s finanční
zárukou jsou příslušné soudy České republiky.
V případě úpadku, konkurzu nebo jiné podobné události však může být soudní řízení ve vztahu k Ručiteli zahájeno v
České republice, když by bylo zapotřebí posuzovat možnou neúčinnost právních úkonů dlužníka vůči třetím osobám
podle české právní úpravy. Režim neúčinnosti právních úkonů dlužníka vůči třetím osobám je podle českého
insolvenčního zákona podobný režimu ve Slovenské republice, který je popsán v odstavcích výše; podle českého
insolvenčního zákona jsou také neúčinné zejména právní úkony bez přiměřeného protiplnění, právní úkony
zvýhodňující věřitele či právní úkony úmyslně snižující uspokojení věřitele.
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III.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tento dokument je prospektem dluhopisů ve smyslu § 121 Zákona o cenných papírech, článku 5 směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES o prospektu, který se zveřejňuje při veřejné nabídce cenných papírů
nebo jejich přijetí k obchodování a byl vypracován podle příloh IV, V, VI, XXII a XXX Nařízení Komise (ES) č.
809/2004, kterým se vykonává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o informace
obsažené v prospektech, jakož i o jejich formát, uvádění odkazů a uveřejnění těchto prospektů a šíření reklamy.
Šíření tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.
Dluhopisy ani Prospekt nebudou povoleny, schváleny ani registrovány jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli
jurisdikce s výjimkou schválení Prospektu ze strany NBS. Emitent chce požádat NBS o vydání potvrzení o schválení
prospektu pro účely veřejné nabídky Dluhopisů v České republice. Dluhopisy zejména nebudou takto registrovány v
souladu se Zákonem USA o cenných papírech a nesmí být nabízeny, prodávány ani odevzdávány na území Spojených
států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak jak jsou tyto pojmy definovány
v Nařízení S vydaném k provádění Zákona USA o cenných papírech), jinak než na základě výjimky z registrační
povinnosti podle Zákona USA o cenných papírech nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti
podle Zákona USA o cenných papírech. Osoby, k nimž se tento Prospekt dostane, jsou odpovědny za dodržování
omezení, která se vztahují v jednotlivých zemích na nabídku, nákup nebo prodej Dluhopisů nebo na držbu a
rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům.
Zájemci o koupi Dluhopisů musí své investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v tomto Prospektu
ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v tomto Prospektu a jeho
dodatcích platí vždy údaj uveřejněný jak poslední. Jakékoli rozhodnutí o koupi Dluhopisů musí být založeny
výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jak celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného
vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů.
Emitent neschválil žádné jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Dluhopisech než ty, které jsou obsaženy
v tomto Prospektu a jeho případných dodatcích. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout
jako jiné prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace v
tomto Prospektu uvedeny k datu tohoto Prospektu. Poskytnutí Prospektu kdykoli po datu jeho vydání neznamená, že
informace, které jsou v něm uvedeny, jsou správné a aktuální ke kterémukoli okamžiku po datu vydání tohoto
Prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány prostřednictvím jednotlivých dodatků
Prospektu.
Informace obsažené v kapitolách „Zdanění ve Slovenské republice“ a „Vymáhání soukromoprávních závazků vůči
Emitentovi“ jsou uvedeny jen jako všeobecné a nikoli vyčerpávající informace vycházející ze stavu k datu tohoto
Prospektu a byly získány z veřejně přístupných zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny Emitentem.
Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto
kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. Případným zahraničním nabyvatelům Dluhopisů
se doporučuje konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména
devízových a daňových předpisů Slovenské republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných případně relevantních
zemí, jakož i ustanovení všech relevantních mezinárodních dohod a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí.
Majitelé Dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají k tomu, aby se soustavně
informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držbu Dluhopisů, prodej Dluhopisů do
zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze zahraničí, jakož i jakékoli jiné transakce s Dluhopisy a aby tyto zákony a právní
předpisy dodržovali.
Emitent bude v rozsahu stanoveném právními předpisy a předpisy jednotlivých regulovaných trhů s cennými papíry,
na nichž budou Dluhopisy přijaty k obchodování (bude-li to relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého
hospodaření a své finanční situaci a plnit informační povinnosti.
Prospekt (včetně jeho případných dodatků), výkaz o finanční pozici k 8. 11. 2017 a budoucí finanční výkazy Emitenta
včetně kopie zpráv auditora, jakož i všechny dokumenty zařazené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou všem
zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava městská část Karlova Ves, Slovenská republika, v pracovní dny v předem dohodnutém termínu během běžné pracovní
doby od 9:00 hod. do 16:00 hod. Tyto dokumenty jsou k dispozici též v elektronické podobě na webových stránkách
Emitenta www.sazkagroup.com/investors..
Prospekt (včetně jeho případných dodatků) je dále všem zájemcům k dispozici bezplatně na webových stránkách
Administrátora www.jtbank.sk a k nahlédnutí v Určené provozovně Administrátora v pracovní dny v předem
dohodnutém termínu během běžné pracovní doby od 9:00 hod. do 16:00 hod.
Po dobu, po níž bude jakákoli část Dluhopisů nesplacena, bude i stejnopis Smlouvy s administrátorem k nahlédnutí
na požádání v Určené provozovně Administrátora v pracovní dny v předem dohodnutém termínu během běžné
pracovní doby od 9:00 hod. do 16:00 hod.
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Jakékoli předpoklady a vyhlídky týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské
činnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení nebo závazný slib Emitenta týkající se budoucích
událostí nebo výsledků, když tyto budoucí události nebo výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a
událostech, které Emitent nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. Potenciální zájemci o koupi Dluhopisů by si
měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo vyhlídek uvedených v tomto Prospektu, případně
provést další samostatné přezkoumání a své investiční rozhodnutí založit na výsledcích takovýchto samostatných
analýz a přezkoumání.
Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční informace Emitenta vycházejí z Mezinárodních standardů
finančního výkaznictví (IFRS). Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To kromě
jiného znamená, že hodnoty uváděné pro tutéž informační položku se mohou na různých místech mírně lišit a hodnoty
uváděné jako součty některých hodnot nemusí být aritmetickým součtem hodnot, z nichž vycházejí.
Bude-li tento Prospekt přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním Prospektu v
slovenském jazyce a zněním Prospektu přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Prospektu ve slovenském
jazyce.
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IV.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Zastupitelné dluhopisy vydávané společností SAZKA Group Financing a.s., se sídlem na adrese Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava - městská část Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sa, Vložka č.: 6661/B (dále jen „Emitent“), v
předpokládané celkové jmenovité hodnotě (tj. nejvyšší suma jmenovitých hodnot) do 200.000.000 (dvěstě miliónů)
eur, úročené pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p.a., splatné v roce 2022 (dále jen „Emise“ a jednotlivé
dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní
podmínky“) a zákonem č. 530/1990 Zb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o
dluhopisech"). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 9. 11. 2017.
Dluhopisům byl přidělen identifikační kód ISIN SK SK4120013475.
Závazky z Dluhopisů jsou bezpodmínečně a neodvolatelně zajištěny finanční zárukou (obdoba ručení) vystavenou
Ručitelem (dále jen „Finanční záruka“) podle českého práva. Ručitel se ve Finanční záruce neodvolatelně a
bezpodmínečně zaručuje každému Majiteli Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), že pokud Emitent nesplní
svůj závazek vůči Majiteli Dluhopisů vyplývající pro Emitenta z Dluhopisů podle těchto Emisních podmínek, splní
tyto závazky za Emitenta v soulade s Emisními podmínkami Dluhopisů a podmínkami Finanční záruky na výzvu
Majitele Dluhopisů v plné výši a v příslušné měně, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy Majitele
Dluhopisů (resp. Společného zástupce Majitelů Dluhopisů, jak je uvedeno níže) Ručiteli. Ručitel poskytuje Finanční
záruku za závazky Emitenta až do výše 250.000.000 eur. Kopie Finanční záruky tvoří přílohu č. 1 těchto Emisních
podmínek.
Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude
zabezpečovat J & T BANKA, a.s., se sídlem na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471
15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1731, jednající ve
Slovenské republice prostřednictvím své pobočky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem na
adrese Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Po, Vložka č.: 1320/B (dále také jen „Administrátor“).
Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Majitelům Dluhopisů a v souvislosti s
některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a
Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k
nahlédnutí na požádání Majitelů Dluhopisů v předem dohodnutém termínu v pracovní dny během běžné pracovní
doby od 9:00 do 16:00 hod v Určené provozovně uvedené v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek.
Emitent požádá prostřednictvím J & T BANKA, a.s., jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky
J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (dále také jen „Kotační agent“) o přijetí Dluhopisů k obchodování
na regulovaném volném trhu Burzy cenných papírů v Bratislave, a.s. (dále jen „BCPB“).
1.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

1.1

Druh cenného papíru, název, podoba, forma, jmenovitá hodnota a předpokládaná celková jmenovitá
hodnota

Druhem cenného papíru je dluhopis zajištění Finanční zárukou. Název Dluhopisu je Dluhopis SG 4,00/2022.
Dluhopisy mají podobu zaknihovaného cenného papíru (evidovaného v CDCP) a formu na doručitele. Dluhopisům
byl přidělen identifikační kód ISIN SK SK4120013475.
Dluhopisy budou vydány v měně euro. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu 1.000 (slovy: jeden tisíc) eur.
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise (tj. nejvyšší suma jmenovitých hodnot Dluhopisů) je 200.000.000
(slovy: dvěstě miliónů) eur. Počet Dluhopisů je 200.000 (slovy: dvěstě tisíc) kusů.
1.2

Práva spojená s Dluhopisy, oddělení práva na výnos, výměnná a předkupní práva

S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na
vyplacení výnosu ke Dni výplaty výnosu (jak jsou tyto pojmy definovány níže). S Dluhopisy je dále spojeno právo
Majitelů Dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) žádat o předčasné splacení Dluhopisů (i) v případě Změny
kontroly ve vztahu k Emitentovi nebo Ručiteli, (ii) v Případech porušení povinností (jak je tento pojem definován
níže) nebo (iii) v případě některých změn Emisních podmínek. S Dluhopisy je též spojeno právo zúčastnit se a
hlasovat na schůzích Majitelů Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o
dluhopisech, resp. Emisními podmínkami. Emitent má právo rozhodnout (i opakovaně) o splacení části jmenovité
hodnoty Dluhopisů (amortizaci) a vyplacení mimořádného úrokového výnosu, jak je blíže uvedeno v článku 6.2 níže.
Oddělení práva na výnos Dluhopisu se vylučuje. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.
1.3

Majitelé Dluhopisů

Pro účely Emisních podmínek a Prospektu se „Majitelem Dluhopisu“ nebo „Majitelem Dluhopisů“ rozumí osoba,
pro kterou je Dluhopis evidován (i) na účtu majitele v CDCP nebo (ii) v evidenci osoby u člena CDCP, pro něhož
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CDCP vede klientský účet člena, resp. v evidenci osoby, pro níž CDCP vede držitelský účet. Jestliže jsou některé
Dluhopisy evidovány na držitelském účtu vedeném CDCP, Emitent si vyhrazuje právo spolehnout se na oprávnění
každé osoby, která eviduje Majitele Dluhopisů pro Dluhopisy evidované na držitelském účtu, v plném rozsahu
zastupovat (přímo nebo nepřímo) Majitele Dluhopisů a vykonávat vůči Emitentovi na účet Majitele Dluhopisů
všechny právní úkony (ať již v jeho měně nebo ve vlastní měně) v souvislosti s Dluhopisy, jakoby tato osoba byla
jejich majitelem.
„CDCP“ znamená společnost Centrálny depozitár cenných papírů SR, a. s., se sídlem ul. 29. augusta 1/A, 814 80
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem
Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 493/B.
Pokud právní předpisy nebo rozhodnutí soudu doručená Emitentovi nestanoví jinak nebo pokud nebude Emitent
přesvědčivým způsobem informován o skutečnostech prokazujících, že Majitel Dluhopisu není majitelem daných
Dluhopisů, budou Emitent i Administrátor pokládat každého Majitele Dluhopisu za jejich oprávněného majitele ve
všech ohledech a hradit mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou Majiteli Dluhopisu
a které nebudou mít Dluhopis z jakýchkoli důvodů zapsán na svém účtu majitele v příslušné evidenci zaknihovaných
cenných papírů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí Dluhopisů bezodkladně informovat Emitenta a
Administrátora, a to prostřednictvím oznámení doručeného na adresu Určené provozovny.
1.4

Převod Dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisů není omezená. K převodu Dluhopisů dochází v souladu s platnými právními předpisy a
předpisy CDCP registrací převodu vykonaného CDCP nebo členem CDCP nebo osobou, která eviduje Majitele
Dluhopisů pro Dluhopisy, které jsou evidovány na držitelském účtu, který pro tuto osobu vede CDCP.
1.5

Rating

Emitentovi nebyl přidělen rating žádnou ratingovou agenturou registrovanou podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1060/2009. Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo uskutečněno a Emise tedy nemá samostatní
rating.
2.

DATUM EMISE, LHŮTA NA UPISOVÁNÍ, EMISNÍ KURZ, ZPŮSOB EMISE DLUHOPISŮ

2.1

Datum emise, lhůta na upisování

Primární prodej (primární nabídka a upisování) Dluhopisů potrvá ve Slovenské republice ode dne pravomocného
rozhodnutí NBS o schválení tohoto Prospektu a v České republice ode dne doručení notifikace České národní bance,
že Prospekt byl vypracován a schválen v souladu se zvláštním předpisem a právem EU, až do uplynutí doby platnosti
tohoto Prospektu (dále jen „Emisní lhůta“). Prospekt je platný během 12 (dvanácti) měsíců ode dne právní moci
rozhodnutí NBS o schválení tohoto Prospektu. Datum emise, tj. Den zahájení vydávaní Dluhopisů (zahájení
připisovaní Dluhopisů na účty v příslušné evidenci), je 12. 12. 2017 (dále jen „Datum emise“).
Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise nebo budou vydávány průběžně, přičemž předpokládaná lhůta
vydávání Dluhopisů (tj. připisovaní na příslušné majetkové účty) skončí nejpozději jeden (1) měsíc po uplynutí
Emisní lhůty nebo jeden (1) měsíc po upsání nejvyšší sumy jmenovitých hodnot Dluhopisů (podle toho, co nastane
dříve).
2.2

Emisní kurz

Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise představuje 100 % jejich jmenovité hodnoty (dále jen
„Emisní kurz“). Emisní kurz ke každému dalšímu dni během Emisní lhůty (primárního prodeje) se zvyšuje o
odpovídající alikvotní úrokový výnos podle následujícího vzorce:
= 100 % +

4,00 %
×
360

kde K znamená zvýšený emisní kurz vyjádřený jako % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu a PD znamená počet dní od
Data emise (resp. posledního Dne výplaty výnosu, dojde-li k vydání některých Dluhopisů po takovém dni) do dne
upsání (prodeje), přičemž při výpočtu se použije konvence „Standard BCK 30E/360“.
2.3

Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Dluhopisy budou nabízeny na základě těchto Emisních podmínek prostřednictvím hlavního manažera Emise,
společnosti J & T BANKA, a.s. (dále též „Hlavní manažer“), jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své
pobočky, J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, a případně dalších pověřených osob v souladu s tímto
Prospektem, na základě veřejné nabídky cenných papírů podle ustanovení § 120 Zákona o cenných papírech všem
kategoriím investorů ve Slovenské republice (včetně retailových investorů) a vybraným kvalifikovaným investorům
(a případně též dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a
zveřejnit prospekt, s výjimkou České republiky, jak je uvedeno níže) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými
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právními předpisy platnými v každé zemi, v níž budou Dluhopisy nabízeny.
Dluhopisy budou současně nabízeny na základě těchto Emisních podmínek prostřednictvím Hlavního manažera a
dalších vybraných finančních zprostředkovatelů, na upisování a koupi formou veřejné nabídky investorům v České
republice podle ustanovení § 36f odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (včetně retailových investorů) a
vybraným kvalifikovaným investorům, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v České
republice. Emitent požádá NBS o notifikaci schváleného prospektu České národní bance, v němž potvrdí, že
Prospekt byl vypracován a schválen v souladu se zvláštním předpisem a právem Evropské unie. Emitent zároveň se
žádostí o notifikování předloží NBS Prospekt v českém jazyce.
Dluhopisy lze upisovat od začátku Emisní lhůty ve Slovenské a České republice v souladu s příslušnými právními
předpisy v místě a způsobem uvedeným v Prospektu.
3.

STATUS DLUHOPISŮ

3.1

Status Dluhopisů

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta zajištěné Finanční zárukou
Ručitele, které jsou vzájemně rovnocenné (pari passu) a budou vždy postaveny co do pořadí svého uspokojení
rovnocenně (pari passu) mezi sebou navzájem a aspoň rovnocenně vůči všem jiným současným i budoucím přímým,
obecným, obdobně zajištěným, nepodmíněným a nepodřízeným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků
Emitenta, o nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.
Bez ohledu na výše uvedené, podle zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurzu a restrukturalizaci, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o konkurzu“), bude podřízena jakákoli pohledávka z Dluhopisů vůči Emitentovi, jejímž
věřitelem je nebo kdykoli během její existence byla osoba, která je nebo kdykoli od vzniku pohledávky byla
spřízněnou osobou Emitenta ve smyslu § 9 Zákona o konkurzu, přičemž k zajištění těchto pohledávek by se
v konkurzu nepřihlíželo. Uvedené neplatí pro pohledávky věřitele, který není spřízněn s úpadcem a v době nabytí
spřízněné pohledávky (podle předchozí věty) nevěděl a ani při vynaložení odborné péče nemohl vědět, že nabývá
spřízněnou pohledávku. Předpokládá se, že věřitel pohledávky z Dluhopisu nabyté na základě obchodu na
regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo na obdobném zahraničním organizovaném trhu, o
spřízněnosti pohledávky nevěděl.
3.2

Zajištění závazků z Dluhopisů

3.2.1

Zajištění závazků z Dluhopisů

Závazky Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou zajištěny Finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl.
NOZ, poskytovanou společností SAZKA Group a.s., společností založenou a existující podle českého práva se
sídlem na adrese Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 242 87 814, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18161 (dále jen „Ručitel“).
Ručitel se ve Finanční záruce bezpodmínečně a neodvolatelně zaručuje každému Majiteli Dluhopisů, že v případě, že
Emitent z jakéhokoli důvodu nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek vůči Majiteli Dluhopisů vyplývající pro
Emitenta z Dluhopisů podle těchto Emisních podmínek, včetně jakéhokoli potenciálního závazku Emitenta vůči
některému z Majitelů Dluhopisů vyplývajícího z možné neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevymahatelnosti
povinností z Dluhopisů, Ručitel v souladu s Emisními podmínkami Dluhopisů a podmínkami Finanční záruky zaplatí
na výzvu Majitele Dluhopisů (resp. společného zástupce Majitelů Dluhopisů) takovou částku v plné výši a v
příslušné měně, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy Majitele Dluhopisů (resp. společného zástupce
Majitelů Dluhopisů) Ručiteli. Ručitel poskytuje Finanční záruku za závazky Emitenta až do výše 250.000.000 eur.
Kopie Finanční záruky tvoří přílohu č. 1 těchto Emisních podmínek.
3.2.2

Změna Ručitele

V případě změny akcionářské struktury Ručitele (např. vkladu akcií Ručitele do FinCo (jak je tento pojem definován
níže) nebo prodeje části akcií Ručitele), může dojít na žádost Emitenta k změně poskytovatele zajištění za závazky
z Dluhopisů, která je podmíněna předcházejícím písemným souhlasem Hlavního manažera; novým poskytovatelem
zajištění za závazky z Dluhopisů však musí být osoba ze Skupiny SAZKA Group (případně FinCo nebo osoba, která
bude mít přímý nebo nepřímý podíl na společnosti SAZKA Group a.s.) a rozsah zajištění (včetně celkové částky
takto zajištěných závazků) musí minimálně odpovídat rozsahu Finanční záruky vystavené Ručitelem. Hlavní
manažer si pro účely souhlasu může vyžádat adekvátní ujištění týkající se zachování, vydaní ručení a bonity zajištění
(včetně právního posudku externího právního či jiného poradce Ručitele).
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Tato změna se však nesmí týkat postavení nebo zájmů Majitelů Dluhopisů. Za tímto účelem Emitent bez prodlení
uzavře s novým poskytovatel zajištění novou finanční záruku nebo obdobný zajišťovací instrument, která se bude ve
všech podstatných ohledech shodovat se současnou Finanční zárukou, a současný Ručitel je povinen poskytnout v
souvislosti s výměnou poskytovatele zajištění veškerou součinnost. Výměnu Ručitele Emitent bez zbytečného
odkladu oznámí Majitelům Dluhopisů v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek a případně i jiným
způsobem, pokud tak vyžaduje zákon.
Po výměně Ručitele podle těchto Emisních podmínek se bude nový poskytovatel zajištění nadále považovat v plném
rozsahu pro účely definice Ručitele a těchto Emisních podmínek za „Ručitele“.
„FinCo“ znamená společnost založenou podle práva některého ze států Evropského hospodářského prostoru nebo
Švýcarska, případně Velké Británie (pokud by mezitím přestala být členským státem EU nebo Evropského
hospodářského prostoru), a jejíž vlastnická struktura bude přijatelná pro Hlavního manažera.
4.

PROHLÁŠENÍ EMITENTA, POVINNOST ZDRŽET SE ZŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÍ A DALŠÍ
POVINNOSTI EMITENTA A RUČITELE

4.1

Prohlášení a závazky Emitenta

Emitent prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu Dluhopisů Majitelům Dluhopisů a zavazuje se jim splatit
jmenovitou hodnotu Dluhopisů a vyplácet úrokový výnos Dluhopisů v termínech a v souladu s těmito Emisními
podmínkami a Prospektem.
4.2

Povinnost zdržet se zřízení zajištění

Emitent a Ručitel se zavazují, že do doby splacení všech svých Závazků vyplývajících z Dluhopisů vydaných
a dosud nesplacených v souladu s těmito Emisními podmínkami nezřídí ani neumožní zřízení žádného zajištění
jakýchkoli svých Závazků zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob (pro vyloučení pochybností
nezahrnujícími ručitelské povinnosti), která by omezila práva Emitenta či Ručitele k jejich současnému nebo
budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních práv nebo jiných
obdobných práv třetích osob Emitent, resp. Ručitel nezajistí, aby jeho Závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i)
zajištěny rovnocenně s takto zajištěnými závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze
(jak je tento pojem definován v článku 12 těchto Emisních podmínek).
Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:
(a)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (současná nebo budoucí) k akciím, podílům nebo
obdobným přímým nebo nepřímým kapitálovým podílem a účastem Ručitele v kterékoli jeho Dceřiné
společnosti; nebo

(b)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (současná nebo budoucí) k pohledávkám
z bankovních účtů Ručitele; nebo

(c)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě
rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné správy.

Pro účely těchto Emisních podmínek „Závazky“ znamenají povinnosti Emitenta nebo Ručitele zaplatit jakékoli
dlužné částky vyplývající z dluhového financovaní včetně Ručitelských povinností. Na účely definice Závazků
znamenají „Ručitelské povinnosti“ závazky převzaté Emitentem nebo Ručitelem za dluhy třetích osob z dluhového
financovaní ve formě Ručitelského prohlášení, finanční záruky či jiné formy ručení, záruky, směnkového ručení či
převzetí společné a nerozdílné povinnosti.
4.3

Další zadlužení

Emitent a Ručitel se zavazují, že do doby splacení všech vydaných a dosud nesplacených závazků vyplývajících z
Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami ukazatel Čistého poměru zadluženosti nedosáhne ani nepřekročí
hodnotu 4,00.
Emitent uskuteční výpočet ukazatele Čistého poměru zadluženosti ke dni 31. 12. a 30. 6. každého roku během trvání
Emise na základě finančních údajů a hodnot uvedených v konsolidované účetní závěrce Ručitele. V případě, že se
výpočet uskuteční na základě údajů z auditované konsolidované účetní závěrky (zpravidla k 31. 12. daného roku)
auditor zkontroluje správnost výpočtu ukazatele Čistého poměru zadluženosti a vydá o tom zprávu o věcných
zjištěních týkající se plnění ukazatele Čistého poměru zadluženosti (dále také "Zpráva o věcných zjištěních - plnění
ukazatele zadluženosti“). V případě, že se výpočet uskuteční na základě údajů z neauditované konsolidované účetní
závěrky (zpravidla k 30. 6. daného roku) Emitent uskuteční výpočet ukazatele Čistého poměru zadluženosti (dále též
„Potvrzení o plnění ukazatele zadluženosti“). Emitent poprvé uskuteční výpočet ukazatele Čistého poměru
zadluženosti ke dni 31. 12. 2017 a zveřejní informací o jeho plnění nejpozději 30. 4. 2018.
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4.4

Povinnost dodržovat ukazatel zadluženosti

V případě, že ukazatel Čistého poměru zadluženosti dosáhne nebo překročí hodnotu 4,00, může Ručitel uskutečnit
nápravu, nebo zajistit uskutečnění nápravy tohoto ukazatele formou zvýšení základního kapitálu Ručitele/Emitenta,
formou příspěvku do jiných kapitálových fondů mimo základní kapitál Ručitele/ Emitenta nebo poskytnutím úvěru
nebo půjčky jako závazku podřízeného závazkům vyplývajícím z Dluhopisů, a to do 15 (patnácti) Pracovních dní,
odkdy se o porušení dozvěděl a oznámil ho Administrátorovi. Objem ani frekvence této nápravy není omezena,
avšak po každé nápravě Emitent zajistí, aby bylo bez zbytečného odkladu vydáno ad hoc Potvrzení o plnění
ukazatele zadluženosti (k datu, které bezprostředně následuje po dni, kdy došlo k nápravě).
4.5

Transakce s Propojenými osobami

Emitent ani Ručitel neuzavřou s jakoukoli Propojenou osobou smlouvu, neuskuteční transakci ani nepřijmou ve
vztahu k Propojené osobě opatření jinak než za podmínek obvyklých v obchodním styku.
Pro účely tohoto článku 4.5 pojem „Propojená osoba“ znamená jakéhokoli člena Skupiny SAZKA Group,
Akcionáře (jak je tento pojem definován níže) a osoby propojené se současnými Akcionáři.
4.6

Omezení výplat

Ručitel se zavazuje, že do doby splnění všech závazků vyplývajících z Dluhopisů vydaných a dosud nesplacených v
souladu s Emisními podmínkami, nerozhodne o výplatě ani nevyplatí jakoukoli dividendu či jiný podíl na zisku nebo
podíl na základním kapitálu, neposkytne půjčku Akcionářům nebo nesplatí dluh Akcionářům, pokud hodnota
ukazatele Čistého poměru zadluženosti dosáhla nebo překročila hodnotu 4,00 a/nebo by se tak stalo v důsledku
takové výplaty dividendy, poskytnutí půjčky nebo splátky dluhu Akcionářům. Ukazatel Čistého poměru zadluženosti
se vypočítá k datu zamýšlené výplaty dividendy, poskytnutí půjčky nebo splátky dluhu i k budoucímu datu, kdy má
být zamýšlená výplata uskutečněna. Omezení podle tohoto odstavce se nevztahuje na transakce bez vlivu na
hotovost, např. zápočet dividendy proti pohledávce vůči akcionáři apod.
Emitent zajistí, aby v souvislosti se zamýšlenou výplatou dividendy, poskytnutím půjčky nebo splátky dluhu
Akcionářům byl uskutečněn výpočet ukazatele Čistého poměru zadluženosti, o čemž vydá ad hoc Potvrzení o plnění
ukazatele zadluženosti.
Na účely tohoto článku 4.6 pojem „Akcionáři“ zahrnuje současné a/nebo budoucí přímé a nepřímé akcionáře
společnosti SAZKA Group a.s.
4.7

Informační povinnost Emitenta

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech závazků vyplývajících z Dluhopisů v souladu s Emisními
podmínkami bude v zákonných lhůtách a v souladu s pravidly BCPB uveřejňovat své výroční zprávy a plnit další
informační povinnosti vyžadované příslušnými právními předpisy.
Emitent bude způsobem uvedeným v článku 13 Emisních podmínek poskytovat až do konečného splacení všech
Dluhopisů následující dokumenty a informace, resp. zajistí poskytnutí takových dokumentů či informací ze strany
Ručitele:
(a)

auditované nekonsolidované výroční zprávy Emitenta a auditované konsolidované výroční zprávy Ručitele
v anglickém nebo českém jazyce (vždy do 30. 4. příslušného roku za předcházející rok);

(b)

pololetní nekonsolidované účetní závěrky Emitenta (vždy do 30. 9. příslušného roku od skončení pololetí za
předcházející pololetí) a pololetní konsolidované účetní závěrky Ručitele (vždy do 31. 10. příslušného roku
od skončení pololetí za předcházející pololetí);

(c)

každý Zpráva o věcných zjištěních – plnění ukazatele zadluženosti v českém nebo slovenském jazyce (vždy
do 30. 4. příslušného roku za výpočet ukazatele Čistého poměru zadluženosti ke dni 31. 12.);

(d)

každé Potvrzení o plnění ukazatele zadluženosti (vždy do 31. 10. příslušného roku za výpočet ukazatele
Čistého poměru zadluženosti ke dni 30. 6.);

(e)

každé ad hoc Potvrzení o plnění ukazatele zadluženosti při porušení povinnosti dodržovat ukazatel Čistého
poměru zadluženosti uvedeného v článku 4.4 Emisních podmínek (nejpozději do 20 (dvaceti) Pracovních
dní ode dne, se o porušení dozvěděl a oznámil ho Administrátorovi); a

(f)

každé ad hoc Potvrzení o plnění ukazatele zadluženosti v souvislosti s omezením výplat uvedeným v článku
4.6 Emisních podmínek (nejpozději do 10 (deseti) Pracovních dní ode dne, kdy Ručitel oznámil Emitentovi
zamýšlenou výplatu, avšak vždy před uskutečněním takové výplaty).
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Pokud některý z dnů oznámení uvedených v bodech (c) až (f) není Pracovním dnem, oznámení se uskuteční v
následující Pracovní den.
4.8

Definice

Pro účely tohoto článku 4 mají níže uvedené pojmy význam uvedený níže. Není-li uvedeno jinak, zdrojem informací
k jednotlivým položkám je konsolidovaná účetní závěrka Ručitele, v případě výpočtu mimo rozvahové dni vstupní
informace vycházejí z účetnictví Ručitele a účetnictví Dceřiných společností vedeného v souladu s IFRS.
"Čistá zadluženost" znamená celkovou Zadluženost Skupiny SAZKA Group na konsolidované bázi (podle IFRS) k
rozhodnému dni, k němuž se pro účely těchto Emisních podmínek stanovuje, avšak po odečtení celkové výše
peněžních prostředků a Peněžních ekvivalentů držených Skupiny SAZKA Group na konsolidované bázi (podle
IFRS) v té době a v rozsahu, v jakém už nepodléhá jinému odpočtu. Jde o výpočtový ukazatel pro účely Emisních
podmínek.
"Čistý poměr zadluženosti" znamená k rozhodnému dni, k němuž se pro účely těchto Emisních podmínek stanovuje
poměr (a) Čisté zadluženosti k (b) ukazateli Modifikovaná EBITDA vypočítaný na základě finančních údajů
a hodnot uvedených v poslední konsolidované účetní závěrce Ručitele. V případě výpočtu Čistého poměru
zadluženosti pro účely ad hoc Potvrzení o plnění ukazatele zadluženosti (tj. k jinému datu než 30. 6. nebo 31. 12.
daného roku) se hodnota (a) Čisté zadluženosti stanoví jak hodnota Čisté zadluženosti ke dni, který nesmí předcházet
rozhodný den o více než 60 dní, která se pro účely výpočtu v článku 4.4 Emisních podmínek dále upraví o hodnoty
Zadluženosti v souvislosti s uskutečněnou nápravou a (b) ukazatele Modifikovaná EBITDA stanoví za Rozhodné
období, které bezprostředně předchází rozhodnému dni.
Jde o výpočtový ukazatel pro účely Emisních podmínek.
"Dceřiná společnost" znamená ve vztahu ke kterékoli společnosti („první osoba“) v určité době jakoukoli další
společnost („druhá osoba“),
(a)

jejíž účetní závěrky jsou konsolidovány s účetními závěrkami první osoby v souladu s příslušnými právními
předpisy a příslušnými obecně uznávanými účetními zásadami, včetně společností, které první osoba účtuje
equity metodou; nebo

(b)

jejíž záležitosti a politiku první osoba samostatně ovládá nebo má pravomoc ji ovládat, ať již prostřednictvím
základního kapitálu, smlouvy, práva jmenovat nebo odvolávat členy řídícího orgánu druhé osoby nebo jinak.

"Modifikovaná EBITDA" znamená ve vztahu k Rozhodnému období konsolidovaný provozní zisk Skupiny
SAZKA Group (podle IFRS) před zdaněním (s vyloučením výsledků ze zrušených operací – provozů) a před
odečtením finančních poplatků a úroků. Takto zjištěný provozní výsledek bude upraven o:
(a)

Zvláštní položky;

(b)

odpisy, amortizaci, opravné položky nebo pokles hodnoty / oslabení daného aktiva (bez ohledu na zrušení
předchozího zaúčtovaní poklesu hodnoty aktiv v příslušném Rozhodném období) (v případě, že dojde po Datu
emise k změně v IFRS, podle níž by se operativní leasing považoval za finanční leasing, bude část odpisu
připadající na takový finanční leasing (přímo související s uvedenou změnou v IFRS) vyjmuta z celkových
odpisů, tj. zjištěný provozní výsledek bude upraven o nižší částku odpisu v porovnání s tou částkou, jaká by
se vyžadovala podle nového znění IFRS; a

(c)

v případě investic účtovaných equity metodou, o příslušný podíl na zisku/ztrátě dané investice (kromě podílu
na zisku/ztrátě z přecenění);

(d)

v případě investic účtovaných jako ostatní dlouhodobé investice, o příslušný podíl na zisku/ztrátě dané
investice (kromě podílu na zisku/ztrátě z přecenění);

a to vždy v rozsahu doplnění, odpočítaní nebo zohlednění za účelem stanovení provozního zisku daného subjektu
před zdaněním. Akvizice realizované určenou osobou nebo kteroukoli z jejích Dceřiných společností, včetně akvizic
sloučením (fúzí) nebo splynutím (konsolidací), nebo jakoukoli osobou nebo kteroukoli z jejích Dceřiných
společností, kterou daná osoba nabyla do vlastnictví, a to včetně všech souvisejících finančních transakcí, i zvýšení
vlastnického podílu v Dceřiných společnostech, realizovaných během Rozhodného období nebo po takovém
referenčním období, a též k datu výpočtu nebo před tímto datem, případně které mají být realizovány k datu výpočtu,
budou mít předběžný (pro forma) účinek (stanovený v dobré víře odpovědným účetním nebo finančním referentem
Ručitele), jak by byly uskutečněny v první Den Rozhodného období. U koncesí nebo jiných podobných oprávnění,
kde neexistují historické finanční údaje, se pro účel stanovení předběžného (pro forma) účinku použijí údaje v
obchodních plánech a rozpočtech managementu.
Jde o výpočtový ukazatel pro účely Emisních podmínek.
"Evropská unie před rozšířením" znamená Evropskou unii k datu 1. 1. 2004, zahrnující tyto členské státy:
Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Lucembursko, Itálii, Irsko, Holandsko, Portugalsko,
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Španělsko, Švédsko a Spojené království, ale nezahrnuje země, které se staly nebo se stanou členským státem
Evropské unie po 1. 1. 2004.
"IFRS" znamená Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (výklad IFRS a IFRIC) v platném znění přijatém
Evropskou unií, které jsou konzistentně uplatňovány.
"Obchodní nástroje" znamená jakékoli záruky za splnění kontraktu (tzv. kauční záruky), záruky za akontaci nebo
dokumentární akreditivy vystavené“.
"Peněžní ekvivalenty" znamená:
(a)

přímé obligace (nebo certifikáty představující podíl na takových obligacích) vydané nebo bezpodmínečně
zaručené vládou členského státu Evropské unie před rozšířením, Spojených států amerických, České
republiky, Slovenské republiky nebo Švýcarska (a to vždy včetně každé agentury nebo podřízené vládní
organizace), jejichž splacení je podporováno v plné víře a důvěře příslušného státu, a které nejsou předčasně
splatitelné nebo odkupitelné podle výběru dané osoby;

(b)

bankovní vklady přes noc (overnight), termínované vkladové účty, depozitní certifikáty, bankovní akceptace a
vklady na peněžním trhu s dohodnutou splatností (a podobné nástroje) do 12 měsíců ode dne jejich nabytí+

(c)

obligace se zpětným odkupem na dobu maximálně 30 dnů pro konkrétní druhy podkladových cenných papírů
specifikovaných v bodech (a) a (b) výše, které byly dohodnuty s jakoukoli finanční institucí při splnění
předpokladů stanovených v bodu (b) výše;

(d)

obchodní cenný papír, jemuž byl udělen jeden z dvou nejvyšších ratingů agentury Moody’s nebo S&P, se
splatností vždy do jednoho roku ode dne jeho nabytí; a

(e)

fondy peněžního trhu představující aspoň 95 % aktiv zahrnutých do příslušných druhů Peněžních ekvivalentů,
které jsou specifikovány v bodech (a) až (d) této definice,

"Rozhodné období" znamená – za předpokladu, že příslušný subjekt zpracovává interní čtvrtletní účetní závěrky poslední čtyři úplná fiskální čtvrtletí, za něž byly příslušné účetní závěrky zpracovány a jsou k dispozici, nebo pokud
daný subjekt nezpracovává nebo rozhodne podle svého výlučného uvážení ukončit zpracovávání čtvrtletních
účetních závěrek, poslední dvě úplná fiskální pololetí, za něž byly příslušné účetní závěrky zpracovány a jsou k
dispozici. Přes uvedené platí, že pro účely stanovení ukazatele Modifikovaná EBITDA nesmí od konce Rozhodnému
období stanoveného podle předchozí věty do rozhodného data, k němuž se ukazatel Modifikovaná EBITDA
stanovuje, uplynout více než 6 měsíců; v případě, že uplyne více než 6 měsíců, musí Rozhodné období zahrnovat i
další úplné fiskální čtvrtletí bez ohledu na to, zda daný subjekt nezpracovává nebo se rozhodne podle svého
výlučného uvážení ukončit zpracovávání čtvrtletních účetních závěrek.
"Skupina SAZKA Group" znamená Ručitele a všechny jeho Dceřiné společnosti včetně Emitenta.
"Zadluženost" znamená, ve vztahu ke kterékoli osobě k rozhodujícímu datu (bez dvojitého zápočtu nebo duplikace),
vždy celkovou nesplacenou částku jistiny, kapitálu nebo nominální hodnoty (včetně fixní nebo minimální prémie
splatné při předčasném splavení nebo odkupu) závazků takové osoby, pokud jde o následující:
(a)

půjčené peněžní prostředky a debetní zůstatky na účtech v bankách či jiných finančních institucích;

(b)

úvěr na odkoupení dluhopisů (note purchase facility) nebo emisí dluhopisů (kromě Dluhopisů ve vlastnictví
Emitenta), dlužních úpisů, směnek, obligací, půjčených akcií nebo jakýchkoli jiných podobných cenných
papírů;

(c)

jakákoli částka získaná vydáním odkupitelných akcií (jinak než podle volby emitenta) nebo akcií, které jsou
jinak klasifikovány jak výpůjčky podle IFRS;

(d)

ostatní závazky, které jednotlivě převyšují hodnotu 2.000.000 eur a zvyšují zadluženost společnosti; nejde o
obchodní závazky, daňové závazky a rezervy; a

(e)

(bez dvojitého zápočtu) částka jakéhokoli závazku vyplývajícího z Obchodních nástrojů a vzniklé
povinnosti plnit ze záruky nebo vzniklého nároku z odškodnění za jakékoli položky uvedené v bodech (a) až
(d) výše.

Termín " Zadluženost" nezahrnuje:
(a)

jakýkoli pronájem majetku, který by byl považován za operativní leasing podle IFRS (ve znění platném k
Datu emise), nebo jakoukoli záruku poskytnutou relevantní osobou v rámci běžné obchodní činnosti výhradně
v souvislosti a ve vztahu k závazkům relevantní osoby v rámci operativního leasingu; uvedené bude platit i

45

v případě, kdy po Datu emise dojde k jakékoli změně v IFRS, podle níž by se operativní leasing považoval za
finanční leasing;
(b)

případné závazky v rámci běžného podnikání;

(c)

závazky Emitenta nebo Ručitele podřízené Dluhopisům.

"Zvláštní položky" znamená jakékoli významné jednorázové položky v částce vyšší než 2.000.000 eur neobvyklé
nebo neopakovatelné povahy představující zisky nebo ztráty započtené do provozního zisku.
Jde o výpočtový ukazatel pro účely Emisních podmínek.
Zadluženost ani Modifikovaná EBITDA nejsou jako takové uvedeny a zveřejnovány ve výkazech Emitenta. Výpočet
Zadluženosti nebo výpočet Modifikované EBITDA budou v případě zájmu či potřeby Majitelům Dluhopisů na jejich
náklady k dispozici k nahlédnutí v předem dohodnutém termínu v běžné pracovní době v Určené provozovně.
Níže je uvedena rekonciliace výše uvedených položek s konsolidovanými účetními výkazy Ručitele k 30. 6. 2017
v tisících eur. Modifikovaná EBITDA k 30. 6. 2017 je přepočtena na 12 měsíční období za předpokladu stejné
průměrné měsíční výkonnosti.
V tabulkách níže nejsou uvedeny výpočty výše uvedených položek k 30. 6. 2016 nebo 31. 12. 2016 z důvodu, že
Skupina SAZKA Group nabyla relevantní aktiva až v průběhu 4. čtvrtletí roku 2016. Konkrétně:
(a)

společnost OPAP se začala plně konsolidovat až od 1. 10. 2016 (bylo vydáno povolení od HELLENIC
GAMING COMMISSION);

(b)

společnost LOTTOITALIA začala provozovat loterii na základě licence až od 30. 11. 2016; a

(c)

7. 12. 2016 došlo k nákupu podílu v rakouských loteriích.

Jedinou provozní společností, kde se podíl nezměnil (tj. zůstal ve výši 100 %), je společnost SAZKA a.s.
Za účelem dokončení akvizic došlo už v roce 2016 k načerpání většiny finančních prostředků potřebných k zaplacení
kupní ceny za jednotlivé podíly. Z důvodu získaní klíčových aktiv skupiny až v 4. čtvrtletí roku 2016 není k
dispozici relevantní výsledek EBITDA ani za poslední čtvrtletí roku 2016. Bez potřebné historie nelze
konsolidovanou modifikovanou EBITDA skupiny odhadnout, a proto je v tabulkách uveden jen výpočet k 30. 6.
2017, kdy už všechna podstatná aktiva byla součástí Skupiny SAZKA Group.

Položka

30. 6. 2017 (IFRS)

Čistá zadluženost*

1.065.069

Modifikovaná EBITDA*

399.484

Čistý poměr zadluženosti

2,7x

* Předmětné hodnoty nejsou jako takové uvedeny a zveřejnovány v konsolidovaných výkazech Ručitele. Výpočet
těchto ukazatelů bude tvořit přílohu Zprávy o věcných zjištěních - plnění ukazatelů zadluženosti, Potvrzení o plnění
ukazatelů zadluženosti a každého ad hoc Potvrzení o plnění ukazatelů zadluženosti, které budou poskytované
Emitentem způsobem uvedeným v článku 13 Emisních podmínek.
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Výpočet konsolidované Čisté zadluženosti Ručitele v tisících eur
Položka

30. 6. 2017 (IFRS)

Zdroj v účetní závěrce

10.218

Výkaz o finanční pozici na str. 2;
kapitola 9 na str. 27

416.858

Výkaz o finanční pozici na str. 2;
kapitola 9 na str. 27

427.076

Výkaz o finanční pozici na str. 2;
kapitola 9 na str. 27

Bankovní úvěry a jiné půjčky –
dlouhodobá část

1.070.300

Výkaz o finanční pozici na str. 3;
kapitola 13 na str. 31

Bankovní úvěry a jiné půjčky –
krátkodobá část

421.845

Výkaz o finanční pozici na str. 3;
kapitola 13 na str. 31

1.492.145

Výkaz o finanční pozici (v souhrnu
Bankovní úvěry a jiné půjčky) na str., 3;
kapitola 13 na str. 31

Peněžní prostředky

Peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky
ekvivalenty

a

Peněžní

Zadluženost

Čistá zadluženost

1.065.069

Zdroj: Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. 6. 2017

Výpočet konsolidované Modifikované EBITDA Ručitele v tisících eur
6-měsíční období končící k
30. 6. 2017

Zdroj v účetní závěrce

Provozní výsledek hospodaření

120.818

Výkaz zisků a ztrát na str. 4; kapitola 28
na str. 38-40

Zvláštní položky

12.100

Podle účetnictví Ručitele – definované
v Prospektu na str. 46

0

Výkaz o peněžních tocích na str. 8;
kapitola 24 na str. 36-37

Odpisy, amortizace, opravné položky
nebo pokles hodnoty / oslabení daného

30.086

Výkaz o peněžních tocích na str. 8;
kapitola 22 na str. 36

Investice účtované equity metodou

36.451

Výkaz zisků a ztrát na str. 4; kapitola 25
na str. 37

287

Kapitola 24 na str. 36

Zisk nebo ztráta vyplývající z
přeceňování

Ostatní dlouhodobé investice
Modifikovaná EBITDA

199.742

Zdroj: Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. 6. 2017

4.9

Společné ustanovení k povinnostem Emitenta a Ručitele

Ručitel se ve Finanční záruce zavázal dodržovat všechny své povinnosti uvedené v tomto článku 4.
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5.

VÝNOS

5.1

Způsob určení výnosu, výnosové období

Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p.a. Úrokové výnosy budou vypláceny čtvrtletně
zpětně, vždy k 12. 3., 12. 6., 12. 9. a 12. 12. každého roku (každý takový den dále jen „Den výplaty výnosu“).
Prvním Dnem výplaty výnosu bude 12. 3. 2018.
Úrokové výnosy budou rovnoměrně narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který
se do takového Výnosového období ještě zahrnuje.
Částka úrokového výnosu náležejícího k jednomu Dluhopisu za každé období jednoho běžného roku se stanoví jako
násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka
úrokového výnosu náležejícího k jednomu Dluhopisu za jakékoli období, kratší než jeden běžný rok, se stanoví jako
násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a
příslušného zlomku dní vypočteného podle konvence pro výpočet výnosu uvedené v článku 5.3 těchto Emisních
podmínek. Celková částka úrokového výnosu vypočtená podle toho odstavce bude zaokrouhlena matematicky na dvě
desetinná místa.
„Výnosovým obdobím“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí tříměsíční období počínaje Datem emise
(včetně tohoto dne) a konče v pořadí prvním Dnem výplaty výnosu (bez tohoto dne) a dále každé bezprostředně
navazující tříměsíční období počínaje Dnem výplaty výnosu (včetně tohoto dne) a konče dalším následujícím Dnem
výplaty výnosu (bez tohoto dne) až do splatnosti Dluhopisů. Pro účely začátku plynutí kteréhokoli Výnosového
období se Den výplaty výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne (viz článek 7.3 těchto Emisních
podmínek).
5.2

Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 6.1
těchto Emisních podmínek), Dnem předčasné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v článcích 9.2 a
12.4.1 těchto Emisních podmínek) kromě případu, kdy navzdory splnění všech podmínek a náležitostí byla platba
dlužné částky Emitentem neoprávněně zadržena nebo zamítnuta. V takovém případě bude úrokový výnos nadále
narůstat při úrokové sazbě stanovené v článku 5.1 těchto Emisních podmínek až do (i) dne, kdy Majitelům Dluhopisů
budou vyplaceny všechny k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky, nebo (ii) dne, kdy
Administrátor oznámí Majitelům Dluhopisů, že přijal všechny částky splatné v souvislosti s Dluhopisy (to neplatí,
pokud by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo zamítnutí plateb), a to podle toho, která
z výše uvedených skutečností v bodu (i) nebo (ii) nastane dříve.
5.3

Konvence pro výpočet výnosu

Pro účely výpočtu úrokového výnosu náležejícího k Dluhopisům za období kratší než 1 (jeden) rok se bude mít za to,
že jeden rok obsahuje 360 (třista šedesát dní) rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třicet) kalendářních dnech
(BCK Standard 30E/360), přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní.
6.

SPLACENÍ A ODKOUPENÍ

6.1

Konečné splacení Dluhopisů

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, nebo k splacení části (nebo částí) jmenovité hodnoty Dluhopisů
v termíne či termínech přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů, nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich
zániku, jak je stanoveno níže, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k 12. 12. 2022 (dále jen
„Den konečné splatnosti dluhopisů“).
Majitel Dluhopisu není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů
s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními článků 6.5, 9 a 12.4.1 těchto Emisních
podmínek.
6.2

Splacení celé nebo části jmenovité hodnoty Dluhopisů v termínu nebo termínech přede Dnem konečné
splatnosti dluhopisů na základě rozhodnutí Emitenta (amortizace Dluhopisů)

Emitent může na základě vlastního uvážení a potřeb rozhodnout o splacení celé nebo části jmenovité hodnoty všech
doposud nesplacených Dluhopisů v splátce v termínu přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů, a to vždy k
příslušnému Dni výplaty výnosu (každý taký Den amortizace Dluhopisů označený v oznámení Emitenta určenému
Majitelům Dluhopisů dále jen „Den amortizace“), přičemž prvním takovým Dnem amortizace může být 12. 12.
2018. Emitent je oprávněn vykonat amortizací podle tohoto článku 6.2 opakovaně (až celkem v 16 termínech).
Pro účely těchto Emisních podmínek se okamžikem vyřízení mimořádné splátky části jmenovité hodnoty podle
tohoto článku 6.2 a snížení nesplacené části jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni amortizace budou všechny odkazy
na jmenovitou hodnotu Dluhopisu či Dluhopisů znamenat odkazy na zbývající (tj. nesplacenou) část jmenovité
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hodnoty Dluhopisu či Dluhopisů po vyřízení amortizace podle tohoto článku 6.2.
6.2.1

Oznámení o vyřízení amortizace

Oznámení Emitenta o uplatnění jeho práva na splacení celé nebo části jmenovité hodnoty Dluhopisů (dále jen
„Oznámení o vyřízení amortizace“) bude zveřejněno nejdříve 80 (osmdesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před
příslušným Dnem amortizace způsobem uvedeným v článku 13 Emisních podmínek; jestliže bude totožnost Majitelů
Dluhopisů Emitentovi známa, může být jednotlivým Majitelům Dluhopisů zaláno oznámení i písemně. Oznámení o
vyřízení amortizace musí obsahovat aspoň označení příslušného Dne amortizace, částku mimořádné splátky celé
nebo části jmenovité hodnoty připadající na jeden Dluhopis a částku mimořádného úrokového výnosu připadajícího
na jeden Dluhopis podle článku 6.2.2 níže.
6.2.2

Amortizační prémie (mimořádný úrokový výnos)

Současně se splátkou části jmenovité hodnoty Dluhopisů vyplatí Emitent každé Oprávněné osobě (jak jsou tyto
osoby definovány v článku 7.4 těchto Emisních podmínek) mimořádný úrokový výnos. Mimořádný úrokový výnos
náležející k jednomu Dluhopisu se bude rovnat součinu příslušné části jmenovité hodnoty, o níž se celková
nesplacená část jmenovité hodnoty Dluhopisu sníží, a úrokové sazby Dluhopisů (vyjádřené desetinným číslem)
vynásobeným podílem celých kalendářních měsíců zbývajících od příslušného Dne amortizace do Dne konečné
splatnosti dluhopisů a čísla 60.
6.2.3

Další podmínky amortizace Dluhopisů

Pro amortizací Dluhopisů podle tohoto článku 6.2 se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 7 těchto Emisních
podmínek.
6.3

Odkoupení Dluhopisů

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit za jakoukoli cenu na trhu nebo jinak.
6.4

Zánik Dluhopisů

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak. Jestliže Emitent nerozhodne o zániku
jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy převádět podle vlastního uvážení. Práva a závazky spojené s
Dluhopisy, které budou v majetku Emitenta, zaniknou v Den konečné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem
definován v článku 6.1 těchto Emisních podmínek), pokud k jejich zániku nedošlo dříve na základě rozhodnutí
Emitenta.
6.5

Předčasné splacení Dluhopisů na základě rozhodnutí Majitelů Dluhopisů při Změně kontroly

6.5.1

Změna kontroly

Pokud dojde k Změně kontroly, Emitent tuto skutečnost písemně oznámí Administrátorovi bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dní poté, co se o takové skutečnosti dozví, a dále též Majitelům Dluhopisů
způsobem uvedeným v článku 13 těchto Emisních podmínek (dále též jen „Oznámení o změně kontroly“).
"Změna kontroly" nastane, pokud
(i)

VALEA FOUNDATION se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, zapsaná v lichtenštejnském obchodním registru
pod číslem FL-0002.286.140-2 (s konečným uživatelem výhod ve smyslu § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.
o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu, panem
Karlem Komárkem), a nebo jiná nadace či sdružení majetku s konečným uživatelem výhod, ve smyslu § 6a
zákona č. 297/2008 Z.z. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním
terorismu, panem Karlem Komárkem,

(ii)

Karel Komárek nebo

(iii)

Jiří Šmejc,

sami, nebo některý z nich společně, nebudou ovládat, přímo nebo nepřímo, více než 50 % hlasovacích práv
v Emitentovi nebo Ručiteli, nebo jinak přestanou mít možnost ovlivňovat vedení a strategii nebo záležitosti Emitenta
nebo Ručitele, ať již přímo, či nepřímo, prostřednictvím vlastnictví podílu, s nímž je spojeno hlasovací právo, či
prostřednictvím smlouvy nebo jinak.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za Změnu kontroly se nepovažuje případné vložení akcií Ručitele do
základního kapitálu nebo jiných kapitálových fondů mimo základního kapitálu obchodní společnosti, jejíž 100 %
podíl bude přímo či nepřímo vlastněn současnými konečnými vlastníky Ručitele, ani převod akcií Ručitele na tuto
obchodní společnost.
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6.5.2

Právo Majitelů Dluhopisů požadovat předčasné splacení

Kterýkoli Majitel Dluhopisů může nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů po zveřejnění Oznámení o změně kontroly
podle své úvahy písemným oznámením adresovaným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené
provozovny (dále též jen „Oznámení o předčasném splacení") požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty
Dluhopisů, jejichž je Majitelem, a které od momentu doručení Oznámení o předčasném splacení nezcizí, a dosud
nevyplaceného přirostlého úrokového výnosu z těchto Dluhopisů v souladu s článkem 5.1 těchto Emisních podmínek
ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů (jak je definován níže v článku 9.2 těchto Emisních podmínek) a Emitent je
povinen takové Dluhopisy (spolu s přirostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) takto splatit a to ve lhůtě
uvedené v článku 9.2 těchto Emisních podmínek.
6.5.3

Zpětvzetí žádosti o předčasné splacení Dluhopisů

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Majitelům Dluhopisů písemně odvoláno, avšak jen ve
vztahu k Dluhopisům, jejichž jsou Majiteli, a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doručeni
Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději 3 (tři) Pracovní dny přede dnem, kdy se příslušné částky
stanou splatnými podle předchozího článku 6.5.2 těchto Emisních podmínek. Takové odvolání však nemá vliv na
Oznámení o předčasném splacení ostatních Majitelů Dluhopisů.
6.5.4

Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 6.5 se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 7 těchto
Emisních podmínek.
6.6

Domněnka splacení

Všechny závazky Emitenta z Dluhopisů budou pro účely článku 4 považovány za úplně splněné ke dni, kdy Emitent
uhradí Administrátorovi všechny částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a přirostlých úrokových výnosů (pokud je to
relevantní) splatných podle ustanovení článků 5, 6, 9 a 12.4.1 těchto Emisních podmínek.
7.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1

Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v měně euro, případně
jiné zákonné měně Slovenské republiky, která by euro nahradila. Úrokový výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota
Dluhopisů bude splacena Majitelům Dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými,
devízovými a jinými příslušnými právními předpisy Slovenské republiky účinnými v době vyřízení příslušné platby a
v souladu s nimi.
7.2

Den výplaty

Výplaty úrokových výnosů Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů (včetně její části) budou Emitentem
uskutečňovány prostřednictvím Administrátora v termínech uvedených v těchto Emisních podmínkách (každý
takový den podle významu dále též jen „Den výplaty výnosu“ nebo „Den amortizace“ nebo „Den konečné
splatnosti dluhopisů“ nebo „Den předčasné splatnosti dluhopisů“ nebo každý z těchto dní též jen „Den výplaty“).
7.3

Konvence Pracovního dne

Pokud by Den výplaty připadl na den, který není Pracovním dnem, připadne takový Den výplaty namísto toho na
takový Pracovní den, který je nejbližším následujícím Pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok
nebo jakékoli jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku stanovené konvence Pracovního
dne.
„Pracovním dnem“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoli kalendářní den (s výjimkou soboty a
neděle), kdy jsou banky ve Slovenské republice běžné otevřeny pro veřejnost a jsou uskutečňována vyrovnání
devízových obchodů a mezibankovních plateb v měně euro, případně jiné zákonné měně Slovenské republiky, která
by euro nahradila.
7.4

Určení práva na přijetí výplat souvisejících s Dluhopisy

Oprávněné osoby, kterým Emitent bude vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu majitele v
CDCP nebo u člena CDCP, resp. v evidenci osoby, jejíž držitelský účet vede CDCP a která vede evidenci navazující
na centrální evidenci, budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu výnosu (dále
též jen „Oprávněné osoby“). Pro účely určení Oprávněné osoby nebude Emitent ani Administrátor přihlížet
k převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro výplatu výnosu.
„Rozhodný den pro výplatu výnosu“ je den, který o 30 (třicet) kalendářních dní předchází příslušnému Dni
výplaty, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu výnosu se Den výplaty neposouvá
v souladu s konvencí Pracovního dne.
50

Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů (nebo její příslušnou část podle článku 6.2),
jsou osoby, na jejichž účtu majitele v CDCP nebo u člena CDCP, resp. v evidenci osoby, jejíž držitelský účet vede
CDCP a která vede evidenci navazující na centrální evidenci, budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného
Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty (dále též jen „Oprávněné osoby“). Pro účely určení příjemce
jmenovité hodnoty Dluhopisů (nebo její příslušné části podle článku 6.2) nebudou Emitent ani Administrátor
přihlížet k převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty.
„Rozhodný Den pro splacení jmenovité hodnoty“ je den, který o 30 (třicet) kalendářních dní předchází
příslušnému Dni konečné splatnosti dluhopisů, resp. Dni předčasné splatnosti dluhopisů, resp. Dni amortizace,
přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu výnosu se Den výplaty neposouvá v souladu s
konvencí Pracovního dne. Pokud to nebude odporovat platným a účinným právním předpisům, mohou být převody
všech Dluhopisů pozastaveny počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro splacení jmenovité
hodnoty až do příslušného Dne výplaty.
7.5

Vykonávání plateb

Administrátor bude vykonávat platby Oprávněným osobám v souvislosti s Dluhopisy jen bezhotovostním převodem
na jejich účet vedený v bance nebo v pobočce zahraniční banky v členském státu Evropské unie podle instrukce,
kterou příslušná Oprávněná osoba udělí a doručí Administrátorovi na adresu Určené provozovny věrohodným
způsobem (dále též jen „Instrukce“). Instrukce bude mít formu podepsaného písemného prohlášení (s úředně
osvědčenou pravostí podpisu/podpisů nebo ověřeným podpisem oprávněným pracovníkem Administrátora), které
bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu vykonat a bude
doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií potvrzení o daňovém domicilu příjemce platby pro příslušné
daňové období. V případě právnických osob bude Instrukce doplněna o originál nebo kopii platného výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru, v němž je Oprávněná osoba registrovaná, přičemž správnost
údajů v tomto výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru ověří zaměstnanec Administrátora ke Dni
výplaty. V případě, že jakýkoli z požadovaných dokumentů je v jiném než slovenském nebo českém jazyce, je nutno
společně s originálem dokumentu nebo jeho úředně ověřenou kopií předložit i jeho úředně ověřený překlad do
slovenského jazyka. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině s výjimkou České
republiky se vyžaduje připojení příslušného vyššího ověření nebo dalšího ověření, resp. apostily podle Úmluvy o
zrušení požadavku ověřování veřejných listin (Haagské úmluvy) (podle toho, což je relevantní). Instrukce musí být v
obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat
dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněná ji podepsat jménem Oprávněné
osoby. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručený spolu s Instrukcí. V tomto ohledu bude Administrátor
oprávněn požadovat zejména (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastupována (v případě
potřeby s úředně ověřeným překladem do slovenského jazyka) a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné
osoby. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent povinni jakkoli prověřovat správnost,
úplnost nebo pravost takové Instrukce a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné
osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny
náležitosti podle tohoto článku, je Administrátorovi oznámena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních
ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považovaná za řádnou.
Instrukce je podaná včas, pokud je Administrátorovi doručena nejpozději 5 (pět) Pracovních dní přede Dnem
výplaty.
Povinnost Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněnou řádně a
včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 7.5
těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději v příslušný Den splatnosti takové částky odepsaná z účtu
Administrátora.
Emitent ani Administrátor neodpovídají za jakýkoli časový odklad způsobený Oprávněnou osobou, např. pozdním
podáním Instrukce. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Administrátorovi řádnou Instrukci v souladu s tímto
článkem 7.5 těchto Emisních podmínek, potom povinnost Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje
vůči takové Oprávněné osobě za splněnou řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v
souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 7.5 těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději do 10 (deseti)
Pracovních dní ode dne, kdy Administrátor přijal řádnou Instrukci, odepsána z účtu Administrátora, přičemž platí, že
taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok, výnos či jinou náhradu za takový časový odklad platby.
Emitent ani Administrátor stejně tak neodpovídají za jakoukoli škodu vzniklou (i) nedodáním včasné a řádné
Instrukce nebo dalších dokumentů či informací uvedených v tomto článku 7.5 nebo (ii) tím, že Instrukce nebo takové
související dokumenty či informace byly nesprávné, neúplné nebo nepravdivé nebo (iii) skutečnostmi, které nemohli
Emitent ani Administrátor ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek,
náhradu či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby.
Jestliže Administrátor v přiměřené době po Dni výplaty nemůže vykonat výplatu jakékoli dlužné částky z Dluhopisů
z důvodů prodlení na straně Oprávněné osoby nebo z jiných důvodů na straně Oprávněné osoby (např. v případě její
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smrti), může Administrátor, aniž by byla dotčena oprávnění podle § 568 slovenského zákona č. 40/1964 Zb.,
občanský zákoník, a podle vlastního uvážení nebo na pokyn Emitenta, složit dlužnou částku na náklady Oprávněné
osoby (nebo jejího právního nástupce) do úschovy u notáře nebo dlužnou částku sám uschovat. Složením dlužné
částky do úschovy se závazek Emitenta a Administrátora v souvislosti s platbou takové částky považuje za splněný
a Oprávněné osobě (nebo jejímu právnímu nástupci) v těchto případech nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek,
úrok nebo jiný výnos v souvislosti s uschováním a pozdější výplatou dané částky.
7.6

Změna způsobu vykonávání plateb

Emitent a Administrátor jsou společně oprávněni rozhodnout o změně způsobu vykonávaní plateb (platební místo),
pokud se taková změna nebude týkat postavení nebo zájmů Majitelů Dluhopisů. Toto rozhodnutí bude Majitelům
Dluhopisů oznámeno způsobem uvedeným v článku 13 těchto Emisních podmínek a případně i jiným způsobem,
pokud to vyžaduje zákon.
8.

ZDANĚNÍ

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty výnosů Dluhopisů budou vykonávány bez srážky daní nebo poplatků
jakéhokoli druhu, ledaže bude taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy
Slovenské republiky účinnými ke dni takové platby. Pokud bude jakákoli taková srážka daní nebo poplatků
vyžadována příslušnými právními předpisy Slovenské republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent
povinen hradit Majitelům Dluhopisů žádné další částky jak náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Případná
srážková daň bude vybírána při zdroji (Emitentem při úhradě úroku).
9.

PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

9.1

Případy porušení povinností

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností
dále též jen „Případ porušení povinností“):
(a)

Nezaplacení
Jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy nebude vykonána v souladu s článkem 7 těchto Emisních podmínek
a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 10 (deset) Pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto
skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Majitelem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi na adresu
Určené provozovny; nebo

(b)

Porušení jiných povinností
Emitent nebo Ručitel nesplní nebo nedodrží jakoukoli svou povinnost (jinou než uvedenou pod písm. (a)
výše) v souvislosti s Dluhopisy podle Emisních podmínek, resp. Finanční záruky, a takové porušení zůstane
nenapraveno déle než 20 (dvacet) kalendářních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně
upozorněn kterýmkoli Majitelem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi na adresu Určené provozovny;
nebo

(c)

Neplnění ostatních závazků Emitenta nebo Ručitele
Jakýkoli závazek Emitenta nebo Ručitele v úhrnné částce převyšující 40.000.000 (čtyřicet miliónů) eur nebo
ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně nebude uhrazen příslušným dlužníkem v okamžiku, kdy se stane
splatným, a zůstane neuhrazen i po uplynutí případné odkladné lhůty k plnění, která byla původně stanovená,
nebo jakýkoli takový závazek je prohlášen za splatný před původním datem splatnosti jinak než na základě
rozhodnutí dlužníka nebo (za předpokladu, že nenastal případ porušení povinností, jakkoli označený) na
základě rozhodnutí věřitele; nebo

(d)

Soudní a jiné rozhodnutí
Emitent nebo Ručitel nesplní soudem, rozhodčím soudem či správním orgánem pravomocně uloženou
platební povinnost, která jednotlivě nebo v úhrnu převyšuje částku 30.000.000 (třicet miliónů) eur nebo
ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně, a to ani v lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení
takového pravomocného rozhodnutí Emitentovi, resp. Ručiteli, nebo v takové delší lhůtě, která je uvedena v
příslušném rozhodnutí; nebo

(e)

Nepovolená přeměna Emitenta nebo Ručitele
Emitent nebo Ručitel vykoná jakoukoli přeměnu, kterou se podle slovenského zákona č. 513/1991 Zb.,
obchodní zákoník, resp. českého zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev,
rozumí zejména splynutí, sloučení nebo rozdělení společnosti, přeshraniční splynutí nebo sloučení
společnosti, změna právní formy nebo přeshraniční přemístění sídla společnosti, nebo se přímo či nepřímo
zúčastní jakékoli takové přeměny, nebo prodá či vloží do základního kapitálu jiné společnosti, nebo jakýmkoli
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způsobem převede, zastaví nebo dá do nájmu svůj podnik nebo jeho část (pro vyloučení pochybností se uvádí,
že za nepovolenou přeměnu se nepovažuje případná změna akcionářské struktury Ručitele (např. vklad akcií
Ručitele do FinCo nebo prodej části akcií Ručitele); nebo
(f)

Protiprávnost
Povinnosti z Dluhopisů přestanou být úplně nebo zčásti právně vymáhatelné nebo se dostanou do rozporu s
platnými právními předpisy nebo se pro Emitenta či Ručitele stane protiprávním plnit jakoukoli svou
významnou povinnost podle Emisních podmínek nebo z Dluhopisů; nebo

(g)

Platební neschopnost
Emitent nebo Ručitel je v úpadku nebo podá návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek, povolení
restrukturalizace nebo podá obdobný insolvenční návrh; ve vztahu k Emitentovi nebo Ručiteli je podán nikoli
zjevně bezdůvodný insolvenční návrh; nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce prohlásí na majetek
Emitenta nebo Ručitele nebo konkurz, povolí restrukturalizaci nebo vydá jiné obdobné rozhodnutí; nebo
takový insolvenční návrh nebo jednání je soudem zastaveno z toho důvodu, že Emitentův majetek, resp.
majetek Ručitele, nepostačuje ani na úhradu nákladů řízení; nebo

(h)

Likvidace
(i) bude vydáno právoplatné rozhodnutí soudu Slovenské republiky nebo přijato usnesení valné hromady
Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací nebo (ii) bude vydáno právoplatné rozhodnutí soudu České republiky
nebo přijato usnesení valné hromady Ručitele o zrušení Ručitele s likvidací; nebo

(i)

Zánik/neplatnost Finanční záruky
Finanční záruka nebo jakékoli její ustanovení přestane být kdykoli z jakéhokoli důvodu platné a účinné (to se,
pro vyloučení pochybností, netýká povoleného nahrazení Ručitele, jak je uvedeno v článku 3.2.2 těchto
Emisních podmínek), nebo Ručitel podal námitku neplatnosti nebo neúčinnosti Finanční záruky; nebo

(j)

Vyloučení nebo vyřazení Dluhopisů z obchodovaní na regulovaném trhu BCPB
Generální ředitel BCPB (nebo jiný oprávněný orgán BCPB) podle toho, co bude relevantní, rozhodne o
vyloučení nebo vyřazení Dluhopisů z obchodování na regulovaném trhu, na němž budou Dluhopisy přijaty k
obchodování nebo regulovaný trh, na němž budou Dluhopisy přijaty k a obchodování, přestane být
regulovaným trhem ve smyslu zákona (a Dluhopisy nebudou současně přijaty k obchodování na jiném
regulovaném trhu); nebo

(k)

Ukončení podnikání / činnosti
Emitent nebo Ručitel přestane vykonávat hlavní předmět svojí činnosti nebo podnikání anebo přestane být
oprávněn vykonávat hlavní předmět své činnosti nebo podnikání;

poté
může Schůze svolaná v souladu s článkem 12.1.1 rozhodnout, že každý Majitel Dluhopisu může podle své úvahy
písemným oznámením adresovaným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny (dále
též jen „Oznámení o předčasném splacení“) požádat o předčasné splacení Dluhopisů, jejichž je Majitelem
k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a které od takového momentu nepřevedl, a dosud nevyplaceného přirostlého
úrokového výnosu z těchto Dluhopisů v souladu s článkem 5.1 těchto Emisních podmínek ke Dni předčasné
splatnosti dluhopisů (jak je definován níže) a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s přirostlým a dosud
nevyplaceným úrokovým výnosem) takto splatit v souladu s článkem 9.2 těchto Emisních podmínek.
Pokud usnášeníschopná Schůze svolaná podle předchozího odstavce nerozhodne, že Majitelé Dluhopisů mohou
požádat o předčasné splacení Dluhopisů, může každý Majitel Dluhopisu, který podle zápisu z této Schůze hlasoval za
předčasné splacení, ale byl rozhodnutím Schůze přehlasován, podle své úvahy Oznámením o předčasném splacení
požádat o předčasné splacení Dluhopisů, jejichž byl majitelem k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, a které od
takového momentu nepřevede, a dosud nevyplaceného narostlého úrokového výnosu na těchto Dluhopisech v
souladu s článkem 5.1 těchto Emisních podmínek ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů. Emitent je povinen
takovéto Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) takto splatit v souladu s článkem
9.2 těchto Emisních podmínek.
Pokud Schůze, svolaná podle tohoto článku, zvolí usnesením společného zástupce Majitelů Dluhopisů ve smyslu
článku 12.3.3 těchto Emisních podmínek, pak takový společný zástupce je oprávněný vykonávat jménem všech
Majitelů Dluhopisů práva Majitelů Dluhopisů z Finanční záruky vůči Ručiteli a další práva v rozsahu určeném
rozhodnutím Schůze. V rozsahu, ve kterém uplatňuje společný zástupce práva Majitelů Dluhopisů spojené
s Dluhopisy, nemůžou Majitelé Dluhopisů uplatňovat tyto práva samostatně (tím nejsou dotčena hlasovací práva
Majitelů Dluhopisů a právo Schůze odvolat společného zástupce nebo určit jiného společného zástupce). V případě,
že usnášeníschopná Schůze nezvolí společného zástupce pro účely uplatňování práv z Finanční záruky, můžou vůči
Ručiteli uplatňovat svoje nároky příslušní Majitelé Dluhopisů samostatně.
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9.2

Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Majiteli Dluhopisu podle předchozího článku 9.1 těchto Emisních
podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, v němž Majitel
Dluhopisu doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení adresované
Emitentovi (dále též jen „Den předčasné splatnosti dluhopisů“), ledaže by příslušné porušení povinností bylo
Emitentem odstraněno dříve, než bude doručeno Oznámení o předčasném splacení příslušných Dluhopisů, nebo by
takové Oznámení o předčasném splacení bylo vzato zpět v souladu s článkem 9.3 těchto Emisních podmínek.
9.3

Zpětvzetí žádosti o předčasné splacení Dluhopisů

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Majitelům Dluhopisu písemně odvoláno, avšak jen ve
vztahu k Dluhopisům, které vlastní, a jen pokud je takové odvolání adresováno Emitentovi a doručeno
Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději 3 (tři) Pracovní dny přede dnem, kdy se příslušné částky
stanou podle předchozího článku 9.2 těchto Emisních podmínek splatnými. Takové odvolání však nemá vliv na
Oznámení o předčasném splacení ostatních Majitelů Dluhopisů.
9.4

Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 9 se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 7 těchto
Emisních podmínek.
10.

PROMLČENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne jejich splatnosti.
11.

ADMINISTRÁTOR

11.1

Administrátor

11.1.1

Administrátor a Určená provozovna

Administrátorem je J & T BANKA, a.s., jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky J & T
BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, a určená provozovna a platební místo (dále jen „Určená provozovna“) je
na následující adrese:
J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika
11.1.2

Další, resp. jiný Administrátor a jiná Určená provozovna

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora a určit jinou nebo další Určenou
provozovnu, popřípadě určit dalších obhospodařovatele plateb.
Změnu Administrátora nebo Určené provozovny nebo určení dalších obhospodařovatelů plateb Emitent oznámí
Majitelům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku 13 těchto Emisních podmínek a případně i jiným způsobem,
pokud to vyžaduje zákon. Jakákoli taková změna nabude účinnost uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dní ode
dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě
však jakákoli změna, která by jinak nabyla účinnost méně než 30 (třicet) kalendářních dnů před nebo po Dni výplaty
jakékoli částky v souvislosti s Dluhopisy, nabude účinnost 30. (třicátým) dnem po takovém Dni výplaty.
11.1.3

Vztah Administrátora k Majitelům Dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce
Emitenta, za závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje a není v žádném právním
vztahu s Majiteli Dluhopisů, není-li ve Smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak.
11.2

Kotační agent

11.2.1

Kotační agent

Kotačním agentem je J & T BANKA, a.s., jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky J & T
BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky.
11.2.2

Další, resp. jiný Kotační agent

Emitent je oprávněn rozhodnout o tom, že pověří výkonem služeb kotačního agenta v souvislosti s přijetím
Dluhopisů na příslušný regulovaný trh jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním na výkon takové činnosti.

54

Změnu nebo pověření jiného nebo dalšího Kotačního agenta oznámí Majitelům Dluhopisů způsobem uvedeným
v článku 13 těchto Emisních podmínek a případně i jiným způsobem, pokud to vyžaduje zákon.
11.2.3

Vztah Kotačního agenta k Majitelům Dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností kotačního agenta Emise jedná Kotační agent jako zástupce Emitenta a není
v žádném právním vztahu s Majiteli Dluhopisů.
12.

SCHŮZE A ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

12.1

Působnost a svolání schůze

12.1.1

Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat schůzi Majitelů Dluhopisů (dále též jen „Schůze“) v souladu s
těmito Emisními podmínkami a platnými právními předpisy, a to zejména v případě (i) návrhu změny Emisních
podmínek, pokud se souhlas Schůze se změnou Emisních podmínek podle zákona vyžaduje, včetně návrhu změny
povinností Emitenta a Ručitele podle článku 4 těchto Emisních podmínek, a vyžádat si prostřednictvím Schůze
stanovisko Majitelů Dluhopisů, (ii) prodlení s uspokojováním práv spojených s Dluhopisy, (iii) na základě písemné
žádosti Majitelů Dluhopisů, kteří jsou majiteli aspoň 10 % jmenovité hodnoty nesplacených Dluhopisů, která bude
obsahovat údaje o těchto Majitelích Dluhopisů a o počtu všech jejich Dluhopisů prokazujících oprávnění těchto
Majitelů Dluhopisů žádat o svolání Schůze, nebo (iv) že nastane a trvá Případ porušení povinností. Náklady na
organizací a svolání Schůze hradí Emitent. Emitent však má právo požadovat náhradu nákladů na svolání Schůze od
Majitelů Dluhopisů, kteří podali žádost o svolání Schůze bez vážného důvodu, zejména když Eminent řádně plní
povinnosti vyplývající z Emisních podmínek a nenastal Případ porušení povinností. Náklady spojené s účastí na
Schůzi si hradí každý účastník sám.
V jiných případech je Emitent oprávněn svolat Schůzi kdykoli.
12.1.2

Oznámení o konání Schůze

Oznámení o konání Schůze je Emitent povinen zveřejnit způsobem stanoveným v článku 13 Emisních podmínek, a
to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dní přede dnem konání Schůze. Pokud o svolání Schůze požádal Majitel
Dluhopisů (nebo Majitelé Dluhopisů), je tento (nebo tito) povinen doručit v dostatečném předstihu (minimálně však
20 (dvacet) kalendářních dnů před navrhovaným dnem řízení Schůze) písemnou žádost o svolání Schůze (i se všemi
zákonnými náležitostmi oznámení o konání Schůze) Emitentovi do Určené provozovny a Emitent bez zbytečného
odkladu zajistí zveřejnění oznámení o konání Schůze způsobem a ve lhůtě uvedené v první větě tohoto článku 12.1.2
(pokud je Emitent v prodlení se zveřejněním oznámení o svolání Schůze déle než 10 (deset) Pracovních dnů, uveřejní
oznámení o svolání Schůze na své webové adrese Administrátor na náklady Emitenta). Oznámení o konání Schůze
musí obsahovat aspoň (i) obchodní jméno, IČO a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název
Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místo konání Schůze musí být
v Bratislavě, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, a hodina konání Schůze nesmí
být dříve než 11.00 hod., (iv) program jednání Schůze a je-li navrhována změna Emisních podmínek ve smyslu
článku 12.1.1, vymezení návrhu změny a její zdůvodnění a (v) rozhodný den pro účast na Schůzi. Schůze je
oprávněna rozhodovat jen o návrzích usnesení uvedených v oznámení o její řízení. Záležitosti, které nebyly zařazeny
na navrhovaný program jednání Schůze, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Majitelů Dluhopisů
oprávněných na Schůzi hlasovat (to se pro vyloučení pochybností netýká změn Emisních podmínek, které může
navrhovat jen Emitent).
Pokud odpadne důvod ke svolání Schůze, odvolá ji Emitent způsobem, jakým byla svolána.
12.2

Osoby oprávněné zúčastnit se Schůze a hlasovat na ní

12.2.1

Osoby oprávněné zúčastnit se Schůze

Schůze je oprávněn zúčastnit se a hlasovat na ní jen ten Majitel Dluhopisu (dále jen "Osoba oprávněná k účasti na
Schůzi"), který byl evidován jako Majitel Dluhopisu v evidenci CDCP, člena CDCP nebo osoby, pro kterou CDCP
vede držitelský účet, pokud jsou tyto Dluhopisy evidované na tomto držitelském účtu, a je veden v seznamu Majitelů
Dluhopisů v rozsahu příslušné Emise vydaného CDCP ke konci kalendářního dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů
předchází dni konání příslušné Schůze (dále jen „Rozhodný den pro účast na Schůzi“), případně který potvrzením
od osoby, na jejím držitelském účtu v CDCP byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na
Schůzi, prokáže, že je Majitelem Dluhopisu a tyto jsou evidovány na účtu dříve uvedené osoby. Potvrzení podle
předchozí věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K případným převodům Dluhopisů
uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.
12.2.2

Hlasovací právo

Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má tolik hlasů z celkového počtu hlasů, kolik odpovídá poměru mezi
jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a celkovou nesplacenou
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jmenovitou hodnotou Emise k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k
Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které k tomuto dni nezanikly na základě rozhodnutí Emitenta ve smyslu
článku 6.4 těchto Emisních podmínek, i s Dluhopisy, jejichž Majitelem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi je
Ručitel nebo osoby Emitentem nebo Ručitelem kontrolované nebo jim blízké, není spojeno hlasovací právo a
nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze a stanovení počtu hlasů Majitelů Dluhopisů pro účely
rozhodování. Pokud Schůze rozhoduje o odvolání společného zástupce, nemůže společný zástupce (je-li Osobou
oprávněnou k účasti na Schůzi) vykonávat hlasovací právo.
12.2.3

Účast dalších osob na Schůzi

Emitent je povinen zúčastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni
zúčastnit se Schůze zástupci Administrátora, společný zástupce Majitelů Dluhopisů ve smyslu článku 12.3.3
Emisních podmínek (nejsou-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní Emitentem nebo
Administrátorem.
12.3

Průběh Schůze; rozhodování Schůze

12.3.1

Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na Schůzi, které byly k Rozhodnému dni
pro účast na Schůzi Majiteli Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje víc jak 50 % celkové jmenovité
hodnoty vydané a doposud nesplacené části Emise. Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro
účast na Schůzi a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 6.4 těchto Emisních
podmínek, a Dluhopisy, které byly v majetku Ručitele nebo osoby Emitentem nebo Ručitelem kontrolované nebo
jemu blízké, se nezapočítávají pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Pokud Schůze rozhoduje o odvolání společného
zástupce, nezapočítávají se hlasy patřící společnému zástupci (je-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) do
celkového počtu hlasů. Před začátkem Schůze poskytne Emitent nebo Administrátor informace o počtu všech
Dluhopisů, ohledně nichž jsou Osoby oprávněné k účasti na Schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami
oprávněny se Schůze zúčastnit a hlasovat na ní.
12.3.2

Předseda Schůze

Schůzi svolané z podnětu Emitenta předsedá předseda jmenovaný Emitentem.
Pokud byla Schůze svolána z podnětu Majitele Dluhopisu nebo Majitelů Dluhopisů, Schůzi předsedá předseda
jmenovaný Emitentem do doby, kdy Schůze nerozhodne o jiné osobě předsedy Schůze. Volba předsedy Schůze musí
být prvním bodem programu Schůze. Není-li volba předsedy Schůze voleného Schůzí úspěšná, Schůzi až do jejího
konce předsedá předseda jmenovaný Emitentem.
12.3.3

Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce. Společný zástupce je v
souladu se zákonem oprávněn (i) uplatňovat jménem všech Majitelů Dluhopisů práva spojená s Dluhopisy v rozsahu
vymezeném Emisními podmínkami nebo rozhodnutím Schůze, (ii) kontrolovat plnění Emisních podmínek
Emitentem, (iii) činit jménem všech Majitelů Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy, a to způsobem a
v rozsahu určeném v rozhodnutí Schůze a (iv) informovat Majitele Dluhopisů o věcech zásadní povahy, například
o neplnění Emisních podmínek. Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen,
nebo ho nahradit jiným společným zástupcem.
12.3.4

Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Pokud zákon nestanoví jinak, Schůze rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi, avšak záležitosti, které nebyly
zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Osob
oprávněných k účasti na Schůzi. Na zvolení a odvolání společného zástupce jsou zapotřebí aspoň 2/3 (dvě třetiny)
hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi.
12.3.5

Odročení Schůze

Pokud v průběhu 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, potom bude
taková Schůze bez dalšího rozpuštěna.
Pokud není Schůze, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek, v průběhu 1 (jedné) hodiny od stanoveného
začátku Schůze usnášeníschopná, svolá Emitent, je-li to nadále zapotřebí, náhradní Schůzi tak, aby se konala
nejdříve po 2 (dvou) a nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní
Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Majitelům Dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních
dní ode dne, na který byla svolaná původní Schůze. Náhradní Schůze rozhodující o změně Emisních podmínek je
usnášeníschopná bez ohledu na podmínky usnášeníschopnosti uvedené v článku 12.3.1.
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12.4

Některá další práva Majitelů Dluhopisů

12.4.1

Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Pokud Schůze odsouhlasila změny těchto Emisních podmínek týkající se změn náležitostí Dluhopisů, a to jmenovité
hodnoty Dluhopisů nebo termínu její splatnosti, výše výnosu nebo způsobu jeho určení nebo termínu jeho výplaty,
převoditelnosti nebo omezení převoditelnosti Dluhopisu nebo zajištění Dluhopisů, potom Osoba oprávněná k účasti
na Schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala proti nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále též jen
„Žadatel“), může požádat o (i) předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jejichž byla Majitelem
k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a které od takového momentu nepřevede, jakož i poměrného úrokového
výnosu k takovým Dluhopisům přirostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami (bude-li to relevantní) nebo o
(ii) zachování práv a povinností Emitenta a majitele Dluhopisu podle původních Emisních podmínek. Pokud Schůze
odsouhlasila změny povinností Emitenta a Ručitele podle článku 4 těchto Emisních podmínek, může Žadatel požádat
jen o předčasné splacení podle bodu (i) výše. Právo podle bodu (i) nebo bodu (ii) výše musí být Žadatelem uplatněno
do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze písemným oznámením (dále též jen „Žádost“) adresovaným Emitentovi a
doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů od
doručení Žádosti Administrátorovi (dále též jen „Den předčasné splatnosti dluhopisů“) při uplatnění práv podle
bodu (i) vyplatit Majitele Dluhopisu v souladu s článkem 7 nebo při uplatnění práv podle bodu (ii) vykonat úkony na
zachování práv a povinností Emitenta a Majitele Dluhopisu podle původních Emisních podmínek, a způsobem tam
určeným.
12.4.2

Náležitosti Žádosti

V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž předčasné splacení se podle článku 12.4.1. těchto Emisních
podmínek žádá. Žádost musí být písemná, podepsaná Žadatelem nebo osobami oprávněnými jednat jménem
Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel o předčasné splacení jmenovité hodnoty
Dluhopisu musí ve stejné lhůtě doručit Administrátorovi na adresu Určené provozovny i všechny dokumenty
požadované na vyřízení výplaty podle článku 7 těchto Emisních podmínek.
12.4.3

Zpětvzetí Žádosti

Žádost může být jednotlivým Majitelem Dluhopisů písemně vzata zpět, avšak jen ve vztahu k Dluhopisům, jejichž je
Majitelem, a jen pokud je takové zpětvzetí adresováno Emitentovi a doručeno Administrátorovi na adresu Určené
provozovny nejpozději 3 (tři) Pracovní dny přede dnem, kdy se příslušné částky stanou splatnými podle článku
12.4.1 těchto Emisních podmínek. Takové zpětvzetí však nemá vliv na Žádost ostatních Majitelů Dluhopisů.
12.5

Zápis z jednání

O průběhu Schůze se vyhotoví notářský zápis, v němž budou mimo jiné zaznamenány závěry Schůze, zejména
usnesení, která taková Schůze přijala. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv
z Dluhopisů. Zápis ze Schůze bude k dispozici k nahlédnutí Majitelům Dluhopisů v běžné pracovní době v Určené
provozovně. Emitent je povinen bez zbytečného odkladu po vyhotovení zápisu zpřístupnit sám nebo prostřednictvím
jím pověřené osoby (hlavně Administrátora) všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v článku 13
těchto Emisních podmínek a případně i jiným způsobem, pokud to vyžaduje zákon. Pokud Schůze projednávala
usnesení o změně Emisních podmínek, musí být v notářském zápisu uvedena jména těch Osob oprávněných k účasti
na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k
Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.
13.

OZNÁMENÍ

Jakékoli oznámení Majitelům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude zpřístupněno a zveřejněno v slovenském
jazyce na webových stránkách Emitenta www.sazkagroup.com/investors. Pokud kogentní ustanovení relevantních
právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro zveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek
stanov jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně zpřístupněné a zveřejněné jeho zveřejněním
předepsaným příslušným právním předpisům. V případě, že bude některé oznámení zveřejňováno více způsoby, bude
se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního zveřejnění.
14.

ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů (kromě Finanční záruky) se budou řídit a vykládat v souladu s právními
předpisy Slovenské republiky. Všechna práva a povinnosti vyplývající z Finanční záruky se budou řídit a vykládat
v souladu s právními předpisy České republiky. Emisní podmínky mohou být přeložen\ do dalších jazyků. V případě
rozporu mezi různými jazykovými verzemi bude rozhodující slovenská verze.
Všechny případné spory mezi Emitentem a Majiteli Dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí
Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny příslušným
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slovenským soudem. Soudem příslušným k řešení jakýchkoli sporů mezi Ručitelem a Majiteli Dluhopisů
vyplývajících z Finanční záruky je Městský soud v Praze.
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15.

PŘÍLOHA Č. 1 – FINANČNÍ ZÁRUKA

FINANČNÍ ZÁRUKA
Emise dluhopisů
SG 4,00/2022
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 200.000.000 eur
se splatností v roce 2022
ISIN SK4120013475
(dále jen „Finanční záruka“)

TUTO FINANČNÍ ZÁRUKU vydává společnost
SAZKA Group a.s., společnost založená a existující podle českého práva se sídlem na adrese
Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 242 87 814, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18161 (dále jen „Ručitel“)
ve prospěch Majitelů Dluhopisů (jak jsou definovaní níže) (každý dále též „Majitel Dluhopisů“ a společně
„Majitelé Dluhopisů“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Společnost SAZKA Group Financing a.s., se sídlem na adrese Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava městská část Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního
soudu Bratislava I, oddíl: Sa, Vložka č.: 6661/B (dále jen „Emitent“), se rozhodla vydat emisi dluhopisů
s pevným úrokovým výnosem 4,00 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise (tj. nejvyšší
sumě jmenovitých hodnot dluhopisů) 200.000.000 (dvěstě miliónů) eur, se splatností v roce 2022,
ISIN SK4120013475 (dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), a to v
souladu se slovenským zákonem č. 530/1990 Zb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů a dalšími
právními předpisy.

(B)

Ručitel má v úmyslu zaručit se za závazky Emitenta ze všech Dluhopisů vydaných v rámci Emise formou
finanční záruky ve smyslu českého zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

(C)

Dluhopisy jsou vydávané podle slovenského práva v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen
„Emisní podmínky“). Tato Finanční záruka tvoří neoddělitelnou součást Emisních podmínek.

(D)

Pojmy, které jsou definovány v Emisních podmínkách a nejsou definovány jinak v této Finanční záruce,
mají stejný význam i v této Finanční záruce.

1.

Finanční záruka

1.1

Ručitel se ve smyslu § 2029 a násl. NOZ bezpodmínečně a neodvolatelně zaručuje každému Majiteli
Dluhopisů, že v případě, že Emitent z jakéhokoli důvodu nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek vůči
Majiteli Dluhopisů vyplývající pro Emitenta z Dluhopisů podle Emisních podmínek (pro vyloučení
pochybností za nesplnění závazku Emitenta vůči Majitelům Dluhopisů se v případě, že nastane Případ
porušení povinností podle článku 9.1 Emisních podmínek, považuje až situace, kdy Emitent nesplní řádně a
včas vůči takovému Majiteli Dluhopisů svojí platební povinnost podle článku 9.2 Emisních podmínek),
včetně jakéhokoli potenciálního závazku Emitenta vůči některému z Majitelů Dluhopisů vyplývajícího z
možné neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevymahatelnosti povinností z Dluhopisů, Ručitel v
souladu s Emisními podmínkami Dluhopisů zaplatí na výzvu Majitele Dluhopisů takovou částku v plné výši
a v příslušné měně, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy Majitele Dluhopisů Ručiteli. Právo
na plnění z této Finanční záruky může v souladu s Emisními podmínkami vůči Ručiteli uplatňovat i
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společný zástupce Majitelů Dluhopisů zvolený Schůzí, jak předpokládá článek 9.1 Emisních podmínek.
V případě, že (i) Schůze nebude z jakýchkoli důvodů řádně a včas svolána (nebo se nebude konat) z důvodů
na straně Emitenta, nebo (ii) pokud společný zástupce nebude stanoven ani na usnášeníschopné Schůzi,
můžou vůči Ručiteli uplatňovat své nároky příslušní Majitelé Dluhopisů samostatně.
1.2

Ručitel poskytuje finanční záruku za závazky Emitenta až do výše 250.000.000 (dvěstě padesát miliónů)
eur. Majitel Dluhopisů je oprávněn vyzvat Ručitele k plnění finanční záruky opakovaně, dokud finanční
záruka trvá. Tato finanční záruka je platná až do okamžiku splacení všech dluhů z Dluhopisů. Majitel
Dluhopisů je oprávněn postoupit právo na uplatnění této finanční záruky na jakoukoli třetí osobu. Tato
Finanční záruka je záruční listinou.

2.

Prohlášení Ručitele

2.1

Ručitel tímto bere na vědomí a potvrzuje, a to v plném rozsahu a bez nároku na prospěch z jakýchkoli
právních skutečností vylučujících odpovědnost nebo umožňujících námitky Ručitele, že je vázán níže
stanovenými povinnostmi. Ručitel tak potvrzuje a bere na vědomí, že nebude v žádném okamžiku zbaven
svých povinností a že jeho povinnosti nebudou omezeny jakoukoli odkladnou lhůtou splnění dluhu či jiné
povinnosti, vzdáním se práva nebo souhlasem daným Emitentovi nebo jakékoli jiné osobě, nebo
neúspěchem jakéhokoli řízení o výkonu rozhodnutí vedeného proti Emitentovi nebo jakékoli jiné osobě.

2.2

Ručitel dále potvrzuje a bere na vědomí, že:

3.

(i)

nebude zbaven svých povinností v případě, že se Emitentovy povinnosti stanou neplatnými z důvodu
nedostatku či omezení způsobilosti nebo pravomoci (včetně nedostatku oprávnění jednat na straně
osob, které uzavřou jakoukoli dohodu za Emitenta);

(ii)

jeho povinnosti vyplývající z této Finanční záruky budou nadále platné a plně účinné bez ohledu na
zrušení, fúzi, rozdělení, převzetí, jinou přeměnu nebo reorganizaci Emitenta, nebo zahájení
insolvenčního řízení, nebo jiného řízení obdobného nucené správě nebo likvidaci proti Emitentovi;

(iii)

neuplatní právo subrogace (právo vstupu Ručitele do práv a právního postavení Majitele Dluhopisu
ve vztahu k Emitentovi), ani neuskuteční žádné kroky k vymáhání práv či nároků vůči Emitentovi do
doby, než budou splacen\ všechny částky a splněn\ všechny závazky z Dluhopisů;

(iv)

jeho povinnosti vyplývající z této Finanční záruky nebudou podmíněny platností nebo výkonem
jakéhokoli zajištění poskytnutého Emitentem nebo jakoukoli jinou osobou Majitelům Dluhopisů
nebo existencí či zřízením jakéhokoli zajištění ve prospěch Majitelů Dluhopisů; a

(v)

ani oznámení, ani vznesení formálního požadavku vůči Emitentovi nebo jakékoli jiné osobě není
podmínkou pro placení či splnění povinnosti ze strany Ručitele podle této Finanční záruky.

Trvající povinnosti Ručitele
Povinnosti Ručitele vyplývající z této Finanční záruky zůstanou platné a plně účinné až do doby, kdy budou
splaceny všechny částky a splněny všechny závazky z Dluhopisů.

4.

Splacení Emitentem
Pokud bude platba přijatá Majitelem Dluhopisů, nebo jiná povinnost plněná v prospěch nebo na pokyn
Majitele Dluhopisů, prohlášena za neplatnou podle jakéhokoli pravidla vztahujícího se k insolvenčnímu
řízení proti Emitentovi, nebo jakémukoli řízení podobnému nucené správě nebo likvidaci Emitenta, potom
taková platba či povinnost nesníží rozsah povinností Ručitele a tato Finanční záruka bude nadále platit tak,
jak by taková platba byla vždy splatná či povinnost splnitelná ze strany Emitenta.

5.

Závaznost Emisních podmínek
Ručitel prohlašuje, že (i) je plně obeznámen s Emisními podmínkami, (ii) bude je dodržovat, zejména bude
dodržovat jakékoli omezení a plnit závazky uvedené v článku 4 Emisních podmínek a (iii) bude jimi vázán.
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6.

Platby Ručitele
Všechny platby Ručitele podle této Finanční záruky Majitelům Dluhopisů budou realizovány bez jakýchkoli
srážek daní, poplatků či plateb jiného druhu, pokud to nebudou vyžadovat právní předpisy. V případě, že
takovou srážku daní, poplatky či platbu jiného druhu právní předpisy vyžadují, zaplatí Ručitel Majitelům
Dluhopisů takovou sraženou částku navíc tak, aby Majitelé Dluhopisů skutečně dostali stejnou částku, jakou
by dostali, kdyby dluh plnil řádně a včas Emitent.

7.

Výzva Ručiteli
Jakákoli výzva podle této Finanční záruky musí být písemná a doručená na adresu sídla Ručitele, jak je tato
adresa aktuálně zapsána v příslušném obchodním rejstříku. Takto podaná výzva bude považována za účinně
doručenou okamžikem jejího skutečného doručení adresátovi, avšak s tím, že výzva, která by jinak nabyla
účinnost v den, který není Pracovním dnem nebo po 12:00 hodině kteréhokoli Pracovního dne, nabude
účinnost až v první bezprostředně následující Pracovní den. „Pracovní den“ znamená kterýkoli kalendářní
den, kdy jsou pro veřejnost běžně otevřeny banky v Bratislavě a kdy se uskutečňuje vyrovnání plateb v
eurech.

8.

Rozhodné právo a řešení sporů
Tato Finanční záruka se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů souvisejících s touto
Finanční zárukou je příslušný Městský soud v Praze.
[podpisy osob jednajících za Ručitele se nacházejí na následující straně]
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V Praze dne 14.11.2017
Za SAZKA Group a.s.

[podepsané ve slovenské verzi]

[podepsané ve slovenské verzi]

Pavel Šaroch

Pavel Horák

Člen představenstva A

Člen představenstva B
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V.

ZÁJEM OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA EMISI; POUŽITÍ VÝNOSŮ Z EMISE

Podle vědomí Emitenta žádná z fyzických nebo právnických osob zúčastněných na nabídce Dluhopisů, kromě
Hlavního manažera, který Dluhopisy umisťuje na základě dohody typu „nejlepší snaha“ („best efforts“), nemá na
nabídce Dluhopisů zájem, který by byl pro takovou nabídku podstatný.
Poradcem Emitenta v souvislosti s vydáním Dluhopisů je společnost J&T IB and Capital Markets, a.s., se sídlem na
adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 247 66 259 (dále jen „Aranžér“), jednající ve
Slovenské republice prostřednictvím sví organizační složky J&T IB and Capital Markets, a.s., organizačná zložka, se
sídlem na adrese Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 588 345. Předmětem
smlouvy o zajištění vydání Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Aranžérem je činnost spojená s přípravou a
zajištěním vydání Dluhopisů, přičemž Aranžér vykonává tyto činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. f)
Zákona o cenných papírech. Právním poradcem Aranžéra je advokátní kancelář PRK Partners s.r.o.
Emitent dále na základě smlouvy o umístění emise Dluhopisů pověřil činností spojenou se zajištěním umístění
Dluhopisů společnost J & T BANKA, a.s., se sídlem na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČO: 471 15 378 (dále též "Hlavní manažer"), jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky, J & T
BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky. Emitent pověřil společnost J & T BANKA, a.s., jednající ve Slovenské
republice prostřednictvím své pobočky, J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, i činnostmi Administrátora
a Kotačního agenta v souvislosti s přijetím Dluhopisů na regulovaný volný trh BCPB. Emitent očekává, že se
celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na auditora, Hlavního manažera, Aranžéra, poplatky CDCP,
BCPB, NBS, náklady na právního poradce Aranžéra a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejich
umístěním na trhu, budou pohybovat ve výši přibližně 4.500.000 eur v případě, že bude vydán celý předpokládaný
objem Dluhopisů (tj. 200.000.000 eur) k Datu emise. Náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování
na regulovaném volném trhu BCPB budou představovat v souladu se sazebníkem burzovních poplatků 2.000 eur.
Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek emise Dluhopisů bude, v případě vydání celého předpokládaného objemu
Dluhopisů (tj. 200.000.000 eur) k Datu emise, přibližně 195.500.000 eur. Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude
primárně použit na poskytnutí úročené půjčky Ručiteli a dalším členům Skupiny SAZKA Group.
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VI.

NABÍDKA DLUHOPISŮ

1.

UMÍSTĚNÍ A UPSÁNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy budou až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tj. 200.000.000 eur, nabízené
prostřednictvím Hlavního manažera na upsání a koupi formou veřejné nabídky investorem (včetně retailových
investorů) ve Slovenské republice podle ustanovení § 120 a násl. Zákona o cenných papírech a v České republice
podle § 34 a násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně též
dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího zpracovat a uveřejnit prospekt
cenného papíru) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, v níž
budou Dluhopisy nabízeny.
Hlavní manažer se smluvně zavázal vůči Emitentovi vyvinout maximální úsilí, které lze od něho rozumně požadovat,
aby Dluhopisy umístil na trhu (závazek typu „nejlepší snaha“ („best efforts“)); avšak v případě, že se umístění
Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě Emise nepodaří, nebude Hlavní manažer ani jakákoli jiná osoba povinna
neumístěné Dluhopisy upsat na vlastní účet. Odhadovaná odměna (provize) Hlavního manažera za umístění
Dluhopisů představuje přibližně 1,90 % z celkové jmenovité hodnoty umístěných Dluhopisů.
Primární nabídka na upisování Dluhopisů – primární prodej ve Slovenské republice a v České republice
V rámci primárního prodeje (primární nabídky a upisovaní) bude činnosti spojené s vydáním a upisováním všech
Dluhopisů zajišťovat Hlavní manažer. Primární prodej (primární nabídka a upisování) Dluhopisů potrvá ve
Slovenské republice ode dne pravomocného rozhodnutí NBS o schválení tohoto Prospektu a v České republice ode
dne doručení notifikace České národní bance, že Prospekt byl vypracován a schválen v souladu se zvláštním
předpisem a právem EU až do uplynutí doby platnosti tohoto Prospektu. Prospekt je platný během 12 (dvanácti)
měsíců ode dne právní moci rozhodnutí NBS o schválení tohoto Prospektu. Datem emise, tj. dnem zahájení vydávaní
Dluhopisů (zahájení připisovaní Dluhopisů na účty v příslušné evidenci), je 12. 12. 2017.
Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise nebo budou vydávány průběžně, přičemž předpokládaná lhůta
vydávání Dluhopisů (tj. připisovaní na příslušné majetkové účty) skončí nejpozději jeden (1) měsíc po uplynutí lhůty
k upisování Dluhopisů nebo jeden (1) měsíc po upsání nejvyšší sumy jmenovitých hodnot Dluhopisů (podle toho, co
nastane dříve). Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menším objemu, než byla nejvyšší suma jmenovitých hodnot
Dluhopisů, přičemž Emise se bude i v takovém případě považovat za úspěšnou. Minimální výše objednávky je
stanovena na jeden (1) kus Dluhopisu. Maximální výše objednávky (tedy maximální objem jmenovitých hodnot
Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem) je omezena jen nejvyšší sumou jmenovitých hodnot vydávaných
Dluhopisů. Čistá kupní cena Dluhopisů, která bude vyplacena Emitentovi, může být snížena o odměnu, poplatky či
výdaje spojené s upsáním a koupí Dluhopisů. Podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora
platným dokladem totožnosti. Objednávky přijaté od investorů budou uspokojovány průběžně tak, jak je Emitent
přijme, a to až do chvíle, dokud se poslední přijatou objednávkou neumístí celý objem Emise. Pokud tato poslední
objednávka bude znít na takový objem jmenovité hodnoty Dluhopisů, který převyšuje zbývající objem neupsaných
Dluhopisů (t. j. součet jmenovitých hodnot neupsaných Dluhopisů), tato objednávka bude uspokojena jen v míře,
která odpovídá neupsanému (zbývajícímu) objemu Dluhopisů. V takovém případě zašle Hlavní manažer takovému
upisovateli potvrzení s novým objemem (počtem upsaných Dluhopisů). Případné přeplatky budou vráceny
investorům na účet, z něhož byly odeslány. Po upsání a připsání Dluhopisů na účty Majitelů Dluhopisů bude
Majitelům Dluhopisů zasláno potvrzení o upsání Dluhopisů, přičemž obchodování s Dluhopisy bude možno zahájit
nejdříve po vydání Dluhopisů a po přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu BCPB. Ve vztahu k
Dluhopisům neexistují žádná předkupní práva ani práva na přednostní upsání.
Výsledky primárního prodeje (upsání) budou zveřejněny na veřejně dostupném místě v Určené provozovně v Den
následující po skončení lhůty vydávaní Dluhopisů. Dluhopisy budou na základě pokynu Hlavního manažera bez
zbytečného odkladu připsány na účty Majitelů Dluhopisů vedené v příslušné evidenci bezodkladně po zaplacení
Emisního kurzu dotčených Dluhopisů. Hlavní manažer účtuje investorům poplatek dle svého aktuálního sazebníku, v
současnosti je ve výši 0,60% z objemu obchodu. Pokud je vypořádání obchodu na jiný než držitelské účet, poplatek
je ve výši 1,00%, minimálně 480 eur. Aktuální sazebník Hlavního manažera je zveřejněn (i) pro účely nabídky v
České republice na www.jtbanka.sk, v části Užitečné informace, pododkaz Sazebník poplatků J & T Banky, a.s.,
pobočky zahraniční banky, a (ii) pro účely nabídky v České republice na www.jtbank.cz, v části Užitečné informace,
pododkaz Sazebník poplatků.
Za účelem úspěšného vyrovnání primárního prodeje (tj. připsání Dluhopisů na příslušné účty po zaplacení Emisního
kurzu) Emise musí upisovatelé Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Hlavního manažera nebo jeho zástupců.
Zejména jestliže upisovatel Dluhopisů není sám členem CDCP, musí si zřídit příslušný účet v CDCP nebo u člena
CDCP. Nelze zaručit, že Dluhopisy budou prvonabyvateli řádně dodány, pokud prvonabyvatel nebo osoba, která pro
něho vede příslušný účet, nevyhoví všem postupům a nesplní všechny příslušné pokyny za účelem primárního
vyrovnání Dluhopisů.
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Sekundární nabídka Dluhopisů a souhlas s použitím Prospektu v následné veřejné nabídce ve Slovenské
republice a v České republice
Emitent souhlasí s následnou veřejnou nabídkou Dluhopisů v rámci sekundárního trhu ve Slovenské republice a
v České republice, kterou bude vykonávat Hlavní manažer a další vybraní finanční zprostředkovatelé, a uděluje svůj
souhlas s použitím tohoto Prospektu na účely takové následné veřejné nabídky Dluhopisů. Informace o vybraných
finančních zprostředkovatelích, kterým Emitent udělí souhlas k použití prospektu, a kteří v době schválení prospektu
nejsou známí, bude zveřejněna na webových stránkách Emitenta. Souhlas Emitenta s následnou veřejnou nabídkou
Dluhopisů v rámci sekundárního trhu je časově omezen na dobu 12 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí NBS
o schválení tohoto Prospektu.
Emitent výslovně přijímá odpovědnost za obsah Prospektu, i vzhledem na sekundární nabídku Dluhopisů
prostřednictvím Hlavního manažera a dalších vybraných finančních zprostředkovatelů. Se souhlasem Emitenta
nejsou spojeny žádné další podmínky, které jsou relevantní pro používání Prospektu. Pokud před závěrečným
uzavřením veřejné nabídky Dluhopisů nebo zahájením obchodování Dluhopisů na regulovaném volném trhu BCPB,
podle toho, co nastane dříve, vznikne nebo se zjistí nová významná skutečnost nebo podstatná změna, chyba nebo
podstatná nepřesnost týkající se údajů zahrnutých do tohoto Prospektu, která by mohla ovlivnit hodnocení
Dluhopisů, zveřejní Emitent dodatek k tomuto Prospektu, a to po jeho předchozím schválení ze strany NBS.
Zvlášť pokud jde o sekundární nabídku Dluhopisů Hlavním manažerem, minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů,
které bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude omezena jedním (1) kusem Dluhopisu. Maximální objem
jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem
nabízených Dluhopisů. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v
potvrzení o přijetí nabídky, které bude Hlavní manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména použitím prostředků
komunikace na dálku). Dluhopisy v sekundární nabídce budou nabízeny Hlavním manažerem za cenu zveřejňovanou
BCPB podle Burzovních pravidel. Při následném prodeji Dluhopisů na sekundárním trhu formou veřejné nabídky na
základě souhlasu uděleného Hlavnímu manažerovi a dalším vybraným finančním zprostředkovatelům, jako
finančním zprostředkovatelům s použitím tohoto Prospektu, účtuje Hlavní manažer investorům poplatek podle svého
aktuálního sazebníku, v současnosti ve výši 0,60 % z objemu obchodu. Pokud je vypořádání obchodu na jiný než na
držitelský účet, poplatek je ve výši 1,00 %, minimálně 480 eur. Aktuální sazebník Hlavního manažera je uveřejněn
pro veřejnou nabídku ve Slovenské republice www.jtbanka.sk, v části Užitečné informace, pododkaz Sazebník
poplatků J & T Banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, a pro veřejnou nabídku v České republice www.jtbank.cz, v
části Užitečné informace, pododkaz Sazebník poplatků. Poplatky účtované ze strany dalších vybraných finančních
zprostředkovatelů, kterým Emitent udělí souhlas k použití prospektu, a kteří v době schválení prospektu nejsou
známí, jako i ostatní podmínky nabídky, budou poskytnuty investorem ze strany finančního zprostředkovatele v době
uskutečnění nabídky Dluhopisů.

OZNÁMENÍ INVESTORŮM:
Informace o podmínkách nabídky finančního zprostředkovatele musí finanční zprostředkovatel poskytnout
každému konkrétnímu investorovi v době uskutečnění nabídky.
Hlavní manažer a další vybraní finanční zprostředkovatelé používající Prospekt musí na svých webových stránkách
uvést, že Prospekt používají v souladu se souhlasem a podmínkami s ním spojenými.
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2.

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠÍŘENÍ PROSPEKTU A NABÍDKY A PRODEJE DLUHOPISŮ

Šíření tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých státech omezeny zákonem.
Emitent nepožádal o schválení nebo uznání tohoto Prospektu (včetně jeho případných dodatků) v jiném státě a
obdobně nebude umožněna ani jejich nabídka s výjimkou Slovenské republiky a České republiky (případně dalších
států, které budou bez dalšího uznávat Prospekt schválený NBS jako prospekt opravňující k veřejné nabídce
Dluhopisů v takovém státě). Osoby, k nimž se tento Prospekt dostane, jsou odpovědny za dodržování omezení, která
se v jednotlivých státech vztahují na nabídku, nákup nebo prodej Dluhopisů nebo držbu a rozšiřování jakýchkoli
materiálů vztahujících se k Dluhopisům, včetně tohoto Prospektu.
Veřejná nabídka Dluhopisů může být učiněna ve Slovenské republice jen tehdy, pokud byl nejpozději na začátku
takové veřejné nabídky tento Prospekt (včetně jeho případných dodatků) schválen NBS a uveřejněn. Veřejná nabídka
v České republice může být vykonána poté, co NBS na základě žádosti Emitenta notifikuje České národní bance, že
Prospekt byl vypracován a schválen v souladu se zvláštním předpisem a právem Evropské unie. Emitent zároveň se
žádostí o notifikování předloží NBS Prospekt v českém jazyce. Veřejná nabídka Dluhopisů v jiných státech může být
omezena právními předpisy v takových zemích a může vyžadovat schválení, uznání nebo překlad Prospektu nebo
jeho části, nebo jiných dokumentů k tomu příslušným orgánem.
Kromě výše uvedeného Emitent žádá všechny nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných
právních předpisů v každém státě (včetně Slovenské republiky a České republiky), kde budou nakupovat, nabízet
nebo prodávat Dluhopisy nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat nebo jinak dávat do oběhu tento Prospekt,
včetně jeho případných dodatků, nebo jiný nabídkový či propagační materiál nebo informace související s Dluhopisy,
a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Prospekt nebo jeho dodatky nebo jiný
nabídkový či propagační materiál nebo informace související s Dluhopisy budou zachyceny v tištěné podobě nebo
v elektronické či jiné nehmotné podobě.
Před schválením Prospektu jsou Emitent, Hlavní manažer, potenciální investoři a všechny další osoby, kterým se
tento Prospekt dostane do rukou, povinni dodržovat výše uvedená omezení pro veřejnou nabídku a jestliže nabízejí
Dluhopisy ve Slovenské či České republice, musí tak učinit výhradně způsobem, který není veřejnou nabídkou.
V takovém případě by měli informovat osoby, kterým nabídku Dluhopisů činí, o skutečnosti, že Prospekt nebyl
dosud schválen NBS a uveřejněn, a že taková nabídka nesmí být veřejnou nabídkou, a pokud je nabídka činěna
takovým způsobem, který se podle ustanovení Zákona o cenných papírech (resp. Zákona o podnikání na kapitálovém
trhu) nepovažuje za veřejnou nabídku, informovat takové osoby též o souvisejících omezeních. V souvislosti
s případnou nabídkou Dluhopisů (včetně distribuce tohoto Prospektu vybraným investorům na důvěrné bázi) ve
Slovenské či České republice ještě před schválením tohoto Prospektu, na kterou se podle ustanovení § 120 odst. 3
Zákona o cenných papírech, resp. § 35 odst. 2 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu nevyžaduje předchozí
zveřejnění prospektu, Emitent upozorňuje, že při výjimce týkající se omezení celkové hodnoty Dluhopisů
získávaných jedním investorem (ustanovení § 120 odst. 3 písm. c) Zákona o cenných papírech, resp. § 35 odst. 2
písm. c) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu mohou být Dluhopisy nabídnuty jen za cenu, která převyšuje
zákonem stanovený limit v eurech na jednoho investora (k datu tohoto Prospektu 100.000 eur) a z toho důvodu
Emitent nebude před schválením a zveřejněním Prospektu vázán jakoukoli objednávkou případného investora
k upsání nebo koupi Dluhopisů, pokud by jejich celková Emisní cena v eurech byla nižší než stanovený limit
v eurech.
U každé osoby, která nabývá jakýkoli Dluhopis, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s tím, že (i) tato osoba je
srozuměna se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů, která se na ni a na příslušný
způsob nabídky či prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by
byla dodržena všechna příslušná omezení, které se na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a prodeje vztahují, a
že (iii) dříve než by Dluhopisy měla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude informovat potenciální
kupující o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonným omezením,
které je nutno dodržovat.
Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se
Zákonem USA o cenných papírech ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli
státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmí být nabízeny, prodávány nebo odevzdávány na území
Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy
definovány v Nařízení S vydaném k provádění Zákona USA o cenných papírech) jinak než na základě výjimky
z registrační povinnosti podle Zákona USA o cenných papírech nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační
povinnosti podle Zákona USA o cenných papírech.
Emitent dále upozorňuje, že Dluhopisy nesmí být nabízeny ani prodávány v Spojeném království Velké Británie a
Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) prostřednictvím rozšiřovaní jakéhokoli materiálu či oznámení,
s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo
cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z
roku 1985 v platném znění. Všechny právní úkony týkající se dluhopisů uskutečňované ve Velké Británii, z Velké
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Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií potom též musí být uskutečňovány v souladu se zákonem o
finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) v platném znění, nařízením o propagaci finančních služeb
FSMA 2000 z roku 2005 (Financial Promotion Order) v platném znění a nařízeními o prospektu z roku 2005 (The
Prospectus Regulations 2005) v platném znění.
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3.

PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

Emitent požádá nejpozději po upsání celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo po uplynutí lhůty pro upisování
Dluhopisů (podle toho, co nastane dříve) o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu BCPB.
Emitent předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování na regulovaném volném trhu, ale nemůže to zaručit.
Kromě žádosti o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu BCPB Emitent nepožádal, ani nemíní
požádat, o přijetí Dluhopisů k obchodování na některém domácím či zahraničním regulovaném trhu nebo burze.
Hlavní manažer je oprávněn uskutečňovat v souladu s příslušnými předpisy stabilizaci Dluhopisů a může podle své
úvahy vynaložit úsilí k uskutečnění kroků, které bude považovat na nevyhnutelné a rozumné k stabilizaci nebo
udržení takové tržní ceny Dluhopisů, která by jinak nemusela převládat. Hlavní manažer může tuto stabilizaci
kdykoli ukončit. Žádná osoba nepřijala povinnost jednat jak zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market
maker).
Emitent nevydal žádné cenné papíry, které by byly přijaty k obchodování na regulovaném nebo jiném rovnocenném
trhu s cennými papíry.
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VII.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Prospektu je Emitent, tj. společnost SAZKA
Group Financing a.s., se sídlem na adrese Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - městská část Karlova Ves,
Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I,
oddíl: Sa, Vložka č.: 6661/B, jejíž jménem jednají níže uvedené osoby.
Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v
Prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho
význam.

V Praze dne 14.11.2017

Za SAZKA Group Financing a.s.

[podepsané ve slovenské verzi]

[podepsané ve slovenské verzi]

Pavel Šaroch

Petr Stöhr

předseda představenstva

člen představenstva B

člen představenstva A
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VIII.

INFORMACE O EMITENTOVI

1.

OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

Výkaz o finanční pozici Emitenta k 8. 11. 2017 nebyl auditovaný. Auditorem Emitenta je:
Auditorská firma:

KPMG Slovensko spol. s.r.o.

Osvědčení č.:

Licence SKAU č. 96

Sídlo:
Členství v profesní organizaci:

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Slovenská komora audítorov

Odpovědná osoba:

Ľuboš Vančo

Osvědčení č.:

SKAU č. 745

2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Jsou uvedeny v úvodu tohoto Prospektu – v kapitole II. (Rizikové faktory).
3.

VYBRANÉ FINANČNÍ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že Emitent vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 17. 10. 2017 a od svého vzniku
nevykonával žádnou činnost, nebyly sestaveny žádné auditované roční účetní závěrky ani jiné historické finanční
informace.
Finanční údaje uvedené níže jsou vybrány z Výkazu o finanční pozici Emitenta k 8. 11. 2017 vypracovaného podle
IFRS.
VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI
k 8. 11. 2017
EUR
Dlouhodobý majetek

0

Krátkodobý majetek

27 415

Peněžní prostředky a ekvivalenty

27 415

MAJETEK CELKEM

27 415

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál

25 000

Zákonný rezervní fond z kapitálových vkladů

2 500

Celkový výsledek hospodaření za období

(486)

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

27 014

Dlouhodobé závazky

0

Krátkodobé závazky

401

ZÁVAZKY CELKEM

401

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

27 415

Zdroj: Účetnictví Emitenta
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A OSTATNÍ ČÁSTI VÝSLEDKU
za období k 17. 10. do 8. 11. 2017
EUR

Náklady na služby
Provozní náklady

(401)
(401)

Ostatní finanční náklady
Finanční náklady

(85)
(85)

Ztráta před zdaněním
Náklady na daň z příjmů
Ztráta po zdanění

(486)
0
(486)

Ostatní součásti komplexního výsledku
Celkový komplexní výsledek za období

0
(486)

Zdroj: Účetnictví Emitenta

4.

ÚDAJE O EMITENTOVI

4.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodná firma:

SAZKA Group Financing a.s.

Místo registrace:

obchodní rejstřík vedený Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 6661/B

IČO:

51 142 317

Datum vzniku:

17. 10. 2017, Emitent byl založen na dobu neurčitou

Právní forma:

akciová společnost

pre-LEI:

097900BHLI0000087882

Rozhodné právo:

Emitent vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, což
zahrnuje zejména, nikoli však výhradně, následující právní předpisy (vždy v platném
znění): zákon č. 513/1991 Zb., obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenském podnikaní (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
40/1964 Zb., občanský zákoník, zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z příjmů a zákon č.
7/2005 Z. z., o konkurzu a restrukturalizaci.

Sídlo:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - městská část Karlova Ves, Slovenská republika

Telefon:

+ 420 225 010 612

E-mail:

ir@sazkagroup.com

Webové stránky:

www.sazkagroup.com/investors

4.2

HISTORIE A VÝVOJ EMITENTA

Emitent byl založen dne 7. 9. 2017 podle slovenského práva jak slovenská akciová společnost. Emitent vznikl dne
17. 10. 2017 na základě zápisu Emitenta v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. Identifikační číslo
Emitenta je IČO: 51 142 317. Emitent je účelově založenou společností a v minulosti Emitent nevykonával žádnou
podnikatelskou činnost.
4.3

INVESTICE

Ke dni zpracování Prospektu nebyly Emitentem zahájeny ani uskutečněny žádné investice, ani žádný orgán Emitenta
neschválil, ani se Emitent nezavázal k žádným budoucím investicím, které by byly relevantní ve vztahu k posouzení
schopnosti Emitenta splatit své závazky z Dluhopisů.
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5.

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

5.1

HLAVNÍ ČINNOSTI

Emitent je účelově založená společnost za účelem vydání Dluhopisů. Hlavním předmětem činnosti Emitenta je
poskytování peněžních prostředků a poskytování úvěrů/půjček nebo jiných forem financovaní Ručiteli, resp. jeho
prostřednictvím dalším členům Skupiny SAZKA Group.
5.2

VÝZNAMNÉ NOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Emitent v současné době nenabízí žádné významné nové produkty ani služby.
5.3

POSTAVENÍ EMITENTA NA TRHU

Vzhledem ke své hlavní činnosti Emitent jako takový nesoutěží na žádném trhu a nemá žádné relevantní tržní podíly
a postavení.
6.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

6.1

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY

Bližší informace o Skupině SAZKA Group, jejíž součástí jsou Emitent i Ručitel, jsou uvedené v kapitole IX, části 6.
6.2

POZICE EMITENTA VE SKUPINĚ

Emitent má jediného akcionáře, a to společnost SAZKA Group a.s., založenou a existující podle českého práva se
sídlem na adrese Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 242 87 814, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18161 (dále též jen „SAZKA Group a.s.“
nebo „Ručitel“). SAZKA Group a.s. vlastní 100 % akcií Emitenta a vykonává 100 % hlasovacích práv spojených s
akciemi.
Emitent nemá žádnou kapitálovou účast v jakékoli jiné osobě.
Bližší informace o Ručiteli a jeho organizační a akcionářské struktuře jsou uveden\ v kapitole VIII, části 10, a v
kapitole IX.
6.3

ZÁVISLOST EMITENTA NA SUBJEKTECH ZE SKUPINY

Emitent je závislý na své mateřské společnosti SAZKA Group a.s., což vyplývá z jejího vlastnictví 100% podílu na
základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi.
Emitent byl založen za účelem vydání Dluhopisů a poskytovaní půjček a úvěrů nebo jiného financovaní Ručiteli,
resp. jeho prostřednictvím dalším společnostem ze Skupiny SAZKA Group. Schopnost Emitenta splnit závazky tak
bude významně ovlivněna schopností Ručitele splnit závazky vůči Emitentovi, což vytváří závislost zdrojů příjmů
Emitenta na Ručiteli a jeho hospodářských výsledcích.
Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu Emitent neposkytl žádné půjčky ani nevydal žádné investiční nástroje, které by
zakládaly úvěrovou angažovanost Emitenta vůči třetí osobě.
7.

INFORMACE O TRENDECH

Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, nároky, závazky nebo události, které by s reálnou
pravděpodobností mohly mít podstatný negativní vliv na perspektivu Emitenta.
8.

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Emitent prognózu ani odhad zisku do Prospektu nezařadil a ani do data Prospektu nevypracoval a nezveřejnil.
9.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY

9.1

PŘEDSTAVENSTVO EMITENTA

Představenstvo je statutárním orgánem Emitenta. Je oprávněno jednat jménem Emitenta ve všech věcech a zastupuje
Emitenta vůči třetím osobám, v řízení před soudem a před jinými orgány. Představenstvo řídí činnost společnosti a
rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do
působnosti jiných orgánů společnosti. Představenstvo zejména vykonává obchodní vedení společnosti, zajišťuje
všechny její provozní a organizační záležitosti, vykonává zaměstnavatelská práva, svolává valnou hromadu,
vykonává usnesení valné hromady, zajišťuje vedení předepsaného účetnictví a jiné evidence, obchodních knih a
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ostatních dokladů společnosti, zajišťuje vedení seznamu akcionářů, uděluje a odvolává prokuru, uděluje další
písemné plné moci, předkládá valné hromadě ke schválení návrhy usnesení, a to zejména návrhy na změny stanov,
návrhy na zvýšení a snížení základního kapitálu a vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů, návrh na schválení
řádné individuální účetní závěrky, mimořádné individuální účetní závěrky, návrh na rozdělení vytvořeného zisku,
včetně určení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a návrh na úhradu ztrát a návrh na zrušení Emitenta.
Představenstvo dále předkládá dozorčí radě k projednání materiály uvedené ve stanovách a předkládá dozorčí radě
návrh na osobu auditora. Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání zprávu o výsledcích podnikatelské
činnosti, obchodní plán a finanční rozpočet a výroční zprávu. Rozhodnutí představenstva je přijato, pokud za něj
hlasovala většina přítomných členů a vždy jeden člen představenstva A. Představenstvo má 4 členy, dva členy
představenstva A a dva členy představenstva B. O tom, který z členů představenstva bude členem představenstva A
nebo B rozhoduje valná hromada. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Předsedu představenstva
volí a odvolává valná hromada z řad členů představenstva A. Místopředsedu představenstva volí a odvolává valná
hromada z řad členů představenstva B. Členem představenstva může být jen fyzická osoba. Funkční období člena
představenstva je pět let.
Emitenta zastupují vždy dva členové představenstva jednající společně, a to buď jeden člen představenstva A a jeden
člen představenstva B, nebo dva členové představenstva A. Členy představenstva Emitenta k datu tohoto Prospektu
jsou:

Pavel Šaroch, předseda představenstva, člen představenstva A
Den vzniku členství v představenstvu: 20. 10. 2017
Narozen: 9. 6. 1970
Jako specialista v oblasti investičního bankovnictví a podnikové správy působil Pavel Šaroch od roku 1995
v manažerských pozicích v společnostech obchodujících s cennými papíry, jak jsou společnosti Ballmaier & Schultz
CZ a Prague Securities.
Od roku 1999 do roku 2001 byl členem představenstva společnosti I.F.B., která se zaměřuje na organizační a
ekonomické poradenství a rovněž na řízení investičních projektů majitele. V roce 2001 byl jmenován
místopředsedou dozorčí rady ATLANTIK FT, a následně se stal členem představenstva této společnosti.
Pavel Šaroch je členem představenstva mateřské společnosti investiční skupiny KKCG - KKCG AG a jednotlivých
holdingových společností patřících do skupiny. Je též hlavním investičním ředitelem skupiny KKCG. Od prosince
2012 je předsedou představenstva největší loterní společnosti v České republice – SAZKA a.s.
Od roku 2013 je členem představenstva OPAP, největší loterní společnosti v Řecku a jedné z největších v Evropě.
Jeho úloha spočívá ve vytvoření nové strategie rozvoje podnikání, která zahrnuje klíčové loterní a herní aktivity, jak i
v rozšiřování budoucí značky do dalších oblastí, jako jsou telekomunikace a osobní finance.
Pavel Šaroch dále působí v statutárních a dozorčích orgánech mimo jiných, těchto společností, resp. vykonává
následující hlavní činnosti významné pro Emitenta:
•

člen představenstva A společnosti SAZKA Group a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti SAZKA a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti SAZKA FTS a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti Austrian Gaming Holding a.s., Česká
republika

•

předseda představenstva společnosti SAZKA Asia a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

•

druhý místopředseda představenstva společnosti OPAP S.A., Řecko

•

člen představenstva společnosti LOTTOITALIA S.r.l., Itálie

Pavel Horák, místopředseda představenstva, člen představenstva B
Den vzniku členství v představenstvu: 20. 10. 2017
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Narozen: 8. 2. 1972
Pavel Horák vystudoval Ekonomicko-správní fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a poté ještě finance na
pražské Vysoké škole ekonomické. V roce 2001 nastoupil jako finanční ředitel (CFO) v televizi NOVA. V roce 2006
odešel do skupiny PPF Group. Tam působil v pozici finančního ředitele (CFO) celé skupiny, od roku 2012
vykonával stejnou funkci v klíčové společnosti portfolia PPF - Home Credit. V roce 2014 se stal investičním
ředitelem a zároveň partnerem ve Skupině EMMA.
Pavel Horák dále působí v statutárních a dozorčích orgánech těchto společností, resp. vykonává následující hlavní
činnosti významné pro Emitenta:
•

člen představenstva B společnosti SAZKA Group a.s., Česká republika

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti SAZKA a.s., Česká republika

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti Austrian Gaming Holding a.s., Česká
republika

•

člen představenstva společnosti SAZKA Asia a.s., Česká republika

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká
republika

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

•

člen představenstva společnosti OPAP S.A., Řecko

•

člen představenstva společnosti EMMA GAMMA FINANCE a.s., Slovenská republika

Petr Stöhr, člen představenstva B
Den vzniku členství v představenstvu: 20. 10. 2017
Narozen: 29. 6. 1975
Petr Stöhr vystudoval University of Colorado v Boulderu v oborech účetnictví a logistika a později získal titul MBA
na London Business School a na Columbia Business School v New Yorku. Do roku 2010 pracoval jak viceprezident
pro Citigroup Private Equity v Londýně. V roce 2010 poté přijal nabídku PPF Group, kde se významně podílel na
přípravě důležitých investičních projektů. Ve Skupině EMMA působí od roku 2013 jak ředitel fúzí a akvizic (M&A)
a v roce 2016 se stal partnerem.
Petr Stöhr dále působí v statutárních a dozorčích orgánech těchto společností, resp. vykonává následující hlavní
činnosti významné pro Emitenta:
•

člen dozorčí rady společnosti SAZKA a.s., Česká republika

•

člen představenstva B společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

člen představenstva B společnosti Austrian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

člen představenstva B společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

člen představenstva B společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

•

člen představenstva společnosti LOTTOITALIA S.r.l., Itálie

•

člen představenstva společnosti EMMA GAMMA FINANCE a.s., Slovenská republika

Robert Chvátal, člen představenstva A
Den vzniku členství v představenstvu: 20. 10. 2017
Narozen: 10. 8. 1968
Jako generální ředitel společnosti vede Robert Chvátal Skupinu SAZKA Group a její mezinárodní tým s cílem stát se
jedním z klíčových hráčů v oblasti loterií a her s důrazem na inovace a rozšiřování podnikání, a to organicky i
prostřednictvím akvizic.
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Robert Chvátal přispěl k tomu, že SAZKA a.s. se v České republice stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících
loterních společností v Evropě v letech 2013 až 2016.
Robert Chvátal zahájil svou profesionální kariéru s firmami Procter & Gamble a Benckiser, a potom strávil 15 roků v
oblasti mobilních telekomunikací s T-Mobile jak hlavní marketingový ředitel společnosti T-Mobile Czech, a nejdříve
jako generální ředitel společnosti T-Mobile Slovakia a T-Mobile Austria. Robert působí jak první viceprezident
asociace evropských loterií.
Robert Chvátal dále působí v statutárních a dozorčích orgánech těchto společností, resp. vykonává následující hlavní
činnosti významné pro Emitenta:
•

člen představenstva A společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

generální ředitel a člen představenstva A společnosti SAZKA a.s., Česká republika

•

člen představenstva A společnosti Austrian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

člen představenstva A společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

člen představenstva A společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

•

člen představenstva společnosti OPAP S.A., Řecko

9.2

DOZORČÍ RADA EMITENTA

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Emitenta. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a
uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. V případě zjištění závažných nedostatků v hospodaření Emitenta a v
jiných případech, pokud to vyžadují zájmy Emitenta, svolá dozorčí rada valnou hromadu. Dozorčí rada ověřuje
postupy ve věcech Emitenta a je oprávněna kdykoli nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů týkajících se
činnosti Emitenta a zjišťovat stav Emitenta. Dozorčí rada přezkoumává řádnou individuální účetní závěrku,
mimořádnou individuální účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu
ztrát a je povinna podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
Dozorčí rada Emitenta má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada s tou výjimkou, že pokud má
Emitent v době volby více než 50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, v takovém případě dvě třetiny členů
dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu volí a odvolávají zaměstnanci Emitenta. Předsedu
dozorčí rady volí a odvolávají členové dozorčí rady ze svého středu. Členem dozorčí rady může být jen fyzická
osoba. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Rozhodnutí dozorčí rady je přijato, pokud pro ně hlasovala více
než polovina všech členů dozorčí rady.
Členy dozorčí rady Emitenta k data tohoto Prospektu jsou:

Tomáš Porupka, předseda dozorčí rady
Den vzniku členství v dozorčí radě: 20. 10. 2017
Narozen: 12. 5. 1975
Tomáš Porupka studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Autonomní univerzitě v Madridu, a
ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. 11 let působil v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze
a Madridu. Před nástupem do KKCG působil pět let v pozici senior advokáta v pražské pobočce Clifford Chance
LLP. V rámci své předchozí praxe se soustředil na mezinárodní obchody a akvizice, korporátní právo a právo
nemovitostí.
Tomáš Porupka dále působí v statutárních a dozorčích orgánech těchto společností, resp. vykonává následující hlavní
činnosti významné pro Emitenta:
•

předseda dozorčí rady společnosti SAZKA Group a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti SAZKA a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti Austrian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti IGH Financing a.s., Česká republika
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Jakub Sokol
Den vzniku členství v dozorčí radě: 20. 10. 2017
Narozen: 28. 4. 1983
Jakub Sokol vystudoval Fakultu sociálních věd Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze se
specializací na finance, finanční trhy a bankovnictví. Absolvoval taktéž studijní pobyt na Universidad Nova de
Lisboa v Portugalsku. V roce 2011 nastoupil do skupiny KKCG jak portfolio manažer a významně přispěl k rozvoji
aktivit v oblasti loterních a herních aktivit skupiny KKCG a následně Skupiny SAZKA Group.
Jakub Sokol dále působí ve statutárních a dozorčích orgánech mimo jiných, těchto společností, resp. vykonává
následující hlavní činnosti významné pro Emitenta:
•

člen dozorčí rady společnosti SAZKA Group a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti Austrian Gaming Holdings a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

Radka Fišerová
Den vzniku členství v dozorčí radě: 20. 10. 2017
Narozena: 3. 7. 1974
Radka Fišerová vystudovala Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Chebu a poté Fakultu podnikového
hospodářství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve Skupině EMMA působí už od prvního dne v úloze finanční
ředitelky (CFO) a členky statutárních orgánů. Odpovídá za všechny finanční i účetní transakce Emitenta i celé
Skupiny EMMA.
Radka Fišerová dále působí v statutárních a dozorčích orgánech těchto společností, resp. vykonává následující hlavní
činnosti významné pro Emitenta:

9.3

•

ředitelka společnosti MEF Holdings Limited, Kypr

•

ředitelka společnosti EMMA Capital Limited, Kypr

•

ředitelka společnosti Emma Alpha Holding Ltd, Kypr

•

ředitelka společnosti Emma Omega Ltd, Kypr

•

ředitelka společnosti EMMA GAMMA LIMITED, Kypr

•

členka představenstva společnosti Emerging Markets Capital a.s., Česká republika

•

členka dozorčí rady společnosti EMMA GAMMA FINANCE a.s., Slovensko
STŘET ZÁJMŮ NA ÚROVNI SPRÁVNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ

Emitent si není vědom žádného možného střetu zájmů mezi povinnostmi členů představenstva nebo členů dozorčí
rady Emitenta k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi, s výjimkou potenciálního střetu
zájmů členů představenstva a členů dozorčí rady Emitenta vyplývající z jejich souběžného členství v orgánech jiných
společností (včetně Ručitele).
9.4

VÝBOR PRO AUDIT

Emitent nemá zřízen samostatný výbor pro audit. Ve smyslu § 34 odst. 5 písm. (d) zákona č. 423/2015 Z.z., o
statutárním auditu a o změně a doplnění zákona č. 431/2002 Z.z., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vykonává činnost výboru pro audit dozorčí rada Emitenta. Dozorčí rada Emitenta při výkonu působnosti výboru pro
audit sleduje postup sestavování účetní závěrky a průběh jejího statutárního auditu, sleduje efektivitu vnitřní kontroly
a systémů řízení rizik v Emitentovi a plní další úkoly, které do její působnosti svěřují stanovy (případně její statut,
bude-li přijat) nebo příslušné právní předpisy.
Člen\ dozorčí rady Emitenta, která vykonává činnost výboru pro audit, jsou k datu tohoto Prospektu: Tomáš Porupka,
Jakub Sokol a Radka Fišerová.
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9.5

REŽIMY ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI

Emitent se v současné době řídí a dodržuje všechny požadavky na správu a řízení společnosti, které stanoví právní
předpisy Slovenské republiky, zejména Obchodní zákoník. Emitent nemá povinnost dodržovat jakýkoli jiný režim
řádného řízení a správy společnosti (corporate governance).
Emitent nepřijal a neuplatňuje Kodex správy a řízení společností na Slovensku (dále jen „Kodex"), který vydala
Středoevropská asociace správy a řízení společností, i když je v současnosti jen doporučením a nejde o všeobecně
závazná pravidla, jejichž dodržování by bylo ve Slovenské republice povinné. Pravidla stanovená v Kodexu se do
určité míry překrývají s požadavky kladenými na správu a řízení Emitenta stanovenými v právních předpisech
Slovenské republiky, proto lze konstatovat, že Emitent některá pravidla stanovená v Kodexu ke dni vypracování
Prospektu fakticky dodržuje, avšak vzhledem k tomu, že Emitent pravidla stanovená v Kodexu zatím výslovně do
své správy a řízení neimplementoval, ani podle Kodexu při své správě a řízení nepostupuje, dává Emitent pro účely
tohoto Prospektu výše uvedené prohlášení, a to z toho důvodu, že ho právní předpisy k dodržování těchto pravidel
nezavazují.
10.

JEDINÝ AKCIONÁŘ

Jediným akcionářem Emitenta je Ručitel – společnost SAZKA Group a.s. Ručitel je akciovou společností založenou
v roce 2012 podle práva České republiky. Emitent i Ručitel jsou součástí Skupiny SAZKA Group.
Emitentovi nejsou známy žádné dohody, které by mohly vést ke změně kontroly nad Emitentem, s výjimkou
standardních ustanovení uvedených v uzavřených akcionářských dohodách (viz oddíl 13 (Významné smlouvy)
kapitoly IX), kterými je Ručitel vázán (hlavně právem na odkup/prodej akcií Ručitele mezi akcionáři Ručitele
navzájem).
11.

FINANČNÍ INFORMACE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A
ZTRÁTÁCH EMITENTA

11.1

HISTORICKÉ FINANČNÍ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že Emitent vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 17. 10. 2017 2017 a od svého vzniku
nevykonával žádnou činnost, nebyly sestaveny žádné auditované roční účetní závěrky ani jiné historické finanční
informace.
Výkaz o finanční pozici nebyl ověřený auditorem. Výkaz o finanční pozici Emitenta k 8. 11. 2017 je uvedena níže a
v Příloze č. 1 tohoto Prospektu.
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VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI
k 8. 11. 2017
EUR
Dlouhodobý majetek

0

Krátkodobý majetek

27 415

Peněžní prostředky a ekvivalenty

27 415

MAJETEK CELKEM

27 415

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál

25 000

Zákonný rezervní fond z kapitálových vkladů

2 500

Celkový výsledek hospodaření za období

(486)

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

27 014

Dlouhodobé závazky

0

Krátkodobé závazky

401

ZÁVAZKY CELKEM

401

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

27 415

Zdroj: Účetnictví Emitenta

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A OSTATNÍ ČÁSTI VÝSLEDKU
za období k 17. 10. do 8. 11. 2017
EUR

Náklady na služby
Provozní náklady

(401)
(401)

Ostatní finanční náklady
Finanční náklady

(85)
(85)

Ztráta před zdaněním
Náklady na daň z příjmů
Ztráta po zdanění

(486)
0
(486)

Ostatní součásti komplexního výsledku
Celkový komplexní výsledek za období

0
(486)

Zdroj: Účetnictví Emitenta

11.2

SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Podle nejlepšího vědomí Emitenta neprobíhají ani nehrozí, ani v období od založení Emitenta neprobíhala, jakákoli
soudní nebo rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné době měla významný vliv na finanční situaci nebo
ziskovost Emitenta nebo jeho skupiny.
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11.3

VÝZNAMNÁ ZMĚNA FINANČNÍ NEBO OBCHODNÍ SITUACE EMITENTA

V období od vzniku Emitenta do data vypracování tohoto Prospektu nedošlo k žádné podstatné změně ve finanční
nebo obchodní situaci Emitenta nebo jeho skupiny.
12.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

12.1

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál Emitenta je úplně splacen, představuje 25.000 eur a je tvořen 25 kusy kmenových akcií znějících na
jméno v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000 eur. Akcie jsou převoditelné bez omezení.
12.2

ZAKLADATELSKÉ DOKUMENTY A STANOVY

Stanovy:

Stanovy jsou v souladu s právními předpisy uloženy ve sbírce listin v obchodním rejstříku.

Založení Společnosti:

Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 7. 9. 2017. Zakladatelská listina je
v souladu s právními předpisy uložena ve sbírce listin v obchodním rejstříku.

Předmět činnosti:

Cíle a účel Emitenta jsou upraveny specifikací v předmětu podnikaní – jde o článek II
stanov – a v části 5.1 této kapitoly Prospektu.

13.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Emitent a Ručitel se dohodli na potenciálním snížení rizika spojeného s případnou krizí Emitenta uzavřením „Project
Support Agreement“ ze dne 14. 11. 2017. Na základě této smlouvy má Ručitel povinnost, avšak vždy v souladu s
právními předpisy a principy řádné správy společnosti, poskytnout na výzvu Emitenta dostatečné finanční prostředky
na překonání krize Emitenta tak, aby se poměr vlastního kapitálu k závazkům dostal na úroveň požadovanou
zákonem, a poskytnout takovou součinnost, aby Emitent plnil své závazky z Dluhopisů řádně a včas.
K datu vypracování tohoto Prospektu nemá Emitent uzavřenu žádnou jinou významnou smlouvu. Předpokládá se, že
Emitent uzavře po Datu emise s Ručitelem smlouvu o půjčce, v níž se zaváže poskytnout čistý výnos emise
Dluhopisů formou úročené půjčky. Nepředpokládá sw, že Emitent uzavře jinou smlouvu, která by mohla vést ke
vzniku závazku nebo nároku kteréhokoli člena Skupiny SAZKA Group, který by byl podstatný pro schopnost
Emitenta plnit závazky vůči Majitelům Dluhopisů.
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IX.
1.

INFORMACE O RUČITELI
OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

Konsolidované auditované účetní závěrky Ručitele k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016, které obsahují konsolidovaný
výkaz o finanční pozici, konsolidovaný výkaz o úplném výsledku, konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu a
konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za léta 2015 a 2016, jak i poznámky k těmto konsolidovaným účetním
závěrkám sestavené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU (IFRS) byly
auditovány:
Auditorská firma:
Osvědčení č.:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
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Sídlo:

Pobřežní 1a, 186 00, Praha 8, Česká republika

Členství v profesní
organizaci:
Odpovědná osoba:

Česká komora auditorů

Osvědčení č.:

2001

Petr Sikora

Auditor, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., nemá podle nejlepšího vědomí Emitenta jakýkoli
významný zájem na Ručiteli. Pro účely tohoto prohlášení Emitent, kromě jiného, zvážil následující skutečnosti ve
vztahu k auditorovi: případné (i) vlastnictví akcií vydaných Ručitelem nebo akcií či podílů společností tvořících
s Ručitelem koncern, nebo jakýchkoli opcí na nabytí nebo upsání takových akcií či podílů, (ii) zaměstnání u Ručitele
nebo jakoukoli kompenzací od Ručitele, (iii) členství v orgánech Ručitele a (iv) vztah k Hlavnímu manažerovi nebo
přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu BCPB.
2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Jsou uvedeny v úvodu tohoto Prospektu – v kapitole II. Rizikové faktory.
3.

VYBRANÉ FINANČNÍ INFORMACE

Vybrané historické finanční informace, které Ručitel uvádí v níže uvedeném textu, jsou odvozeny z auditovaných
konsolidovaných účetních závěrek Ručitele k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016, a z neauditovaných konsolidovaných
pololetních výkazů k 30. 6. 2017, včetně srovnatelných údajů k 30. 6. 2016, a proto by se měly číst v jejich
souvislosti.
Tyto účetní závěrky Ručitele jsou uvedeny jak přílohy č. 2 až č. 4 tohoto Prospektu.
Historické finanční informace Ručitele za účetní období končící 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016 byly ověřeny auditorem,
a to společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Auditor vydal k uvedeným účetním závěrkám výrok „bez
výhrad“.
3.1

VYBRANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ INFORMACE

Následující tabulky uvádějí přehled vybraných historických finančních údajů Ručitele z auditovaných
konsolidovaných účetních závěrek Ručitele, včetně srovnatelných údajů za léta 2015 a 2016 a neauditovaných
konsolidovaných pololetních výkazů k 30. 6. 2017, včetně srovnatelných údajů k 30. 6. 2016.
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Konsolidovaný výkaz finanční situace - zkrácený
v tisicích EUR

30.6.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Aktiva
Nehmotný majetek
Goodwill
Pozemky, budovy a zařízení
Ostatní stálý majetek
Stálý majetek celkem

2 006 549
573 169
100 284
525 294
3 205 296

2 021 609
561 937
92 515
407 909
3 083 970

79 051
356 564
24 079
275 394
735 088

75 813
347 561
24 520
1 849
449 743

Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů
Peněžní prostředky a ekvivalenty peněžných prostředků
Pohledávky z obchodního styku a ostatní majetek
Obežný majetek celkem
Aktiva celkem

10 218
416 859
154 174
581 250
3 786 546

13 606
365 999
178 785
558 390
3 642 360

44 979
24 627
14 818
84 424
819 512

4 127
39 294
9 164
52 585
502 328

Vlastní kapitál celkem

1 711 980

1 752 368

308 262

132 146

Bankovní úvěry a zápůjčky - dlouhodobá část
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky celkem

1 070 300
283 169
1 353 469

990 296
265 275
1 255 571

265 521
10 814
276 335

209 093
7 716
216 809

421 845
299 252
721 097

292 052
342 369
634 421

104 041
130 874
234 915

104 066
49 307
153 373

2 074 566
3 786 546

1 889 992
3 642 360

511 250
819 512

370 182
502 328

Bankovní úvěry a zápůjčky - krátkodobá část
Závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Závazky celkem
Pasiva celkem
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát - zkrácený
30.6.2017

31.12.2016

30.6.2016

31.12.2015

31.12.2014

Výnosy celkem

832 811

637 193

97 678

218 030

162 342

Náklady na materiál a služby
Osobní náklady
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření

(346 619)
(39 731)
(30 086)
(295 557)
120 818

(260 939)
(28 039)
(16 934)
(215 016)
116 265

(39 542)
(6 382)
(1 058)
(25 974)
24 722

(66 092)
(12 193)
(1 940)
(54 397)
83 408

(58 138)
(9 375)
(1 855)
(47 705)
45 269

Finančný výsledek hospodaření

(32 272)

(20 918)

(46 136)

9 006

(22 094)

36 451

15 890

3 895

915

--

124 997
(33 658)
91 339

111 237
(18 962)
92 275

(17 519)
(3 625)
(21 144)

93 329
(8 991)
84 338

23 175
(4 415)
18 760

94 965
49 581
45 384
94 965

88 928
53 397
35 531
88 928

(24 300)
(24 310)
10
(24 300)

86 827
86 889
(62)
86 827

16 885
16 885
-16 885

v tisicích EUR

Podíl na výsledku hospodaření společnosti vykazovaných metodou
ekvivalence (po zdanění)
Zisk (ztráta) před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk/ztráta po zdanění
Výsledek hospodaření připadající na:
Držitele vlastního kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly
Úplný výsledek hospodaření za účetní období
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.
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Výkaz peněžních toků (konsolidovaný) - zkrácený
30.6.2017

31.12.2016

30.6.2016

31.12.2015 31.12.2014

91 339

92 275

(21 144)

84 338

18 760

33 658
30 086

18 962
16 934

3 625
1 058

8 991
1 940

4 415
1 855

--

(23 371)

37 136

(21 606)

--

32 574
(38 270)

43 553
(16 608)

9 219
(3 477)

15 834
(28 718)

21 934
405

149 387

131 745

26 417

60 779

47 369

(18 330)
131 056

18 366
150 111

(71 152)
(44 735)

(1 190)
59 589

14 102
61 471

(23 081)
2 948
110 923

(37 936)
(59 799)
52 376

(2 617)
(6 925)
(54 276)

(11 508)
(1 322)
46 759

(25 148)
(6 832)
29 491

(138 200)

(182 056)

(113 298)

(168 705)

--

3 388
(16 552)
(151 364)

31 373
(6 758)
(157 441)

(1 726)
108
(114 916)

(40 852)
(3 269)
(212 826)

-(2 285)
(2 285)

(129 227)
31 777
321 662
(129 259)
(1 584)

(25 599)
252 600
823 404
(599 220)
(4 735)

-77 151
152 177
(48 702)
--

-105 934
74 469
(30 344)
--

-534
235 433
(247 802)
--

93 369

446 450

180 626

150 059

(11 835)

52 928

341 385

11 433

(16 008)

15 371

(2 069)

(13)

269

1 341

(413)

365 999

24 627

24 627

39 294

28 463

416 858

365 999

36 329

24 627

43 421

v tisících EUR

PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk (+) za období
Úprava o:
Daň z příjmů
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Zisk (-) z přecenění dlouhodobého majetku, finančních
instrumentů a finančních investic
Čistý úrokový náklad
Ostatní úpravy
Provozní výsledek před změnou pracovního kapitálu a
rezerv
Změna pracovního kapitálu
Peněžní tok generovaný z provozní činnosti
Zaplacené úroky
Zaplacená daň z příjmů
Čistý peněžní tok generovaný z provozní činnosti
INVESTIČNÍ ČINNOST
Pořízení investic vykazovaných ekvivalenční metodou (po
odečtení nabytých peněžních prostředků)
Zvýšení (-) / snížení (+) krátkodobých finančních aktiv
Ostatní úpravy
Čistý peněžní tok použitý v (-) investiční činnosti
FINANČNÍ ČINNOST
Vyplacené dividendy
Ostatní vklady do vlastního kapitálu
Přijaté úroky a zápůjčky
Uhrazené úroky a zápůjčky
Pořízení vlastních akcií
Čistý peněžní tok generovaný z finanční činnosti
Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Vliv přepočtu měn
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
začátku účetního období
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
konci účetního období
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

4.

ÚDAJE O RUČITELI

4.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní firma:

SAZKA Group a.s.

Místo registrace:

Česká republika, Městský soud v Praze, sp. zn. B 18161

IČO:

242 87 814

Datum vzniku:

společnost SAZKA Group a.s. vznikla dne 2. 4. 2012. Společnost byla založena na
dobu neurčitou.

Právní forma:

akciová společnost

Rozhodné právo:

společnost se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a
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způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
186/2016 Sb. (loterní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Sídlo:

Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika

Telefon:

+420 225 010 612

E-mail:

prague@sazkagroup.com

Internetová doména:

http://www.sazkagroup.com

4.2

HISTORIE A VÝVOJ

Níže je časový přehled získávání většinových a menšinových podílů Skupiny SAZKA Group v loterních a herních
společnostech:
•

2011: Skupiny KKCG a Skupina PPF kupují podnik společnosti SAZKA, a.s.

•

2012: Skupina KKCG získala společnost SAZKA Group a.s. a ta se následně stala jediným vlastníkem
společnosti SAZKA a.s.

•

2013: Skupiny KKCG a EMMA Capital se stávají prostřednictvím fondu EMMA Delta, (spolu s dalšími
investory) vlastníkem 33 % podílu v řecké loterní a herní společnosti OPAP

•

2015: Skupina KKCG zvyšuje svůj nepřímý podíl ve společnosti OPAP prostřednictvím nákupu akcií
společnosti Vitalpeak Limited.

•

2015: Skupina KKCG a Skupina EMMA získávají nepřímý podíl ve výši 11,3% ve společnosti CASINOS
AUSTRIA

•

2016: Dochází ke sloučení loterních a herních aktivit skupin KKCG a EMMA Capital do společné Skupiny
SAZKA Group

•

2016: SAZKA Group a.s. získání nepřímý podíl ve výši 11,6% ve společnosti Rakouské loterie

•

2016: Dochází k založení společnosti LOTTOITALIA, v které Skupina SAZKA Group vlastní 32,5% podíl,
a které byla následně udělena koncese na provozování her Lotto a 10eLotto na dobu 9 let

•

2016: Skupina SAZKA Group zakládá společnosti ve Vietnamu v souvislosti s potřebou expanze na asijský
trh.

Skupina SAZKA Group je tak v současnosti jedním z největších poskytovatelů číselných loterií v kontinentální
Evropě.
4.3

INVESTICE

V následujícím odstavci Ručitel uvádí popis hlavních investic vykonaných po rozvahovém dni poslední zveřejněné
auditované závěrky. Z uvedených akvizic jsou všechny důležité pro vyhodnocení solventnosti Ručitele:
Leden 2017: Kyperský regulátor udělil potřebný souhlas s převodem 67 % akcií EMMA DELTA MANAGEMENT
(společnost, která ovládá fond EMMA Delta) na společnost SAZKA Group a.s.. Společnost SAZKA Group a.s. je
nyní akcionářem, který nepřímo ovládá fond EMMA Delta, a tedy nepřímo i 33 % podíl ve společnosti OPAP.
Společnost CAME Holding GmbH – člen Skupiny SAZKA Group – uzavřela závazné smlouvy o odkoupení podílů
společností UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteilingungs AG ve
společnosti Medial Beteilingungs GmbH a navýší tak svůj nepřímý podíl ve společnosti CASINOS AUSTRIA AG
na 34 %. Už v září roku 2015 získala SAZKA Group a.s. nepřímý podíl ve společnosti CASINOS AUSTRIA ve výši
11,34 % akvizicí společnosti CAME Holding GmbH, která je majitelem 29,63 % podílu v Medial Beteiligungs
GmbH. Obchod bude dokončen poté, co transakci schválí příslušní regulátoři v zemích, kde Skupina CASINOS
AUSTRIA působí.
Červen 2017: Skupina SAZKA Group koupila prostřednictvím společnosti Rubidium 4,8 % ekonomický podíl ve
fondu EMMA Delta od společnosti Helixor, jejímž partnerem je J&T Private Equity Group. Tento objem akcií
představuje nepřímý podíl ve společnosti OPAP ve výši 1,6 %. V důsledku uvedené transakce se nepřímý podíl
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společnosti SAZKA Group a.s. ve fondu EMMA Delta, který nepřímo vlastní 33 % podíl ve společnosti OPAP,
navýšil na současných 71,9 % akcií tohoto fondu.
Září 2017: Spolkový úřad pro hospodářskou soutěž povolil Skupině SAZKA Group převzetí nepřímého 22,69%
podílu v CASINOS AUSTRIA AG od společnosti LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteilingungs AG a
UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH. Společnost CAME Holding GmbH, která je součástí Skupiny SAZKA Group,
je společnost BWB oprávněna získat nepřímý 22,69% podíl ve společnosti CASINOS AUSTRIA AG od společností
LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG a UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH. Transakce stále
podléhá dalším regulatorním schválením.
5.
5.1

PŘEHLED PODNIKÁNÍ
HLAVNÍ ČINNOSTI

Ručitel je akciová společnost se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika.
Společnost byla založena dne 2. 4. 2012 s cílem držby a správy podílů v loterních a herních společnostech. Ručitel
mimo jiné poskytuje i manažerské a správní služby Dceřiným společnostem.
Mezi hlavní aktivity společnosti patří investice do loterních a herních společností.
Skupina SAZKA Group je jedna z největších evropských loterních a herních skupin, působící převážně v oblasti
kontinentální Evropy, a to konkrétně v České republice, v Řecku, na Kypru, v Itálii a Rakousku. Jde o činnostmi
integrovanou skupinu zahrnující široké portfolio loterních a herních produktů, které pozitivně těží z tradice svých
značek a jejich oblíbenosti u zákazníků na lokálních trzích. Skupina SAZKA Group je tvořena čtyřmi významnými
loterními a herními společnostmi, které spolu se svými Dceřinými entitami obsluhují více než 52 000 prodejních
míst. Díky této široké prodejní síti spolu s rostoucí online distribucí je Skupina SAZKA Group schopna poskytnout
své služby více než 90 miliónům zákazníků.
Společnosti Skupiny SAZKA Group zaměstnávají více než 6 000 lidí.
Skupina SAZKA Group vygenerovala v roce 2016 tržby v celkové hodnotě 637 miliónů eur, provozní zisk 116
miliónů eur a celkový komplexní výsledek hospodaření v hodnotě 89 miliónů eur.
Absolutní většina tržeb i zisků je generována v segmentu číselných loterií a stíracích losů s relativně
diverzifikovaným geografickým rozložením mezi Českou republikou, Řeckem (včetně Kypru), Rakouskem a Itálií.
Skupina SAZKA Group dodržuje v plném rozsahu zásady odpovědného sázení. Společnosti ze skupiny SAZKA
Group - SAZKA a.s., OPAP a Rakouské loterie - jsou certifikovanými členy světové herní asociace World Lottery
Association (WLA) a provozování jejich činností je v souladu s principy WLA a dodržováním rámce pravidel pro
odpovědné hraní, které jsou dány evropskými standardy odpovědného hraní. Všechny tržby Skupiny SAZKA Group
jsou předmětem lokálních daňových zatížení a každá společnost Skupiny SAZKA Group dále dodržuje pravidla daná
lokálním regulátorem. Skupina SAZKA Group se soustřeďuje na rozvoj své obchodní činnosti a současně podporuje
prosperitu a kvalitu životních podmínek pro občany v daných zemích, kde Skupina SAZKA Group provozuje své
aktivity.
V České republice je Skupina SAZKA Group prostřednictvím své společnosti SAZKA a.s., oficiálním partnerem
českého olympijského týmu a hlavním partnerem české olympijské nadace, která zahrnuje podporu dětí ze sociálně
slabých rodin. V minulých letech se díky dobročinným činnostem Dceřiné společnosti OPAP podařilo zrenovovat
dvě poschodí dětských nemocnic „Agia Sophia“ a „P&A Kyriakou“ a pokračovat dále v celkovém renovačním
programu těchto zařízení. OPAP dále podpořil 125 sportovních akademií po celém Řecku. Italská společnost
LOTTOITALIA pomáhá prostřednictvím speciálního vzdělávacího programu The After School Advantage (ASA)
dětem, které nemají z materiálních důvodů přístup k digitálním technologiím, s umožněním přístupu k využití
moderních technologií. Tyto programy jsou v rámci koncese podporované společností Lottomatica, která v rámci
koncese vlastní i licenci WLA na provozování loterie v Itálii. Rakouská Skupina CASINOS AUSTRIA je
dlouholetým členem nadace Stiftung Kindertraum, která pomáhá postiženým dětem. Skupina CASINOS AUSTRIA
je v Rakousku vnímána jako jeden z hlavních organizátorů různých druhů veřejných eventů, jako jsou umělecké
výstavy, koncerty a turnaje, které mají napomáhat sociálnímu a kulturnímu rozvoji obyvatelstva. Skupina CASINOS
AUSTRIA také organizuje tzv. „Casino on Tour“, které je zapojené do několik druhů charitativních projektů. Ze
všeho nejvíc se však Skupina CASINOS AUSTRIA orientuje, mimo sociální a humanitární projekty, na podporu
umění a rozvoje kultury.
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Hlavní kategorie činností
Loterijní a herní produkty
Do produktového portfolia Skupiny SAZKA Group spadá více než 50 produktů, které pokrývají různé typy číselných
loterií, stíracích losů, sportovního sázení, kasina a VLT herní terminály.
Loterie
Do kategorie loterií patří číselné hry. Dále se dají loterijní produkty rozdělit na hry jackpotové a nejackpotové. Při
jackpotových hrách si hráč vsadí určitou finanční sumu a snaží se uhádnout čísla, která budou vytažena z osudí.
Počet čísel v osudí i počet tažených čísel je pevně dán. Existují dva typy jackpotových loterií, aktivní loterie, kde si
hráč volí sám daný počet čísel a tipuje zvolená čísla pomocí tipovacího formuláře, dále existují stírací losy nebo
pasivní loterie (viz další odstavec), kde si hráč koupí los a na losu jsou už automaticky vygenerována čísla. Mezi
stále populárnější nejackpotové hry patří v současnosti vedle klasické loterie i hry typu Keno1. Mezi nejackpotové
loterijní hry patří například stírací losy. Jejich hlavní charakteristika je popsaná níže. Loterijní hry mají v současnosti
i svojí online podobu.
Stírací losy
Tento druh produktu patří k stále oblíbenějším produktům. Nejobvyklejší podoba hry spočívá v tom, že zákazník po
koupi losu obvykle nejdříve stírá políčka s výherními čísly nebo symboly, dále stírá pole, kde by se měla skrývat
shodná čísla nebo symboly s těmi výherními a podle daného počtu shody, která se u každého losu liší, vyhrává
zákazník příslušnou sumu. Stírací losy mají v současnosti i svojí online podobu.
Kurzové sázení
Princip kurzového sázení spočívá v odhadování výsledku události sázkařem, které je za účelem výhry podloženo
finančním vkladem – sázkou. Pořadatel sázky zvažuje pravděpodobnost jednotlivých možných výsledků události a
podle ní na ně vypisuje příslušné kurzy. Čím více je pravděpodobné, že konkrétní výsledek nastane, tím nižší je kurz
na něj vypsaný, a potažmo i výhra ze sázky na tento výsledek. Analogicky, čím vyšší je kurz, tím menší je šance, že
nastane výsledek, pro který byl daný kurz stanoven. Platí, že hodnota kurzu je vždy větší než jedna. Horní hranice
není stanovená. Sázkař, který správně odhadne výsledek, získává vsazenou částku násobenou kurzem, který
pořadatel vypsal k danému výsledku. V případě špatného odhadu si provozovatel vsazenou částku ponechává jako
výdělek. Nejběžnější kurzové sázky jsou na sportovní utkání, následně pak na politické a společenské události.
Kurzové sázení je realizované v sázkových kancelářích nebo ve formě sázení na internetu. Některé sázkové
kanceláře umožňují podat sázky přes telefon s asistencí operátora. Současným trendem na trhu, který má pozitivní
vliv na vývoj tohoto produktového portfolia, je tzv. live sázení v průběhu jednotlivých sportovních událostí. Live
sázení získává na významu zejména díky rozvoji online technologií.
Kasina
Kasina jsou podniky, kde se provozují různé typy her. Tyto podniky jsou běžně umístěny v hotelech, restauracích a
obchodních domech nebo v jejich blízkosti. Při hrách se obvykle používají hrací žetony, které je nutno koupit
předem. Eventuální výhra je též v žetonech, které si hráč při odchodu z kasina vymění za reálné peníze. Zákazníci
v kasinech mohou hrát na hracích automatech (tzv. slotech) nebo dalších stolových hrách závisejících na náhodě
(např. ruleta) nebo v některých případech ve větší či menší míře na zručnostech (např. Blackjack, Poker). Mezi
nejpopulárnější hry v kasinech patří Baccarat, Blackjack, kostky, Keno, ruleta a sloty. V posledních letech se kasina
přesunula i na internetovou platformu.
Video loterní terminály (VLT)
Typ hracích automatů, které jsou propojeny do širší sítě napojené na centrální dispečink. Díky tomuto propojení se
na akumulovanou výhru, tzv. jackpot, skládají všichni hráči, kteří hrají v rámci sítě, hodnota výher tak může
dosahovat řádově desítky miliónů eur. VLT mají v současnosti i svojí online podobu.

Ostatní produkty

1

Jde původně o hru, při které hráč dostane tabulku nebo los s 80 čísly a cílem hry je uhádnout co nejvíc z dvaceti tahaných čísel. Hráč si může obvykle vsadit na 1 až 10 čísel.
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Skupina též vedle svých hlavních produktů rozvíjí i neloterní služby, které zahrnují např. služby virtuálního
mobilního operátora, finanční služby (například dobíjení kreditu pro mobilní operátory, úhrada složenek a další).
Skupina také provozuje eventové studio a zajišťování cateringu pro kasina.
5.2

VÝZNAMNÉ NOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Skupina SAZKA Group kontinuálně pracuje na inovaci portfolio produktů a zaměřuje se i na jeho rozšíření. Většina
tržeb (zisku) je tvořená existujícím portfoliem s výjimkou řeckého trhu, kde byl v roce 2017 implementovaný nový
produkt – videolotériové terminály (VLT).
V současnosti Skupina SAZKA Group prostřednictvím české entity Kavárna štěstí s.r.o. provozuje kavárenskou síť
pod názvem „Kavárna štěstí“, kde zákazník zakoupí k tzv. nápojům štěstí stírací los nebo Keno. Během roku 2017
představil řecký OPAP tzv. Virtuální hry, při nichž hráči mohou například sázet na virtuální sportovní týmy.
V současnosti OPAP nastavuje svoje VLT portfolio, které by mělo v budoucnosti tvořit významný zdroj tržeb.
V Rakousku jde o inovativní vyhotovení hry Tipp3 (terminál na přípravu nezávazných tiketů). Rakouský
poskytovatel sportovních sázek prodává své výrobky výhradně na domácím trhu. V dubnu 2000 byla založena
Österreichische Sportwetten Gesellschaft m.b.H (Rakouská společnost sportovních sázek), přičemž první sázkový
list byl předložen 24. 8. 2001. Od té doby se společnost stala předním poskytovatelem sportovních sázek
v Rakousku. V současné době je pod značkou Tipp3 umístěno průměrně kolem 6,3 miliónu sázek každý rok. Od
roku 2009 nabízí Tipp3 hry na zručnost.
5.3

POSTAVENÍ NA TRHU

Ručitel, jako mateřská společnost nevykonává, s výjimkou poradenských služeb, žádnou jinou významnou činnost
kromě správy svých majetkových účastí, poskytování zajištění a poskytovaní úvěrů a financování. Ručitel, jako
samostatná entita nefiguruje na trzích, na kterých by soutěžil v oblasti loterií nebo her. Skupina SAZKA Group jako
celek podle svého produktového zastoupení hraje významnou úlohu provozovatele tradičních loterií, kdy loterie
společně se stíracími losy zastupují přibližně 90 % produktového portfolia. Významnou, ale podstatně menší roli
v produktovém mixu hraje segment sportovního sázení, následuje provozování kasin a další produkty.
Česká republika
Na českém trhu je tržní podíl reprezentován prostřednictvím společnosti SAZKA a.s.. Historie vývoje této akvizice je
popsána níže u popisu jednotlivých entit.
V roce 2016 společnost SAZKA a.s. v České republice přijala sázky v celkovém objemu 11.541 miliónů Kč (z toho
číselné loterie: 8.626 miliónů Kč, stírací losy 1.742 miliónů Kč, kurzové sázky: 1.173 miliónů Kč. Podle údajů od
lokálního regulátora dosahovaly za rok 2016 celkové přijaté sázky v České republice následující hodnoty: číselné
loterie 8.947 miliónů Kč, stírací losy 2.591 miliónů Kč, kurzové hry 57.399 miliónů Kč, tj. celkem 68.938 miliónů
Kč. Tržní podíl společnosti SAZKA a.s. v České republice tak představuje u číselných loterií 96 % a stíracích losů
82% (po akvizici společnosti Fortuna sázky a.s.).
Řecko
V důsledku spojení loterijních aktivit skupin EMMA Capital a KKCG konsoliduje SAZKA Group a.s. z hlediska
IFRS finanční výkazy společnosti OPAP, jež je výhradní řecký provozovatel loterií.
V roce 2016 společnost OPAP zaznamenala v Řecku GGR v celkovém objemu 1.398 miliónů eur, z toho číselné
loterie dosáhly vyšší GGR ve výši 841 milionů eur, stírací losy ve výši 159 milionů eur a sportovní sázení se
pohybovalo ve výši 397 milionů eur. Podle údajů od lokálního regulátora dosahovaly za rok 2016 celkové GGR
v Řecku 1.821 miliónů eur. Společnost OPAP pozitivně těží ze svého monopolního postavení. Zaujímá 100% tržní
podíl v segmentu číselných loterií, stíracích losů a offline sportovního sázení. Tržní podíl společnosti OPAP v Řecku
tak představuje 76,7 %.
Itálie
V roce 2016 získala společnost SAZKA Group a.s. 32,5 % podíl ve společnosti LOTTOITALIA, když založila
společný podnik se společností Lottomatica S.p.A. (etablovaným italským provozovatelem loterií) a dalšími dvěma
minoritními společníky.
V roce 2016 byly na hry, v současnosti provozované společností LOTTOITALIA, přijaty v Itálii sázky v celkovém
objemu 8.096 miliónů eur. Podle údajů z European Lotteries dosahovaly za rok 2016 celkové přijaté sázky
v segmentu číselných loterií v Itálii 20.618 miliónů eur, což z Itálie činí největší loterní trh v Evropě. Tržní podíl
společnosti LOTTOITALIA v Itálii představuje 39 %.
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Rakousko
Skupina SAZKA Group pokračuje v procesu zvyšování podílu v společnostech CASINOS AUSTRIA a Rakouské
loterie.
V roce 2016 Skupina CASINOS AUSTRIA vygenerovala GGR v celkové hodnotě 1.247 milionů eur, z toho 478
milionů eur připadá na číselné loterie, 179 milionů eur připadá na stírací losy. GGR plynoucí ze segmentu kasin se
pohybovalo na hodnotě 327 milionů eur, herní automaty a VLT se dostaly na hodnotu 196 milionů eur. Sportovní
sázení vygenerovalo GGR ve výši 4 milionů eur a online služby představovaly hodnotu 62 milionů eur. Segment
produktů spadající pod číselné loterie a stírací losy, byl vytvořen společností Rakouské loterie a dostal se souhrnně
na hodnotu GGR ve výši 657 milionů eur. V Rakousku má entita v tomto segmentu monopolní postavení čili zaujímá
100% tržní podíl.
6.
6.1

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A DCEŘINĚ SPOLEČNOSTI
AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI SAZKA GROUP A.S.

SAZKA Group a.s., vlastní společnosti EMMA GAMMA LIMITED a KKCG AG, přičemž společnost EMMA
GAMMA LIMITED vlastní akcie představující 25 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Ručitele,
společnost KKCG AG vlastní akcie představující 75 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech
Ručitele.
6.2

POZICE RUČITELE V SKUPINĚ SAZKA GROUP

Níže uvedené zjednodušené grafické schéma zobrazuje Skupinu SAZKA Group k 30. 6. 2017. Společnosti uvedené v
schématu pod Ručitelem tvoří konsolidační celek (není-li uvedeno jinak, odpovídá majetkový podíl vždy i podílu na
hlasovacích právech dané osoby):
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VALEA
FOUNDATION
(LICHT)

Jiří Šmejc

KKCG Group
Holdingové
společnosti

EMMA Group
Holdingové
společnosti

75%

25%

SAZKA GROUP
a.s. (CZ)

100%

100%

Hol dingové
spol ečnosti

100%

Hol dingové
společnosti

SAZKA GROUP
Financing a.s.
(SK)

100%

SAZKA C ZECH
a.s. (CZ)

100%

SAZKA ASIA a.s.
(CZ)

66,67%

100%
RUBIDIUM
HOLDINGS
LIMITED
(CYP)

EMMA DELTA
MANAGEMENT LTD
(CYP)

100%
11,3%

Hol dingové
spol ečnosti

CASINOS
AUSTR IA AG
(AT)

32,5%

LOTTOITALIA
S.r.l.
(IT)

100%
100%

SAZKA a.s.
(CZ)

100%

SAZKA ASIA
VIETNAM
COMPANY
LIMITED (VT)

68%

71,87% **

EMMA DELTA
VARIABLE CAPITAL
INVESTM ENT
COMPANY LTD
(CYP)

90%
11,6%

OSTERREICHISCHE
LOTTERIEN GmbH
(AT)

SAZKA
DISTRIBUTION
VIETNAM JOINT
STOCK COMPANY
(VT)

100%
EMMA DELTA
HELLENIC
HOLDINGS LIMITED
(CYP)
33%

OPAP S.A.
(GR)
** Investorské akcie bez hlasovacího práva

Legenda: zelená – provozní společnosti, červená – Emitent, světle šedá – holdingové společnosti, tmavě šedá –
ovládající osoby.
K 30. 6. 2017 do Skupiny SAZKA Group patřili následující významné společnosti (nejedná se tedy o úplný seznam
společností, v kterých má Ručitel přímý či nepřímý podíl).

88

Významné společnosti skupiny SAZKA Group
Název společnosti
Mateřská společnost:
SAZKA Group a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA Czech a.s. – podskupina
Dceřiná společnost:
SAZKA FTS a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA a.s. – podskupina
Dceřiná společnost:
Fsázky a.s.
Podíl ve společnosti:
GTECH Czech Republic LLC
Podíl ve společnosti:
SALEZA a.s. (v insolvenci)
Dceřiná společnost:
SPORTLEASE a.s.
Podíl ve společnosti:
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.
Podíl ve společnosti:
Ski PEC, a.s.
Podíl ve společnosti:
Sportovní areál Harrachov a.s.
Dceřiná společnost:
Kavárna štěstí s.r.o.
Dceřiná společnost:
Austrian Gaming Holding a.s. - podskupina
Dceřiná společnost:
CAME Holding GmbH – sub-group
Přidružená společnost:
Medial Beteiligungs-GmbH
Podíl ve společnosti:
CASINOS AUSTRIA AG

Registrovaná
kancelář

Vlastnický podíl
přímého Akcionáře
příslušné společnosti

Metoda konsolidace

Česká republika

--

úplná

Česká republika

100%

úplná

Česká republika

100%

úplná

Česká republika

100%

úplná

Česká republika

100%

úplná

Česká republika

63%

finanční investice

Česká republika

96,10%

konkurzní jednání

Česká republika

100%

úplná

Česká republika

1,79%

finanční investice

Česká republika

5,38%

finanční investice

Česká republika

1,9%

finanční investice

Česká republika

100%

úplná

Česká republika

100%

úplná

Rakousko

100%

úplná

Rakousko

29.63%

ekvivalence

Rakousko

38,29%

zahrnuté v ekvivalenci Medial
Beteiligungs-GmbH

Rakousko

100%

zahrnuté v ekvivalenci Medial
Beteiligungs-GmbH

Rakousko

67,97%

zahrnuté v ekvivalenci Medial
Beteiligungs-GmbH

Rakousko

100%

úplná

Rakousko

66.67%

ekvivalence

Rakousko

27,08%

zahrnuté v ekvivalenci CLS
Beteiligungs GmbH

Rakousko

24.9%

ekvivalence

Rakousko

41.766%

ekvivalence

Rakousko

27,08%

zahrnuté v ekvivalenci LTB
Beteiligungs GmbH

Rakousko

32%

zahrnuté v ekvivalenci LTB
Beteiligungs GmbH a CLS
Beteiligungs GmbH

Kypr

100%

úplná

Kypr

71,87%**

úplná

Kypr

100%

úplná

Podíl ve společnosti:
CASINOS AUSTRIA
International Holding GmbH
Podíl ve společnosti:
OSTEREICHISCHE
LOTTERIEN GmbH

Dceřiná společnost:
BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH – podskupina
Přidružená společnost:
CLS Beteiligungs GmbH
Podíl ve společnosti:
Lotto Toto Holding GmbH
Přidružená společnost:
LTB Beteiligungs GmbH
Přidružená společnost:
LTB Beteiligungs GmbH (8)
Podíl ve společnosti:
Lotto Toto Holding GmbH
Podíl ve společnosti:
OSTEREICHISCHE LOTTERIEN
GmbH
Dceřiná společnost:
RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED
Přidružená společnost:
EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT
COMPANY LTD
Dceřiná společnost:
Vitalpeak Limited
** Investorské akcie bez hlasovacího práva
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Název společnosti
Dceřiná společnost:
IGH Financing a.s. - podskupina
Dceřiná společnost:
Italian Gaming Holding a.s. – podskupina
Přidružená společnost:
LOTTOITALIA S.r.l.

Registrovaná
kancelář

Vlastnický podíl
přímého Akcionáře
příslušné společnosti

Metoda konsolidace

Česká republika

100%

úplná

Česká republika

100%

úplná

Itálie

32.5%

ekvivalence

Kypr

71,9%

úplná

Kypr

100%

úplná

Kypr

100%

úplná

Kypr

100%

úplná

Řecko

33%

úplná

Kypr

100%

úplná

Kypr

100%

úplná

Řecko

100%

úplná

Kypr

100%

úplná

Kypr

100%

úplná

Řecko

67%

úplná

Řecko

100%

úplná

Řecko

100%

úplná

Řecko

100%

úplná

Kypr

20%

ekvivalence

Řecko

29.53%

ekvivalence

Česká republika

100%

úplná

Vietnam

90%

úplná

Vietnam

100%

úplná

Rusko

100%

Od 29/08/2017

Slovenská
republika

100%

úplná

Dceřiná společnost:
Emma Delta Management Ltd – podskupina
Dceřiná společnost:
EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT
COMPANY LTD – podskupina
Dceřiná společnost:
Emma Delta Finance Plc
Dceřiná společnost:
Emma Delta Helenic Holdings Limited –
podskupina
Dceřiná společnost:
OPAP S.A. – podskupina
Dceřiná společnost:
OPAP CYPRUS LTD
Dceřiná společnost:
OPAP
INTERNATIONAL LTD
Dceřiná společnost:
OPAP SERVICES S.A.
Dceřiná společnost:
OPAP SPORTS LTD
Dceřiná společnost:
OPAP INVESTMENT
LTD
Dceřiná společnost:
HELLENIC
LOTTERIES S.A.
Dceřiná společnost:
TORA DIRECT S.A.
Dceřiná společnost:
HORSE RACES S.A.
Dceřiná společnost:
TORA WALLET S.A.
Přidružená společnost:
GLORY
TECHNOLOGY LTD
Přidružená společnost:
NEUROSOFT S.A.
Dceřiná společnost:
SAZKA Asia a.s. – subg-roup (4)
Dceřiná společnost:
Sazka Asia Vietnam Company Limited
Dceřiná společnost:
Sazka Disribution Vietnam Joint Stock Company
Dceřiná společnost:
SAZKA Group Russia LLC
Dceřiná společnost:
SAZKA Group Financing a.s.
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6.3

POPIS VÝZNAMNÝCH SPOLEČNOSTÍ ZE SKUPINY SAZKA GROUP

Pokud není uvedeno jinak, finanční informace uvedené k jednotlivým společnostem vycházejí z výroční zprávy
jednotlivých společností připravené podle Mezinárodních finančních standardů (IFRS) za příslušné účetní období.

Společnost SAZKA a.s.
Obchodní firma:

SAZKA a.s.

Místo registrace:

Česká republika, Městský soud v Praze, sp. zn. B 7424

IČO:

264 93 993

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo:

K Žižkovu 851, 190 93, Praha 9

Internetová doména:

http://www.sazka.cz/

Historie a popis hlavních aktivit
Společnost SAZKA a.s. byla založena v roce 1956, představuje jednu z nejtradičnějších a nejvíce ikonických značek
na celém českém trhu.
V roce 2011 se skupina KKCG stala spoluvlastníkem společnosti SAZKA a.s. a v roce 2012 jediným vlastníkem.
Společnost SAZKA a.s. je loterní společnost se sídlem v České republice, která má významný podíl na loterním trhu.
Společnost provozuje rozsáhlou síť tvořenou z více než 7 000 míst vybavených online terminálem k poskytování
loterních a neloterních služeb. V roce 2014 a 2015 byla společnost SAZKA a.s. nejrychleji rostoucí loterní
společností na světě. Přispělo k tomu spuštění hry Eurojackpot, rozšíření portfolií losů a oživení tradičních
losovacích her. Společnost SAZKA a.s. dále rozšířila portfolio svých neloterních produktů v oblasti kurzových sázek
a finančních služeb. Spustila též virtuálního mobilního operátora, který je nyní 4. největším poskytovatelem
mobilních služeb v České republice. V roce 2017 v souvislosti s novou legislativou upravující možnost hraní loterií
online rozšířila společnost SAZKA a.s. své produkty o služby v oblasti online loterního a herního trhu.
Hospodaření v roce 2016
Za rok končící 31. 12. 2016 představovaly celkové tržby 5.546.321 tis. Kč. Všechny tržby společnosti byly
realizovány na domácím trhu. V roce 2016 byly tržby taženy hlavně segmentem číselných loterií. Největší nárůst v
tržbách souvisí se segmentem stíracích losů.
Náklady na prodej představovaly 2.708.965 tis. Kč, což je nárůst oproti 2.319.833 tis. Kč z roku 2015. Tento vývoj
však souvisí s vývojem tržeb. V roce 2016 došlo ke zvýšení odvodu z loterií o 3 procentní body (z původních 20 %
na 23 %). Tím došlo i k neproporcionálnímu zvýšení odvodu z loterní daně. Náklady na prodej neobsahují přímé
mzdové náklady a ostatní provozní náklady.
Provozní náklady v roce 2016 byly 1.283.744 tis. Kč a zahrnují zejména náklady na IT systémy, technologie a
software (včetně servisních služeb), marketing, poradenskou činnost a právní služby, daň z převodu nemovitostí,
spotřebu elektrické energie a plynu, mzdy, školení zaměstnanců.
Úplný výsledek hospodaření za účetní období roku 2016 byl 970.841 tis. Kč.
Společnost vyplatila v roce 2016 dividendu ve výši 1.200.000 tis. Kč své mateřské společnosti SAZKA Czech a.s.
z výsledku hospodaření minulých let.
Bilanční suma za rok 2016 byla 13.916.217 tis. Kč, což znamená pokles oproti 14.716.110 tis. Kč v roce 2015.
Hospodaření v roce 2015
Za rok končící 31. 12. 2015 představovaly celkové tržby 5.265.432 tis. Kč. Všechny tržby společnosti byly
realizovány na domácím trhu. Nárůst tržeb z ostatních činností byl způsoben zejména jednorázovou akcí prodeje
vstupenek na MS v ledním hokeji 2015 (Ticketing) a spuštěním nabídky Postpaid v produktové vertikále
SAZKAmobil.
V roce 2015 padla rekordní výhra ve hře Eurojackpot ve výši 2.466 mil. Kč. Vítězná sázka byla vsazena v ČR.
Společnost tedy následně měla povinnost výhru vyplatit výherci. Protože jde o hru se sdílenou výherní jistinou,
participují na výhře všechny loterní společnosti v sdružení Eurojackpot, které v daném období přijaly sázky.
Společnost zajistila výplatu výherci v rámci svého povolení, ale nákladem Společnosti byl jen malý podíl na vyhrané
částce odpovídající vkladům/sázkám přijatým v ČR.
Náklady na prodej v roce 2015 představovaly 2.319.833 tis. Kč. Nejvýznamnější část nákladů se přímo váže k
výnosům z loterní a sázkové činnosti (jde o vyplacené výhry). Náklady na prodej neobsahují přímé mzdové náklady
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a ostatní provozní náklady. Nárůst nákladů na tržby z ostatních činností v roce 2015 souvisí se spuštěním nového
post-paid produktu SAZKAmobil v dubnu 2015, a také s nárůstem zákaznické základny a tržeb virtuálního
operátora. Největší položky byly 103 mil. Kč na nákup služeb od operátora (SAZKAmobil) a 7,6 mil. Kč na právo
exkluzivity (Ticketing).
Ostatní provozní náklady v roce 2015 byly 1.343.876 tis. Kč. Ostatní provozní náklady zahrnují zejména náklady na
IT systémy, technologie a software (včetně servisních služeb), marketing, poradenskou činnost a právní služby, daň z
převodu nemovitostí, spotřebu elektrické energie a plynu, školení zaměstnanců. Nárůst provozních nákladů je
způsoben spuštěním nového post-paid produktu SAZKAmobil v dubnu 2015, a také s nárůstem zákaznické základny
a tržeb virtuálního operátora.
Komplexní výsledek hospodaření za účetní období roku 2015 byl 1.007.677 tis. Kč.
Bilanční suma za rok 2015 byla 14.716.110 tis. Kč.
Následující tabulka znázorňuje vývoj přijatých sázek a GGR (zahrnuje i tržby z neloterních společnosti, které jsou
minoritní) za roky 2015 a 2016:

Regulace
Český loterijní a herní trh se dá označit z trh otevřený. Společnost SAZKA a.s. je v současnosti držitelem povolení
na provozování několika číselných loterií, internetových číselných loterií, mezinárodní sdílení loterie Eurojackpot,
několika desítek stíracích losů, internetových stíracích losů a internetové kurzové sázky. Povolení na provozování
byla společnosti SAZKA a.s. udělena regulátorem, jímž je v České republice ministerstvo financí, a to v režimu
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (účinného do 31. 12. 2016) a zákona č. 186/2016 Sb.
(účinného od 1. 1. 2017). Základní povolení na provozování her ministerstvo financí uděluje na žádost, a to nejdéle
na období 6 let, poté lze povolení znovu získat po splnění zákonných požadavků na udělení základního povolení na
provozování. V roce 2017 s novou legislativou, která přinesla právní úpravu online služeb loterního a herního trhu na
základě přidělených licencí, mohla společnost SAZKA a.s. rozšířit své portfolio o online loterní a herní služby.
Společnost SAZKA a.s. má v současnosti povolení na tyto hry:
•

•
•

•

Od 24. 11. 1998 povolení na provozování sázkové hry TOTO SAZKA, číselných loterií Šťastných 10
včetně Šance milión, Keno a Kostky, a to prostřednictvím prodejních míst. Toto povolení je v souladu
s přechodným ustanovením zákona č. 186/2016 Zb., platné v průběhu 6 let od účinnosti tohoto zákona, tj.
do 1. 1. 2023, kromě loterie Kostky, která je povolena jen do 31. 12. 2017.
Od 16. 12. 2008 povolení na provozování internetové kurzové sázky, které je platné do 31. 12. 2018.
Od 24. 2. 2017 povolení na provozování číselné loterie Sportka, Kasička, Euromiliony a sdílené číselné
loterie EUROJACKPOT, a to prostřednictvím prodejních míst a internetu. Předmětem dalších povolení je
možnost provozování 8 různých internetových her spadající pod segment stíracích losů. Povolení je platné
do 31. 12. 2022.
Od 22. 1. 2014 povolení na provozování číselné loterie SAZKAmobil šance, a to prostřednictvím prodejních
míst. Povolení je platné do 1. 1. 2023.

Členství
Společnost SAZKA a.s. je řádným členem - mezinárodních loterních organizací – European Lotteries (EL) a World
Lottery Association (WLA). Společnost SAZKA a.s. získala ocenění prvního stupně od WLA za zodpovědné hraní.
Svým členstvím ve WLA se společnost SAZKA a.s. zavázala k dodržování odpovědného přístupu ke svým
zákazníkům a k veřejnému pořádku.

Společnost OPAP
Obchodní firma:

OPAP S.A.

Místo registrace:

Řecka republika, Aténská obchodní komora, registrační číslo 46329/06/B/00/15

IČO:

GEMI 003823201000

Právní forma:

akciová společnost
92

Sídlo:

112 Athinon Avenue, Atény 10442, Řecká republika

Internetová doména:

http://www.opap.gr /

Historie a popis hlavních aktivit
Společnost OPAP byla založena v roce 1958. Jde o celosvětově renomovanou společnost a zároveň o jednu
z největších loterijních a sázkových společností na světě, jejíž akcie jsou obchodovány na Aténské burze od roku
2001.
Společnost OPAP je hlavním hráčem na řeckém loterním trhu. Společnost OPAP vlastní výhradní licenci na číselné
hry (7), kurzové sázky (4) a koňské dostihy a VLT. V rámci joint venture Hellenic Lotteries S.A., kde vlastní 67 %,
provozuje exkluzivní stírací losy v Řecku. Společnost OPAP od roku 2017 provozuje VLT. Z pohledu výkonnosti
celého produktového portfolia patří mezi nejúspěšnější hry patří Kino (Keno) a Stihima (kurzové sázení).
Pozitivní vliv na vývoj společnosti i celkového herního a loterního trhu mělo zprivatizování loterie OPAP v roce
2013, kdy Skupina EMMA úspěšně vedla akvizici 33 % podílu. Pod novým managementem došlo k zefektivnění
provozní části společnosti, upevnění strategie fungovaní, nastavení stabilního produktového portfolia a zlepšení
dalších podstatných činností.
Sportovní sázení je na Kypru provozováno prostřednictvím společnosti OPAP SPORTS LTD a číselné loterie
prostřednictvím OPAP (CYPRUS) LTD.
Hospodaření v roce 2016
V roce 2016 se společnosti OPAP podařilo udržet si finanční výkonnost. Konkrétně, GGR zůstalo stabilní a dosáhlo
výše 1.397.565 tis. eur v porovnání s 1.399.671 tis. eur v roce 2015, a to v důsledku nárůstu GGR v segmentu loterií
i v segmentu stíracích losů a pasivních loterií, který kompenzoval snížení GGR v segmentu Sportovních sázek.
NGR dosáhlo výše 573.047 tis. eur v roce 2016 oproti sumě 625.339 tis. eur v roce 2015, což představuje pokles o
8,4 %, a to zejména v důsledku zvýšení odvodu z GGR na 35 % z původních 30 % s účinností od 1. 1. 2016.
Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl v roce 2016 výše 307.540 tis. eur oproti
377.103 tis. eur v roce 2015, čímž zaznamenal pokles o 18,4 %, hlavně v důsledku zvýšení příspěvku z GGR
a dodatečného zatížení způsobeného zvýšením výdajů souvisejících s postupnou realizací nových projektů, jako je
zavedení VLT, virtuálních herních terminálů a samoobslužných sázkových terminálů (SSBT).
Zisk po zdanění a zohlednění menšinových účastí v roce 2016 představoval 170.236 tis. eur v porovnání s 210.719
tis. v roce 2015, což představuje pokles o 19,2 %.
Celková bilanční suma k 31.12.2016 dosáhla 1.767.675 tis. eur, což znamenalo meziroční nárůst o 3% (31. 12. 2015:
1.708.833 tis. eur). Dlouhodobá aktiva meziročně činila 1.330.291 tis. eur, kde nejpodstatnější část aktiv je tvořená
nehmotnými aktivy. Celková oběžná aktiva činila 437.384 tis. eur k 31. 12. 2016, v porovnaní s 389.913 tis. eur k 31.
12. 2015. Vlastní kapitál společnosti dosáhl hodnotu 1.072.231 tis. eur, což představuje meziroční pokles z hodnoty
1.202.827 tis. eur z důvodu výplaty dividendy.
Krátkodobé závazky k 31. 12. 2016 představovaly 390.189 tis. eur oproti 324.984 tis. eur k 31. 12. 2015 v důsledku
snížení daňových závazků kompenzovaných nárůstem krátkodobých úvěrů. Dlouhodobé závazky vzrostly k 31. 12.
2016 o 31,6 % a to zejména v důsledku nárůstu dlouhodobých úvěrů, které vzrostly o 148.000 tis. eur na 263.000 tis.
eur k 31. 12. 2016.
Hospodaření v roce 2015
V roce 2015 se společnosti OPAP podařilo prokázat stabilní provozní výkonnost i navzdory hospodářským
turbulencím v Řecku. V roce 2015 představovalo GGR konkrétně hodnotu 1.399.671 tis. eur v porovnání s rokem
2014, kdy dosahovalo 1.377.679 tis. eur, což představuje nárůst o 1,6 %, který především vyjadřuje zlepšení
výkonnosti o 51,7 % v segmentu stíracích losů a pasivních loterií a o 1,5 % v segmentu loterií, které jen částečně
kompenzoval pokles o 9,7 % v segmentu sportovních sázek.
NGR dosáhlo výše 625.339 tis. eur oproti 613.491 tis. eur v roce 2014, což představuje nárůst o 1,9 % v důsledku
výše uvedeného zvýšení GGR.
Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) vzrostl o 8,8 % na 377.103 tis. eur v roce 2015
v porovnání s 346.524 tis. eur v roce 2014, zejména v důsledku vyšších výnosů i přetrvávajícího zaměření
managementu na efektivnost nákladů, což vedlo k snížení provozních nákladů v mzdových, propagačních
a reklamních nákladech.
Zisk po zdanění a zohlednění menšinových účastí v roce 2015 dosáhl 210.719 tis. eur v porovnání se 194.998 tis. eur
v roce 2014, což představuje meziroční nárůst o 8,1 %.
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Celková bilanční suma k 31.12.2015 dosáhla 1.708.833 tis. eur, což znamenalo meziroční pokles o 2,5% (31. 12.
2014: 1.752.737 tis. eur). Dlouhodobá aktiva činila 1.318.920 tis. eur, kde nejpodstatnější část aktiv je tvořená
nehmotnými aktivy.
Celková oběžná aktiva dosáhla 389.913 tis. eur k 31. 12. 2015 v porovnaní s 409.375 tis. eur k 31. 12. 2014,
mezitímco peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty byly k 31.12.2015 ve výši 301.695 tis. eur oproti 297.418 tis.
eur k 31. 12. 2014, čímž se zvýšila hotovostní pozice skupiny.
Společnost vykázala k 31. 12. 2015 vlastní kapitál v celkovém objemu 1.202.827 tis. eur. V porovnání s 1.235.064
tis. eur k 31.12.2014 se jedná o meziroční pokles o 3%.
Krátkodobé závazky představovaly 324.984 tis. eur k 31. 12. 2015 v porovnání s 457.883 tis. eur k 31. 12. 2014, což
znamená pokles o 29 %. Dlouhodobé závazky se zvýšily o 121.232 tis. eur k 31. 12. 2015 a dosáhly výše 181.022 tis.
eur oproti 59.790 tis. eur k 31. 12. 2014, zejména v důsledku nárůstu dlouhodobých úvěrů o 115.000 tis. eur vůči
nulovému zůstatku k 31. 12. 2014.
Následující tabulka znázorňuje vývoj přijatých sázek a GGR (zahrnuje i tržby z neloterních společnosti, které jsou
minoritní) za roky 2015 a 2016:

Regulace
Z pohledu regulace trhu exkluzívní licence na číselné loterie a sportovní sázky trvá do roku 2030 (pro online
sportovní sázky do roku 2020). Licence na stírací losy trvá do roku 2026. Licence na sázky na koňské dostihy
(mutual betting) trvá do roku 2036 (pro sázky s pevným kurzem do roku 2030, pro online sázky do roku 2020).
Společnost OPAP vlastní od roku 2011 také licenci na provozování VLT na období 10 let, avšak toto období začalo
planout až v lednu roku 2017.
Členství
Společnost OPAP je řádným členem největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací – European
Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA). Společnost OPAP získala ocenění 3. stupně od WLA za
odpovědné hrání.

Společnost LOTTOITALIA
Obchodní firma:

LOTTOITALIA S.r.l.

Místo registrace:

Italská republika, Italská obchodní a průmyslová komora

IČO:

13854281006

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Viale Del Campo Boario 56/D, CAO 00154, Řím, Italská republika

Historie a popis hlavních aktivit
Společnost LOTTOITALIA od konce listopadu 2016 provozuje prostřednictvím koncese číselnou loterii Lotto.
Koncese umožňuje výhradní provozování dvou celostátních her: Lotto a 10e Lotto. Lotto je stará číselná loterie
pocházející ze 16. století, naopak, hra 10e Lotto byla představena v roce 2009 a vychází ze hry KENO. Obě hry jsou
nabízeny na 35 000 prodejních místech v celé Itálii. Konkurenční trh se dá označit za limitovaný. Společnost
LOTTOITALIA vlastní koncesi na provozování her Lotto a 10eLotto. Její hlavním úspěchem spolu se stabilním
vývojem hry Lotto bylo uvedení nové hry 10eLotto, která je velmi oblíbená hlavně u mladší populace.
Hospodaření v roce 2016
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost začala svůj provoz od 30. 11. 2016, nelze poskytnout jiné finanční údaje než
za období 30. 11. 2016 – 31. 12. 2016.
Za toto období dosáhlo NGR 37.446 tis. eur (z čehož GGR představovalo 44.568 tis. eur a koncesní poplatek 7.130
tis. eur). Tržby společnosti byly v tomto období pozitivně ovlivněny růstem zájmu o sázení, což bylo zapříčiněné
fenoménem pozdních čísel (late number). Jedná se o statistickou odchylku, tedy že některá čísla nebyla tažena delší
dobu.
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Celkové provozní náklady dosáhly úrovně 9.333 tis. eur, z čehož náklady na provoz a servisní poplatky byly ve výši
9.312 tis. eur. Provozní výsledek hospodaření byl na úrovni 28.113 tis. eur. Zisk před zdaněním byl 28.110 tis. eur.
Daně tvořily 6.343 tis. eur a čistý zisk po zdanění dosáhl hodnoty 21.767 tis. eur.
Bilanční suma se za výše uvedené období dostala na hodnotu 821.103 tis. eur. Na straně aktiv je rozeznána koncese
ve výši 762.870 tis. eur, krátkodobá aktiva činila 56.046 tis. eur, přičemž byla tvořena zejména krátkodobými
finančními aktivy (intercompany cash poolingové operace) ve výši 46.543 tis. eur. Vlastní kapitál společnosti dosáhl
621.767 tis. eur. Krátkodobé závazky dosáhly výše 199.337 tis. eur. Společnost nemá žádný bankovní dluh.
Následující tabulka znázorňuje vývoj přijatých sázek a GGR (zahrnuje i tržby z neloterních společnosti, které jsou
minoritní) za roky 2015 a 2016:
LOTTOI TALI A*
2015
7 077

v mil. EUR

Přijaté sázky

2016
8 093

Změna
14%

*Sázky přijaté pro hry LOTTO a 10e LOTTO, v současné době provozní společností LOTTOITALIA.

Regulace
Společnosti LOTTOITALIA byla udělena koncese pro Lotto a 10eLotto na 9 let a činnost začala 30. 11. 2016.

Skupina CASINOS AUSTRIA
Obchodní firma:

CASINOS AUSTRIA AG

Místo registrace:

Rakouská republika, obchodní rejstřík vedený obchodním soudem ve Vídni pod číslem
FN 99 639 d

IČO:

FN 99 639 d

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo:

Rennweg 44, 1038, Vídeň, Rakouská republika

Internetová doména:

http://casinos.at /

Společnost Rakouské loterie
Obchodní firma:

Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H

Místo registrace:

Rakouská republika, obchodní rejstřík vedený obchodním soudem ve Vídni pod
číslem 54472G

IČO:

FN 54472g

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo:

Rennweg 44, 1038, Vídeň, Rakouská republika

Internetová doména:

http://www.lotterien.at /

Historie a opis hlavních aktivit
Rakouské loterie byly založené v roce 1986 s cílem představení hry Lotto 6 z 45 v Rakousku. Zároveň bylo na
loterní společnost z hrací monopolní administrativy převedeno provozování hry TOTO, které bylo zdrojem pro
financování rakouského sportu. Hlavním cílem bylo restrukturalizovat decentralizovaný loterní trh.
Rakouské loterie provozují v Rakousku číselné loterní hry a kurzové sázky. Hlavní hrou je hra Lotto 6 aus 45,
přičemž další významnou hrou je mezinárodní hra Euromiliony. Rakouské loterie vlastní licence na elektronické
loterie (VLT a online kasino), které provozují společně s CASINOS AUSTRIA prostřednictvím platformy
win2day.at a winwin.
V roce 2015 získala společnost SAZKA Group a.s. nepřímý 11,3 % podíl ve Skupině CASINOS AUSTRIA. Zároveň
dalšími dvěma transakcemi (dodatečný podíl 22,7 %), které podléhají schválení na regulatorní úrovni, by měla
Skupina SAZKA Group zvýšit svou majetkovou účast. Skupina CASINOS AUSTRIA vlastní 68 % podíl ve
společnosti Rakouské loterie a je úspěšným lokálním i celosvětovým provozovatelem kasin. Skupina SAZKA Group
dále nepřímo vlastní 11,6 % podíl v Rakouských loteriích.
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Hospodaření v roce 2016
Hospodaření obsahuje konsolidovaná čísla za Skupinu CASINOS AUSTRIA, přičemž společnost konsoliduje i
Rakouské loterie. Za rok končící 31. 12. 2016 činily přijaté sázky Skupiny CASINOS AUSTRIA 3.885.949 tis. eur,
z toho 3.351.979 tis. eur připadlo na Rakouské loterie. V meziročním srovnání se na úrovni celé skupiny jedná o 8%
nárůst v porovnání s celkovou hodnotou přijatých sázek v roce 2015, která činila 3.599.686 tis. eur. GGR CASINOS
AUSTRIA činilo 1.246.676 tis. eur, z toho 753.747 tis. eur připadá na Rakouské loterie. V porovnání s rokem 2015,
kdy GGR celé skupiny činilo 1.228.475 tis. eur, se jedná o 4% nárůst. Rozdíl mezi rychlostí růstu přijatých sázek
a GGR je ovlivněno výší výplatou výher, která v roce 2016 byla oproti roku 2015 vyšší. Po odečtení sektorové daně
ve výši 568.890 tis. eur představovalo NGR 677.786 tis. eur, z toho bylo NGR Rakouských loterií 322.807 tis. Eur,
v roce 2015 celkové NGR slupiny dosáhlo hodnoty 654.437 tis. eur.
Celkové provozní náklady Skupiny CASINOS AUSTRIA v roce 2016 činily 527.727 tis. eur, kde největší část
tvořily osobní náklady ve výši 284.571 tis. eur. Meziročně došlo k jednorázovému navýšení provozních nákladů o
50%, tento nárůst byl zapříčiněn prodejem / likvidací některých skupinových společností.
Provozní výsledek hospodaření Skupina CASINOS AUSTRIA v roce 2016 představoval 150.059 tis. eur, z toho
57.744 tis. eur tvořil provozní výsledek hospodaření Rakouských loterií.
Čistý konsolidovaný zisk Skupiny CASINOS AUSTRIA v roce 2016 činil 91.202 tis. eur. Rakouské loterie vykázaly
v roce 2015 čistý zisk ve výši 60.701 tis. eur.
Bilanční suma Skupiny CASINOS AUSTRIA za rok 2016 byla 1.182.490 tis. eur (meziroční růst o 2%), přičemž
bilanční suma Rakouských loterií činila 513.019 tis. eur. Z toho vlastní kapitál Skupiny CASINOS AUSTRIA
představoval 280.555 tis. eur.
Hospodaření v roce 2015
Hospodaření obsahuje konsolidovaná čísla za Skupinu CASINOS AUSTRIA, přičemž společnost konsoliduje i
Rakouské loterie. Za rok končící 31. 12. 2015 činily přijaté sázky Skupiny CASINOS AUSTRIA 3.599.686 tis. eur
(meziroční pokles o 1%), z toho 3.084.046 tis. eur připadlo na Rakouské loterie. GGR Skupiny CASINOS
AUSTRIA činilo 1.228.475 tis. eur, z toho 747.636 tis. eur připadá na Rakouské loterie. V porovnání s rokem 2014
GGR celé skupiny zaznamenalo 3% nárůst (GGR 2014 činilo 634.899 tis. eur). Rozdíl ve vývoji přijatých sázek a
GGR spočíval v odlišné výši vyplacených výher v příslušném roce. Po odečtení sektorové daně ve výši 574.038 tis.
eur představovalo NGR 654.437 tis. eur, z toho bylo NGR Rakouských loterií 318.246 tis. eur. Meziroční vývoj
skupinového NGR zaznamenal 3% nárůst z hodnoty 634.899 tis. eur, která byla vygenerována v roce 2014.
Celkové provozní náklady Skupiny CASINOS AUSTRIA v roce 2015 činily 553.969 tis. eur, kde největší část
tvořily osobní náklady ve výši 290.017 tis. eur.
Provozní výsledek hospodaření Skupiny CASINOS AUSTRIA v roce 2015 představoval 100.468 tis. eur, z toho
61.922 tis. eur tvořil provozní výsledek hospodaření Rakouských loterií. V roce 2014 provozní výsledek skupiny
představoval sumu ve výši 84.695 tis. eur.
Čistý konsolidovaný zisk Skupiny CASINOS AUSTRIA v roce 2015 činil 55.280 tis. eur. Čistý zisk Rakouských
loterií představoval 60.321 tis. eur. Skupinový čistý zisk se dostal v roce 2014 na hodnotu 41.723 tis. eur, meziročně
došlo tedy k 32% navýšení.
Bilanční suma Skupiny CASINOS AUSTRIA za rok 2015 byla 1.154.763 tis. eur, přičemž bilanční suma
Rakouských loterií činila 492.677 tis. eur. Z toho vlastní kapitál Skupiny CASINOS AUSTRIA představoval
240.097 tis. eur. V roce 2014 se celková bilanční suma dostala na hodnotu 1.120.211 tis. eur, v meziročním
porovnání se jednalo o 3% nárůst.
Následující tabulka znázorňuje vývoj přijatých sázek a GGR (zahrnuje i tržby z neloterních společnosti, které jsou
minoritní) za roky 2015 a 2016:
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Regulace
V roce 2011 byla společnosti udělena koncese na provozování číselných loterií, sportovních sázek a výherních
loterních terminálů do roku 2027. V roce 2012 byla udělena licence na herní produkty (kasino a VLT), která je platná
do roku 2027.
Členstvo
Rakouské loterie jsou řádným členem organizací – European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA).
Rakouské loterie získaly ocenění nejvyššího 4. stupně v certifikaci zodpovědného hraní od WLA.
6.4

ZÁVISLOST RUČITELE NA SUBJEKTECH ZE SKUPINY SAZKA GROUP

Ručitel podporuje své společnosti v oblasti centrálního managementu, strategického řízení, rozvoje současných a
nových prodejních kanálů a technologií, inovativních herních formátů a marketingových strategií.
Ručitel je holdingová společnost, která se zabývá převážně správou vlastních majetkových účastí ve Skupině
SAZKA Group a poskytováním úvěrů a zajištění, včetně zajištění pro společnosti ve Skupině SAZKA Group. Proto
je Ručitel převážně závislý na dividendových a jiných příjmech od společností ze Skupiny SAZKA Group.
Schopnost Ručitele plnit své závazky bude významně ovlivněna hodnotou jeho majetkových účastí a finanční a
ekonomickou situací jednotlivých členů Skupiny SAZKA Group. Tato závislost na členech Skupiny SAZKA Group
může být prohloubena, pokud Ručitel poskytne některému členovi Skupiny SAZKA Group půjčku nebo úvěr.
Případná neschopnost příslušného člena Skupiny SAZKA Group splatit danou půjčku nebo úvěr by mohla Ručitele
významně poškodit. Závislost Ručitele na jeho akcionářích vyplývá z jejich majetkových podílů a podílů na
hlasovacích právech.
7.

INFORMACE O TRENDECH

Ručitel prohlašuje, že od data poslední uveřejněné auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele nedošlo, podle
Emitentova nejlepšího vědomí, k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Ručitele.
Ručiteli ke dni vypracovaní tohoto Prospektu nejsou známy trendy, nejistoty, nároky, povinnosti nebo události, které
by s reálnou pravděpodobností měly mít podstatný vliv na vyhlídky Ručitele.
Vzhledem na skutečnost, že Skupina SAZKA Group působí na loterním a herním trhu, existuje celá řada faktorů a
trendů, které na Skupinu SAZKA Group (a teda nepřímo i na Ručitele a Emitenta) mohou mít vliv.
K hlavním trendům, které loterní a herní průmysl ovlivňují, patří zejména růst evropského trhu, rostoucí podíl online
gamingu, privatizace a regulace.
Růst evropského loterního a herního trhu
Evropský trh, který zahrnuje aktivity evropských legalizovaných herních a loterních společností a vývoj jejich
produktů, které zahrnují zejména číselné loterie, stírací losy, provozování kasin, herních automatů, VLT, sportovního
sázení, dostihů, rostl podle GGR za období 2003 až 2016 průměrným ročním tempem ve výši 3,6 % p. a. V roce
2016 jako celek dosáhl evropský trh celkový GGR v objemu 98 mld. eur2. Podle údajů monitoringové společnosti H2
Gambling Capital je očekáván růst evropského trhu na období 2017 až 2020 průměrným ročním tempem 2,5 % p. a.
Zpomalení tempa růstu evropského trhu může vést i k zpomalení tempa rastu Skupiny SAZKA Group, která na
tomto trhu působí.
Online gaming
Loterní a herní trh je celkově ovlivněn nově vznikající poptávkou zejména po online gamingu, který v průběhu
minulých roků získává stále větší popularitu, zatímco v roce 2009 online gaming vykazoval jen 10 % tržní podíl, v
roce 2016 dosáhl úrovně 21 %. S ohledem na trendy v rámci EU, v porovnání s rozvojem tradičních číselných her,
stíracích losů, sportovních sázek, provozem herních automatů nebo kasin, online gaming se těší významnější
popularitě v rámci severského regiónu, naproti tomu státy jižní části EU dávají stále přednost tradičnějším formám
sázení. Tento rozdíl je ovlivněn v první řadě rozvojem regulace, a dále i demografickým rozdílem těchto regiónů, ale
též vyspělostí ekonomik, kultur a životního stylu. V souvislosti s rostoucím podílem online gamingu lze
předpokládat významnější tlak na inovace v rámci produktového portfolia, rostoucí nabídku služeb, nižší bariéry
vstupu do odvětví, snižující se význam pobočkové sítě a herních automatů. Skupina SAZKA Group proto aktivně
2
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reaguje na tyto změny a vynakládá značné výdaje na rozvoj produktů, především online produktů a jejich uvedení na
trh.
Privatizace
Trend posledního období představuje privatizace původně státních loterií. Skupina SAZKA Group vnímá tento trend
jak možnost pro expanzi svých aktivit do dalších zemí. I když akviziční růst je spojený s riziky, zároveň nabízí
příležitost ke zvýšení výkonnosti a rozvoj aktivit v dané zemi. Skupina SAZKA Group se historicky úspěšně podílela
na čtyřech transakcích, když došlo k investování do aktiv v rámci privátních vlastníků. Loterie provozované na
privátní bázi obecně vykazují vyšší růst tržeb, už osm loterií v Evropě je vedeno privátními investory. Privátní jsou
loterie provozované v Albánii, Rakousku, na Kypru, v České republice, v Řecku, Irsku, Itálii a Velké Británii.
Regulace
I když loterní a herní odvětví zatím nepodléhá regulaci na celoevropské úrovni, regulace na úrovni jednotlivých zemí
vykazuje rozvíjející se trend, jehož cílem je zejména podpora odpovědného sázení, ochrana koncových spotřebitelů,
zajištění příjmů státu a snížení podílu ilegálního loterního a herního trhu. Důsledkům toho dochází k zpřísnění
regulačního režimu, zvyšují se požadavky na provozovatele loterního a herních aktivit a s tým je spojený nárůst
nákladů (včetně zavedení/zvýšení daní z loterních a herních aktivit). Tato opatření mohou přispět k tlaku na snižující
se výnosnost aktiv.
8.

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Podle vědomí Emitenta Ručitel nevypracoval ani neuveřejnil do data Prospektu prognózu ani odhad zisku.
9.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCE A DOZORČÍ ORGÁNY

9.1

PŘEDSTAVENSTVO RUČITELE

Představenstvo je statutárním orgánem Ručitele. Představenstvu přináleží obchodní vedení Ručitele a všechna další
působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěřuje jinému orgánu Ručitele.
Představenstvo zabezpečuje řádně vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou,
konsolidovanou, případně průběžnou účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo
úhradu ztrát. Představenstvo má 4 členy (dva z nich jsou členové A a dva členové B), z nichž jeden vykonává funkci
předsedy představenstva a jeden člen funkci místopředsedy představenstva. Valná hromada rozhoduje o tom, kteří
členové představenstva jsou členové představenstva A a B. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
Představenstvo volí a odvolává předsedu představenstva (kterým je člen představenstva A) a místopředsedu
představenstva (kterým je člen představenstva B). Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba
člena představenstva je možná. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna většina všech členů
představenstva. Rozhodnutí představenstva je přijato, pokud pro ně hlasovala většina přítomných členů a vždy jeden
člen představenstva A.
Ručitele zastupují vždy dva členové představenstva jednající společně, a to buď jeden člen představenstva A a jeden
člen představenstva B, nebo dva členové představenstva A.
Členy představenstva Ručitele k data tohoto Prospektu jsou:

Karel Komárek, předseda představenstva, člen představenstva A
Den vzniku členství v představenstvu: 17. 8. 2016
Narozen: 15. 3. 1969
Karel Komárek je jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v České republice i ve středoevropském regionu. Je
zakladatelem KKCG, jedné z nejrychleji rostoucích investičních skupin ve střední Evropě, která pod jeho vedením
zaznamenala za posledních 20 let dynamický rozvoj.
KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy 4,8 miliard eur. Zaměstnává zhruba 3 000 lidí. Jako strategický
investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního plynu, na loterijní průmysl, cestovní ruch a na
investice do informačních technologií. Skupina KKCG vlastní podíly ve více jak 25 českých a zahraničních
společnostech, mezi které patří například skupina MND, SAZKA Group, VÍTKOVICE, cestovní skupina FISCHER
a společnosti z oblasti informačních technologií: DataSpring, SafeDX nebo venture kapitálový fond Sringtide
Venture. KKCG působí v 10 zemích světa.
Karel Komárek je také významným filantropem a většina společností ze skupiny KKCG má vlastní společensky
odpovědné programy. Je zakladatelem Nadace Proměny Karla Komárka, která funguje už deset let a zasazuje se o
rozvoj míst v České republice a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro
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člověka. Nadace má i programy zaměřené na výchovu dětí v přirozeném prostředí a další. V roce 2017 založil Karel
Komárek Family Foundation a skupina KKCG je už desátým rokem hlavním partnerem jednoho z nejvýznamnějších
mezinárodních hudebních festivalů v Praze - Dvořákova Praha.
Karel Komárek dále působí ve statutárních a dozorčích orgánech společností ze skupiny KKCG, mimo jiného, jako:
•

předseda představenstva společnosti KKCG AG, Švýcarsko

•

představa představenstva společnosti KKCG Holding AG, Švýcarsko

•

Předseda představenstva společnosti KKCG a.s., Česká republika

Jiří Šmejc, místopředseda představenstva, člen představenstva B
Den vzniku členství v představenstvu: 17. 8. 2016
Narozen: 12. 10. 1971
Jiří Šmejc je za posledních 15 roků jedním z nejvýznamnějších podnikatelů a manažerů ve střední Evropě. Jeho
jméno je spojeno především s pronikavým rozvojem skupiny Home Credit - v současnosti největší společnosti
poskytující spotřebitelské úvěrovaní na světě - a s vybudováním skupiny EMMA, která se během několika roků stala
jedním z nejvýznamnějších investorů na evropském herním trhu.
Poté, co vyštudoval matematickou ekonomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, založil Jiří Šmejc
společnost MEF, zaměřenou na swapové operace a konsolidace rozdrobeného vlastnictví akcií po kupónové
privatizaci. V roce 1999 potom kapitálově vstoupil do televize NOVA. V roce 2005 Jiří Šmejc spojil všechny své
aktiva s majitelem skupiny PPF Petrem Kellnerem. Stal se spoluvlastníkem skupiny, přičemž vlastnil 5% akcií.
Následně převzal činnost PPF na území Ruské federace. Za jeho působení se skupina PPF stala největším
soukromým zahraničním investorem na ruském trhu a banka Home Credit and Finance Bank se změnila v jednu z
největších retailových bank v zemi. V roce 2012 se Jiří Šmejc dohodl s Petrem Kellnerem na rozdělení společného
majetku. Po vzájemné dohodě však zůstal odpovědný za skupinu Home Credit. Stal se její výkonným ředitelem a
zároveň zvýšil své vlastnictví. Zároveň Jiří Šmejc založil vlastní investiční skupinu EMMA, která je majoritním
akcionářem.
Kromě aktivit spojených se Skupinou EMMA Jiří Šmejc založil a většinově vlastní ostrovní hotelový rezort Velaa na
Maledivách. Je též velmi oddán své nadaci Sirius, která se snaží pomoci dětem, které neměly štěstí. Jiří Šmejc tuto
nadací financuje a vykonává i funkci předsedy představenstva.
Jiří Šmejc dále působí jako předseda dozorčí rady společnosti Emerging Markets Capital, a.s., Česká republika.

Pavel Šaroch, člen představenstva A
Den vzniku členství v představenstvu: 17. 8. 2016
Narozen: 9. 6. 1970
Jako specialista v oblasti investičního bankovnictví a podnikové správy působil Pavel Šaroch od roku 1995
v manažerských pozicích v společnostech obchodujících s cennými papíry, jak jsou společnosti Ballmaier & Schultz
CZ a Prague Securities.
Od roku 1999 do roku 2001 byl členem představenstva společnosti I.F.B., která se zaměřuje na organizační a
ekonomické poradenství i na řízení investičních projektů majitele. V roce 2001 byl jmenován místopředsedou
dozorčí rady ATLANTIK FT, a následně se stal členem představenstva společnosti.
Pavel Šaroch je členem představenstva mateřské společnosti investiční skupiny KKCG - KKCG AG a jednotlivých
holdingových společností patřících do skupiny. Je též hlavním investičním ředitelem společnosti KKCG a.s. Od
prosince 2011 je předsedou představenstva největší loterní společnosti v České republice – SAZKA.
Od roku 2013 je členem představenstva OPAP, největší loterní společnosti v Řecku a jedné z největších v Evropě.
Jeho úloha spočívá ve vytvoření nové strategie rozvoje podnikání, která zahrnuje klíčové loterní a herní aktivity,
jakož i v rozšiřování budoucí značky do dalších oblastí, jak jsou telekomunikace a osobní finance.
Pavel Šaroch dále působí ve statutárních a dozorčích orgánech mimo jiných, těchto společností, resp. vykonává
následující hlavní činnosti významné pro Ručitele:
•

Člen představenstva A společnosti SAZKA Group a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika
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•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti SAZKA a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti SAZKA FTS a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti Austrian Gaming Holding a.s., Česká
republika

•

předseda představenstva společnosti SAZKA Asia a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

předseda představenstva a člen představenstva A společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

•

druhý místopředseda představenstva společnosti OPAP S.A., Řecko

•

člen představenstva společnosti LOTTOITALIA S.r.l., Itálie

Pavel Horák, člen představenstva B
Den vzniku členství v představenstvu: 17. 8. 2016
Narozen: 8. 2. 1972
Pavel Horák vystudoval Ekonomicko-správní fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a poté ještě finance na
pražské Vysoké škole ekonomické. V roce 2001 nastoupil jako finanční ředitel (CFO) v televizi NOVA. V roce 2006
odešel do skupiny PPF Group. Tam působil v pozici finančního ředitele (CFO) celé skupiny, od roku 2012
vykonával stejnou funkci v klíčové společnosti portfolia PPF - Home Creditu. V roce 2014 se stal investičním
ředitelem a zároveň partnerem ve Skupině EMMA.
Pavel Horák dále působí ve statutárních a dozorčích orgánech těchto společností, resp. vykonává následující hlavní
činnosti významné pro Ručitele:

9.2

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti Austrian Gaming Holding a.s., Česká
republika

•

člen představenstva společnosti SAZKA Asia a.s., Česká republika

•

člen představenstva a člen představenstva B společnosti SAZKA a.s., Česká republika

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká
republika

•

místopředseda představenstva a člen představenstva B společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

•

člen představenstva společnosti OPAP S.A., Řecko

•

člen představenstva společnosti EMMA GAMMA FINANCE, a.s., Slovenská republika.
DOZORČÍ RADA RUČITELE

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Ručitele.
Dozorčí rada Ručitele má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Předsedu dozorčí rady volí a
odvolávají členové dozorčí rady. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je
možná. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Ručitele. Dozorčí rada rozhoduje
většinou svých přítomných členů.
Členy dozorčí rady Ručitele k data tohoto Prospektu jsou:

Tomáš Porupka
Den vzniku členství v dozorčí radě: 17. 8. 2016
Narozen: 12. 5. 1975
Tomáš Porupka studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Autonomní univerzitě v Madridu, a
ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. 11 let působil v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze
a Madridu. Před nástupem do KKCG působil pět let v pozici senior advokáta v pražské pobočce Clifford Chance
LLP. V rámci své předchozí praxe se soustředil na mezinárodní obchody a akvizice, korporátní právo a právo
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nemovitostí.
Tomáš Porupka dále působí ve statutárních a dozorčích orgánech mimo jiných i těchto společností, resp. vykonává
následující hlavní činnosti významné pro Ručitele:
•

předseda dozorčí rady společnosti SAZKA a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti Austrian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

•

předseda dozorčí rady společnosti SAZKA Group Financing a.s., Slovensko

Jakub Sokol
Den vzniku členství v dozorčí radě: 17. 8. 2016
Narozen: 28. 4. 1983
Jakub Sokol vystudoval Fakultu sociálních věd Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze se
specializací na finance, finanční trhy a bankovnictví. Absolvoval taktéž studijní pobyt na Universidad Nova de
Lisboa v Portugalsku. V roce 2011 nastoupil do skupiny KKCG jak portfolio manažer a významně přispěl k rozvoji
aktivit v oblasti loterních a herních aktivit skupiny KKCG a následně Skupiny SAZKA Group.
Jakub Sokol dále působí ve statutárních a dozorčích orgánech mimo jiných i těchto společností, resp. vykonává
následující hlavní činnosti významné pro Ručitele:
•

člen dozorčí rady společnosti SAZKA Czech a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti Austrian Gaming Holdings a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti Italian Gaming Holding a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti IGH Financing a.s., Česká republika

•

člen dozorčí rady společnosti SAZKA Group Financing a.s., Slovensko

Radka Fišerová
Den vzniku funkce: 2. 6. 2017
Narozena: 3. 7. 1974
Radka Fišerová vystudovala Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Chebu a poté Fakultu podnikového
hospodářství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve Skupině EMMA působí už od prvního dne v úloze finanční
ředitelky (CFO) a členky statutárních orgánů. Odpovídá za všechny finanční i účetní transakce Emitenta i celé
Skupiny EMMA.
Radka Fišerová dále působí ve statutárních a dozorčích orgánech těchto společností, resp. vykonává následující
hlavní činnosti významné pro Ručitele:
•

ředitelka společnosti MEF Holdings Limited, Kypr

•

ředitelka společnosti EMMA Capital Limited, Kypr

•

ředitelka společnosti Emma Alpha Holding Ltd, Kypr

•

ředitelka společnosti Emma Omega Ltd, Kypr

•

ředitelka společnosti EMMA GAMMA LIMITED, Kypr

•

členka představenstva společnosti Emerging Markets Capital a.s., Česká republika

•

členka dozorčí rady společnosti EMMA GAMMA FINANCE a.s., Slovensko

•

členka dozorčí rady společnosti SAZKA Group Financing a.s., Slovensko
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9.3

STŘET ZÁJMŮ NA ÚROVNI SPRÁVNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ

Emitent si není vědom žádného možného střetu zájmů mezi povinnostmi členů představenstva nebo členů dozorčí
rady Ručitele k Ručiteli a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.
9.4

REŽIMY ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI

Ručitel nemá zřízen samostatný výbor pro audit.
Ručitel se v současnosti řídí a dodržuje všechny požadavky na správu a řízení společnosti, které stanovují právní
předpisy České republiky, zejména ZOK.
Účetní závěrky Ručitele za jednotlivé účetní období jsou auditovaná externími auditory v souladu s příslušnými
právními a účetními předpisy.
10.

AKCIONÁŘI

SAZKA Group a.s., vlastní společnosti KKCG AG a EMMA GAMMA LIMITED, přičemž společnost KKCG AG
vlastní akcie představující 75% podíl na základní kapitále a na hlasovacích právech Ručitele a společnost EMMA
GAMMA LIMITED vlastní akcie představující 25 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Ručitele.
Konečným uživatelem výhod KKCG AG je pan Karel Komárek. Společnost EMMA GAMMA LIMITED je
ovládaná společnosti EMMA Capital Limited, jejímž Konečným uživatelem výhod je pan Jiří Šmejc. KKCG AG a
EMMA GAMMA LIMITED (a některé další společnosti) uzavřeli akcionářskou dohodu, na základě níž ovládají
Ručitelem.
Vztah ovládání Ručitele a nepřímo též Emitenta ze strany VALEA FOUNDATION (jejímž Konečným uživatel
výhod je pan Karel Komárek) a pana Jiřího Šmejce je založen výhradně na základě nepřímého vlastnictví
majoritního podílu akcií Ručitele a Emitenta a příslušných hlasovacích práv a na základě uvedené akcionářské
smlouvy.
Proti zneužití kontroly ovládající osoby využívá Ručitel zákonem daný instrument zprávy vztahů mezi ovládající a
ovládanou osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami). Zprávu Ručitel zpracovává každoročně a podle
příslušných právních předpisů a tato zpráva se povinně audituje. K datu tohoto Prospektu nebyla přijata žádná jiná
specifická opatření, která by mohla zajistit, aby nenastalo zneužití kontroly.

11.

11.1

FINANČNÍ INFORMACE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A
ZTRÁTÁCH RUČITELE
HISTORICKÉ FINANČNÍ INFORMACE

Následující tabulky uvádějí přehled vybraných historických finančních údajů společnosti SAZKA Group a.s.
z auditovaných konsolidovaných účetních závěrek společnosti SAZKA Group a.s., včetně srovnatelných údajů za
roky 2015 a 2016, a neauditovaných konsolidovaných pololetních výkazů k 30. 6. 2017, včetně srovnatelných údajů
k 30. 6. 2016, vypracovaných podle IFRS, a proto by se měly číst v jejich souvislosti.
Historické finanční informace společnosti SAZKA Group a.s. za roky 2015 a 2016 byly ověřeny auditorem, a to
společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Auditor vydal k uvedeným finančním výkazům výrok „bez výhrad“.
Od data posledního auditovaného finančního výkazu, tj. 31. 12. 2016, do data tohoto Prospektu nedošlo, s výjimkou
informací uvedených v tomto Prospekte, podle nejlepšího vědomí Emitenta, k žádné významné negativní změně
vyhlídek společnosti SAZKA Group a.s., a ani k významným změnám finanční nebo obchodní situaci společnosti
SAZKA Group a.s.
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Konsolidovaný výkaz finanční pozice
v tisících EUR
Aktiva

2016

2015

2014

Dlouhodobý nehmotný majetek
Goodwill
Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení)
Investiční majetek
Ostatní dlouhodobé finanční investice
Investice vykazované ekvivalenční metodou
Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou cenou přes zisk nebo
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní dlouhodobá aktiva
Odložená daňová pohledávka
Stálá aktiva celkem

2 021 609
561 937
92 515
940
1 701
386 082
-7 028
12 158
3 083 970

79 051
356 564
24 079
-1 701
65 220
208 148
325
-735 088

75 813
347 561
24 520
-1 658
--191
-449 743

Zásoby
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobá aktiva
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů
Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Majetek určený na prodej
Obežná aktiva celkem

12 883
134 488
31 414
13 606
365 999
-558 390

253
12 580
17
44 979
24 627
1 968
84 424

278
6 510
2 376
4 127
39 294
-52 585

3 642 360

819 512

502 328

Aktiva celkom

PASIVA
2016

2015

2014

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie
Kapitálové a ostatní fondy
Fond z přepočtu měn
Výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření za účetní
Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem

81
(1 042)
438 862
(7 738)
183 041
613 204
1 139 164
1 752 368

81
-189 134
(7 770)
126 528
307 973
289
308 262

81
-82 716
(9 810)
59 159
132 146
-132 146

Závazky
Bankovní úvěry a zápůjčky - dlouhodobá část
Dlouhodobé závazky z finančních nástrojů
Dlouhodobé rezervy
Zaměstnanecké půjčky
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem

990 296
8 551
35 674
1 507
219 543
1 255 571

265 521
1 821
813

209 093
1 744
--

8 180
276 335

5 972
216 809

292 052
327 418
5 121
-9 830
634 421

104 041
120 796
3 383
35
6 660
234 915

104 066
41 600
-623
7 084
153 373

1 889 992
3 642 360

511 250
819 512

370 182
502 328

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část
Závazky z obchodních vztahů a ostatní oběžné závazky
Závazek z titulu splatné daně z příjmů
Krátkodobé závazky z finančních instrumentů
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé závazky celkem
Závazky celkem
Pasiva celkem
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.
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Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát a ostatních součastí komplexního výsledku
v tisících EUR
Pokračujúce činnosti
Tržby
Ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem

2016

2015

2014

628 195
8 998
637 193

192 957
25 073
218 030

161 701
641
162 342

Náklady na materiál a služby
Osobní náklady
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření

(260 939)
(28 039)
(16 934)
(215 016)
116 265

(66 092)
(12 193)
(1 940)
(54 397)
83 408

(58 138)
(9 375)
(1 855)
(47 705)
45 269

Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní zisky (+) / ztráty (-) z finanční oblasti
Finanční výsledek hospodaření

5 733
(49 286)
22 635
(20 918)

63
(15 897)
24 840
9 006

69
(22 003)
(160)
(22 094)

15 890

915

--

Výsledek hospodaření před zdaněním

111 237

93 329

23 175

Daň z příjmů

(18 962)

(8 991)

(4 415)

92 275

84 338

18 760

Podíl na výsledku hospodaření společnosti vykazovaných ekvivalenční metodou
(po zdanění)

Výsledek hospodaření po zdanění
Položky, které jsou nebo mohou být později překlasifikovány do zisku
nebo ztráty:
Přecenění zajišťovacích derivátů (po zdanění)
Odložená daň z přecenění zajišťovacích derivátů
Pojistná událost bez daně
Rozdíly z přepočtu měn u zahraničních jednotek
Podíl na ostatním úplném výsledku hospodaření investic vykazovaných
ekvivalenční metodou
Ostatní úplný výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)

(754)
-(179)
31

597
(113)
-2 005

(626)
119
-(1 368)

(2 445)
(3 347)

-2 489

-(1 875)

Úplný výsledek hospodaření za účetní období

88 928

86 827

16 885

Výsledek hospodaření připadající na:
Držitele vlastního kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly

92 275
56 604
35 671

84 338
84 365
(27)

18 760
18 760
--

Úplný výsledek hospodaření celkem připadající na:
Držitele vlastního kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly

88 928
53 397
35 531

86 827
86 889
(62)

16 885
16 885
--

2 830
2 830

4 218
4 218

938
938

Zisk na akcii
Základní zisk na akcii (v tisících EUR)
Zředěný zisk na akcii (v tisících EUR)
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.
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Konsolidovaný výkaz peňažních toků
v tisících EUR
PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk (+) za období
Úprava o:
Daň z príjmů
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Ztráta (+) z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
Zisk (-) z prodeje finančních investic a ostatních finančních výnosů
Zisk (-) z přecenění dlouhodobého majetku, finančních instrumentů a finančních
investic
Čisté úrokové náklady
Čisté kurzové zisky
Ostatní finanční zisky (dividendy)
Badwill
Podíl zisků společností vykazující vlastní kapitál
Ostatní bezhotovostní operace
Provozní výsledek před změnou pracovního kapitálu a rezerv
Zvýšení (+) rezerv
Zvýšení (-) / snížení (+) zásob
Zvýšení (-) /snížení (+) pohledávek z obchodních vztahů a ostatních aktiv
Snížení (-) závazků z obchodních vztahů a jiných závazků
Peněžní tok generovaný z provozní činnosti
Zaplacené úroky
Zaplacená daň z příjmů
Čistý peněžní tok generovaný z provozní činnosti
INVESTIČNÍ ČINNOST
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Pořízení investic vykazovaných ekvivalenční metodou (po odečtení nabytých
peněžních prostředků)
Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
Přijaté úroky
Přijaté dividendy
Zvýšení (-) / snížení (+) krátkodobých finančních aktiv
Čistý peněžní tok použitý v (-) investiční činnosti
FINANČNÍ ČINNOST
Vyplacené dividendy
Ostatní vklady do vlastního kapitálu
Přijaté úroky a zápůjčky
Uhrazené úroky a zápůjčky
Pořízení vlastních akcií
Čistý peněžní tok generovaný z finanční činnosti
Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Vliv přepočtu měn
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního
období
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního
období
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.
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2016

2015

2014

92 275

84 338

18 760

18 962
16 934
(575)
--

8 991
1 940
148
(36)

4 415
1 855
469
--

(23 371)
43 553
(365)
(40)
-(15 890)
262
131 745
653
(9 776)
46 586
(19 097)
150 111

(21 606)
15 834
(1 541)
(1 295)
(25 061)
(915)
(18)
60 779
213
32
(5 966)
4 531
59 589

-21 934
----(64)
47 369
2 115
(102)
1 473
10 616
61 471

(37 936)
(59 799)
52 376

(11 508)
(1 322)
46 759

(25 148)
(6 832)
29 491

(8 913)
(4 338)

(2 286)
(2 395)

(1 029)
(1 561)

(182 056)
736
5 717
40
31 373
(157 441)

(168 705)
10
107
1 295
(40 852)
(212 826)

-236
69
--(2 285)

(25 599)
252 600
823 404
(599 220)
(4 735)
446 450
341 385
(13)

-105 934
74 469
(30 344)
-150 059
(16 008)
1 341

-534
235 433
(247 802)
--11 835
15 371
(413)

24 627

39 294

28 463

365 999

24 627

43 421

Konsolidovaný mezitímní výkaz změn
vlastního kapitálu

Výsledek
hospodaření
Kapitálové a ostatní minulých le t a zisk
fondy
za úče tní období

Fond z přepočtu
měn

Vlastní kapitál * Nekontrolní podíly

Vlastní
kapitál
celke m

Základní kapitál

Vlastní akcie

81

--

189 134

126 528

(7 770)

307 973

289

308 262

----

---

-(3 199)
(3 199)

56 604
(40)
56 564

-32
32

56 604
(3 207)
53 397

35 671
(140)
35 531

92 725
(3 347)
88 928

-------

(1 042)

(1 042)

-252 927
---252 927

97
(72)
--(76)
(51)

-----0

(945)
252 855
--(76)
251 834

(3 348)
(255)
(25 599)
1 132 836
(290)
1 103 344

(4 293)
252 600
(25 599)
1 132 836
(366)
1 355 178

81

(1 042)

438 862

183 041

(7 738)

613 204

1 139 164

1 752 368

v tisících EUR

Stav k 1. lednu 2016
Výsledek hodpodaření za rok 2016
Ostatní úplný výsledek hospodaření
Úplný výsledek hospodaření celkem
Transakce s vlastníky účtované přímo do
vlastního kapitálu:
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu
Navýšení ostatních kapitálových fondů
Vyplacené dividendy
Vliv nových akvizic
Vliv změny vlastnických podílů
Transakce s vlastníky celke m
Zůstate k k 31. prosinci 2016
*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

Konsolidovaný mezitímní výkaz změn
vlastního kapitálu

Základní kapitál

Kapitálové a
ostatní fondy

Výsledek hospodaření
minulých let a zisk za
účetní období

Fond z přepočtu
měn

81

82 716

59 159

(9 810)

132 146

--

132 146

----

-484
484

84 365
84 365

-2 040
2 040

84 365
2 524
86 889

(27)
(35)
(62)

84 338
2 489
86 827

-----

-105 934
-105 934

(16 996)
--(16 996)

-----

(16 996)
105 934
-88 938

-333
18
351

(16 996)
106 267
18
89 289

81

189 134

126 528

(7 770)

307 973

289

308 262

Základní kapitál

Kapitálové a
ostatní fondy

Výsledek hospodaření
minulých let a zisk za
účetní období

Fond z přepočtu
měn

Vlastní kapitál * Nekontrolní podíly

Vlastní kapitál
celkem

81

82 697

40 391

(8 442)

114 727

--

114 727

------

-(507)
(4)
530
--

18 760
-8
---

----(1 368)

18 760
(507)
4
530
(1 368)

------

18 760
(507)
4
530
(1 368)

81

82 716

59 159

(9 810)

132 146

--

132 146

Vlastní kapitál * Nekontrolní podíly

Vlastní kapitál
celkem

v tisících EUR

Stav k 1. lednu 2015
Výsledek hodpodaření za rok 2015
Ostatní úplný výsledek hospodaření
Úplný výsledek hospodaření celkem
Transakce s vlastníky účtované přímo do
vlastního kapitálu:
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu
Navýšení ostatních kapitálových fondů
Vliv změny vlastnických podílů
Transakce s vlastníky celkem
Zůstatek k 31. prosinci 2015
*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti

Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

Konsolidovaný mezitímní výkaz změn
vlastního kapitálu
v tisících EUR

Stav k 1. lednu 2014
Výsledek hodpodaření za rok 2014
Přecenění zabezpečovacích derivátů
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu
Navýšení ostatních kapitálových fondů
Změny ve fondě z prepočtu na cizí měnu
Zůstatek k 31. prosinci 2014
*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti

Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

11.2

VYBRANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ INFORMACE

Od data poslední auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele, Ručitel vyhotovil a zveřejnil pololetní
konsolidované neauditovaná účetní výkazy k 30. 6. 2017.
Finanční údaje Ručitele vyplývající z konsolidované průběžné účetní závěrky Ručitele jsou následující:
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Konsolidovaný výkaz finanční pozice za období končící 30. června
30.6.2017

31.12.2016

Dlouhodobý nehmotný majetek
Goodwill
Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení)
Investiční majetek
Ostatní dlouhodobé finanční investice
Investice vykazované ekvivalenční metodou
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní dlouhodobá aktiva
Odložená daňová pohledávka
Stálá aktiva celkem

2 006 549
573 169
100 284
931
1 755
510 225
5 784
6 600
3 205 296

2 021 609
561 937
92 515
940
1 701
386 082
7 028
12 158
3 083 970

Zásoby
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobá aktiva
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů
Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Obežná aktiva celkem

8 821
142 647
2 706
10 218
416 858
581 250

12 883
134 488
31 414
13 606
365 999
558 390

Aktiva celkom

3 787 570

3 642 360

v tisících EUR

30.6.2017

31.12.2016

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie
Kapitálové a ostatní fondy
Fond z přepočtu měn
Výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření za účetní období
Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem

81
(1 391)
480 078
(13 478)
202 686
667 951
1 044 029
1 711 980

81
(1 042)
438 862
(7 738)
183 041
613 204
1 139 164
1 752 368

Závazky
Bankovní úvěry a zápůjčky - dlouhodobá část
Dlouhodobé závazky z finančních nástrojů
Dlouhodobé rezervy
Zaměstnanecké půjčky
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem

1 070 300
9 696
47 996
2 854
222 623
1 353 469

990 296
8 551
35 674
1 507
219 543
1 255 571

421 845
278 917
6 773
13 562
721 097

292 052
327 418
5 121
9 830
634 421

2 074 566
3 786 546

1 889 992
3 642 360

v tisících EUR

Aktiva

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část
Závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky
Závazek z titulu splatné daně z příjmů
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé závazky celkem
Závazky celkem
Pasiva celkem
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.
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Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát a ostatních součastí komplexního
výsledku za období končící k 30. červnu
30.6.2017

30.6.2016

Pokračující činnosti
Tržby
Ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem

828 982
3 829
832 811

97 317
361
97 678

Náklady na materiál a služby
Osobní náklady
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření

(346 619)
(39 731)
(30 086)
(295 557)
120 818

(39 542)
(6 382)
(1 058)
(25 974)
24 722

Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní ztráty z finanční oblasti
Finančný výsledek hospodaření

1 510
(34 084)
302
(32 272)

23
(9 242)
(36 917)
(46 136)

36 451

3 895

Výsledek hospodaření před zdaněním

124 997

(17 519)

Daň z príjmů

(33 658)

(3 625)

91 339

(21 144)

9 391
(5 765)

(1 555)
(379)

-3 626

(1 222)
(3 156)

Úplný výsledek hospodaření za účetní období

94 965

(24 300)

Výsledek hospodaření připadající na:
Držitele vlastního kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly

91 339
45 955
45 384

(21 144)
(21 381)
237

Úplný výsledek hospodaření celkem připadající na:
Držitele vlastního kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly

94 965
49 581
45 384

(24 300)
(24 310)
10

v tisících EUR

Podíl na zisku vykazovaných ekvivalenční metodou (po zdanění)

Výsledek hospodaření po zdanění
Položky, které jsou nebo mohou být později překlasifikovány do zisku
nebo ztráty:
Přecenění zajišťovacích derivátů (po zdanění)
Rozdíly z přepočtu měn u zahraničních jednotek
Podíl na ostatním úplném výsledku hospodaření vykazovaných ekvivalenční
metodou
Ostatní úplný výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)

Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.
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Konsolidovaný výkaz peňažních toků za období končící 30. června
v tisících EUR
PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk (+) za období
Úprava o:
Daň z príjmů
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Ztráta (+) z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
Zisk (-) z přecenění dlouhodobého majetku, finančních instrumentů a finančních investic
Čistý úrokový náklad
Čisté kurzové zisky
Ostatní finanční zisky (dividendy)
Podíl zisků společností vykazující vlastní kapitál
Ostatní nepeněžní operace
Provozní výsledek před změnou pracovního kapitálu a rezerv
Zvýšení (+) rezerv
Zvýšení (-) / snížení (+) zásob
Zvýšení (-) /snížení (+) pohledávek z obchodních vztahů a ostatních aktiv
Snížení (-) závazků z obchodních vztahů a jiných závazků
Peněžní tok generovaný z provozní činnosti
Zaplacené úroky
Zaplacená daň z příjmů
Čistý peněžní tok generovaný z provozní činnosti
INVESTIČNÍ ČINNOST
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Pořízení investic vykazovaných ekvivalenční metodou (po odečtení nabytých peněžních prostředků)
Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
Přijaté úroky
Přijaté dividendy
Zvýšení (-) / snížení (+) krátkodobých finančních aktiv
Čistý peněžní tok použitý v (-) investiční činnosti
FINANČNÍ ČINNOST
Vyplacené dividendy
Ostatní vklady do vlastního kapitálu
Přijaté úroky a zápůjčky
Uhrazené úroky a zápůjčky
Pořízení vlastních akcií
Čistý peněžní tok generovaný z finanční činnosti
Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních e kvivalentů
Vliv přepočtu měn
Stav peně žních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Stav peně žních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.
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30.6.2017

30.6.2016

91 339

(21 144)

33 658
30 086
55
-32 574
(1 587)
(287)
(36 451)
-149 387
17 401
4 127
16 581
(56 440)
131 056
(23 081)
2 948
110 923

3 625
1 058
(290)
37 136
9 219
(270)
(40)
(3 895)
1 018
26 417
2 955
(63)
(5 383)
(68 661)
(44 735)
(2 617)
(6 925)
(54 277)

(14 548)
(3 608)
(138 200)
49
1 268
287
3 388
(151 364)

(201)
(619)
(113 298)
866
22
40
(1 726)
(114 916)

(129 227)
31 777
321 662
(129 259)
(1 584)
93 369
52 928
(2 069)
365 999
416 858

-77 151
152 177
(48 702)
-180 626
11 433
269
24 627
36 329

Konsolidovaný výkaz změn vlastního
kapitálu končící 30. červnem 2017

Výsledek hospodaření
minulých let a zisk za Fond z přepočtu
účetní období
měn

Základní
kapitál

Vlastní akcie

Kapitálové a
ostatní fondy

81

(1 042)

438 862

183 041

(7 738)

613 204

1 139 164

1 752 368

----

----

-9 391
9 391

45 955
-45 955

-(5 765)
(5 765)

45 955
3 626
49 581

45 384
-45 384

91 339
3 626
94 965

------

(349)
---(349)

-31 825
--31 825

121
(48)
-(26 383)
(26 310)

------

(228)
31 777
-(26 383)
5 166

(1 521)
-(129 227)
(9 771)
(140 519)

(1 749)
31 777
(129 227)
(36 154)
(135 353)

81

(1 391)

480 078

202 686

(13 503)

667 951

1 044 029

1 711 980

Vlastní kapitál *

Nekontrolní Vlastní kapitál
podíly
celkem

v tisících EUR

Stav k 1. lednu 2017
Výsledek hodpodaření za rok 2016
Ostatní úplný výsledek hospodaření
Úplný výsledek hospodaření celkem
Transakce s vlastníky účtované přímo do
vlastního kapitálu:
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu
Navýšení ostatních kapitálových fondů
Vyplacené dividendy
Vliv změny vlastnických podílů
Transakce s vlastníky celkem
Zůstatek k 31. prosinci 2017
*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

Konsolidovaný výkaz změn vlastního
kapitálu končící 30. červnem 2016

Základní
kapitál

Kapitálové a
ostatní fondy

Výsledek hospodaření
minulých let a zisk za
účetní období

Fond z přepočtu
měn

Vlastní kapitál *

81

189 134

126 528

(7 770)

307 973

289

308 262

----

-(2 472)
(2 472)

(21 381)
-(21 381)

-(457)
(457)

(21 381)
(2 929)
(24 310)

237
(227)
10

(21 144)
(3 156)
(24 300)

----

77 151
-77 151

----

----

77 151
-77 151

1 000
18
1 018

78 151
18
78 169

81

263 813

105 147

(8 227)

360 814

1 317

362 131

Nekontrolní Vlastní kapitál
podíly
celkem

v tisících EUR

Stav k 1. lednu 2016
Výsledek hodpodaření za rok 2016
Ostatní úplný výsledek hospodaření
Úplný výsledek hospodaření celkem
Transakce s vlastníky účtované přímo do
vlastního kapitálu:
Navýšení ostatních kapitálových fondů
Vliv nových akvizic
Transakce s vlastníky celkem
Zůstatek k 30. červnu 2016
*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti
Zdroj: účetnictví SAZKA Group a.s.

SOUDNÍ A ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

11.3

Podle informací dostupných Emitentovi ke dni sestavení tohoto Prospektu vede Ručitel nebo některá z Dceřiných
společností následující soudní a rozhodčí řízení:
Česká republika
•

Žaloba o neplatnost smlouvy o prodeji podniku (T-Mobile Czech Republic a.s.)
V roce 2012 byla proti společnosti SAZKA a.s., a správci konkurzní podstaty SAZKA a.s., v konkurzu (IČ:
47116307, nyní SALEZA a.s.) podaná žaloba o neplatnost smlouvy o prodeji podniku. Žalobou se žalobce
T-Mobile Czech Republic, a.s. domáhal určení neplatnosti smlouvy, kterou byl na společnost SAZKA a.s.
převeden podnik SAZKA, a.s., v konkurze (IČ: 47116307, nyní SALEZA a.s.). Žaloba byla Městským
soudem v Praze zamítnuta. Dne 18. 6. 2014 Vrchní soud v Praze, jako odvolací soud, zamítnutí rozhodnutí
Městského soudu v Praze potvrdil. Rozhodnutí se tak stalo vykonatelným.
Proti tomuto rozhodnutí podala dne 23. 9. 2014 společnost T-Mobile Czech Republic a.s. dovolání, které
bylo rozsudkem Vrchního soudu ze dne 22. 12. 2016 částečné zamítnuto a ve zbylé části odmítnuto.
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. podala v zákonem stanovené lhůtě ústavní stížnost proti
pravomocnému rozhodnutí, které považuje za zásah do ústavně garantovaných základných práv a svobod.
O ústavní stížnosti nebylo rozhodnuto.
Management společnosti nevidí žádný důvod, proč by měl Ústavní soud ústavní stížnosti vyhovět.
Potenciální dopad nelze finančně vyjádřit, ale byl by významný, pokud by stěžovatel v důsledku podané
ústavní stížnosti dosáhl určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku.

•

Žaloba o neplatnost smlouvy o prodeji podniku
Žalobce (fyzická osoba) se svou žalobou ze dne 24. 11. 2011 domáhá určení neplatnosti smlouvy, kterou byl
na společnost SAZKA a.s. převeden podnik SAZKA, a.s., v konkurze (IČ: 47116307, nyní SALEZA a.s.).
Žalobce neoznačil společnost SAZKA a.s. za účastníka řízení na straně žalovaného, proto společnost
SAZKA a.s. vstoupila do soudního řízení svým podáním ze dne 19. 11. 2013 jako vedlejší účastník. Soudy
na vzdory uvedenému se společností SAZKA a.s. jako s účastníkem řízení nezacházejí. Informace
společnosti SAZKA a.s. jsou proto založeny na informacích z veřejné dostupných zdrojů.
Řízení zahájené žalobcem t. č. stále probíhá. V řízení doposud byly řešeny výhradně procesní otázky
(žalobce v řízení žádal o osvobození od soudního poplatku, o ustanovení advokáta soudem a taktéž vznesl
námitku zaujatosti) a řádné a mimořádné opravné prostředky podávané žalobcem proti rozhodnutím o těchto
procesních otázkách. Jednání je t. č. v odvolací fázi u Vrchního soudu v Praze, který rozhoduje o odvolání
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žalobce z listopadu 2015 proti jednomu z uvedených procesních rozhodnutí. Spis byl Vrchnímu soudu
odeslán 12. 1. 2016.
Management nepředpokládá úspěch žalobce ve věci.
Řecko
•

Společnost OPAP začala v listopadu 2015 rozhodčí řízení proti Řecku před tříčlenným rozhodčím soudem
podle pravidel Londýnského rozhodčího soudu (LCIA). Místem řízení jsou Atény.
Na základě zákona č. 4002/2011 byla udělena příslušná licence na VLT (udělená ministrem financí dne
4.11.2011) a příslušná licenční smlouva o VLT byla podepsána dne 4.11.2011 mezi společností OPAP
a Řeckem. Společnost OPAP tímto získala výlučné právo na instalaci a provoz 35.000 automatů VLT na
celém území Řecka.
Předpokládané datum zahájení spuštění automatů VLT, tj. 22. 6. 2015, se nedodrželo, protože tyto plány
byly zmařeny nabytím účinnosti rozhodnutí Hellenic Gaming Commission („HGC“) č. 158/4 z 5. 6. 2015
o provozování her na VLT automatech („Nařízení VLT 2015”). Z důvodu extrémních omezení zavedených
na provozování her na základě Nařízení VLT 2015, byla společnost OPAP nucena pozastavit rozmísťování
a provozu VLT automatů podle plánu a v příslušné době podala dne 6. 7. 2016 žádost o rozhodčí řízení u
LCIA (rozhodčí řízení LCIA č. 153186), vznesla nárok na náhradu škody (skutečné ztráty, ušlý zisk a
morální škody) v přibližné hodnotě 1,375 miliard EUR (včetně úroku) a subsidiárně nárok na úpravu
smlouvy o VLT a částečnou nebo celkovou náhradu odměny původně zaplacené za nabytí výhradních práv
na VLT (tj. 560 miliónů eur).
Toto řízení pokračovalo do té doby, dokud nebylo 1. 11. 2016 nebylo vydáno nové rozhodnutí HGC (č.
225/2 z 25. 10. 2016), kterým se odstranila nejpřísnější se shora uvedených omezení, která přinutila
společnost OPAP projekt VLT pozastavit. Na základě výše uvedeného rozhodnutí HGC, které nahradilo
a anulovalo Nařízení VLT 2015, společnost OPAP stáhla největší část svých zmíněných nároků a zároveň
pozastavila na 12 měsíců (do 2. 12. 2017) rozhodčí řízení ohledně svých zbývajících nároků ve výši cca 108
miliónů eur, sestávajících ze zbytečně vynaložených nákladů a ztrát příjmů z důvodu opožděné realizace
projektu VLT.

•

Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. (Fond rozvoje aktiv Řecké republiky, dále jen „HRADF“)
zahájil rozhodčí řízení proti společnosti HORSE RACES S.A. před tříčlenným rozhodčím soudem podle
pravidel Londýnského rozhodčího soudu (LCIA), místem řízení je Ženeva.
Spor vznikl na základě licenční dohody uzavřené v dubnu 2015, podle níž HRADF udělil společnosti Horse
Races S.A. 20leté výlučné právo na vykonávání sázek na koně v Řecku. HRADF podal 2. 5. 2017 žádost
o rozhodčí řízení s nárokem na částku 2.025.050 eur (plus úroky z prodlení a náklady) vůči společnosti
Horse Races S.A., která se týká kupní ceny.
HRADF podal svůj detailní žalobní nárok 15. 9. 2017. Termín žalobní odpovědi společnosti Horse Races
S.A. je 17. 11. 2017.

•

Společnost, která poskytovala marketingové služby společnosti OPAP jako subdodavatel, žaluje OPAP a
tvrdí, že společnost OPAP jí nezaplatila odměnu za poskytnuté služby. Hlavní pohledávka představuje
9.643.922 eur, nepeněžitá škoda je ve výši 1.000.000 eur, první dodatečný nárok je ve výši 23.700.500 eur
a druhý dodatečný nárok v částce 4.821.961 eur. Projednání žaloby před soudem prvního stupně v Aténách
probíhá.

•

Společnost OPAP je též účastníkem řízení u Nejvyššího soudu v Aténách v souvislosti se žádostí o zrušení
rozhodnutí odvolacího soudu vydaného v prospěch bývalého zástupce (kterým byla tomuto zástupci
přiznána kompenzace za ztrátu zisku ve výši přibližně 9 miliónů eur plus úrok, celkem 13,5 miliónů eur), a
o vydání předběžného opatření se žádostí o dočasné nařízení pozastavit soudně nařízenou platbu. Dne 5. 9.
2017 byl společnosti OPAP udělen dočasný příkaz nejvyššího soudu, aby neplatila částku ve výši 13,5
miliónu eur, až do vydání rozhodnutí o předběžných opatřeních. Řízení o návrhu na zrušení je naplánováno
na březen 2018. Přiznaná částka 13,5 miliónů eur byla zaúčtována ve finančním výkazu z 30. 6. 2017.

•

Od roku 2012 probíhá soudní řízení proti společnosti OPAP u soudu prvního stupně v Aténách. Společnost
OPAP S.A. uskutečnila veřejnou soutěž na poskytování služeb týkajících se propagace profilu společnosti.
Navrhovatel byl vybrán jako první uchazeč. Společnost OPAP požadovala od navrhovatele, aby vytvořil
model OPAP Agency Store. Navrhovatel nesplnil své povinnosti podle podmínek stanovených ve smlouvě,
kterou podepsal se společností OPAP. Navrhovatel se však žalobou domáhá úplné platby, jako kdyby byly
služby řádně poskytnuty. Nárok představuje částku 5.315.500 eur plus úrok vypočtený od data podání
žaloby proti společnosti OPAP. Řízení ze dne 30. 4. 2014 bylo odloženo na neurčito.
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Itálie
V Itálii vedou společnosti Stanley International Betting Limited a Stanleybet Malta Ltd jako žalobci dva právní spory
s místním regulátorem ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Přestože stranou ve sporech není Ručitel ani
žádná z jeho Dceřiných společností, spory by mohly potenciálně mít negativní vliv na Skupinu SAZKA Group.
•

V červnu 2017 italský soud (Consigno di Stato) pozastavil jednání vedené společnostmi Stanley
International Betting Limited a Stanleybet Malta Ltd ve věci požadavku na zrušení výběrového řízení o
veřejné zakázce vyhlášeného na poskytnutí koncese na provozování hry Lotto a obrátil se na Soudní dvůr
Evropské unie s předběžnou otázkou týkající se pravidel daného výběrového řízení. Očekává se, že Soudní
dvůr Evropské unie rozhodne o předběžné otázce v průběhu roku 2018. Po vynesení stanoviska budou mít
žalobci možnost pokračovat v soudním sporu.

•

Společnosti Stanley International Betting Limited a Stanleybet Malta Ltd také podaly odvolání ve věci
požadavku na zrušení vyhlášky, díky které byla udělena koncese koncesionářovi (LOTTOITALIA) na
provozování hry Lotto.

Pokud by první spor skončil zrušením výběrového řízení o veřejné zakázce, bude na posouzení regionálního
správního soudu (TAR Lazio), zda toto zrušení může způsobit zrušení koncese hry Lotto a ukončení současné
dohody mezi společnostmi ADM a LOTTOITALIA.
Kromě výše uvedených sporů nebyl Ručitel nebo jiný člen Skupiny SAZKA Group za období posledních 12 měsíců
účastníkem žádného jiného soudního řízení, správního řízení ani rozhodčího řízení, které by mohlo mít nebo mělo
významný negativní vliv na finanční situaci Ručitele.
11.4

VÝZNAMNÁ ZMĚNA FINANČNÍ NEBO OBCHODNÍ SITUACE RUČITELE

Od data posledního auditovaného finančního výkazu, tj. 31. 12. 2016, do data tohoto Prospektu nedošlo k žádné
podstatné změně ve finanční nebo obchodní situaci Ručitele nebo jeho Skupiny SAZKA Group.
12. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
12.1

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál Ručitele je úplně splacen, představuje 2.000.000 Kč a je tvořen 20 kusy kmenových akcií v listinné
podobě, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000 Kč. Akcionář je oprávněn převést své akcie na jiného
akcionáře bez omezení a na třetí osobu jen s předcházejícím písemným souhlasem všech ostatních akcionářů.
12.2

ZAKLADATELSKÉ DOKUMENTY A STANOVY

Stanovy:

Platné znění stanov společnosti bylo schváleno 17. 8. 2016. Stanovy jsou v souladu s
právními předpisy uloženy ve sbírce listin v obchodním rejstříku.

Založení společnosti:

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 2. 4. 2012.

Předmět činnosti:

Cíle a účel Ručitele jsou upraveny ve stanovách, v předmětu podnikání – jde o článek 3
stanov - a v části 5.1 této kapitoly Prospektu.

13. VÝZNAMNÉ SMLOUVY
Ručitel a subjekty ze Skupiny SAZKA Group v rámci své podnikatelské činnosti uzavírají mnoho smluvních vztahů.
Jde zejména o vztahy vyplývající z předmětu jejich podnikatelské činnosti. Dále jde o vztahy související se
zajištěním jejich provozu, bezpečnosti, omezení rizik, využívání externích specialistů nebo poradců apod. Níže
společnost SAZKA Group a.s. uvádí smluvní vztahy a jiné závazky, které se mohou z pohledu společnosti SAZKA
Group a.s. a Skupiny SAZKA Group považovat za významné.
•

Akcionářská dohoda mezi společnostmi KKCG AG, EMMA GAMMA LIMITED, MEF HOLDINGS
LIMITED, SAZKA Group a.s. a dalšími smluvními stranami.

•

Smlouvy týkající se úvěrového financovaní a závazků z emisí dluhopisů v rámci Skupiny SAZKA Group

•

Smlouva o spolupráci (Collaboration and Joint Venture Agreement) se společností Lottomatica S.p.A.

•

Akcionářská dohoda mezi společnosti SAZKA Group a.s., Georgiella Holdings Co. Limited a dalšími
smluvními stranami.
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Specifikace smlouvy (tis. EUR) k 30. 6. 2017
Emise dluhopisu - Piraeus Bank
Emise dluhopisu - Alpha Bank
Emise dluhopisu - EFG Eurobank Ergasias
Emise dluhopisu - EFG Eurobank Ergasias
Emise dluhopisu - EFG Eurobank Ergasias
Emise dluhopisu- EFG Eurobank Ergasias
Emise dluhopisu - Piraeus Bank
Emise dluhopisu - Eurobank and National Bank of Greece
Kontokorentní úvěr - National Bank of Greece
Kontokorentní úvěr - Piraeus Bank
Akcionářský úvěr KKCG SF + EMMA
Bankovní úvěr - PPF banka a.s.
Syndikovaný úvěr - JP Morgan, ICBC, Nomure, VTB a další
Bankovní úvěr - PPF Banka, Air Bank
Bankovní úvěr - UniCredit Bank
Syndikovaný úvěr - KB, ČS, ČSOB, Unicredit
Syndikovaný úvěr - KB, ČS, ČSOB, Unicredit
Celkem

Rok splatnosti
2018
2019
2017
2020
2020
2021
2018
2022
--2019
2017
2019
2023
2022
2019
2020

Nesplacená jistina
75 000
40 000
10 000
42 750
5 000
100 000
75 000
196 447
671
2 315
53 844
80 227
271 000
89 800
183 078
75 321
144 231
1 444 684

Poznámka: Při emisi dluhopisů je uvedený hlavní manažer

Úroková sazba z úvěrů a emisí dluhopisů je založena na sazbě PRIBOR nebo EURIBOR a marží s rozpětím od 2,5%
do 8,5%. Pro vybrané závazky jsou Ručitel nebo Dceřiné společnosti povinny dodržovat určitou výši kovenantů
např. maximální zadluženost nebo poměr dluhu vůči vlastním zdrojům. K datu vyhotovení tohoto Prospektu jsou
všechny podmínky plněny.

113

X.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A DOKUMENTY K NAHLÉDNUTÍ; ÚDAJE KONTROLOVANÉ
AUDITOREM

1.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN

Do Prospektu není zařazeno žádné prohlášení nebo zpráva osoby, která jedná jak znalec.
V odstavci 5.3 kapitoly IX Prospektu, pokud není uvedeno jinak, byly na určení podílu na trhu jednotlivých
společností Skupiny SAZKA Group a sumy přijatých sázek použity údaje zveřejněné Ministerstvem financí České
republiky, ve zprávě za rok 2016 zveřejněné organizací národních loterií Evropské loterie (European Lotteries - EL),
ve statistikách jednotlivých národních regulátorů v příslušném sektoru a v databázi monitoringovou společností H2
Gambling Capital.
V odstavci 7 kapitoly IX Prospektu byly na určení růstu evropského loterního a herního trhu použity údaje
zveřejněné monitoringovou společností H2 Gambling Capital.
Takové informace byly přesně reprodukovány podle vědomostí Emitenta a v míře, v níž je schopen to zjistit
z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli nimž by
reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící.

2.

DOKUMENTY K NAHLÉDNUTÍ

Plné znění povinných auditovaných finančních výkazů Emitenta a Ručitele, včetně příloh a auditorských výroků
k nim, jsou na požádání k nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta.
Všechny další dokumenty a materiály uváděné v tomto Prospektu a týkající se Emitenta a Ručitele, včetně
historických konsolidovaných finančních údajů Ručitele a jeho dceřiných společností za každý z dvou finančních
roků předcházejících zveřejnění tohoto Prospektu, jsou k nahlédnutí v sídle Emitenta. Tam je též možno nahlédnut
do zakladatelských dokumentů a stanov Emitenta a Ručitele a Smlouvy s administrátorem.
Všechny dokumenty uvedené v tomto bode 2 budou na uvedených místech k dispozici do Dne konečné splatnosti
Dluhopisů.

3.

INFORMACE UVEDENÉ V PROSPEKTU, KTERÉ BYLY KONTROLOVÁNY AUDITOREM

V Prospektu se kromě vybraných informací z auditovaných historických finančních informací Ručitele za léta 2015 a
2016, nenacházejí žádné údaje Emitenta, které byly kontrolovány auditorem. Vybrané finanční informace o Ručiteli
uvedené v Prospektu pocházejí z auditovaných účetních závěrek.
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XI.

ZDANĚNÍ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Budoucím nabyvatelům Dluhopisů se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových
důsledcích koupě, prodeje a držby Dluhopisů a přijímaní plateb výnosů z Dluhopisů podle daňových předpisů
platných ve Slovenské republice a v zemích, v nichž jsou daňovými poplatníky s neomezenou daňovou povinností, i
v jiných zemích, v nichž výnosy z držby a prodeje Dluhopisů mohou být zdaněny.
Následující stručné shrnutí zdaňování ve Slovenské republice vychází zejména ze zákona č. 595/2003 Z. z., o dani
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dani z příjmů“), a souvisejících právních předpisů
účinných k datu vypracování tohoto Prospektu, jakož i z běžného výkladu těchto zákonů a dalších předpisů
uplatňovaného slovenskými orgány daňové správy a známého Emitentovi k datu tohoto Prospektu. Všechny
informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou
nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu uplatňován.
V případě změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu v oblasti zdaňování Dluhopisů bude Emitent
postupovat podle tohoto nového režimu a nikoli podle režimu uvedeného níže. Pokud bude Emitent na základě změny
právních předpisů nebo jejich výkladu povinen vykonat srážky daně z příjmu nebo jiné srážky a odvody z Dluhopisů,
nevznikne Emitentovi v souvislosti s vyřízením takových srážek nebo odvodů vůči Majitelům Dluhopisů povinnost
doplácet jakékoli dodatečné částky jako náhradu za takto vykonané srážky nebo odvody.
Zdaňování výnosů z dluhopisů ve Slovenské republice
Daňový nerezident
Výnosy z Dluhopisů daňového poplatníka s omezenou daňovou povinností na Slovensku (dále jen „Daňový
nerezident“) se nepovažují za příjem ze zdrojů na území Slovenské republiky. Podléhají proto zdanění na
Slovensku, jen jsou-li přiřaditelné jeho stálé provozovně na Slovensku.
Stála provozovna Daňového nerezidenta na Slovensku
Výnosy z Dluhopisů přiřaditelné stálé provozovně Daňového nerezidenta na Slovensku jsou příjmem ze zdrojů na
území Slovenské republiky. Tyto výnosy se zahrnují do základu daně této stálé provozovny a výsledný základ daně
zjištěný z daňového přiznání podléhá dani z příjmů v příslušné sazbě 21 % pro právnické osoby, nebo 19 % / 25 %
pro fyzické osoby.
V případě stálé provozovny Daňového nerezidenta, který není daňovým poplatníkem členského státu EU nebo státu
tvořícího Evropský hospodářský prostor je Emitent povinen při výplatě výnosů srazit zajištění daně ve výši 19 % z
peněžního plnění, pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění neurčuje jinak. Pokud by subjekt, kterému
jsou vypláceny výše uvedené výnosy, byl tzv. poplatníkem nesmluvního státu, tj. fyzická osoba, která nemá trvalý
pobyt, nebo právnická osoba, která nemá sídlo ve státě uvedeném v seznamu států zveřejněném na webových
stránkách Ministerstva financí Slovenské republiky (dále jen „Poplatník nesmluvního státu"), uplatnila by se sazba
daně 35 %. Emitent nebude povinen srazit zajištění daně, jestliže Daňový nerezident předloží vyplácející osobě
potvrzení od slovenského správce daně, že platí zálohy na daň.
Částka zajištění daně se považuje za zálohu na daň. Správce daně může rozhodnout, že daňová povinnost poplatníka
je splněna, pokud tento poplatník nepodá daňové přiznání.
Mechanismus výběru daně z výnosů z Dluhopisů přiřaditelných stálé provozovně Daňového nerezidenta na
Slovensku, kterým je fyzická osoba nebo daňový poplatník nezaložený nebo nezřízený za účelem podnikání
(například nadace, občanské sdružení, obec, vyšší územní celek atd.) a Národná banka Slovenska (dále jen
„Specifické subjekty“) je nejasný. Pravděpodobně takové výnosy podléhají srážkové dani se sazbou 19 % (35 %
v případě Poplatníka nesmluvního státu) následovně:
a)

Srážku daně z výnosu plynoucího stálé provozovně Daňového nerezidenta - fyzické osoby na Slovensku je
povinen vykonat Emitent při úhradě výnosu, resp. obchodník s cennými papíry, který drží Dluhopisy pro
fyzickou osobu. Daňová povinnost ve vztahu k výnosům z Dluhopisů je splněna okamžikem vyřízení srážky
daně.

b) Plátcem srážkové daně z výnosu plynoucího stálé provozovně Daňového nerezidenta – Specifického
subjektu na Slovensku je příjemce - Specifický subjekt. Daňová povinnost Specifických subjektů ve vztahu
k výnosům z Dluhopisů je splněna okamžikem vyřízení srážky daně.
Daňový rezident – fyzická osoba
Výnos z Dluhopisů plynoucí poplatníkům s neomezenou daňovou povinností na Slovensku (dále jen „Daňový
rezident“) - fyzické osobě podléhá srážkové dani se sazbou 19 % (35 % v případě Poplatníka nesmluvního státu).
Srážku je povinen vykonat Emitent při úhradě výnosu, resp. obchodník s cennými papíry, který drží Dluhopisy pro
fyzickou osobu. Daňová povinnost ve vztahu k výnosům z Dluhopisů je splněna okamžikem vyřízení srážky daně.
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Daňový rezident – právnická osoba
Daňový rezident – právnická osoba, kromě Specifického subjektu, zahrnuje výnosy z Dluhopisů do svého základu
daně a zdaňuje je sazbou 21 %.
Daňový rezident – Specifický subjekt
Výnos z Dluhopisů plynoucí Specifickým subjektům podléhá srážkové dani se sazbou 19 % (35 % v případě
Poplatníka nesmluvního státu). Plátcem srážkové daně v tomto případě je příjemce - Specifický subjekt. Daňová
povinnost ve vztahu k výnosům z Dluhopisů je splněna okamžikem vyřízení srážky daně.
Zdaňování příjmů z převodu Dluhopisů ve Slovenské republice
Daňový nerezident
Příjmy z převodu Dluhopisů (tj. rozdíl mezi příjmem z prodeje Dluhopisu a kupní cenou prokazatelně zaplacenou za
Dluhopis) jsou příjmem ze zdrojů na území Slovenské republiky jen v případě, že jde o příjmy z úhrad od Daňových
rezidentů nebo od stálých provozoven Daňových nerezidentů na Slovensku a za předpokladu, že příslušná smlouva
o zamezení dvojího zdanění neurčuje jinak.
Jestliže Daňový nerezident není daňovým poplatníkem členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor, je Daňový rezident nebo stálá provozovna Daňového nerezidenta na Slovensku vyplácející
příslušný příjem povinná srazit zajištění daně ve výši 19 % (35 % v případě Poplatníka nesmluvního státu) z
peněžního plnění. Zajištění daně nebude nutné srazit, jestliže Daňový nerezident předloží vyplácející osobě potvrzení
od slovenského správce daně, že platí zálohy na daň.
Částka zajištění daně se považuje za zálohu na daň. Správce daně může rozhodnout, že daňová povinnost poplatníka
je splněna, pokud tento poplatník nepodá daňové přiznání.
Stálá provozovna Daňového nerezidenta na Slovensku
Příjmy z převodu Dluhopisů přiřaditelné stálé provozovně Daňového nerezidenta na Slovensku jsou příjmem ze
zdrojů na území Slovenské republiky. Tyto výnosy se zahrnují do základu daně této stálé provozovny a výsledný
základ daně zjištěný z daňového přiznání podléhá dani z příjmů v příslušné sazbě 21 % pro právnické osoby, nebo
19 % / 25 % pro fyzické osoby. Ztráta, která vznikne v důsledku převodu Dluhopisu za nižší než vstupní cenu, není
obecně daňovým výdajem, s určitými výjimkami definovanými v Zákoně o dani z příjmů, například ve vztahu
k poplatníkům, kteří obchodují s cennými papíry.
V případě stálé provozovny Daňového nerezidenta, který není poplatníkem členského státu EU nebo státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor, je Daňový rezident nebo stálá provozovna Daňového nerezidenta na Slovensku
vyplácející příslušný příjem povinen srazit zajištění daně ve výši 19 % (35 % v případě v případě Poplatníka
nesmluvního státu) z peněžního plnění. Zajištění daně nebude nutno srazit, jestliže Daňový nerezident předloží
vyplácející osobě potvrzení od slovenského správce daně, že platí zálohy na daň.
Částka zajištění daně se považuje za zálohu na daň. Správce daně může rozhodnout, že daňová povinnost poplatníka
je splněna, pokud tento poplatník nepodá daňové přiznání.
Daňový rezident – fyzická osoba
Příjmy z převodu Dluhopisů (tj. rozdíl mezi příjmem z prodeje Dluhopisu a kupní cenou prokazatelně zaplacenou za
Dluhopis) se zahrnuje mezi tzv. ostatní příjmy Daňového rezidenta – fyzické osoby a zahrnuje se do základu daně z
příjmů tohoto poplatníka. Na základ daně Daňového rezidenta – fyzické osoby se v závislosti na výši tohoto základu
uplatňuje progresivní daňová sazba ve výši 19 % a 25 %.
V závislosti na ostatních příjmech zahrnutých do základu daně tohoto poplatníka lze uplatnit osvobození do výše 500
eur v rámci jednoho zdaňovacího období. Jestliže příjmy, u nichž lze uplatnit uvedené osvobození kumulativně,
překročí částku 500 eur, do základu daně se zahrnou jen příjmy nad tuto částku. Ztráta, která vznikne v důsledku
převodu Dluhopisu obecně za nižší než vstupní cenu, není daňovým výdajem kromě specifických případů
vymezených v Zákoně o dani z příjmů.
Daňový rezident – právnická osoba
Daňový rezident – právnická osoba, kromě Specifických subjektů, zahrnuje příjmy z převodu Dluhopisů do základu
daně a zdaňuje je sazbou 21 %. Ztráta, která vznikne v důsledku převodu Dluhopisu obecně za nižší než vstupní
cenu, není daňovým výdajem kromě specifických případů vymezených v Zákoně o dani z příjmů.
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Daňový rezident – Specifický subjekt
Výnos z prodeje Dluhopisů vyplácený Specifickému subjektu podléhá srážkové dani se sazbou 19 % (35 % v případě
Poplatníka nesmluvního státu). Plátcem srážkové daně v tomto případě je příjemce - Specifický subjekt. Daňová
povinnost ve vztahu k výnosům z Dluhopisů je splněna okamžikem vyřízení srážky daně.
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XII.

VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI

Informace uvedené v této kapitole jsou předloženy jen jak všeobecné informace pro charakteristiku právních
předpisů ohledně vymáhání soukromoprávních závazků spojených s Dluhopisy vůči Emitentovi ve Slovenské
republice účinných k datu tohoto Prospektu a byly získány z veřejně dostupných dokumentů. Emitent ani jeho
poradci nedávají žádné prohlášení týkající se přesnosti nebo úplnosti zde uvedených informací. Potenciální
nabyvatelé jakýchkoli Dluhopisů by se neměli výhradně spoléhat na zde uvedené informace a doporučuje se jim
posoudit spolu se svými právními poradci otázky vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi v každém
příslušném státě.
Emisní podmínky stanovují příslušnost slovenských soudů k řešení sporů mezi Emitentem a Majiteli Dluhopisů v
souvislosti s Dluhopisy (kromě sporů z Finanční záruky). Emitent neudělil souhlas s příslušností zahraničního soudu
v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením zahájeným na základě nabytí jakýchkoli Dluhopisů (kromě sporů
z Finanční záruky), ani nejmenoval žádného zástupce pro řízení v jakémkoli státě. V důsledku toho může mít
nabyvatel jakýchkoli Dluhopisů omezenou možnost zahájit jakékoli řízení nebo požadovat od zahraničních soudů
vydání soudních rozhodnutí proti Emitentovi (a jeho zřizovateli) nebo výkon soudních rozhodnutí vydaných
takovými soud\, založených na ustanoveních zahraničních právních předpisů.
V souvislosti se vstupem Slovenské republiky do Evropské unie je ve Slovenské republice přímo aplikovatelné
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o pravomoci a o uznávání a výkonu rozsudků
v občanských a obchodních věcech. Na základě tohoto nařízení jsou soudní rozhodnutí v občanských a obchodních
věcech vydané soudními orgány v členských státech Evropské unie uznaná a vykonatelná ve Slovenské republice a
naopak. Uvedené obdobně platí i pro Českou republiku.
Při uznání soudních rozhodnutí vydaných ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie, se uplatní pro
účely uznání a výkonu rozhodnutí ve Slovenské republice příslušná mezinárodní smlouva o uznání a výkonu
soudních rozhodnutí, pokud byla mezi Slovenskou republikou a takovým státem uzavřena. V případě, že taková
smlouva uzavřena nebyla, mohou být rozhodnutí cizích soudů uznána a vykonána ve Slovenské republice za
podmínek stanovených zákonem č. 97/1963 Zb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“).
Podle ZMPS nelze ve Slovenské republice obecně uznat a vykonat rozhodnutí orgánů cizího státu, jimi schválené
dohody a smíru v právech a povinnostech v soukromoprávních vztazích, o nichž by ve Slovenské republice
rozhodovaly soudy, a ani cizí notářské listiny v těchto věcech (dále jen „cizí rozhodnutí“), pokud (i) věc spadá do
výlučné pravomoci slovenských soudů, nebo by orgán cizího státu neměl pravomoc rozhodnout, pokud by se na
posouzení pravomoci použili ustanovení slovenského práva, nebo (ii) tato cizí rozhodnutí nejsou pravomocná nebo
vykonatelná ve státě, v němž byla vydána, nebo (iii) nejsou rozhodnutím ve věci samé, nebo (iv) účastníkovi řízení,
vůči kterému se má rozhodnutí uznat, byla postupem cizího orgánu odňata možnost jednat před tímto orgánem,
zejména pokud mu nebylo řádně doručeno předvolání nebo návrh na zahájení řízení; splnění této podmínky soud
nezkoumá, pokud se tomuto účastníkovi cizí rozhodnutí řádně doručilo a účastník se proti němu neodvolal nebo
pokud tento účastník prohlásil, že na zkoumání této podmínky netrvá, nebo (v) slovenský soud už ve věci
pravomocně rozhodl nebo je zde dřívější cizí rozhodnutí v téže věci, které se uznalo nebo splňuje podmínky pro
uznání, nebo (vi) by se uznání příčilo slovenskému veřejnému pořádku.
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XIII.

NĚKTERÉ DEFINICE

Pokud není na jiném místě tohoto Prospektu stanoveno jinak, mají následující výrazy pro účely tohoto Prospektu
následující význam:
"Administrátor" znamená společnost J & T BANKA, a.s., se sídlem na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČO: 471 15 378, jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky J & T BANKA,
a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem na adrese Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 964 693.
"AML zákon" znamená zákon č. 297/2008 Z.z., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně
před financováním terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
"Aranžér" znamená společnost J&T IB and Capital Markets, a.s., se sídlem na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha
8, Česká republika, IČO: 247 66 259, jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své organizační složky J&T
IB and Capital Markets, a.s., organizační složka, se sídlem na adrese Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 46 588 345.
"BCPB" znamená společnost Burza cenných papírů v Bratislave, a.s., se sídlem na adrese Vysoká 17, 811 06
Bratislava, Slovenská republika, I IČO: 00 604 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem
Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 117/B.
"CASINOS AUSTRIA" znamená společnost CASINOS AUSTRIA AG, založenou podle práva Rakouské
republiky, se sídlem Rennweg 44, 1038, Vídeň, Rakouská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN 99 639 d.
"CDCP" znamená společnost Centrálny depozitár cenných papírů SR, a.s., se sídlem na adrese ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem Bratislava I, oddíl Sa, Vložka č. 493/B.
"cizí rozhodnutí" znamená rozhodnutí orgánů cizího státu, jimi schválené dohody a smíry v právech a povinnostech
v soukromoprávních vztazích, o nichž by ve Slovenské republice rozhodovaly soudy, tak i cizí notářské listiny
v těchto věcech.
"Daňový nerezident" znamená daňového poplatníka s omezenou daňovou povinností na Slovensku.
"Poplatník nesmluvního státu" znamená fyzickou osobu, která nemá trvalý pobyt, nebo právnickou osobu, která
nemá sídlo ve státě uvedeném v seznamu států uveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí Slovenské
republiky.
"Datum emise" je Den zahájení vydávání Dluhopisů (zahájení připisovaní Dluhopisů na účty v příslušné evidenci).
"Dceřiná společnost" znamená, ve vztahu ke kterékoliv společnosti ("první osoba") v určitém čase, jakoukoli další
společnost ("druhá osoba")
(a)

jejíž účetní závěrky jsou konsolidovány s účetními závěrkami první osoby v souladu s příslušnými právními
předpisy a příslušnými obecně uznávanými účetními principy, včetně společností, jež první osoba účtuje
equity metodou; nebo

(b)

jejíž záležitosti a politiku první osoba samostatně ovládá nebo má pravomoc ji ovládat, ať už prostřednictvím
základního kapitálu, smlouvy, práva jmenovat či odvolávat členy řídícího orgánu druhé osoby nebo jinak.

"Den amortizace" je den, který je jako den amortizace označený v oznámení Emitenta určený Majitelům Dluhopisů.
"Dluhopisy" znamenají dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,00 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité
hodnotě emise (tj. nejvyšší částce jmenovitých hodnot dluhopisů) 200.000.000 eur, se splatností v roce 2022,
vydávaných Emitentem podle slovenského práva.
"EBITDA" znamená provozní výsledek hospodaření před odpisy, úroky a daněmi a je definován jak součet
následujících položek výkazu úplného výsledku - provozní výsledek hospodaření, odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku včetně případného záporného goodwillu.
"EMMA DELTA MANAGEMENT" znamená společnost EMMA DELTA MANAGEMENT LTD, založená podle
práva Kyperské republiky, so sídlem na adrese Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9. poschodí, Nikózia,
Kyperská republika, zapsaná v registru společnosti pod číslem HE 314151.
"Emise" znamená emisi dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 4,00 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité
hodnotě emise (tj. nejvyšší sumě jmenovitých hodnot dluhopisů) 200.000.000 eur, se splatností v roce 2022,
vydávaných Emitentem podle slovenského práva.
"Emisní podmínky" znamenají Emisní podmínky Dluhopisů uvedené v kapitole IV tohoto Prospektu.
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"Emisní kurz" znamená emisní kurz Dluhopisů vydávaných k Datu emise a představuje 100 % jejich jmenovité
hodnoty.
"Emisní lhůta" znamená lhůtu primárního prodeje (primární nabídka a upisování) Dluhopisů, jak je určeno
v Emisních podmínkách.
"Emitent" znamená společnost SAZKA Group Financing a.s., se sídlem na adrese Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava – městská část Karlova Ves, IČO: 51 142 317, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 6661/B.
"fond EMMA Delta" znamená společnost EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY
LTD, založená podle práva Kyperské republiky, so sídlem na adrese Esperidon 5, 4. poschodí, Strovolos, 2001,
Kyperská republika, zapsaná v registru společností pod číslem HE 314350.
"GGR" znamená Gross Gaming Revenue: přijaté sázky minus vyplacené výhry.
"Hlavní manažer" znamená společnost J & T BANKA, a.s., se sídlem na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČO: 471 15 378, jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky J & T BANKA,
a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem na adrese Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 964 693.
"IFRS" znamená Mezinárodní standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (International
Financial Reporting Standards).
"Konečný uživatel výhod" znamená fyzickou osobu ve smyslu § 6a AML zákona.
"Kotační agent" znamená společnost J & T BANKA, a.s., se sídlem na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČO: 471 15 378, jednající ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky J & T BANKA,
a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem na adrese Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 964 693.
"Kodex" znamená kodex správy a řízení společností na Slovensku, který vydala Středoevropská asociace správy
a řízení společností.
"LOTTOITALIA" znamená společnost LOTTOITALIA S.r.l., založenou podle práva Italské republiky, se sídlem
na adrese Víle Del Campo Boario 56/D, CAO 00154, Řím, Italská republika, IČO: 13854281006, zapsanou
v obchodním rejstříku Italské obchodní a průmyslové komory.
"Majitel Dluhopisu" nebo "Majitel Dluhopisů" znamená majitele Dluhopisů vydaných Emitentem.
"Nařízení o prospektu" znamená Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, jímž se provádí Směrnice o prospektu.
"NBS" znamená právnickou osobu zřízenou zákonem č. 566/1992 Zb., o Národné banke Slovenska, ve znění
pozdějších předpisů, resp. jakéhokoli její právního nástupce v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.
"NGR" znamená hrubé výnosy z her (GGR) mínus příspěvky z GGR/jiné poplatky a odvody.
"NOZ" znamená český zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
"Obchodní zákoník" znamená zákon č. 513/1991 Zb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
"Občansky zákoník" znamená zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
"OPAP" znamená společnost OPAP S. A., založenou podle práva Řecké republiky, se sídlem 112 Athinon Avenue,
10442, Atény, Řecka republika, zapsanou v Aténské obchodní komoře pod registračním číslem 46329/06/B/00/15.
"Prospekt" znamená prospekt cenného papíru vypracovaný pro Dluhopisy.
"Rakouské loterie" znamená společnost Oesterreichische Lotterien GmbH, založenou podle práva Rakouské
republiky, se sídlem Rennweg 44, 1038, Vídeň, Rakouská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
obchodním soudem ve Vídni pod číslem 54472G.
"SAZKA a.s." znamená společnost SAZKA a.s., založenou podle práva České republiky, se sídlem na adrese
K Žižkovu 851, Praha 9, 190 93, IČO: 26493993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn.: B 7424.
"Skupina CASINOS AUSTRIA" znamená společnost CASINOS AUSTRIA a všechny její Dceřiné společnosti.
"SAZKA Group a.s." nebo „Ručitel“ znamená společnost SAZKA Group a.s., založenou podle práva České
republiky, se sídlem na adrese Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 24287814,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 18161.
"Skupina SAZKA Group" znamená Ručitele a všechny jeho Dceřiné společnosti, včetně Emitenta.
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"Směrnice o prospektu" znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES.
"VALEA FOUNDATION" znamená nadaci VALEA FOUNDATION, založenou podle práva Lichtenštejnského
knížectví, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko a s adresou pro doručování c/o LEGACON TREUHAND ANSTALT,
Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštejnsko, zapsanou v lichtenštejnském obchodním registru pod číslem FL0002.286.140-2.
"VLT" nebo " Videoloterní terminál" znamená typ výherního automatu, který je přes internet propojen do větší sítě
napojené na centrální dispečink. Díky tomuto propojení se na jackpoty skládají všichni hráči, kteří hrají v rámci sítě.
"Zákon o cenných papírech" znamená zákon č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
"Zákon o dani z příjmů" znamená zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
"Zákon o dluhopisech" znamená zákon č. 530/1990 Zb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
"Zákon o konkurzu" znamená zákon č. 7/2005 Z.z., o konkurzu a restrukturalizaci a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
"Zákon o podnikání na kapitálovém trhu" znamená český zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů.
"Zákon USA o cenných papírech" znamená zákon o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v
platném znění.
"ZMPS" znamená zákon č. 97/1963 Zb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších
předpisů.
"ZOK" znamená český zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
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XIV.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 9. 11. 2017.
2. Prospekt bude schválen rozhodnutím Národné banky Slovenska. Pro účely veřejné nabídky v České republice
Emitent požádá Národnú banku Slovenska o notifikací schváleného prospektu České národní bance.
3. V období od data jeho vzniku do dne vypracování tohoto Prospektu nedošlo k žádné nepříznivé změně vyhlídek
Emitenta nebo finanční nebo obchodní situace Emitenta, která by byla v souvislosti s Emisí podstatná.
4. Prospekt byl vypracován dne 14. 11. 2017.
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XV.
1.

PŘÍLOHY
VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI EMITENA K 8. 11. 2017 SESTAVENÝ PODLE MEZINÁRODNÍCH
STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ
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2.

NEAUDITOVANÁ KONSOLIDOVANÁ MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA RUČITELE
SESTAVENÁ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)
VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2017 DO 30. 6. 2017.

125
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SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)
Konsolidovaný mezitímní výkaz o finanční
pozici

Bod přílohy

30/06/2017

31/12/2016

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

3

2 006 548

2 021 609

Goodwill

3

573 169

561 937

Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a
zařízení)

4

100 284

92 515

Investice do nemovitostí

4

931

940

Ostatní dlouhodobé finanční investice

5

1 755

1 701

Investice vykazované ekvivalenční metodou

5

510 225

386 082

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva

6

5 784

7 028

Odložená daňová pohledávka

7

6 600

12 158

3 205 296

3 083 970

8 821

12 883

142 647

134 488

2 706

31 414

Stálá aktiva celkem

Zásoby
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva

6

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů
Krátkodobá finanční aktiva

8

10 218

13 606

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

9

416 858

365 999

581 250

558 390

3 786 546

3 642 360

Oběžná aktiva celkem

Aktiva celkem

Příloha na stranách 10 až 43 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)
Konsolidovaný mezitímní výkaz o finanční
pozici (pokračování)

Bod přílohy

30/06/2017

31/12/2016

81

81

PASIVA

Vlastní kapitál
Základní kapitál

11

Vlastní akcie

-1 391

-1 042

Kapitálové a ostatní fondy

480 078

438 862

Fond z přepočtu měn

-13 503

-7 738

202 686

183 041

667 951

613 204

1 044 029

1 139 164

1 711 980

1 752 368

13

1 070 300

990 296

9 696

8 551

Dlouhodobé rezervy

15

47 996

35 674

Zaměstnanecké požitky

17

2 854

1 507

222 623

219 543

1 353 469

1 255 571

Výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření
za účetní období
Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního
kapitálu Společnosti
Nekontrolní podíly

12

Vlastní kapitál celkem

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část
Ostatní dlouhodobé závazky

Odložený daňový závazek

7

Dlouhodobé závazky celkem

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část

13

421 845

292 052

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobé závazky

14

278 917

327 418

6 773

5 121

13 562

9 830

721 097

634 421

Závazky celkem

2 074 566

1 889 992

Pasiva celkem

3 786 546

3 642 360

Závazek z titulu splatné daně z příjmů
Krátkodobé rezervy

15

Krátkodobé závazky celkem

Příloha na stranách 10 až 43 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)
Konsolidovaný mezitímní výkaz o úplném výsledku
hospodaření za období 6 měsíců končící 30. června

Bod
přílohy

2017

2016

Pokračující činnosti
Tržby

18

828 982

97 317

Ostatní provozní výnosy

19

3 829

361

832 811

97 678

Výnosy celkem

Spotřeba materiálu a služeb

20

-346 619

-39 542

Osobní náklady

21

-39 731

-6 382

Odpisy

22

-30 086

-1 058

Ostatní provozní náklady

23

-295 557

-25 974

120 818

24 722

23

Zisk z provozní činnosti

Výnosové úroky

24

1 510

Nákladové úroky

24

-34 084

-9 242

Ostatní zisky / ztráty (-) z finanční oblasti

24

302

-36 917

-32 272

-46 136

36 451

3 895

124 997

-17 519

-33 658

-3 625

91 339

-21 144

9 391

-1 555

-5 765

-379

--

-1 222

3 626

-3 156

Úplný výsledek hospodaření za účetní období

94 965

-24 300

Výsledek hospodaření připadající na:

91 339

-21 144

Držitele vlastního kapitálu Společnosti

45 955

-21 381

Nekontrolní podíly

45 384

237

94 965

-24 300

Držitele vlastního kapitálu Společnosti

49 581

-24 310

Nekontrolní podíly

45 384

10

Finanční výsledek hospodaření
Podíl na zisku investic vykazovaných ekvivalenční metodou (po
zdanění)

25

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmů

Výsledek hospodaření za účetní období

26

Položky, které jsou nebo mohou být později
překlasifikovány do zisku nebo ztráty:
Přecenění zajišťovacích derivátů (po zdanění)
Rozdíly z přepočtu měn u zahraničních jednotek
Podíl na ostatním úplném výsledku hospodaření investic
vykazovaných ekvivalenční metodou
Ostatní úplný výsledek hospodaření za účetní období (po
zdanění)

Úplný výsledek hospodaření celkem připadající na:

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)

Zisk na akcii

Bod
přílohy

2017
(6 měsíců)

2016
(6 měsíců)

Základní zisk na akcii (v tisících EUR)

11

2 298

-1 069

Zředěný zisk na akcii (v tisících EUR)

11

2 298

-1 069

Příloha na stranách 10 až 43 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících EUR)

Konsolidovaný mezitímní
výkaz změn vlastního kapitálu

Bod přílohy

Zůstatek k 1. lednu 2017
Výsledek hospodaření za období končící
30. června 2017
Ostatní úplný výsledek hospodaření

Základní
kapitál

Vlastní
akcie

Kapitálové a
ostatní fondy

Výsledek
hospodaření
minulých let a
zisk za účetní
období

81

-1 042

438 862

183 041

-7 738

613 204

1 139 164

1 752 368

--

--

--

45 955

--

45 955

45 384

91 339

Fond
z přepočtu
měn

Vlastní
kapitál
celkem*

Nekontrolní
podíly

Vlastní
kapitál
celkem

--

--

9 391

--

-5 765

3 626

--

3 626

Úplný výsledek hospodaření celkem

--

--

9 391

45 955

-5 765

49 581

45 384

94 965

Transakce s vlastníky účtované
přímo do vlastního kapitálu:
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu

--

-349

--

121

--

-228

-1 521

-1 749

Navýšení ostatních kapitálových fondů

--

--

31 825

-48

--

31 777

--

31 777

Vyplacené dividendy

--

--

--

--

--

--

-129 227

-129 227

--

--

--

-26 383

--

-26 383

-9 771

-36 154

--

-349

31 825

-26 310

--

5 166

-140 519

-135 353

81

-1 391

480 078

202 686

-13 503

667 951

1 044 029

1 711 980

Vliv změn ve vlastnických podílech

11

Transakce s vlastníky celkem
Zůstatek k 30. června 2017

11

*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti
Příloha na stranách 10 až 43 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících EUR)

Základní
kapitál

Kapitálové a
ostatní fondy

Výsledek
hospodaření
minulých let a
výsledek
hospodaření za
účetní období

81

189 134

126 528

-7 770

307 973

289

308 262

--

--

-21 381

--

-21 381

237

-21 144

--

-2 472

--

-457

-2 929

-227

-3 156

Úplný výsledek hospodaření celkem

--

-2 472

-21 381

-457

-24 310

10

-24 300

Transakce s vlastníky účtované přímo do
vlastního kapitálu:
Navýšení ostatních kapitálových fondů

--

77 151

--

--

77 151

1 000

78 151

Vliv nových akvizic

--

--

--

--

--

18

18

Transakce s vlastníky celkem

--

77 151

--

--

77 151

1 018

78 169

81

263 813

105 147

-8 227

360 814

1 317

362 131

Konsolidovaný mezitímní výkaz
změn vlastního kapitálu

Bod
přílohy

Zůstatek k 1. lednu 2016
Výsledek hospodaření za období končící
30. června 2016
Ostatní úplný výsledek hospodaření

Zůstatek k 30. červnu 2016

11

*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti
Příloha na stranách 10 až 43 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

Fond
z přepočtu
měn

Vlastní
kapitál
celkem*

Nekontrolní
podíly

Vlastní
kapitál
celkem

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)
Konsolidovaný mezitímní výkaz o peněžních tocích

Bod
přílohy

30. června
2017

30. června
2016

91 339

-21 144

PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk (+)/ztráta (-) za účetní období
Úpravy o:
Daň z příjmů

26

33 658

3 625

Odpisy
Zisk (-)/ztráta (+) z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku
Zisk (-)/ztráta (+) z přecenění dlouhodobého majetku, finančních
instrumentů a finančních investic
Čistý úrokový náklad (+)

22

30 086

1 058

19, 23

55

-290

24

--

37 136

24

32 574

9 219

Čisté kurzové zisky (-)/ztráty (+)

24

-1 587

-270

Ostatní finanční zisky (dividendy)

24

-287

Podíl na zisku (-) investic vykazovaných ekvivalenční metodou

25

-36 451

-40
-3 895

Ostatní nepeněžní transakce
Provozní výsledek před změnou pracovního kapitálu a rezerv
Zvýšení (+) rezerv
Zvýšení (-) / snížení (+) zásob
Zvýšení (-) /snížení (+) pohledávek z obchodních vztahů a ostatních
aktiv
Snížení (-) závazků z obchodních vztahů a jiných závazků
Peněžní tok generovaný z provozní činnosti
Zaplacené úroky
Zaplacená daň z příjmů
Čistý peněžní tok generovaný z provozní činnosti

--

1 018

149 387

26 417

17 401

2 955

4 127

-63

16 581

-5 383

-56 440

-68 661

131 056

-44 735

-23 081

-2 617

2 948

-6 925

110 923

-54 277

INVESTIČNÍ ČINNOST
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

4

-14 548

-201

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Pořízení dceřiných společností a investic vykazovaných ekvivalenční
metodou (po odečtení nabytých peněžních prostředků)
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

3

-3 608

-619

-138 200

-113 298

49

866

1 268

22

Přijaté úroky
Přijaté dividendy
Zvýšení (-) / snížení (+) krátkodobých finančních aktiv

24
8

Čistý peněžní tok použitý v investiční činnosti

287

40

3 388

-1 726

-151 364

-114 916

-129 227

--

FINANČNÍ ČINNOST
Vyplacené dividendy
Ostatní vklady do vlastního kapitálu

31 777

77 151

321 662

152 177

-129 259

-48 702

-1 584

--

Čistý peněžní tok generovaný z finanční činnosti

93 369

180 626

Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

52 928

11 433

-2 069

269

Přijaté úvěry a zápůjčky
Uhrazené úvěry a zápůjčky
Pořízení vlastních akcií

Vliv přepočtu měn
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období

9

365 999

24 627

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
účetního období

9

416 858

36 329

Příloha na stranách 10 až 43 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.
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EUR)

Příloha ke konsolidované účetní závěrce
1.

Obecné informace o skupině

1.1.

Charakteristika

SAZKA Group a.s. (původně PUU Czech, a.s.) („společnost“) vznikla 2. dubna 2012 zápisem do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18161. Sídlo společnosti je na Vinohradské
ul. 1511/230, Praha 10, Strašnice, PSČ 100 00, IČ 242 87 814. Společnost byla založena za účelem držby
kapitálových účastí dalších subjektů.
Konsolidační celek SAZKA Group a.s. („skupina”) provozuje loterní, sázkovou a neloterní činnost v České
republice, Řecku, na Kypru, v Rakousku, Itálii a Vietnamu.

1.2.

Předmět činnosti

Hlavním předmětem podnikání skupiny je provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, tj. provozování okamžitých a číselných loterií, sportovních a kurzových sázek
a jiných podobných her.
Kromě loterní a sázkové činnosti provozuje skupina také neloterní podnikatelské aktivity prostřednictvím
obchodních míst a terminálů (např. telekomunikační, platební služby apod.). Dále skupina vyvíjí investiční
aktivity, v rámci kterých jsou postupně kupovány podíly ve společnostech s podobným typem
podnikatelských aktivit.

1.3.

Společnosti ve skupině

Následující tabulka uvádí společnosti, které vstupují do konsolidačního celku SAZKA Group a.s., a podíly
mateřské společnosti na vlastním kapitálu těchto společností.
Jméno společnosti
Mateřská společnost:
SAZKA Group a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA Czech a.s. – podskupina
Dceřiná společnost:
Austrian Gaming Holding a.s. –
podskupina (1)
Dceřiná společnost:
RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED
Dceřiná společnost:
Vitalpeak Limited
Dceřiná společnost:
IGH Financing a.s. – podskupina (2)
Dceřiná společnost:
Emma Delta Management Ltd –
podskupina (3)
Dceřiná společnost:
SAZKA Asia a.s. – podskupina (4)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

Kypr

100 %

100 %

Plná

Kypr

100 %

100 %

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

Kypr

66,7 %

66,7 %

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

(1)

K nabytí zbývajícího 25% podílu ve společnosti Austrian Gaming Holding a.s. došlo
17. srpna 2016.

(2)

Společnost IGH Financing a.s. se stala součástí konsolidačního celku 28. dubna 2016
(viz bod 10).

SAZKA Group a.s.
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EUR)
(3)

V souladu s IFRS skupina získala „de-facto“ kontrolu nad společností Emma Delta
Management Ltd vč. jejích dceřiných společností dne 6. října 2016, tj. v den kdy byl vydán
souhlas nezávislým správním orgánem: HELLENIC GAMING COMMISION. Všechny další
právní a formální kroky byly finalizovány v lednu 2017. Dle pravidel IFRS se však
společnost Emma Delta Management Ltd vč. jejích dceřiných společností stala součástí
konsolidačního celku 6. října 2016 (viz bod 10).

(4)

Společnost SAZKA Asia a.s. vstoupila do konsolidačního celku dne 27. července 2016
(viz bod 10).

Podskupina SAZKA Czech
a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
SAZKA Czech a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA FTS a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA a.s. – podskupina
Dceřiná společnost:
SPORTLEASE a.s. (5)
Dceřiná společnost:
Kavárna štěstí s.r.o. (6)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

(5)

Společnost SPORTLEASE a.s. byla 22. června 2016 přeprodána ze společnosti SAZKA a.s.
do společnosti SAZKA Czech a.s.

(6)

Společnost Kavárna štěstí s.r.o. vstoupila do konsolidačního celku dne 30. května 2016
(viz bod 10).

Podskupina SAZKA a.s.
zahrnuje:
Mateřská společnost:
SAZKA a.s.
Dceřiná společnost:
Fsázky a.s. (7)

(7)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Česká republika

100 %

--

plná

Společnost Fsázky a.s. se stala součástí konsolidačního celku dne 23. května 2017
(viz bod 10).

Podskupina Austrian
Gaming
Holding a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
Austrian Gaming Holding a.s.
Dceřiná společnost:
CAME Holding GmbH – podskupina
Dceřiná společnost:
BAIH Beteiligungsverwaltungs
GmbH – podskupina (8)
Přidružená společnost:
LTB Beteiligungs GmbH (9)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Rakousko

100 %

100 %

plná

Rakousko

100 %

100 %

plná

Rakousko

41,766 %

41,766 %

ekvivalence

(8)

Společnost BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH vstoupila do konsolidačního celku dne
7. prosince 2016 (viz bod 10).

(9)

Společnost LTB Beteiligungs GmbH vstoupila do konsolidačního celku dne 7. prosince 2016.
Podíl ve výši 24,9% je ve vlastnictví společnosti BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH.
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Podskupina CAME Holding
GmbH zahrnuje:
Mateřská společnost:
CAME Holding GmbH
Přidružená společnost:
Medial Beteiligungs-GmbH

Podskupina BAIH
Beteiligungsverwaltungs
GmbH zahrnuje:
Mateřská společnost:
BAIH Beteiligungsverwaltungs
GmbH
Přidružená společnost:
CLS Beteiligungs GmbH
Přidružená společnost:
LTB Beteiligungs GmbH

Podskupina IGH Financing
a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
IGH Financing a.s.
Dceřiná společnost:
Italian Gaming Holding a.s. –
podskupina (10)

(10)

Vlastnický
podíl k
30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Rakousko

--

--

plná

Rakousko

29,63 %

29,63 %

ekvivalence

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Rakousko

--

--

plná

Rakousko

66,67 %

66,67 %

ekvivalence

Rakousko

24,9 %

24,9 %

ekvivalence

Sídlo
společnosti

Vlastnický podíl
k 30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

Plná

Česká republika

100 %

100 %

Plná

Společnost Italian Gaming Holding a.s. vstoupila do konsolidačního celku dne
19. února 2016 (viz bod 10).

Podskupina Italian Gaming
Holding a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
Italian Gaming Holding a.s.
Přidružená společnost:
LOTTOITALIA S.r.l. (11)

(11)

Sídlo
společnosti

Sídlo
společnosti

Vlastnický podíl
k 30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Itálie

32,5 %

32,5 %

ekvivalence

Společnost LOTTOITALIA S.r.l. se stala součástí konsolidačního celku dne 5. května 2016.

Podskupina Emma Delta
Management zahrnuje:
Mateřská společnost:
Emma Delta Management Ltd

Sídlo
společnosti

Vlastnický podíl
k 30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Kypr

--

--

plná

Kypr

100 % (12)

100 %

plná

Dceřiná společnost:
EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY LTD –
podskupina

(12)

Skupina dokoupila v průběhu období 4,82% investorských akcií ve společnosti EMMA
DELTA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY LTD. Toto navýšení prezentuje pouze
zvýšení ekonomického podílu ve společnosti beze změny kontroly.
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Podskupina EMMA DELTA
VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY LTD
zahrnuje:
Mateřská společnost:
EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY LTD
Dceřiná společnost:
Emma Delta Finance Plc
Dceřiná společnost:
Emma Delta Hellenic Holdings
Limited – podskupina

Podskupina Emma Delta
Hellenic Holdings Limited
zahrnuje:
Mateřská společnost:
Emma Delta Hellenic Holdings
Limited
Dceřiná společnost:
OPAP S.A. – podskupina

Podskupina OPAP S.A.
zahrnuje:
Mateřská společnost:
OPAP S.A.
Dceřiná společnost:
OPAP CYPRUS LTD
Dceřiná společnost:
OPAP INTERNATIONAL LTD
Dceřiná společnost:
OPAP SERVICES S.A.
Dceřiná společnost:
OPAP SPORTS LTD
Dceřiná společnost:
OPAP INVESTMENT LTD
Dceřiná společnost:
HELLENIC LOTTERIES S.A.
Dceřiná společnost:
TORA DIRECT S.A.
Dceřiná společnost:
HORSE RACES S.A.
Dceřiná společnost:
TORA WALLET S.A.
Přidružená společnost:
GLORY TECHNOLOGY LTD
Přidružená společnost:
NEUROSOFT S.A.

Podskupina SAZKA Asia a.s.
zahrnuje:
Mateřská společnost:
SAZKA Asia a.s.
Dceřiná společnost:
Sazka Asia Vietnam Company
Limited (12)
Dceřiná společnost:
Sazka Distribution Vietnam Joint
Stock Company (13)

Sídlo
společnosti

Vlastnický podíl
k 30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Kypr

--

--

plná

Kypr

100 %

100 %

plná

Kypr

100 %

100 %

plná

Sídlo
společnosti

Vlastnický podíl
k 30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Kypr

--

--

plná

Řecko

33 %

33 %

plná

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Řecko

--

--

plná

Kypr

100 %

100 %

plná

Kypr

100 %

100 %

plná

Řecko

100 %

100 %

plná

Kypr

100 %

100 %

plná

Kypr

100 %

100 %

plná

Řecko

67 %

67 %

plná

Řecko

100 %

100 %

plná

Řecko

100 %

100 %

plná

Řecko

100 %

100 %

plná

Kypr

20 %

20 %

ekvivalence

Řecko

29,53 %

29,53 %

ekvivalence

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
30/06/2017

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Vietnam

100 %

100 %

plná

99,5 %

--

plná

Vietnam

(13)

Dne 29. listopadu 2016 došlo k pořízení společnosti Sazka Asia Vietnam Company Limited
(viz bod 10).

(14)

Společnost Sazka Distribution Vietnam Joint Stock Company se stala součástí
konsolidačního celku dne 28. června 2017 (viz bod 10).
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1.4.

Statutární orgán a dozorčí rada

Složení představenstva k 30. červnu 2017:
předseda představenstva:

Karel Komárek

člen představenstva:

Jiří Šmejc

člen představenstva:

Pavel Šaroch

člen představenstva:

Pavel Horák

Složení dozorčí rady k 30. červnu 2017:
předseda dozorčí rady:

Tomáš Porupka

člen dozorčí rady:

Jakub Sokol

člen dozorčí rady:

Irena Doleželová Sokolíková

1.5.

Akcionáři k 30. červnu 2017:

KKCG AG

75 %

Sídlo společnosti:
Kapellgasse 21,
6004 Luzern
Švýcarská konfederace

EMMA GAMMA LIMITED
Sídlo společnosti:
Esperidon 12, 4th floor
1087 Nicosia
Kypr

25 %
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2.
(a)

Východiska pro sestavení konsolidované účetní závěrky
Prohlášení o shodě
Tato zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém
Evropskou Unií, konkrétně se standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví, který vydala Rada pro
mezinárodní účetní standardy (IASB) a který byl přijat Evropskou unií. Tato účetní závěrka
neobsahuje všechny údaje vyžadované v případě úplné účetní závěrky sestavené v souladu
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a měla by být posuzována a čtena ve spojení
s konsolidovanou účetní závěrkou skupiny SAZKA Group a.s. pro účetní období končící 31. prosincem
2016.
Tato zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla schválena představenstvem společnosti
dne 16. října 2017.

(b)

Způsob oceňování
Zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání
účetní jednotky („going concern“) s použitím metody historických cen, pokud tomu není v účetních
postupech uvedeno jinak.
Skupina aplikuje v této konsolidované mezitímní účetní závěrce ve zkrácené podobě stejné účetní
postupy, jaké byly aplikovány v poslední roční konsolidované účetní závěrce za rok končící 31.
prosince 2016.

(c)

Funkční a prezentační měna
Funkční měnou společnosti jsou české koruny (Kč), jednotlivé společnosti skupiny mají své vlastní
funkční měny.
K sestavení zkrácené konsolidované mezitímní účetní závěrky v souladu s IFRS je prezentační měnou
Euro („EUR“). Všechny finanční informace vykázané v Eurech byly zaokrouhleny na celé tisíce („tis.
EUR“), není-li uvedeno jinak.
Částky ve zkrácené konsolidované mezitímní účetní závěrce byly zaokrouhleny na tisíce EUR.
Jakékoli rozdíly mezi částkami ve finančních výkazech a relevantními částkami v příloze vyplývají ze
zaokrouhlení.

(d)

Používání odhadů a předpokladů
Sestavení zkrácené konsolidované mezitímní účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje používání
určitých kritických účetních odhadů, které ovlivňují vykazované položky aktiv, pasiv, výnosů a
nákladů. Vyžaduje také, aby vedení skupiny při aplikaci účetních postupů uplatnilo předpoklady
založené na vlastním úsudku. Výsledné účetní odhady se mohou od skutečných hodnot lišit.
Odhady a předpoklady se průběžně revidují. Revize účetních odhadů jsou zohledněny v období,
ve kterém je daný odhad revidován (týká-li se revize odhadu pouze tohoto období), nebo v období
revize a v příštích obdobích (týká-li se revize běžného období i příštích období).
Při sestavování zkrácené konsolidované mezitímní účetní závěrky byly významné předpoklady
použité vedením Skupiny při aplikaci skupinových účetních postupů a klíčových zdrojů nejistoty při
odhadech stejné jako ty, které byly použity při sestavování konsolidované účetní závěrky za účetní
období končící 31. prosincem 2016.
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(e)

Významné účetní postupy
Skupina aplikuje v této konsolidované mezitímní účetní závěrce ve zkrácené podobě stejné účetní
postupy, jaké byly aplikovány v poslední roční konsolidované účetní závěrce za rok končící
31. prosince 2016.
Žádné nové standardy, interpretace a dodatky ke stávajícím standardům účinné k 1. lednu 2017
nemají vliv na účetní závěrku Skupiny.
Skupina neaplikovala žádný jiný standard, interpretaci ani dodatek, který byl vydán, ale není
doposud účinný.

(f)

Standardy, interpretace a novely vydaných standardů, které byly přijaty do
30. června 2017 a které dosud nejsou účinné
Následující nové standardy a novelizace nebyly účinné pro období končící 30. června 2017 a nebyly
aplikovány při sestavování této konsolidované mezitímní účetní závěrky.
Jiné, níže neuvedené standardy, interpretace a novely vydaných standardů, které byly přijaty do 30.
června 2017 a které dosud nejsou účinné, Skupina nepovažuje za relevantní.

Novelizace IAS 12: Vykázání odložených daňových pohledávek z nerealizovaných
ztrát
Účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
Novelizace IAS 12 Daň z příjmů objasňuje následující aspekty:



Nerealizované ztráty z dluhových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou a oceňovaných
pořizovací cenou pro daňové účely vedou ke vzniku odpočitatelného dočasného rozdílu bez
ohledu na to, zda držitel dluhového nástroje očekává, že zpětně získá účetní hodnotu
dluhového nástroje prodejem či užíváním.



Účetní hodnota aktiva nelimituje odhad možných budoucích zdanitelných zisků.



Odhady budoucích zdanitelných zisků nezahrnují daňové odpočty vyplývající ze zrušení
odpočitatelných dočasných rozdílů.

Účetní jednotka posuzuje odloženou daňovou pohledávku v kombinaci s ostatními odloženými
daňovými pohledávkami. Pokud daňová legislativa omezuje využití daňových ztrát, účetní jednotka
posoudí odloženou daňovou pohledávku v kombinaci s ostatními odloženými daňovými
pohledávkami stejného druhu.

Novelizace IAS 7: Iniciativa týkající se zveřejnění informací v účetní závěrce
Účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
Novelizace IAS 7 Přehled o peněžních tocích požaduje, aby účetní jednotky zveřejňovaly další
informace, které uživatelům účetní závěrky pomohou posoudit změny závazků vyplývající z finanční
činnosti.

IFRS 9 Finanční nástroje
Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později; použije se retrospektivně
s některými výjimkami. Úprava minulých období není vyžadována a je povolena, pouze pokud jsou
k dispozici informace bez použití zpětného pohledu. Dřívější použití je povoleno.
Tento standard nahrazuje IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování s tím, že nadále platí
výjimka dle IAS 39 pro zajištění reálné hodnoty úrokové angažovanosti účetní jednotky v portfoliu
finančních aktiv nebo finančních závazků a že si účetní jednotky mohou zvolit, zda budou o všech
zajištěních účtovat podle požadavků IFRS 9 nebo nadále podle stávajících požadavků obsažených
v IAS 39.
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Skupina očekává, že standard IFRS 9 nebude mít významný dopad na konsolidovanou účetní
závěrku. Vzhledem k povaze činnosti skupiny a druhům finančních nástrojů, které drží, se
nepředpokládá, že dle IFRS 9 dojde ke změně klasifikace a ocenění finančních nástrojů skupiny.

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Dřívější použití je povoleno.
Tento nový standard poskytuje rámec, který nahrazuje stávající úpravu vykazování výnosů v IFRS.
Účetní jednotky zavedou pětikrokový model s cílem určit v jaký okamžik a v jaké výši výnosy
vykázat. Nový model stanoví, že výnos by měl být zaúčtován v okamžiku, kdy účetní jednotka
převede kontrolu nad zbožím nebo službami na zákazníka, a to ve výši, na jakou bude mít účetní
jednotka dle svého vlastního očekávání nárok. V závislosti na splnění určitých kritérií se výnos
vykáže:


v průběhu času, a to způsobem, který odráží plnění účetní jednotky, nebo



v okamžiku, kdy kontrola nad zbožím nebo službami přejde na zákazníka.

IFRS 15 rovněž stanovuje zásady, které účetní jednotka uplatní s cílem poskytnout uživatelům
účetní závěrky užitečné kvalitativní a kvantitativní informace o povaze, výši, načasování a nejistotě
výnosů a peněžních toků plynoucích ze smlouvy se zákazníkem.
Skupina v současné době posuzuje vliv aplikace IFRS 15 na účetní závěrku.

Objasnění standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
Účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
Novelizace IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky objasňuje tři aspekty standardu (identifikace
závazků ze smluvního plnění, zmocnitel vs zmocněnec, licence) a poskytuje jistou přechodnou úlevu
ohledně modifikovaných smluv či již uzavřených smluv.

IFRS 16 Leasingy
Účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
IFRS 16 specifikuje, jakým způsobem bude jednotka účtující dle IFRS vykazovat, oceňovat,
prezentovat a zveřejňovat leasingy. Standard nabízí jediný účetní model pro nájemce, podle něhož
nájemci musí vykazovat aktiva i závazky u všech leasingů, pokud se nejedná o leasing s dobou
pronájmu 12 měsíců nebo méně a o leasing, kde podkladové aktivum má nízkou hodnotu. Nájemci
i nadále klasifikují leasingy na operativní a finanční, přičemž přístup standardu IFRS 16 k účtování
nájemcem se nijak zásadně neliší od svého předchůdce, standardu IAS 17.
Skupina v současné době posuzuje vliv aplikace IFRS 16 na účetní závěrku.

Novelizace IFRS 10 a IAS 28: Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho
přidruženým či společným podnikem
Účinnost odložená na neurčito. Aplikace v EU zatím pozastavena.
Novelizace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 Investice do přidružených a společných
podniků (2011) objasňuje jak postupovat v případě prodeje či vkladu aktiv investorem do svého
přidruženého či společného podniku, přičemž:


požaduje, aby v účetní závěrce investora byly v plném rozsahu vykázány zisky a ztráty
z prodeje či vkladu aktiv, které tvoří podnik (dle definice standardu IFRS 3 Podnikové
kombinace),



požaduje, aby byly vykázány zisky a ztráty v částečném rozsahu, pokud aktiva netvoří
podnik, tj. zisk nebo ztráta je vykázána do výše podílu nezávislého investora v daném
přidruženém či společném podniku.
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Tato pravidla platí bez ohledu na právní formu transakce, např. bez ohledu na to, zda prodej či
vklad aktiv se týká investora, jež převádí akcie dceřiné společnosti, která drží aktiva (a výsledkem
je ztráta kontroly nad touto dceřinou společností), nebo zda se jedná o přímý prodej těchto aktiv.

Novelizace IFRS 2: Klasifikace a oceňování transakcí s úhradou vázanou na akcie
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
Novelizace IFRS 2 Úhrady vázané na akcie objasňuje standard ve vztahu k účtování o platbách
vázaných na akcie, které jsou hrazeny hotově a zahrnují podmínku o plnění závazku. Dále pak
objasňuje klasifikaci transakcí s úhradou vázanou na akcie, jež vykazují znaky čistého vypořádání, a
zabývá se účtováním úhrad vázaných na akcie, které mění klasifikaci transakce z transakce
vypořádané v hotovosti na transakci vypořádanou kapitálovými nástroji.

Novelizace IAS 40: Převody investic do nemovitostí
Novelizace IAS 40 vyjasňuje, že nemovitý majetek může být převeden z nebo do Investic do
nemovitostí pouze pokud existuje evidentní změna ve využití nemovitého majetku. Ke změně využití
dojde tehdy, pokud nemovitý majetek splní (nebo přestane splňovat) definici investice do
nemovitosti a existuje-li důkaz o změně využití. Změna plánů vedení účetní jednotky, pokud jde o
využití nemovitého majetku, sama o sobě nepředstavuje důkaz o změně využití. Novela dále
upravuje, že nejenom dokončené nemovitosti ale i nemovitosti ve výstavbě nebo v rekonstrukci
mohou být převedeny do investic do nemovitostí, pokud existují evidentní změny ve využití
nemovitostí.
Skupina nepředpokládá, že by tato novela měla dopad na účetní závěrku Skupiny. Tato novela
nebyla zatím schválena k aplikaci v rámci EU.

IFRIC 22: Transakce v cizích měnách a předem hrazené protihodnotě (účinné
pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018)
Interpretace specifikuje, že datem transakce pro účely stanovení spotového směnného kurzu, který
se použije při prvotním zaúčtování souvisejícího aktiva, nákladu nebo příjmu (resp. jeho části) a při
odúčtování nepeněžního aktiva nebo nepeněžního závazku z titulu zálohového plnění, je datum, kdy
účetní jednotka prvotně zaúčtuje nepeněžní aktivum nebo závazek z titulu zálohy. V případě, že se
předem uskuteční více plateb nebo inkas, musí účetní jednotka stanovit datum transakce pro
každou platbu nebo inkaso samostatně.
Skupina nepředpokládá, že by tato novela měla dopad na účetní závěrku Skupiny. Tato interpretace
nebyla zatím schválena k aplikaci v rámci EU.

IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů (vydána Radou pro mezinárodní
účetní standardy IASB 7. června 2017)
Interpretace vysvětluje, jak by se měla vykazovat a oceňovat odložená daň a daňová
pohledávka/závazek ze splatné daně z příjmů, pokud existuje „nejistý daňový postup“ při přípravě
daňového přiznání. Interpretace IFRIC 23 se aplikuje při určení zdanitelného příjmu (daňové ztráty),
daňových základů, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových zápočtů a daňových sazeb,
pokud existuje nejistota související s účtováním o dani z příjmů.
Tato interpretace nebyla zatím schválena k aplikaci v rámci EU.

Roční zdokonalení IFRS – Cyklus 2014 – 2016
V prosinci 2016 vydala IASB soubor tří novel za roky 2014–2016 (IFRS 12, IFRS 1 a IAS 28). Novela
IFRS 12 je závazná od 1. ledna 2017, zbývající dvě novely od 1. ledna 2018. Tyto novely nebyly
dosud schváleny pro aplikaci v EU.
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3.

Nehmotný majetek a goodwill

Nehmotný majetek zahrnuje zejména ocenitelná práva (primárně licence), značky a ochranné známky,
software a goodwill.

Licence a
majetková
práva

Značky a
ochranné
známky

Software

Ostatní
nehmotný
majetek

Goodwill

Celkem

1 138 855

793 644

21 646

84 636

561 937

2 600 718

40

--

55

2

--

97

877

--

2 393

338

--

3 608

77 209

--

3 547

-80 046

--

710

--

--

- 63

--

--

-63

141

2 182

246

109

11 232

13 910

1 217 122

795 826

27 824

5 039

573 169

2 618 980

-8 384

--

-8 295

-493

--

-17 172

- 17 502

--

-4 333

-183

--

-22 018

Vliv přepočtu měn

-9

--

-113

-14

--

-136

Oprávky k úbytkům

--

--

63

--

--

63

-25 895

--

-12 678

-690

--

-39 263

1 130 471

793 644

13 351

84 143

561 937

2 583 546

1 191 227

795 826

15 146

4 349

573 169

2 579 717

2017
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu
2017
Vliv nových akvizic
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 30. červnu
2017
Oprávky
Zůstatek k 1. lednu
2017
Odpisy

Zůstatek k 30. červnu
2017
Zůstatková hodnota
k 1. lednu 2017
Zůstatková hodnota
k 30. červnu 2017
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Licence a
majetková
práva

Značky a
ochranné
známky

Software

Ostatní
nehmotný
majetek

Goodwill

Celkem

4 434

69 267

6 656

3 603

356 564

440 524

1 134 281

724 364

16 772

79 539

205 309

2 160 265

139

--

2 482

1 717

--

4 338

Přeúčtování

--

--

-4 265

-167

--

-4 432

Úbytky

--

--

--

-59

--

-59

Vliv přepočtu měn

1

13

1

3

64

82

1 138 855

793 644

21 646

84 636

561 937

2 600 718

-159

--

-4 429

-321

--

-4 909

-8 225

--

-3 865

-172

--

-12 262

--

--

-1

--

--

-1

-8 384

--

-8 295

-493

--

-17 172

4 275

69 267

2 227

3 282

356 564

435 615

1 130 471

793 644

13 351

84 143

561 937

2 583 546

2016
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu
2016
Vliv nových akvizic
Přírůstky

Zůstatek k 31. prosinci
2016
Oprávky
Zůstatek k 1. lednu
2016
Odpisy
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31. prosinci
2016
Zůstatková hodnota
k 1. lednu 2016
Zůstatková hodnota
k 31. prosinci 2016

K 30 červnu 2017 a k 31. prosinci 2016 byly zástavním právem zatíženy vybrané ochranné známky.
Hodnota
zastavených
ochranných
(k 31. prosinci 2016: 69 280 tis. EUR).

známek

k 30.

červnu

2017

činí

71

462

tis.

EUR

Značky a ochranné známky
30/06/2017
SAZKA a.s.
OPAP S.A.
Celkem

31/12/2016

71 462

69 280

724 364

724 364

795 826

793 644

Goodwill
30/06/2017

31/12/2016

SAZKA a.s.

367 860

356 628

Emma Delta Management Ltd podskupina

205 309

205 309

573 169

561 937

Goodwill celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti, goodwill a testování na snížení
hodnoty
Snížení hodnoty se určuje odhadem zpětně získatelné částky penězotvorné jednotky, k níž se goodwill a
ostatní neodepisovaná aktiva vztahují.
Dlouhodobý nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti, tj. ochranné známky a licence provozovatele
loterií, a goodwill byl předmětem testování na snížení hodnoty na konci předchozího období.
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Pro účely této průběžné zprávy nebyly identifikovány žádné interní ani externí ukazatele snížení hodnoty,
které by mohly vyvolat potřebu aktualizovat toto posouzení.

4.

Dlouhodobý hmotný majetek, investice do nemovitostí

2017

Stroje,
přístroje
a zařízení
- vlastní

Stroje,
přístroje
a
zařízení
- najaté

Ostatní
hmotný
majetek
včetně
nedokonč.
hmotného
majetku

40 195

2 728

186

41 216

Budovy
a
stavby
–
vlastní

Pozemky –
vlastní

Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu
2017

11 352

95 677

Vliv nových akvizic

--

--

1 252

--

37

1 289

Přírůstky

--

179

4 801

--

9 568

14 548

Přeúčtování

--

144

5 455

--

-1 479

4 120

Úbytky

--

--

-311

--

-294

-605

77

599

198

2

67

943

11 429

41 117

14 123

188

49 115

115 972

Zůstatek k 1. lednu
2017

--

-3 094

1 974

-186

-1 856

-3 162

Odpisy

--

-1 501

-873

--

-5 685

-8 059

Přeúčtování

--

--

-4 829

--

--

-4 829

Úbytky

--

--

273

--

227

500

Vliv přepočtu měn

--

-48

-88

-2

--

-138

Zůstatek k 30. červnu
2017

--

-4 643

-3 543

-188

-7 314

-15 688

Zůstatková hodnota
k 1. lednu 2017

11 352

37 101

4 702

--

39 360

92 515

Zůstatková hodnota
k 30. červnu 2017

11 429

36 474

10 580

--

41 801

100 284

Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 30. červnu
2017

Oprávky
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Pozemky
– vlastní

Budovy a
stavby –
vlastní

Stroje,
přístroje
a zařízení
- vlastní

Stroje,
přístroje
a zařízení
- najaté

Ostatní
hmotný
majetek
včetně
nedokonč.
hmotného
majetku

2 423

18 844

4 728

186

1 288

27 469

8 790

17 268

899

--

32 529

59 486

--

3 059

2 064

--

3 790

8 913

139

1 020

43

--

4 387

5 589

Úbytky

--

--

-5 007

--

-779

-5 786

Vliv přepočtu měn

--

4

1

--

1

6

11 352

40 195

2 728

186

41 216

95 677

--

-1 353

-1 851

-186

--

-3 390

Odpisy

--

-1 001

-1 165

--

-2 548

-4 714

Přeúčtování

--

-740

--

--

--

-740

Úbytky

--

--

4 992

--

692

5 684

Vliv přepočtu měn

--

--

-2

--

--

-2

--

-3 094

1 974

-186

-1 856

-3 162

2 423

17 491

2 877

--

1 288

24 079

11 352

37 101

4 702

--

39 360

92 515

2016

Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu 2016
Vliv nových akvizic
Přírůstky
Přeúčtování

Zůstatek k 31. prosinci 2016
Oprávky
Zůstatek k 1. lednu 2016

Zůstatek k 31. prosinci 2016
Zůstatková hodnota
k 1. lednu 2016
Zůstatková hodnota
k 31. prosinci 2016

K 30. červnu 2017 zůstatková hodnota budovy včetně přilehlých pozemků, jež jsou zatíženy zástavním
právem, činí 18 452 tis. EUR (k 31. prosinci 2016: 19 906 tis. EUR).
Najaté stroje, přístroje a zařízení představují především losovací zařízení, která si skupina pořizuje formou
finančního leasingu.
Skupina neeviduje k 30. červnu 2017 ani k 31. prosinci 2016 žádný významný dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek nevykázaný v konsolidovaném výkazu o finanční pozici.
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Investice do nemovitostí
30/06/2017

31/12/2016

898

--

--

1 315

782

-417

1 680

898

Pořizovací cena:
Zůstatek k 1. lednu
Vliv nových akvizic
Přeúčtování
Zůstatek ke konci vykazovaného období
Oprávky:

--

Zůstatek k 1. lednu

42

--

-782

--

-9

42

Zůstatek ke konci vykazovaného období

-749

42

Zůstatková hodnota ke konci vykazovaného období

931

940

Přeúčtování
Odpisy za účetní období

5.

Ostatní dlouhodobé investice a investice vykazované ekvivalenční metodou

Ostatní dlouhodobé investice
30/06/2017

31/12/2016

Majetková účast
(%)

1 755

1 701

GTECH Czech Republic LLC. (1)

63,00 %

1 611

1 561

SALEZA, a.s. (2)

98,10 %

--

--

Ski Pec a.s.

5,40 %

24

23

Sportovní areál Harrachov a.s.

1,90 %

69

67

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.

1,80 %

51

50

Ostatní dlouhodobé investice

1) Skupina má majetkovou účast ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., která představuje podíl 63 %.
Majetková účast ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., klasifikována jako Ostatní dlouhodobá
investice, je oceňována historickou cenou. V roce 2017 nebylo identifikováno žádné snížení hodnoty.
Důvodem pro klasifikaci této majetkové účasti v Ostatních dlouhodobých investicích je, že ač je skupina
většinovým vlastníkem ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., nekontroluje z pozice většinového
vlastníka možnost výplaty dividend a je omezena i převoditelnost jejího vlastnického podílu. Zároveň je
manažerská kontrola této entity delegována na GTECH Corporation.
V souvislosti s majetkovou účastí ve společnosti GTECH Czech Republic LLC. by dne 31. prosince 2022 dle
uzavřené dohody mělo dojít k odkoupení zbývajícího podílu této společnosti, tj. 37 %.
Závazek k odkoupení zbývajícího 37% podílu v GTECH Czech Republic LLC., který plyne z uzavřené dohody
a který byl diskontovaný na současnou hodnotu ve výši 1 927 tis. EUR (k 31. prosinci 2016: 1 852 tis.
EUR), je vykázaný jako dlouhodobý závazek z finančních instrumentů. Nominální hodnota tohoto
finančního závazku činí 2 535 tis. EUR (3 mil. USD).
Skupina se domnívá, že účetní hodnota investice přiměřeně odpovídá reálné hodnotě investice a z toho
důvodu nedošlo u této investice k přecenění.
2) Skupina k 30. červnu 2017 vlastnila 98,10% podíl ve společnosti SALEZA, a.s., vůči které bylo zahájeno
insolvenční řízení na základě vyhlášky Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2011. Právní účinky
tohoto insolvenčního řízení nastaly 17. ledna 2011. Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne
29. března 2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky rozhodnutí nastaly dne 29. března 2011. Na
základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2011 bylo dlužníkovi omezeno právo nakládat
s majetkovou podstatou. Účinky rozhodnutí nastaly dne 3. května 2011. Na základě usnesení Městského
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soudu v Praze ze dne 27. května 2011 bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Účinky
rozhodnutí nastaly dne 30. května 2011.
Investice vykazované ekvivalenční metodou
30/06/2017

31/12/2016

Majetková účast
(%)

510 225

386 082

Medial Beteiligungs-GmbH (3)

29,63 %

72 626

70 308

LTB Beteiligungs GmbH (4)

66,67 %

50 275

50 786

CLS Beteiligungs GmbH (5)

66,67 %

50 231

50 739

LOTTOITALIA S.r.l. (6)

32,50 %

324 618

202 074

Investice vykazované ekvivalenční
metodou

GLORY TECHNOLOGY LTD (7)
NEUROSOFT S.A.(7)

20,00%

--

--

29,53 %

12 475

12 175

Změna v hodnotě investic vykazovaných ekvivalenční metodou zahrnuje navýšení investice vlastníkem,
podíl na výsledku hospodaření společností vykazovaných ekvivalenční metodou a je ponížena o vyplacenou
dividendu.
Aktiva a závazky, výnosy, zisky/ztráty a úplný výsledek hospodaření významných jednotek vykazovaných
ekvivalenční metodou jsou zobrazeny níže.

3) Medial Beteiligungs-GmbH je holdingová společnost s majetkovou účastí v loterním a herním byznysu.
Skupina drží v této společnosti podíl ve výši 29,63%. Společnost je vykazována ekvivalenční metodou.
Medial Beteiligungs-GmbH *)
Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

30/06/2017

31/12/2016

54 398

48 504

5 938

4 021

--

--

-3

-13

Čistá aktiva (100 %)

60 333

52 512

Podíl skupiny (29,63 %)

17 877

15 559

Úpravy reálné hodnoty

54 749

54 749

72 626

70 308

30/06/2017

30/06/2016

Účetní hodnota podílu v přidružené společnosti
Medial Beteiligungs-GmbH *)
Tržby za období

--

Výsledek hospodaření z pokračujících činností (100 %)

11 633

13 144

Úplný výsledek hospodaření celkem (100 %)

11 633

9 019

3 447

2 672

Podíl skupiny na úplném výsledku hospodaření

*) Společnost nepřipravuje účetní závěrku v souladu s IFRS. Sestavení takové účetní závěrky by znamenalo dodatečné
náklady bez relevantního přínosu.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)
4) LTB Beteiligungs GmbH je holdingová společnost s majetkovou účastí v loterním a herním byznysu.
Skupina drží celkový podíl ve výši 66,67 % (41,766 % drží společnost Austrian Gaming Holding a.s. a
24,9 % společnost BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH). Podíly ve společnosti byly pořízeny 7. prosince
2016. Dle svých stanov je společnost oprávněna činit rozhodnutí jen se 100% souhlasem akcionářů. Z toho
důvodů skupina považuje tuto investici jako investici do přidružené společnosti, která se vykazuje metodou
ekvivalence.
LTB Beteiligungs GmbH *)

30/06/2017

31/12/2016

3 620

915

29

3 509

Dlouhodobé závazky

--

--

Krátkodobé závazky

-1

-10

Čistá aktiva (100 %)

3 648

4 414

Podíl skupiny (66,67 %)

2 432

2 943

47 843

47 843

50 275

50 786

30/06/2017

30/06/2016

--

--

Výsledek hospodaření z pokračujících činností (100 %)

2 703

--

Úplný výsledek hospodaření celkem (100 %)

2 703

--

Podíl skupiny na úplném výsledku hospodaření

1 802

--

Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva

Úpravy reálné hodnoty
Účetní hodnota podílu v přidružené společnosti
LTB Beteiligungs GmbH *)
Tržby za období

*) Společnost nepřipravuje účetní závěrku v souladu s IFRS. Sestavení takové účetní závěrky by znamenalo dodatečné
náklady bez relevantního přínosu.

5) CLS Beteiligungs GmbH je holdingová společnost s majetkovou účastí v loterním a herním byznysu. Podíl
ve výši 66,67 % drží společnost BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH a byl pořízen 7. prosince 2016. Dle
svých stanov je společnost oprávněna činit rozhodnutí jen se 75% souhlasem akcionářů. Z toho důvodů
skupina považuje tuto investici jako investici do přidružené společnosti, která se vykazuje metodou
ekvivalence.
CLS Beteiligungs GmbH *)

30/06/2017

31/12/2016

3 620

915

48

3 532

Dlouhodobé závazky

--

--

Krátkodobé závazky

-1

-17

Čistá aktiva (100 %)

3 667

4 430

Podíl skupiny (66,67 %)

2 445

2 953

47 786

47 786

50 231

50 739

30/06/2017

30/06/2016

--

--

Výsledek hospodaření z pokračujících činností (100 %)

2 703

--

Úplný výsledek hospodaření celkem (100 %)

2 703

--

Podíl skupiny na úplném výsledku hospodaření

1 802

--

Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva

Úpravy reálné hodnoty
Účetní hodnota podílu v přidružené společnosti
CLS Beteiligungs GmbH *)
Tržby za období

*) Společnost nepřipravuje účetní závěrku v souladu s IFRS. Sestavení takové účetní závěrky by znamenalo dodatečné
náklady bez relevantního přínosu.

SAZKA Group a.s.
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6) Společnost LOTTOITALIA S.r.l. organizuje a spravuje loterní a herní byznys v Itálii. Skupina ve společnosti
drží podíl ve výši 32,5%, který pořídila 5. května 2016. Společnost je vykazována metodou ekvivalence.
LOTTOITALIA S.r.l.

30/06/2017

31/12/2016

Dlouhodobá aktiva

830 701

765 056

Oběžná aktiva

281 892

56 046

Dlouhodobé závazky

--

--

Krátkodobé závazky

-113 768

-199 337

Čistá aktiva (100 %)

998 825

621 765

Podíl skupiny (32,50 %)

324 618

202 074

--

--

324 618

202 074

30/06/2017

30/06/2016

Úpravy reálné hodnoty
Účetní hodnota podílu v přidružené společnosti
LOTTOITALIA S.r.l.
Tržby za období

180 144

--

Výsledek hospodaření z pokračujících činností (100 %)

89 537

--

Úplný výsledek hospodaření celkem (100 %)

89 537

--

29 100

--

Podíl skupiny na úplném výsledku hospodaření

7) Společnosti GLORY TECHNOLOGY LTD a NEUROSOFT S.A. jsou součástí podskupiny OPAP S.A. Procenta
uvedená v souhrnné tabulce výše představují podíly držené podskupinou OPAP S.A. Společnosti se vykazují
ekvivalenční metodou.

6.

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky

Dlouhodobé pohledávky zahrnují poskytnuté zálohy a kauce, u nichž je doba splatnosti delší než
následujících dvanáct měsíců od rozvahového dne.
30/06/2017

31/12/2016

5 784

7 028

Dlouhodobé poskytnuté zálohy a kauce

881

1 335

Zálohy na penzijní benefity

221

221

4 682

5 472

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva

Ostatní dlouhodobé pohledávky

Ostatní dlouhodobé pohledávky zahrnují dlouhodobé poskytnuté půjčky ve výši 3 045 tis. EUR
(k 31. prosinci 2016: 4 468 tis. EUR).
30/06/2017

31/12/2016

142 647

134 488

9 189

11 801

Pohledávka z titulu daně z přidané hodnoty a jiných daní

24 757

13 622

Krátkodobé pohledávky od zprostředkovatelů

68 927

74 522

Krátkodobé poskytnuté půjčky

10 218

9 280

7 950

11 471

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky z finančních derivátů
Krátkodobé náklady příštích období

1 001

--

20 605

13 792

SAZKA Group a.s.
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7.

Odložená daň

Celkové zvýšení výsledného odloženého daňového závazku ve výši 8 638 tis. EUR je způsobeno
následujícími změnami:
- změna stavu odloženého daňového závazku k zajišťovacímu účetnictví účtovaná proti vlastnímu
kapitálu ve výši 2 181 tis. EUR,
- změna stavu odložené daně ve výkazu zisku a ztrát ve výši 6 246 tis. EUR (viz bod 26),
- z titulu akvizice společnosti Fsázky a.s. odložená daňová pohledávka ve výši 144 tis. EUR
- kurzová ztráta 355 tis. EUR.

8.

Krátkodobá finanční aktiva

Krátkodobá finanční aktiva ve výši 10 218 tis. EUR (k 31. prosinci 2016: 13 606 tis. EUR) zahrnují
pohledávku na základě cashpoolingové smlouvy uzavřené se společností KKCG Structured Finance AG.

9.

Peníze a peněžní ekvivalenty
30/06/2017

31/12/2016

416 858

365 999

17 604

3 242

Bankovní účty

257 864

281 589

Termínované vklady

141 390

81 168

Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze

Skupina má vázanou hotovost ve výši 28 919 tis. EUR (k 31 prosinci 2016: 29 183 tis. EUR) převážně
z důvodu herních jistin, záruk obdržených od zprostředkovatelů, závazků vůči dodavatelům a záruk vůči
úvěrovým institucím.
Skupina
má
k 30.
červnu
2017
(k 31. prosinci 2016: 33 285 tis. EUR).

zastavené

bankovní

účty

ve

výši

32 446

tis.

EUR
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10. Nové akvizice
V prvním pololetí roku 2017 získala skupina podíl v následujících společnostech:
Společnost

Podíl

Datum akvizice

Fsázky a.s.

100%

23. května 2017

99,5%

28. června 2017

Sazka Distribution Vietnam Joint Stock Company

Kupní cena v tis. EUR

Celkem

4 979

Pořízení finančních investic mělo na skupinu následující souhrnný efekt:
Hodnoty vykázané při akvizici
Celkem
Dlouhodobá aktiva

1 754

Oběžná aktiva

5 200

Dlouhodobé závazky

--

Krátkodobé závazky

-1 975

Čistá identifikovatelná aktiva

4 979

Zaplacená protiplnění

4 979

Zaplacená protiplnění, v hotovosti

4 979

Získané peněžní prostředky

-3 098

Čistý odliv hotovosti v roce 2017

-1 881

Hodnoty aktiv a pasiv vykázané při akvizici představují jejich reálné hodnoty.

V roce 2016 skupina získala podíl v následujících společnostech nebo skupinách společností:
Podíl

Datum akvizice

100 %

7. prosince 2016

66,7 %

6. října 2016

IGH Financing a.s.

100 %

28. dubna 2016

Italian Gaming Holding a.s.

100 %

19. února 2016

Kavárna štěstí s.r.o.

100 %

30. května 2016

SAZKA Asia a.s.

100 %

27. července 2016

Sazka Asia Vietnam Company Limited

100 %

29. listopadu 2016

Společnost
BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH
Emma Delta Management Ltd – skupina *)

Celkem

Zaplaceno v tis.
EUR

408 412

*) viz též komentář (3) v bodě 1.3

Nejvýznamnější akvizicí byla akvizice podskupiny Emma Delta Management Ltd, včetně podskupiny OPAP
S.A. Ostatní akvizice byly sloučeny, neboť jsou individuálně nevýznamné.
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Pořízení finančních investic mělo na skupinu následující souhrnný efekt:
Hodnoty vykázané při akvizici

Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Čistá identifikovatelná aktiva a pasiva
Goodwill (bod 5)
Získaný nekontrolní podíl

Podskupina Emma
Delta Management
Ltd

Ostatní
(individuálně
nevýznamné)

Celkem

2 040 640

69 345

2 109 985

390 960

312

391 272

-535 765

--

-535 765

-629 551

-2

-629 553

1 266 284

69 655

1 335 939

205 309

--

205 309

-1 132 836

--

-1 132 836

Zaplacená protiplnění

338 757

69 655

408 412

Zaplacená protiplnění, v hotovosti

107 250

--

174 524

--

2 381

2 381

231 507

--

231 507

-218 161

-312

-218 473

110 911

-66 962

43 949

Protiplnění – část uhrazená v roce 2017
Reálná hodnota dříve držených aktiv – část protiplnění
(bod 9)
Získané peněžní prostředky
Čistý příliv hotovosti v roce 2016

Hodnoty aktiv a pasiv vykázané při akvizici představují jejich reálné hodnoty.
Skupina provedla analýzu akvizičních hodnot prezentovaných ve výše uvedené tabulce k 30. červnu 2017.
Nebyly identifikovány žádné důvody pro aktualizaci akvizičního účetnictví.

11. Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál skupiny se skládá z 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 100 tis. Kč za akcii. V prvním pololetí roku 2017 ani v roce 2016 nedošlo k žádným změnám v
základním kapitálu.
Základní kapitál společnosti je v plné výši splacen.
Kapitálové a ostatní fondy
Kapitálové a ostatní fondy byly v prvním pololetí roku 2017 navýšeny vkladem akcionářů společnosti ve
výši 31 777 tis. EUR (k 30. červnu 2016: navýšeny o 78 151 tis. EUR).

Vliv změn ve vlastnických podílech
Skupina dokoupila v průběhu období 4,82% investorských akcií ve společnosti EMMA DELTA VARIABLE
CAPITAL INVESTMENT COMPANY LTD. Toto navýšení prezentuje zvýšení ekonomického podílu ve
společnosti beze změny kontroly a proto je tato transakce prezentována jako transakce s nekontrolními
podíly.
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Zisk na akcii
Zisk připadající držitelům kmenových akcií (v tis. EUR)

Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií
Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií

2017

2016

45 955

-21 381

45 955

-21 381

Vážený průměr počtu kmenových akcií k 30. červnu 2017
Počet kusů

Váha

Vážený
průměr

Vážený
průměr

20

1

20

20

Kmenové akcie vydané k 1. lednu 2017

--

Nově vydané akcie
Kmenové akcie vydané k 30. červnu 2017

20

1

20

20

Vážený průměr počtu kmenových akcií k 30. červnu 2017

20

1

20

20

Základní zisk na akcii za období (v tis. EUR)

2 298

-1 069

Zředěný zisk na akcii za období (v tis. EUR)

2 298

-1 069

12. Nekontrolní podíly
Nekontrolní podíly skupiny ve výši 1 044 029 tis. EUR (k 31. prosinci 2016: 1 139 164 tis. EUR) se
převážně týkají podskupiny OPAP S.A. a představují 67 % jejího vlastního kapitálu (včetně 33 %
nekontrolního podílu v její dceřiné společnosti HELLENIC LOTTERIES S.A.). Další nekontrolní podíly
představují 33,3 % vlastního kapitálu podskupiny Emma Delta Management Ltd. Dále jsou zohledněny i
nekontrolní podíly z investorských akcií společnosti EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT
COMPANY LTD (přestavující pouze ekonomický podíl bez kontroly).
Níže uvedená tabulka zahrnuje odsouhlasení nekontrolních podílů k 30. červnu 2017:
Ostatní
(individuálně
nevýznamné)

Celkem

57 743

1 044 029

41 749

3 635

45 384

56 616

-2 386

54 230

Podskupina
OPAP S.A.
Aktiva

2 503 113

Závazky

1 048 875

Podskupina – nekontrolní podíl
Čistá aktiva přiřaditelná skupině

36 201
1 418 037

Procento nekontrolního podílu

67,00 %

Vypočtený nekontrolní podíl

950 085

Nekontrolní podíl podskupiny vstupující do
konsolidace
Účetní hodnota nekontrolního podílu
Tržby
Zisk
Ostatní úplný výsledek
Úplný výsledek hospodaření celkem

36 201
986 286
727 692
60 901
60 901

Procento nekontrolního podílu

67,00%

Zisk přiřazený nekontrolnímu podílu
Nekontrolní podíl na zisku podskupiny
vstupující do konsolidace
Úplný výsledek podskupiny přiřazený
nekontrolním podílům

40 804

Čistý příliv/odliv (-) peněz a peněžních
ekvivalentů

945

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)

13. Úvěry a zápůjčky
30/06/2017

31/12/2016

1 070 300

990 296

1 070 300

990 296

30/06/2017

31/12/2016

421 845

292 052

268 056

131 969

Krátkodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky

96 590

85 276

Krátkodobé přijaté úvěry a zápůjčky od spřízněných osob

54 213

56 118

2 986

18 689

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část
Dlouhodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část
Krátkodobá část dlouhodobých bankovních úvěrů a zápůjček

Kontokorenty

Dne 17. března 2017 vydala společnost OPAP S.A. 200 000 kmenových dluhopisů na majitele s nominální
hodnotou 1 000 EUR za dluhopis a splatností v roce 2022. Transakční náklady spojené s emitováním
dluhopisu činily ke konci vykazovaného období 3 726 tis EUR.
Přijaté zápůjčky od spřízněných osob
Skupina vykazovala k 30. červnu 2017 následující zápůjčky přijaté od akcionářů:
Rok
splatnosti

Zůstatek
jistiny
k 30/06/2017

Jistina
splatná
do 1 roku

KKCG AG

2019

40 083

--

40 083

577

40 660

EMMA GAMMA
LIMITED

2019

13 361

--

13 361

192

13 553

53 444

--

53 444

769

54 213

30/06/2017

Celkem

Jistina
Nezaplacené
Celkem
splatná od 1
úroky
zůstatek
roku do 5 let k 30/06/2017 k 30/06/2017

Skupina vykazovala k 31. prosinci 2016 následující zápůjčky přijaté od akcionářů:
Rok
splatnosti

Zůstatek
jistiny
k 31/12/2016

Jistina
splatná
do 1 roku

KKCG AG

2019

38 859

--

38 859

3 230

42 089

EMMA GAMMA
LIMITED

2019

12 953

--

12 953

1 076

14 029

51 812

--

51 812

4 306

56 118

31/12/2016

Celkem

Jistina
Nezaplacené
Celkem
splatná od 1
úroky
zůstatek
roku do 5 let k 31/12/2016 k 31/12/2016

Zápůjčky přijaté od akcionářů jsou podřízeny bankovním úvěrům a jakékoliv předčasné splacení musí být
nejprve schváleno syndikátem bank. Dle smlouvy je zápůjčka splatná v roce 2019, nicméně věřitel může
požádat o předčasné splacení na požádání. Proto je daná zápůjčka klasifikována v konsolidovaném výkazu
o finanční pozici jako krátkodobá.
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14. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
30/06/2017

31/12/2016

278 917

327 418

Krátkodobé obchodní závazky

61 097

82 980

Závazky z nevyplacených výher

75 976

81 726

Závazky z titulu loterní daně

48 537

54 070

Závazky vůči státu (sociální a zdravotní pojištění, jiné daně)

23 100

8 307

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé
závazky

Závazky k zaměstnancům

6 132

7 575

Výnosy příštích období

13 047

9 936

Ostatní krátkodobé závazky

51 028

82 824

Obchodní závazky představují položky vyplývající z běžného provozu skupiny, splatné dle daných
platebních podmínek.
Závazky z obchodních vztahů a ani ostatní závazky nebyly k 30. červnu 2017 ani k 31. prosinci 2016
zajištěny proti měnovému riziku.

15. Rezervy
Krátkodobá rezerva
na jackpoty

Ostatní krátkodobé
rezervy

Celkem

4 760

1 900

6 660

Tvorba

7 602

2 223

9 825

Použití

-4 759

-1 899

-6 658

2

1

3

Zůstatek k 31. prosinci 2016

7 605

2 225

9 830

Zůstatek k 1. lednu 2017

7 605

2 225

9 830

865

64

929

Tvorba

11 255

1 090

12 345

Použití

-7 673

-2 244

-9 917

330

45

375

12 382

1 180

13 562

Krátkodobé rezervy
Zůstatek k 1. lednu 2016

Vliv přepočtu měn

Vliv nových akvizic

Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 30. červnu 2017

Rezerva na jackpot se vytváří kumulativně, dokud není výhry jackpotu dosaženo.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
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Dlouhodobé rezervy
Zůstatek k 1. lednu 2016
Vliv nových akvizic
Tvorba
Použití

Rezerva na soudní
spory

Ostatní dlouhodobé
rezervy

Celkem

--

813

813

35 822

1 854

37 676

645

812

1 457

-45

--

-45

-4 228

--

-4 228

--

1

1

Zůstatek k 31. prosinci 2016

32 194

3 480

35 674

Zůstatek k 1. lednu 2017

32 194

3 480

35 674

16 785

410

17 195

Rozpuštění
Vliv přepočtu měn

Tvorba
Použití
Rozpuštění
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 30. červnu 2017

-81

-160

-241

-4 692

--

-4 692

--

60

60

44 206

3 790

47 996

V roce 2015 byl zaveden dlouhodobý bonusový program. Cílem programu je motivovat management ke
splnění dlouhodobých růstových cílů skupiny. K 30. červnu 2017 byla v této souvislosti vykázána
dlouhodobá rezerva ve výši 3 790 tis. EUR (k 31. prosinci 2016: 3 480 tis. EUR).
Rezerva na soudní spory je tvořena za účelem krytí ztrát z prohraných soudních sporů se třetími stranami,
zprostředkovateli a zaměstnanci vůči Skupině. Informace o významných soudních sporech jsou uvedeny
v bodu 27.

16. Deriváty
K 30. červnu 2017 měla skupina otevřeny následující zajišťovací deriváty:
Splatnost (rok)

Reálná hodnota
k 30/06/2017

2022

642

2017

1 001

Zajišťovací deriváty
Pohledávky ze swapových transakcí –
dlouhodobé
Pohledávky ze swapových transakcí –
krátkodobé
Zajišťovací finanční deriváty celkem

1 643

K 30. červnu 2017 měla skupina otevřeny zajišťovací deriváty zajišťující peněžní toky vyplývající z plateb
úroků dle úvěrových smluv (úrokové swapy).
K 30. červnu 2017 měla skupina otevřeny následující deriváty k obchodování:
Splatnost (rok)

Reálná hodnota
k 30/06/2017

2021

-1 927

Deriváty k obchodování
Závazky z opčních transakcí – dlouhodobé
Finanční deriváty k obchodování
celkem

-1 927

K 30. červnu 2017 měla skupina otevřeny deriváty k obchodování ve formě kupní opce (bod 5).
Všechny finanční deriváty jsou k 30. červnu 2017 vykázány v reálné hodnotě a zařazeny do kategorie
úrovně 2 v hierarchii reálné hodnoty.
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K 31. prosinci 2016 měla skupina otevřeny následující zajišťovací deriváty:
Splatnost (rok)

Reálná hodnota
k 31/12/2016

2022

346

2017

-1 353

Zajišťovací deriváty
Pohledávky ze swapových transakcí –
dlouhodobé
Závazky ze swapových transakcí –
krátkodobé
Zajišťovací finanční deriváty celkem

-1 007

K 31. prosinci 2016 měla skupina otevřeny zajišťovací deriváty zajišťující peněžní toky vyplývající z plateb
úroků dle úvěrových smluv (úrokové swapy).
K 31. prosinci 2016 měla skupina otevřeny následující deriváty k obchodování:
Splatnost (rok)

Reálná hodnota
k 31/12/2016

2021

-1 852

Deriváty k obchodování
Závazky z opčních transakcí – dlouhodobé
Finanční deriváty k obchodování
celkem

-1 852

K 31. prosinci 2016 měla skupina otevřeny deriváty k obchodování ve formě kupní opce (bod 5).
Všechny finanční deriváty jsou k 31. prosinci 2016 vykázány v reálné hodnotě a zařazeny do kategorie
úrovně 2 v hierarchii reálné hodnoty.

17. Zaměstnanecké požitky
Plány definovaných požitků
Dle řeckého pracovního práva mají zaměstnanci nárok na platbu při ukončení zaměstnání v případě
odchodu do důchodu, přičemž se příslušná částka liší dle kompenzace pro zaměstnance a doby
odpracovaných let. Závazek vyplývající z výše uvedeného byl oceněn nezávislou aktuárskou firmou.
Závazek činil k 30. červnu 2017 1 687 tis. EUR (k 31. prosinci 2016: 1 507 tis. EUR).
V březnu 2017 schválilo představenstvo společnosti OPAP S.A. dlouhodobý motivační program založený na
rozdělení části čistého zisku výkonným členům představenstva a klíčovým vedoucím pracovníkům
společnosti při splnění daných cílů. Jedná se o tříletý program, na období 2017-2019.
Cílem programu je:
a) splnění plánu ziskovosti podskupiny OPAP S.A. v daném období a
b) navýšení ceny akcie na Athénské burze „Athens Exchange“.
Maximální možná částka, která může být vyplacena při splnění výše uvedených podmínek je 7 000 tis. EUR
mezi maximální počet 30-ti příjemců. K 30. červnu 2017 činil závazek vztahující se k tomuto programu
1 167 tis. EUR.

18. Tržby
Tržby
Tržby z loterní a sázkové činnosti
Vsazené částky
Výhry
Tržby z ostatních činností

30/06/2017

30/06/2016

828 982

97 317

782 422

89 136

2 349 383

202 086

-1 566 961

-112 950

46 560

8 181
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Nárůst tržeb mezi pololetím 2017 a pololetím 2016 je důsledkem akvizice podskupiny Emma Delta
Management Ltd včetně podskupiny OPAP S.A. k 6. říjnu 2016 (viz bod 10).

19. Ostatní provozní výnosy
30/06/2017

30/06/2016

3 829

361

172

--

22

--

--

290

Výnosy z prodeje operativního pronájmu

360

--

Pokuty a úroky z prodlení

174

10

3 101

61

Ostatní provozní výnosy
Příjmy z dotací
Zisk z prodeje materiálu
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku

Zbylé provozní výnosy

Nárůst ostatních provozních výnosů mezi pololetím 2017 a pololetím 2016 je důsledkem akvizice
podskupiny Emma Delta Management Ltd včetně podskupiny OPAP S.A. k 6. říjnu 2016 (viz bod 10).

20. Spotřeba materiálu a služeb
30/06/2017

30/06/2016

-346 619

-39 542

-37

-72

Spotřeba materiálu a energie

-40 604

-1 334

Poradenské a jiné odborné služby

-24 303

-4 500

Spotřeba materiálu a služeb
Náklady na prodané zboží

Náklady na operativní pronájem

-3 829

-256

Reklamní služby

-32 243

-7 695

Sázkové provize

-7 160

--

-186 410

-11 906

Provize zprostředkovatelům
Odměny systémovým poskytovatelům

-9 136

-8 201

-28 272

-419

Telekomunikační služby

-6 412

-2 890

Ostatní služby

-8 213

-2 269

Náklady výpočetní techniky, softwarové práce

Nejvýznamnější část nákladů se přímo váže k výnosům z loterní a sázkové činnosti.
Nárůst nákladů na spotřebu materiálu a služeb mezi pololetím 2017 a pololetím 2016 je důsledkem
akvizice podskupiny Emma Delta Management Ltd včetně podskupiny OPAP S.A. k 6. říjnu 2016 (viz bod
10).

21. Osobní náklady
30/06/2017

30/06/2016

Osobní náklady

-39 731

-6 382

Mzdové náklady

-31 858

-4 598

-6 814

-1 609

Ostatní sociální náklady

-750

-175

Náklady na penzijní požitky

-309

--

Sociální a zdravotní pojištění

Nárůst osobních nákladů mezi pololetím 2017 a pololetím 2016 je důsledkem akvizice podskupiny Emma
Delta Management Ltd včetně podskupiny OPAP S.A. k 6. říjnu 2016 (viz bod 10).
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22. Odpisy

Odpisy
Odpisy hmotného majetku
Odpisy nehmotného majetku

30/06/2017

30/06/2016

-30 086

-1 058

-8 068

-531

-22 018

-527

Nárůst odpisů mezi pololetím 2017 a pololetím 2016 je důsledkem akvizice podskupiny Emma Delta
Management Ltd včetně podskupiny OPAP S.A. k 6. říjnu 2016 (viz bod 10).

23. Ostatní provozní náklady

Ostatní provozní náklady
Opravy a udržování
Cestovné
Poplatky
Ostatní daně
Loterní daň
Pojistné
Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku
Zbylé provozní náklady

30/06/2017

30/06/2016

-295 557

-25 974

-929

-84

-1 005

-220

-535

-342

-4 854

-3 596

-251 659

-21 345

-270

-30

-55

--

-36 250

-357

Nárůst ostatních provozních nákladů mezi pololetím 2017 a pololetím 2016 je důsledkem akvizice
podskupiny Emma Delta Management Ltd včetně podskupiny OPAP S.A. k 6. říjnu 2016 (viz bod 10).

24. Finanční výnosy a náklady
30/06/2017

30/06/2016

Výnosové úroky

1 510

23

Výnosové úroky z úvěrů

1 504

23

Výnosy z dluhopisů

6

--

Nákladové úroky

-34 084

-9 242

Nákladové úroky

-23 054

-9 242

Úroky a náklady plynoucí z dluhopisů

-11 030

--

302

-36 917

1 587

270

287

40

--

-37 136

12

86

-1 584

-177

-32 272

-46 136

Ostatní zisky / ztráty z finanční oblasti
Zisk z kurzových operací
Výnosy z držby cenných papírů
Ztráta z přecenění finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou přes
výsledovku
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
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Ztráta z přecenění finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou přes výkaz zisku nebo ztráty
představuje změnu reálné hodnoty dlouhodobých finančních aktiv k 30. červnu 2016. Dne 6. října 2016
vstoupila tato aktiva do alokace vstupní ceny (viz bod 10). K datu vstupu do alokace vstupní ceny byla
reálná hodnota těchto aktiv 231 507 tis EUR, z čehož vyplynulo přecenění ve výši 23 371 tis. EUR. Tato
hodnota přecenění je prezentovaná v konsolidované účetní závěrce skupiny SAZKA Group a.s. pro účetní
období končící 31. prosincem 2016 v bodě 24.

25. Podíl na zisku investic vykazovaných ekvivalenční metodou
Podíl na zisku investic vykazovaných ekvivalenční metodou

30/06/2017

30/06/2016

36 451

3 895

Skupina disponuje podstatným vlivem v přidružených společnostech Medial Beteiligungs-GmbH, LTB
Beteiligungs GmbH, CLS Beteiligungs GmbH, LOTTOITALIA S.r.l., GLORY TECHNOLOGY LTD a
NEUROSOFT S.A. (viz bod 5). Pouze NEUROSOFT S.A. je veřejně obchodovatelná společnost.

26. Daň z příjmů
Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů
Odložená daň z příjmů

30/6/2017

30/06/2016

-33 658

-3 625

-27 412

-3 578

-6 246

-47

Odložená daň se vypočítává s použitím platných daňových sazeb, o nichž se předpokládá, že budou platit
i v době, kdy se aktivum bude realizovat nebo závazek vypořádávat. Daňové sazby jsou závislé na
konkrétní zemi a jsou v souladu s místními předpisy.
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za vykazované období k 30. červnu 2017 a upřesnění odhadu
daně za zdaňovací období 2016.

27. Podmíněné závazky
Právní záležitosti
Skupina očekává právní nároky vůči společnosti OPAP S.A., u níž je pravděpodobný negativní výsledek a
z tohoto důvodu byla vytvořena rezerva (viz bod 15), zahrnující úroky, ve výši 44 206 tis. EUR
(k 31. prosinci 2016: 32 194 tis. EUR).
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28. Provozní segmenty
Informace o provozních segmentech jsou vykazovány na základě interních manažerských výkazů a informací poskytovaných hlavním osobám odpovědným za
rozhodování o provozní činnosti v souladu s IFRS 8. Provozní segment představuje samostatnou kategorii her či jiných služeb nabízených společnostmi ve
skupině. Informace za segmenty, které nepředstavují vykazovaný segment, jsou vykázány společně v kategorii „Ostatní nepřiřazené a jiné činnosti“.
Skupina provozuje svou činnost v rámci následujících segmentů: loterie, okamžité loterie, sportovní sázení, videoloterijní terminály (VLT), telekomunikační a
jiné služby.

(a)

Podnikatelské segmenty
Telekomunikační a jiné
služby

Ostatní
nepřiřazené
a jiné
činnosti

9 376

--

--

2 349 383

9 376

--

--

782 422

--

--

44 278

6 079

50 389

-22 125

-47 568

-2 312

--

-1 355

-186 410

-157 001

-26 319

-65 477

-2 813

-49

--

-251 659

-111 889

-22 989

-51 448

-2 054

-44 956

-10 502

-243 838

Odpisy

-12 091

-8 147

-6 827

-1 149

-114

-1 758

-30 086

Zisk/Ztráta z provozních činností

97 965

11 282

18 900

1 048

-841

-7 536

120 818

Informace o segmentech za období končící

Okamžité
loterie

Sportovní
sázení

1 368 263

254 921

716 823

491 996

90 830

190 220

--

32

Provize zprostředkovatelům

-113 050

Loterijní daň
Provozní náklady

30. června 2017

Loterie

VLT

Celkem

Pokračující činnosti
Vsazené částky
Tržby z loterní a sázkové činnosti
Ostatní tržby a ostatní provozní výnosy

Výnosové úroky
Nákladové úroky

1 510

1 510

-34 084

-34 084
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Informace o segmentech za období končící
30. června 2016

Loterie

Okamžité
loterie

Sportovní
sázení

Telekomunikační a jiné
činnosti

Ostatní
nepřiřazené a
jiné činnosti

Celkem

Pokračující činnosti
Vsazené částky

147 890

28 911

25 285

--

--

202 086

76 761

10 757

1 618

--

--

89 136

--

--

--

3 853

4 689

8 542

-8 574

-1 867

-61

--

-1 404

-11 906

Loterijní daň

-18 478

-2 474

-370

-23

--

-21 345

Provozní náklady

-20 595

-3 578

-2 604

-4 754

-7 116

-38 647

-634

-72

-242

-19

-91

-1 058

28 480

2 766

-1 659

-943

-3 922

24 722

Tržby z loterní a sázkové činnosti
Ostatní tržby a ostatní provozní výnosy
Provize zprostředkovatelům

Odpisy
Zisk/Ztráta z provozních činností
Výnosové úroky
Nákladové úroky

23

23

-9 242

-9 242
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(b)

Zeměpisné segmenty
K 30. červnu 2017 Skupina prováděla svou činnost v České republice, Řecku, na Kypru, v Rakousku, Itálii a Vietnamu. V roce 2016 skupina prováděla
svou činnost v České republice, Řecku, na Kypru, v Rakousku a Itálii.

Informace o tržbách, aktivech a
závazcích za období končící
30. červnem 2017
v tis. EUR
Tržby a ostatní provozní výnosy
Segmentová aktiva
Segmentové závazky

Informace o tržbách za období
končící 30. červnem 2016
v tis. EUR
Tržby a ostatní provozní výnosy
Informace o aktivech a závazcích za
období končící 31. prosincem 2016
v tis. EUR
Segmentová aktiva
Segmentové závazky

Česká
republika

Řecko

Kypr

Rakousko

Itálie

Vnitroskupinové
transakce

Vietnam

Celkem

101 756

705 852

42 129

--

--

--

-16 926

832 811

1 551 585

2 650 592

1 941 078

184 619

324 618

414

-2 866 360

3 786 546

839 093

1 053 344

315 885

9

--

350

-134 115

2 074 566

Česká
republika

Řecko

97 838
Česká
republika

Kypr
--

Řecko

Rakousko
--

Kypr

Itálie
--

Rakousko

Vietnam
--

Itálie

-Vietnam

Vnitroskupinové
transakce
-160
Vnitroskupinové
transakce

Celkem
97 678
Celkem

1 301 502

2 832 254

1 908 796

140 775

202 074

--

-2 743 041

3 642 360

701 183

910 929

374 393

9

--

--

-96 522

1 889 992
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29. Spřízněné osoby
Vztahy skupiny se spřízněnými osobami zahrnují vztahy s akcionáři a dalšími osobami, jak je uvádí
následující tabulka. Jsou to:
(1) – Akcionáři a jimi ovládané společnosti
(2) – Klíčoví členové vedení daného subjektu nebo jeho mateřské společnosti
Všechny osoby zahrnuté níže jsou propojené se společností vlivem svých vztahů uvnitř skupiny
KKCG AG. Část z nich je propojena také díky klíčovým členům vedení.
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly realizovány za běžných tržních
podmínek.
(a) Přehled otevřených zůstatků se spřízněnými osobami k 30. červnu 2017 a
k 31. prosinci 2016:

30/06/2017

31/12/2016

Pohledávky

10 381

16 034

Závazky

55 034

59 916

K 30. červnu 2017 představují nejvýznamnější položku závazků přijaté zápůjčky od akcionářů KKCG AG a
Emma Gamma Limited v celkové výši 54 213 tis. EUR (31. prosince 2016: 56 118 tis. EUR), detailně
popsané v bodě 13.
K 30. červnu 2017 jsou nejvýznamnější položkou pohledávek pohledávky za KKCG Structured Finance AG
ve výši 10 218 tis. EUR (31. prosince 2016: 13 606 tis. EUR), jež tvoří krátkodobá finanční aktiva popsaná
v bodě 8.
(b) Přehled transakcí se spřízněnými osobami za období končící 30. června 2017 a
30. června 2016:

Výnosy
Náklady

30/06/2017

30/06/2016

301

1 800

6 527

4 069

K 30. červnu 2017 představují nejvýznamnější položku nákladů úrokové náklady z přijatých půjček od
akcionáře KKCG AG 1 675 tis. EUR (30. června 2016: 2 300 tis. EUR) a spřízněné strany KKCG Structured
Finance AG ve výši 0 tis. EUR (30. června 2016: 1 534 tis. EUR).

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)
(c) Transakce se členy orgánů konsolidovaných společností za období končící 30. června
2017 a 30. června 2016:
Mzdové náklady, bonusy a ostatní osobní náklady členů představenstva, dozorčí rady a výkonného
managementu jsou uvedeny v následující tabulce:
2017
Představenstvo
a dozorčí rada
Mzdové náklady

2016
Výkonný Představenstvo
management
a dozorčí rada

Výkonný
management

--

8 339

--

2 006

38

1 236

--

420

Odměny členům orgánů společnosti

329

--

--

--

Celkem

367

9 575

--

2 426

Sociální a zdravotní pojištění

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2017 (v tisících
EUR)

30. Následné události
Popis následných událostí po 30. červnu 2017:
-

Dne 7. června byla podepsána smlouva o přikoupení 38,19% podílu ve společnosti Neurosoft S.A.,
která patří do podskupiny OPAP S.A. Po dokončení transakce, schválení příslušnými kyperskými
orgány pro hospodářskou soutěž a zaplacení smluvené kupní ceny 34 197 tis. EUR došlo dne
2. srpna 2017 k navýšení podílu v Neurosoft S.A. připadajícího podskupině OPAP S.A. z nynějších
29,53 % na 67,72 %.

-

Dne 29. srpna 2017 byla založena v Moskvě nová společnost SAZKA Group Russia LLC, 100%
dceřiná společnost společnosti SAZKA Group a.s.

-

Skupina podepsala smlouvy o budoucí akvizici dalších podílů ve společnosti Medial BeteiligungsGmbH (investor v Casinos Austria AG). Transakce jsou stále ve fázi jednání a kromě schválení
antimonopolním úřadem podléhají dalším schválením regulatorních úřadů.

Kromě výše uvedených skutečností nedošlo k žádným následným událostem, které by měly významný vliv
na konsolidovanou účetní závěrku k 30. červnu 2017.

Datum:

Podpis statutárního orgánu:

16. října 2017

Pavel Šaroch

Pavel Horák

Člen představenstva

Člen představenstva

3.

AUDITOVANÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA RUČITELE SESTAVENÁ PODLE
MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM
EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2016.
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
SAZKA Group a.s.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti SAZKA
Group a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě mezinárodních standardů
účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládá
z konsolidovaného výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2016, konsolidovaného
výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu
a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2016 a
přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě
1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.
Podle našeho názoru přiložená konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz finanční situace Společnosti k 31. prosinci 2016 a finanční výkonnosti a peněžních
toků za rok končící 31. prosincem 2016 v souladu s mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a
splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se,
že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and
a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185

IČO 49619187
DIČ CZ699001996
ID datové schránky: 8h3gtra

Ostatní informace
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené v konsolidované výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a naši
zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.
Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto
je však součástí našich povinností souvisejících s auditem konsolidované účetní závěrky
seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve
významném (materiálním) nesouladu s konsolidovanou účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu konsolidované účetní závěrky nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí,
zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
•
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou a
•
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální)
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost statutárního orgánu, dozorčí rady Společnosti za konsolidovanou
účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky
podávající věrný a poctivý obraz v souladu s mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování konsolidované účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen
posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v
příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a
použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky, s
výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou
a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech případech v konsolidované účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé konsolidované
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
•
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované
účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože
součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí,
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
•
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího
vnitřního kontrolního systému.
•
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl
v příloze konsolidované účetní závěrky.
•
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
konsolidované účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na
shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě
na informace uvedené v této souvislosti v příloze konsolidované účetní závěrky, a
pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
•
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky,
včetně přílohy, a dále to, zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
•
Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních informacích týkajících
se účetních jednotek nebo podnikatelských činností v rámci skupiny s cílem vyjádřit
výrok ke konsolidované účetní závěrce. Odpovídáme za řízení, dohled a provedení
auditu skupiny. Vyjádření výroku auditora zůstává naší výhradní odpovědností.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v
jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
systému.
Statutární auditor odpovědný za zakázku
Ing. Petr Sikora je statutárním auditorem odpovědným za audit konsolidované účetní
závěrky společnosti SAZKA Group a.s. k 31. prosinci 2016, na jehož základě byla
zpracována tato zpráva nezávislého auditora.
V Praze, dne 10. května 2017

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71

Ing. Petr Sikora
Partner
Evidenční číslo 2001

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka
za rok končící 31. prosincem 2016
sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
ve znění přijatém Evropskou unií

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)
Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Bod přílohy

31.12.2016

31.12.2015

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

5

2 021 609

79 051

Goodwill

5

561 937

356 564

Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a
zařízení)

6

92 515

24 079

Investice do nemovitostí

6

940

--

Ostatní dlouhodobé finanční investice

8

1 701

1 701

Investice účtované ekvivalenční metodou

8

386 082

65 220

9

--

208 148

11

7 028

325

10

12 158

--

3 083 970

735 088

12 883

253

Dlouhodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykazovaná
do zisku nebo ztráty
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Odložená daňová pohledávka
Stálá aktiva celkem

Zásoby
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva

11

134 488

12 580

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů

30

31 414

17

Krátkodobá finanční aktiva

12

13 606

44 979

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

13

365 999

24 627

--

1 968

558 390

84 424

3 642 360

819 512

Aktiva určená k prodeji

7

Oběžná aktiva celkem

Aktiva celkem

Příloha na stranách 10 až 66 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)
Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
(pokračování)

Bod přílohy

31.12.2016

31.12.2015

PASIVA

Vlastní kapitál
Základní kapitál

15

81

81

Vlastní akcie

15

-1 042

--

438 862

189 134

-7 738

-7 770

183 041

126 528

613 204

307 973

1 139 164

289

1 752 368

308 262

990 296

265 521

8 551

1 821

Kapitálové a ostatní fondy
Fond z přepočtu měn
Výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření
za účetní období
Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního
kapitálu společnosti
Nekontrolní podíly

16

Vlastní kapitál celkem

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část

17

Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé rezervy

19

35 674

813

Zaměstnanecké požitky

21

1 507

--

Odložený daňový závazek

10

219 543

8 180

1 255 571

276 335

Dlouhodobé závazky celkem

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část

17

292 052

104 041

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobé závazky

18

327 418

120 831

Závazek z titulu splatné daně z příjmů

30

5 121

3 383

Krátkodobé rezervy

19

9 830

6 660

634 421

234 915

Závazky celkem

1 889 992

511 250

Pasiva celkem

3 642 360

819 512

Krátkodobé závazky celkem

Příloha na stranách 10 až 66 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
hospodaření

Bod
přílohy

Za rok
2016

Za rok
2015

Tržby

22

628 195

192 957

Ostatní provozní výnosy

23

8 998

25 073

637 193

218 030

Pokračující činnosti

Výnosy celkem

Spotřeba materiálu a služeb

24

-260 939

-66 092

Osobní náklady

25

-28 039

-12 193

Odpisy

26

-16 934

-1 940

Ostatní provozní náklady

27

-215 016

-54 397

116 265

83 408

Zisk z provozní činnosti

Výnosové úroky

28

5 733

63

Nákladové úroky

28

-49 286

-15 897

Ostatní zisky z finanční oblasti

28

22 635

24 840

-20 918

9 006

15 890

915

111 237

93 329

-18 962

-8 991

92 275

84 338

Přecenění zajišťovacích derivátů (po zdanění)

-754

484

Pojistně-matematické ztráty (po zdanění)

-179

--

31

2 005

-2 445

--

-3 347

2 489

Úplný výsledek hospodaření za účetní období

88 928

86 827

Výsledek hospodaření připadající na:

92 275

84 338

Držitele vlastního kapitálu společnosti

56 604

84 365

Nekontrolní podíly

35 671

-27

88 928

86 827

Držitele vlastního kapitálu společnosti

53 397

86 889

Nekontrolní podíly

35 531

-62

Finanční výsledek hospodaření
Podíl na zisku investic účtovaných ekvivalenční metodou (po
zdanění)

29

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmů

Výsledek hospodaření za účetní období

30

Položky, které jsou nebo mohou být později
překlasifikovány do zisku nebo ztráty:

Rozdíly z přepočtu měn u zahraničních jednotek
Podíl na ostatním úplném výsledku hospodaření investic
účtovaných ekvivalenční metodou
Ostatní úplný výsledek hospodaření za účetní období (po
zdanění)

Úplný výsledek hospodaření celkem připadající na:

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)

Zisk na akcii

Bod
přílohy

Za rok 2016

Za rok 2015

Základní zisk na akcii (v tisících EUR)

15

2 830

4 218

Zředěný zisk na akcii (v tisících EUR)

15

2 830

4 218

Příloha na stranách 10 až 66 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

SAZKA Group a.s.
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Konsolidovaný výkaz změn
vlastního kapitálu

Bod
přílohy

Zůstatek k 1. lednu 2016
Výsledek hospodaření za rok 2016

Základní
kapitál

Vlastní
akcie

Kapitálové a
ostatní fondy

Výsledek
hospodaření
minulých let a
zisk za účetní
období

81

--

189 134

126 528

-7 770

307 973

289

308 262

--

--

--

56 604

--

56 604

35 671

92 275

Fond
z přepočtu
měn

Vlastní
kapitál
celkem*

Nekontrolní
podíly

Vlastní
kapitál
celkem

Ostatní úplný výsledek hospodaření

--

--

-3 199

-40

32

-3 207

-140

-3 347

Úplný výsledek hospodaření celkem

--

--

-3 199

56 564

32

53 397

35 531

88 928

Transakce s vlastníky účtované přímo do
vlastního kapitálu:
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu

--

-1 042

--

97

--

-945

-3 348

-4 293

Navýšení ostatních kapitálových fondů

--

--

252 927

-72

--

252 855

-255

252 600

Vyplacené dividendy

--

--

--

--

--

--

-25 599

-25 599

Vliv nových akvizic

--

--

--

--

--

--

1 132 836

1 132 836

Vliv změn ve vlastnických podílech

--

--

--

-76

--

-76

-290

-366

Transakce s vlastníky celkem

--

-1 042

252 927

-51

--

251 834

1 103 344

1 355 178

81

-1 042

438 862

183 041

-7 738

613 204

1 139 164

1 752 368

Zůstatek k 31. prosinci 2016

15

*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu společnosti
Příloha na stranách 10 až 66 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.
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Konsolidovaný výkaz změn
vlastního kapitálu

Bod
přílohy

Zůstatek k 1. lednu 2015

Základní
kapitál

Kapitálové a
ostatní fondy

Výsledek
hospodaření
minulých let a
výsledek
hospodaření za
účetní období

81

82 716

59 159

Fond
z přepočtu
měn

Vlastní
kapitál
celkem*

Nekontrolní
podíly

Vlastní
kapitál
celkem

-9 810

132 146

--

132 146
84 338

Výsledek hospodaření za rok 2015

--

--

84 365

--

84 365

-27

Ostatní úplný výsledek hospodaření

--

484

--

2 040

2 524

-35

2 489

Úplný výsledek hospodaření celkem

--

484

84 365

2 040

86 889

-62

86 827

Transakce s vlastníky účtované přímo do
vlastního kapitálu:
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu

--

--

-16 996

--

-16 996

--

-16 996

Navýšení ostatních kapitálových fondů

--

105 934

--

--

105 934

333

106 267

Vliv změn ve vlastnických podílech

--

--

--

--

--

18

18

Transakce s vlastníky celkem

--

105 934

-16 996

--

88 938

351

89 289

81

189 134

126 528

-7 770

307 973

289

308 262

Zůstatek k 31. prosinci 2015

15

*Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu společnosti
Příloha na stranách 10 až 66 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.
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Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích

Bod
přílohy

Za rok 2016

Za rok
2015

92 275

84 338

PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk (+) za účetní období
Úpravy o:
Daň z příjmů

30

18 962

8 991

Odpisy

26

16 934

1 940

Ztráta (+) z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

27

-575

148

--

-36

Zisk (-) z prodeje finančního majetku a ostatní finanční zisky
Zisk (-) z přecenění dlouhodobého majetku, finančních instrumentů a
finančních investic
Čistý úrokový náklad (+)

28

-23 371

-21 606

28

43 553

15 834

Čisté kurzové zisky (-)

28

-365

-1 541

Ostatní finanční zisky (dividendy)

28

-40

-1 295

Badwill

27

--

-25 061

Podíl na zisku jednotek účtovaných ekvivalenční metodou

29

-15 890

-915

262

-18

131 745

60 779

Ostatní nepeněžní operace
Provozní výsledek před změnou pracovního kapitálu a rezerv
Zvýšení (+) rezerv
Zvýšení (-)/ snížení (+) zásob
Zvýšení (-) / snížení (+) pohledávek z obchodních vztahů a ostatních
aktiv
Zvýšeni (+) závazků z obchodních vztahů a jiných závazků

653

213

-9 776

32

46 586

-5 966

-19 097

4 531

150 111

59 589

Zaplacené úroky

-37 936

-11 508

Zaplacená daň z příjmů

-59 799

-1 322

Čistý peněžní tok generovaný z provozní činnosti

52 376

46 759

Peněžní tok generovaný z provozní činnosti

INVESTIČNÍ ČINNOST
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

6

-8 913

-2 286

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Pořízení dceřiných společností a jednotek účtovaných ekvivalenční
metodou (po odečtení nabytých peněžních prostředků)
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

5

-4 338

-2 395

-182 056

-168 705

Přijaté úroky
Přijaté dividendy

28

Zvýšení (-) / snížení (+) krátkodobých finančních aktiv

12

736

10

5 717

107

40

1 295

31 373

-40 852

-157 441

-212 826

Vyplacené dividendy

-25 599

--

Ostatní vklady do vlastního kapitálu

252 600

105 934

Přijaté úvěry a zápůjčky

823 404

74 469

-599 220

-30 344

-4 735

--

446 450

150 059

341 385

-16 008

-13

1 341

Čistý peněžní tok použitý v (-) investiční činnosti
FINANČNÍ ČINNOST

Uhrazené úvěry a zápůjčky
Pořízení vlastních akcií
Čistý peněžní tok generovaný z (+)/ použitý ve (-) finanční
činnosti
Čisté zvýšení (+)/ snížení (-) peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Vliv přepočtu měn
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období

13

24 627

39 294

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
účetního období

13

365 999

24 627

Příloha na stranách 10 až 66 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce
1.

Obecné informace o skupině

1.1.

Charakteristika

SAZKA Group a.s. (původně PUU Czech, a.s.) („společnost“) vznikla 2. dubna 2012 zápisem do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18161. Sídlo společnosti je na Vinohradské
ul. 1511/230, Praha 10, Strašnice, PSČ 100 00, IČ 242 87 814. Společnost byla založena za účelem držby
kapitálových účastí dalších subjektů.
Konsolidační celek SAZKA Group a.s. („skupina”) provozuje loterní a sázkovou činnost v České republice,
Řecku, na Kypru, v Rakousku a Itálii.

1.2.

Předmět činnosti

Hlavním předmětem podnikání skupiny je provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, tj. provozování okamžitých a číselných loterií, sportovních a kurzových sázek
a jiných podobných her.
Kromě loterní a sázkové činnosti provozuje skupina také neloterní podnikatelské aktivity prostřednictvím
obchodních míst a terminálů (např. telekomunikační, platební služby apod.). Dále skupina vyvíjí investiční
aktivity, v rámci kterých jsou postupně kupovány podíly ve společnostech s podobným typem
podnikatelských aktivit.

1.3.

Společnosti ve skupině

Následující tabulka uvádí společnosti, které vstupují do konsolidačního celku SAZKA Group a.s., a podíly
mateřské společnosti na vlastním kapitálu těchto společností.
Jméno společnosti
Mateřská společnost:
SAZKA Group a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA Czech a.s. – podskupina
Dceřiná společnost:
Austrian Gaming Holding a.s. –
podskupina (1)
Dceřiná společnost:
RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED
Dceřiná společnost:
Vitalpeak Limited
Dceřiná společnost:
IGH Financing a.s. – podskupina (2)
Dceřiná společnost:
Emma Delta Management Ltd –
podskupina (3)
Dceřiná společnost:
SAZKA Asia a.s. – podskupina (4)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Česká republika

100 %

100 %

plná

Česká republika

100 %

75 %

plná

Kypr

100 %

100 %

plná

Kypr

100 %

100 %

plná

Česká republika

100 %

--

plná

Kypr

66,7 %

--

plná

Česká republika

100 %

--

plná

(1) K nabytí zbývajícího 25% podílu ve společnosti Austrian Gaming Holding a.s. došlo 17. srpna 2016.
(2) Společnost IGH Financing a.s. se stala součástí konsolidačního celku 28. dubna 2016.
(3) V souladu s IFRS skupina získala skutečnou „de-facto” kontrolu nad společností Emma Delta
Management Ltd vč. jejích dceřiných společností dne 6. října 2016, tj. v den, kdy byl vydán souhlas
nezávislým správním orgánem: HELLENIC GAMING COMMISSION. Všechny další právní a formální
kroky byly zfinalizovány v lednu 2017. Dle pravidel IFRS se však společnost Emma Delta
Management Ltd vč. jejích dceřiných společností stala součástí konsolidačního celku 6. října 2016.
(4) SAZKA Asia a.s. se stala součástí konsolidačního celku 27. července 2016.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)

Podskupina SAZKA Czech
a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
SAZKA Czech a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA FTS a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA a.s. – podskupina
Dceřiná společnost:
SPORTLEASE a.s. (5)
Dceřiná společnost:
Kavárna štěstí s.r.o. (6)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Česká republika

100 %

100 %

plná

Česká republika

100 %

100 %

plná

Česká republika

100 %

--

plná

Česká republika

100 %

--

plná

(5) Společnost SPORTLEASE a.s. byla prodána společností SAZKA a.s. společnosti SAZKA Czech a.s.
dne 22. června 2016.
(6) Kavárna štěstí s.r.o. se stala součástí konsolidačního celku 30. května 2016.
Podskupina SAZKA a.s.
zahrnuje:
Mateřská společnost:
SAZKA a.s.
Dceřiná společnost:
SPORTLEASE a.s. (5)

Podskupina Austrian
Gaming
Holding a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
Austrian Gaming Holding a.s.
Dceřiná společnost:
CAME Holding GmbH – podskupina
Dceřiná společnost:
BAIH Beteiligungsverwaltungs
GmbH – podskupina (7)
Přidružená společnost:
LTB Beteiligungs GmbH (8)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Česká republika

--

100 %

plná

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Rakousko

100 %

100 %

plná

Rakousko

100 %

--

plná

Rakousko

41,766 %

--

ekvivalence

(7) Společnost BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH se stala součástí konsolidačního celku 7. prosince
2016.
(8) Společnost LTB Beteiligungs GmbH se stala součástí konsolidačního celku 7. prosince 2016. Podíl ve
výši 24,9 % je ve vlastnictví společnosti BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH.
Podskupina CAME Holding
GmbH zahrnuje:
Mateřská společnost:
CAME Holding GmbH
Přidružená společnost:
Medial Beteiligungs-GmbH

Podskupina BAIH
Beteiligungsverwaltungs
GmbH zahrnuje:
Mateřská společnost:
BAIH Beteiligungsverwaltungs
GmbH (7)
Přidružená společnost:
CLS Beteiligungs GmbH
Přidružená společnost:
LTB Beteiligungs GmbH

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Rakousko

--

--

plná

Rakousko

29,63 %

29,63 %

ekvivalence

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Rakousko

--

--

plná

Rakousko

66,67 %

--

ekvivalence

Rakousko

24,9 %

--

ekvivalence

SAZKA Group a.s.
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Podskupina IGH Financing
a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
IGH Financing a.s.
Dceřiná společnost:
Italian Gaming Holding a.s. –
podskupina (9)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Česká republika

100 %

--

plná

(9) Společnost Italian Gaming Holding a.s. se stala součástí konsolidačního celku 19. února 2016.
Podskupina Italian Gaming
Holding a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
Italian Gaming Holding a.s.
Přidružená společnost:
LOTTOITALIA S.r.l. (10)

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Itálie

32,5 %

--

ekvivalence

(10) Společnost LOTTOITALIA S.r.l. se stala součástí konsolidačního celku 5. května 2016.

Podskupina Emma Delta
Management zahrnuje:
Mateřská společnost:
Emma Delta Management Ltd (3)
Dceřiná společnost:
EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY LTD –
podskupina

Podskupina EMMA DELTA
VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY LTD
zahrnuje:
Mateřská společnost:
EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY LTD
Dceřiná společnost:
Emma Delta Finance Plc
Dceřiná společnost:
Emma Delta Helenic Holdings
Limited – podskupina

Podskupina Emma Delta
Helenic Holdings Limited
zahrnuje:
Mateřská společnost:
Emma Delta Helenic Holdings
Limited
Dceřiná společnost:
OPAP S.A. – podskupina

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Kypr

--

--

plná

Kypr

100 %

--

plná

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Kypr

--

--

plná

Kypr

100 %

--

plná

Kypr

100 %

--

plná

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Kypr

--

--

plná

Řecko

33 %

--

plná

SAZKA Group a.s.
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Podskupina OPAP S.A.
zahrnuje:

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Řecko

--

--

plná

Kypr

100 %

--

plná

Kypr

100 %

--

plná

Řecko

100 %

--

plná

Kypr

100 %

--

plná

Kypr

100 %

--

plná

Řecko

67 %

--

plná

Řecko

100 %

--

plná

Řecko

100 %

--

plná

Řecko

100 %

--

plná

Kypr

20 %

--

ekvivalence

Řecko

29,53 %

--

ekvivalence

Sídlo
společnosti

Vlastnický
podíl k
31/12/2016

Vlastnický
podíl k
31/12/2015

Metoda
konsolidace

Česká republika

--

--

plná

Vietnam

100 %

--

plná

Mateřská společnost:
OPAP S.A.
Dceřiná společnost:
OPAP CYPRUS LTD
Dceřiná společnost:
OPAP INTERNATIONAL LTD
Dceřiná společnost:
OPAP SERVICES S.A.
Dceřiná společnost:
OPAP SPORTS LTD
Dceřiná společnost:
OPAP INVESTMENT LTD
Dceřiná společnost:
HELLENIC LOTTERIES S.A.
Dceřiná společnost:
TORA DIRECT S.A.
Dceřiná společnost:
HORSE RACES S.A.
Dceřiná společnost:
TORA WALLET S.A.
Přidružená společnost:
GLORY TECHNOLOGY LTD
Přidružená společnost:
NEUROSOFT S.A.

Podskupina SAZKA Asia a.s.
zahrnuje:
Mateřská společnost:
SAZKA Asia a.s. (4)
Dceřiná společnost:
Sazka Asia Vietnam Company
Limited (11)

(11) Dne 29. listopadu 2016 došlo k pořízení společnosti Sazka Asia Vietnam Company Limited.

1.4.

Statutární orgán a dozorčí rada

Složení představenstva k 31. prosinci 2016:
předseda představenstva:

Karel Komárek

člen představenstva:

Jiří Šmejc

člen představenstva:

Pavel Šaroch

člen představenstva:

Pavel Horák

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2016:
předseda dozorčí rady:

Tomáš Porupka

člen dozorčí rady:

Jakub Sokol

člen dozorčí rady:

Irena Doleželová Sokolíková

SAZKA Group a.s.
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1.5.

Akcionáři k 31. prosinci 2016:

KKCG AG

75 %

Sídlo společnosti:
Kapellgasse 21,
6004 Luzern
Švýcarská konfederace

EMMA GAMMA LIMITED
Sídlo společnosti:
Esperidon 12, 4th floor
1087 Nicosia
Kypr

25 %

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)

2.
(a)

Východiska pro sestavení konsolidované účetní závěrky
Prohlášení o shodě
Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém Evropskou Unií.
Skupina nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých účetních standardů;
příloha ke konsolidované účetní závěrce proto neobsahuje odsouhlasení mezi konsolidovanou účetní
závěrkou dle českých účetních standardů a konsolidovanou účetní závěrkou připravenou dle IFRS.
Účetní postupy uvedené v bodě č. 3 této přílohy byly použity při sestavování konsolidované účetní
závěrky za rok končící 31. prosincem 2016 a také při sestavování srovnatelných údajů k 31. prosinci
2015.
Tato konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem společnosti dne 10. května
2017.

(b)

Způsob oceňování
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky
(„going concern“) s použitím metody historických cen, pokud tomu není v účetních postupech
uvedeno jinak.
Skupina důsledně uplatňuje účetní postupy, které jsou popsány dále v textu.

(c)

Funkční a prezentační měna
Funkční měnou společnosti jsou české koruny (Kč), jednotlivé společnosti skupiny mají své vlastní
funkční měny.
K sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS je prezentační měnou Euro („EUR“).
Všechny finanční informace vykázané v Eurech byly zaokrouhleny na celé tisíce („tis. EUR“), není-li
uvedeno jinak.
Částky v konsolidované účetní závěrce byly zaokrouhleny na tisíce EUR. Jakékoli rozdíly mezi
částkami ve finančních výkazech a relevantními částkami v příloze vyplývají ze zaokrouhlení.

(d)

Používání odhadů a předpokladů
Sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje používání určitých kritických
účetních odhadů, které ovlivňují vykazované položky aktiv, pasiv, výnosů a nákladů. Vyžaduje také,
aby vedení skupiny při aplikaci účetních postupů uplatnilo předpoklady založené na vlastním úsudku.
Výsledné účetní odhady se mohou od skutečných hodnot lišit.
Odhady a předpoklady se průběžně revidují. Revize účetních odhadů jsou zohledněny v období,
ve kterém je daný odhad revidován (týká-li se revize odhadu pouze tohoto období), nebo v období
revize a v příštích obdobích (týká-li se revize běžného období i příštích období).
Informace o kritických předpokladech použitých při aplikaci účetních postupů, které měly
nejvýznamnější dopad na částky vykazované v konsolidované účetní závěrce, jsou uvedeny
v následujících bodech přílohy:


Body 3 a 5 – vykázání goodwillu, snížení hodnoty goodwillu, snížení hodnoty nehmotného
majetku s neurčitou dobou užívání a posouzení odhadované životnosti nehmotného
majetku;



Body 3 a 6 – posouzení životnosti pozemků, budov a zařízení;



Bod 6 – vykázání smluv o operativním nájmu terminálů;



Bod 7 – posouzení snížení hodnoty významných aktiv určených k prodeji;



Bod 32 – posouzení právních sporů.

SAZKA Group a.s.
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(e)

Účetní standardy vydané v poslední době
Při sestavení této konsolidované účetní závěrky byly použity následující nové či novelizované
standardy a interpretace, které musejí být poprvé povinně aplikovány pro účetní období začínající
1. lednem 2016 (výčet nezahrnuje nové či novelizované standardy a interpretace týkající se
neziskových společností a organizací působících ve veřejném sektoru, neboť tyto standardy a
interpretace se na skupinu nevztahují).

Novelizace IFRS 11: Účtování o nabytí účastí na společných činnostech
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později; použije se prospektivně.
Dřívější použití je povoleno.
Novelizace IFRS 11 Společná ujednání vyžaduje, aby při účtování o nabytí účastí na společné
činnosti, která tvoří podnik, byly uplatněny příslušné zásady týkající se účtování o podnikových
kombinacích (v souladu s IFRS 3 Podnikové kombinace), a to tímto způsobem:


aplikovat veškeré účetní zásady týkající se podnikových kombinací obsažených v IFRS 3 a
ostatních standardech kromě případů, kdy jsou tyto zásady v rozporu s IFRS 11,



zveřejnit informace požadované standardem IFRS 3 a ostatními standardy upravujícími
podnikové kombinace.

Novelizace se týká jak prvotní akvizice účasti na společné činnosti, tak nabytí další účasti na
společné činnosti (v druhém případě se dříve držené účasti nepřeceňují).
Poznámka: Novelizace je účinná prospektivně na akvizice účastí na společné činnosti, které tvoří
podnik (v souladu s definicí obsaženou v IFRS 3) a které se uskutečnily po začátku prvního období,
ve kterém je novelizace účinná. Částky vykázané u akvizic účastí na společné činnosti uskutečněné
v minulých obdobích se neupravují.

Novelizace IAS 16 a IAS 38: Objasnění přijatelných metod odepisování a
amortizace
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později; použije se prospektivně.
Dřívější použití je povoleno.
Novelizuje IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení a IAS 38 Nehmotná aktiva, a to tímto způsobem:


objasňuje, že u položek pozemků, budov a zařízení není vhodné použít metodu odepisování
založenou na výnosech generovaných z činnosti, která zahrnuje použití těchto aktiv;



zavádí vyvratitelnou domněnku, že v případě nehmotných aktiv není vhodné používat
metody amortizace založené na výnosech generovaných z činnosti, která zahrnuje použití
nehmotného aktiva, přičemž tuto domněnku lze překonat, pouze pokud je nehmotné
aktivum vyjádřeno jako ocenění výnosu nebo pokud spolu výnos a spotřeba ekonomických
užitků nehmotného aktiva úzce souvisí;



dodatečně vysvětluje, že očekávané budoucí snížení prodejní ceny položky, jež byla
vytvořena za použití aktiva, může indikovat, že lze očekávat technologické či obchodní
zastarání aktiva, jež dále může snížit budoucí ekonomické užitky vložené do aktiva.

Novelizace IAS 27: Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později a použije se retrospektivně.
Dřívější použití je povoleno.
Novelizace IAS 27 umožňuje, aby účetní jednotka ve své individuální účetní závěrce použila metodu
ekvivalence při účtování o podílech v dceřiných, přidružených a společných podnicích.
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Roční zdokonalení IFRS - cyklus 2012-2014
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později.
Novelizace následujících standardů:


IFRS 5 — doplňuje pokyny v IFRS 5 o situace, ve kterých účetní jednotka reklasifikuje
aktivum z drženého k prodeji na drženého k distribuci či naopak, a situace, kdy dochází
k ukončení účtování o aktivech držených k distribuci;



IFRS 7 — poskytuje další pokyny k objasnění, zda servisní smlouva i nadále zahrnuje
převáděné aktivum, a také vysvětluje zveřejnění informací o započtení finančních aktiv a
finančních závazků ve zkrácené mezitímní účetní závěrce;



IAS 19 — vysvětluje, že vysoce bonitní korporátní obligace, které se používají při odhadu
diskontované sazby u požitků po skončení pracovního poměru, by měly být ve stejné měně
jako požitky, které mají být vyplaceny;



IAS 34 — objasňuje význam spojení „někde jinde v mezitímní zprávě“ a požaduje uvedení
odkazu.

Novelizace IAS 1: Iniciativa týkající se zveřejnění informací v účetní závěrce
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později. Dřívější použití je povoleno.
Novelizace IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky se věnuje zjištěným překážkám, které
brání jednotkám sestavujícím účetní závěrku využívat při zveřejňování informací v účetní závěrce
úsudek. Novelizace přináší následující změny:


vysvětluje, že informace by neměly být zastírány agregováním informací či poskytováním
nevýznamných informací, neboť kritérium významnosti se týká všech částí účetní závěrky a
dokonce i případů, kdy dle standardu existují specifické požadavky na zveřejnění;



vysvětluje, že seznam řádkových položek v účetní závěrce lze rozdělit či sloučit dle
relevance; poskytuje další pokyny ohledně dílčích součtů v těchto výkazech; a objasňuje, že
podíl účetní jednotky na ostatním úplném výsledku hospodaření přidružených a společných
podniků účtovaných metodou ekvivalence by měl být zveřejněn souhrnně jako jedna
položka na řádku na základě toho, zda bude poté reklasifikován do výkazu zisky a ztráty či
nikoliv;



přináší dodatečné příklady možných způsobů řazení bodů v příloze účetní závěrky s cílem
vyjasnit, že při rozhodování o uspořádání přílohy je nutné vzít v potaz srozumitelnost a
srovnatelnost informací a že body přílohy nemusí být vždy uspořádány dle odstavce 114
standardu IAS 1.

Novelizace IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28: Investiční jednotky: aplikace výjimky
z konsolidace
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později.
Novelizace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních
jednotkách a IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků (2011) se věnuje otázkám
aplikace výjimky z konsolidace u investičních jednotek a objasňuje následující:


Výjimku z požadavku na sestavení konsolidované účetní závěrky pro mateřské společnosti,
které nejsou konečnými mateřskými společnostmi, může uplatnit mateřská společnost, jež
je dceřinou společností investiční jednotky, i když investiční jednotka oceňuje všechny své
dceřiné společnosti reálnou hodnotou.



Dceřiná společnost poskytující služby související s investiční činností mateřské společnosti se
nekonsoliduje, pokud je dceřiná společnost investiční jednotkou.



Při aplikaci metody ekvivalence na přidružené či společné podniky může investor ve formě
neinvestiční jednotky v investiční jednotce zachovat oceňování reálnou hodnotou, jež bylo
přidruženým či společným podnikem aplikováno na ocenění účastí v jejich dceřiných
společnostech.



Investiční jednotka, jež oceňuje všechny své dceřiné společnosti reálnou hodnotou,
zveřejňuje informace o investičních jednotkách v souladu se standardem IFRS 12.
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(f)

Standardy, interpretace a novely vydaných standardů, které byly přijaty do
31. prosince 2016 a které dosud nejsou účinné
IFRS 9 Finanční nástroje
Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později; použije se retrospektivně
s některými výjimkami. Úprava minulých období není vyžadována a je povolena, pouze pokud jsou
k dispozici informace bez použití zpětného pohledu. Dřívější použití je povoleno.
Tento standard nahrazuje IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování s tím, že nadále platí
výjimka dle IAS 39 pro zajištění reálné hodnoty úrokové angažovanosti účetní jednotky v portfoliu
finančních aktiv nebo finančních závazků a že si účetní jednotky mohou zvolit, zda budou o všech
zajištěních účtovat podle požadavků IFRS 9 nebo nadále podle stávajících požadavků obsažených
v IAS 39.
Skupina očekává, že standard IFRS 9 nebude mít významný dopad na konsolidovanou účetní
závěrku. Vzhledem k povaze činnosti skupiny a druhům finančních nástrojů, které drží, se
nepředpokládá, že dle IFRS 9 dojde ke změně klasifikace a ocenění finančních nástrojů skupiny.

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Dřívější použití je povoleno.
Tento nový standard poskytuje rámec, který nahrazuje stávající úpravu vykazování výnosů v IFRS.
Účetní jednotky zavedou pětikrokový model s cílem určit v jaký okamžik a v jaké výši výnosy
vykázat. Nový model stanoví, že výnos by měl být zaúčtován v okamžiku, kdy účetní jednotka
převede kontrolu nad zbožím nebo službami na zákazníka, a to ve výši, na jakou bude mít účetní
jednotka dle svého vlastního očekávání nárok. V závislosti na splnění určitých kritérií se výnos
vykáže:


v průběhu času, a to způsobem, který odráží plnění účetní jednotky, nebo



v okamžiku, kdy kontrola nad zbožím nebo službami přejde na zákazníka.

IFRS 15 rovněž stanovuje zásady, které účetní jednotka uplatní s cílem poskytnout uživatelům
účetní závěrky užitečné kvalitativní a kvantitativní informace o povaze, výši, načasování a nejistotě
výnosů a peněžních toků plynoucích ze smlouvy se zákazníkem.
Skupina v současné době posuzuje vliv aplikace IFRS 15 na účetní závěrku.

Objasnění standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
Účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
Novelizace IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky objasňuje tři aspekty standardu (identifikace
závazků ze smluvního plnění, zmocnitel vs zmocněnec, licence) a poskytuje jistou přechodnou úlevu
ohledně modifikovaných smluv či již uzavřených smluv.

IFRS 16 Leasingy
Účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
IFRS 16 specifikuje, jakým způsobem bude jednotka účtující dle IFRS vykazovat, oceňovat,
prezentovat a zveřejňovat leasingy. Standard nabízí jediný účetní model pro nájemce, podle něhož
nájemci musí vykazovat aktiva i závazky u všech leasingů, pokud se nejedná o leasing s dobou
pronájmu 12 měsíců nebo méně a o leasing, kde podkladové aktivum má nízkou hodnotu. Nájemci
i nadále klasifikují leasingy na operativní a finanční, přičemž přístup standardu IFRS 16 k účtování
nájemcem se nijak zásadně neliší od svého předchůdce, standardu IAS 17.
Skupina v současné době posuzuje vliv aplikace IFRS 16 na účetní závěrku.
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Novelizace IFRS 10 a IAS 28: Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho
přidruženým či společným podnikem
Účinnost odložená na neurčito. Aplikace v EU zatím pozastavena.
Novelizace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 Investice do přidružených a společných
podniků (2011) objasňuje jak postupovat v případě prodeje či vkladu aktiv investorem do svého
přidruženého či společného podniku, přičemž:


požaduje, aby v účetní závěrce investora byly v plném rozsahu vykázány zisky a ztráty
z prodeje či vkladu aktiv, které tvoří podnik (dle definice standardu IFRS 3 Podnikové
kombinace),



požaduje, aby byly vykázány zisky a ztráty v částečném rozsahu, pokud aktiva netvoří
podnik, tj. zisk nebo ztráta je vykázána do výše podílu nezávislého investora v daném
přidruženém či společném podniku.

Tato pravidla platí bez ohledu na právní formu transakce, např. bez ohledu na to, zda prodej či
vklad aktiv se týká investora, jež převádí akcie dceřiné společnosti, která drží aktiva (a výsledkem
je ztráta kontroly nad touto dceřinou společností), nebo zda se jedná o přímý prodej těchto aktiv.

Novelizace IAS 12: Vykázání odložených daňových pohledávek z nerealizovaných
ztrát
Účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
Novelizace IAS 12 Daň z příjmů objasňuje následující aspekty:



Nerealizované ztráty z dluhových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou a oceňovaných
pořizovací cenou pro daňové účely vedou ke vzniku odpočitatelného dočasného rozdílu bez
ohledu na to, zda držitel dluhového nástroje očekává, že zpětně získá účetní hodnotu
dluhového nástroje prodejem či užíváním.



Účetní hodnota aktiva nelimituje odhad možných budoucích zdanitelných zisků.



Odhady budoucích zdanitelných zisků nezahrnují daňové odpočty vyplývající ze zrušení
odpočitatelných dočasných rozdílů.



Účetní jednotka posuzuje odloženou daňovou pohledávku v kombinaci s ostatními
odloženými daňovými pohledávkami. Pokud daňová legislativa omezuje využití daňových
ztrát, účetní jednotka posoudí odloženou daňovou pohledávku v kombinaci s ostatními
odloženými daňovými pohledávkami stejného druhu.

Novelizace IAS 7: Iniciativa týkající se zveřejnění informací v účetní závěrce
Účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
Novelizace IAS 7 Přehled o peněžních tocích požaduje, aby účetní jednotky zveřejňovaly další
informace, které uživatelům účetní závěrky pomohou posoudit změny závazků vyplývající z finanční
činnosti.

Novelizace IFRS 2: Klasifikace a oceňování transakcí s úhradou vázanou na akcie
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Není dosud schváleno
k aplikaci v rámci EU.
Novelizace IFRS 2 Úhrady vázané na akcie objasňuje standard ve vztahu k účtování o platbách
vázaných na akcie, které jsou hrazeny hotově a zahrnují podmínku o plnění závazku. Dále pak
objasňuje klasifikaci transakcí s úhradou vázanou na akcie, jež vykazují znaky čistého vypořádání, a
zabývá se účtováním úhrad vázaných na akcie, které mění klasifikaci transakce z transakce
vypořádané v hotovosti na transakci vypořádanou kapitálovými nástroji.
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3.

Významné účetní postupy

Popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této
konsolidované účetní závěrce a byly použity konsistentně účetními jednotkami v rámci skupiny.

(a)

Způsob konsolidace
i. Podnikové kombinace
Podnikové kombinace jsou účtovány pomocí metody koupě k datu akvizice, což je datum, ke
kterému dojde k postoupení kontroly na skupinu. Kontrola představuje pravomoc ovládat finanční a
provozní aktivity účetní jednotky za účelem získání užitků z jejích aktivit. Při posuzování kontroly
skupina zohledňuje potenciální hlasovací práva, která jsou v současné době uplatnitelná.
Skupina oceňuje goodwill k datu akvizice takto:


reálná hodnota předané protihodnoty; plus



vykázaná částka případných nekontrolních podílů na nabývaném podniku; plus



v případě postupné podnikové kombinace reálná hodnota dříve drženého podílu na
vlastním kapitálu nabývaného podniku; mínus



čistá vykázaná částka (zpravidla reálná hodnota) identifikovatelných nabytých aktiv a
identifikovatelných převzatých závazků.

V případě, že je tento rozdíl negativní, je v hospodářském výsledku okamžitě vykázán přínos
z výhodné koupě.
Předaná protihodnota nezahrnuje částky týkající se vypořádání dříve existujících vztahů. Tyto částky
jsou zpravidla vykázány v hospodářském výsledku.
Transakční náklady (kromě těch, které se týkají emise dluhových či majetkových cenných papírů),
které skupině vzniknou v souvislosti s podnikovou kombinací, jsou účtovány do nákladů v okamžiku
vzniku.
Případný závazek z podmíněné protihodnoty je oceňován reálnou hodnotou k datu akvizice.
V případě, že je podmíněná protihodnota klasifikována jako vlastní kapitál, pak není přeceňována a
o úhradě je účtováno v rámci vlastního kapitálu. Jinak jsou následné změny reálné hodnoty
podmíněné protihodnoty vykazovány v hospodářském výsledku.
Nekontrolní podíly jsou k datu podnikové kombinace zaúčtovány ve výši jejich poměrného podílu na
identifikovatelných čistých aktivech nabývaného podniku, která jsou zpravidla oceněna reálnou
hodnotou.
ii. Dceřiné společnosti
Dceřiné společnosti jsou účetní jednotky, které skupina ovládá. Účetní závěrky dceřiných společností
jsou do konsolidované účetní závěrky začleněny od data, kdy vznikne vztah ovládaného a
ovládajícího, až do data, kdy tento vztah zanikne. Účetní postupy dceřiných společností byly dle
potřeby změněny tak, aby byly v souladu s postupy používanými skupinou.
iii. Ztráta kontroly
Při ztrátě kontroly skupina odúčtuje majetek a závazky dané dceřiné společnosti, případné
nekontrolní podíly a ostatní složky vlastního kapitálu týkající se dané dceřiné společnosti. Přebytek či
schodek vzniklý při ztrátě kontroly je vykázán do hospodářského výsledku. Pokud si skupina
ponechá v dřívější dceřiné společnosti určitý podíl, je tento podíl oceněn reálnou hodnotou k datu,
ke kterému dojde ke ztrátě příslušné kontroly. V závislosti na úrovni ponechaného vlivu je pak
zaúčtován jako podíl účtovaný ekvivalenční metodou nebo jako realizovatelné finanční aktivum.
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iv. Přidružené společnosti a společné podniky (investice vykazované ekvivalenční
metodou
Přidružené společnosti jsou takové jednotky, v nichž má skupina podstatný vliv, ale neovládá jejich
finanční a provozní politiky. Předpokládá se, že podstatný vliv existuje, pokud skupina vlastní 20 až
50 procent hlasovacích práv jiné jednotky. Společné podniky jsou takové jednotky, nad jejichž
činnostmi má skupina společnou kontrolu. Přidružené společnosti a společné podniky se vykazují
ekvivalenční metodou (společnosti vykazované ekvivalenční metodou) a jsou prvotně vykázány
v pořizovacích nákladech. Investice skupiny zahrnuje goodwill identifikovaný při akvizici, snížený
o ztráty ze snížení hodnoty. Konsolidovaná účetní závěrka zahrnuje podíl skupiny na výnosech a
nákladech společností vykazovaných ekvivalenční metodou od data získání podstatného vlivu nebo
společné kontroly do data ztráty podstatného vlivu nebo společné kontroly. Pokud podíl skupiny na
ztrátách přesáhne její podíl na společnosti vykazované ekvivalenční metodou, účetní hodnota tohoto
podílu (včetně dlouhodobých investic) je snížena na nulu a je přerušeno uznávání dalších ztrát
s výjimkou případů, že skupina má povinnost nebo uskutečnila platby ve prospěch společnosti.
v. Akvizice od spřízněných osob (od jednotek pod společnou kontrolou)
Pro podnikové kombinace vyplývající z převodů podílů v jednotkách, které jsou pod kontrolou
akcionáře, který ovládá skupinu, se nepoužije IFRS 3, pokud tyto transakce splňují definici „common
control“ definovanou v IFRS 3.
U tohoto typu transakcí se neprovádí tržní ocenění aktiv k datu akvizice.
Rozdíl mezi cenou pořízení a účetní hodnotou nabytých identifikovatelných aktiv a závazků je v plné
výši zúčtován do vlastního kapitálu k datu akvizice, a proto se goodwill nevykazuje.
vi. Transakce vyloučené při konsolidaci
Vnitroskupinové zůstatky a vnitroskupinové transakce a z nich vyplývající zisky a ztráty nebo
výnosy a náklady se při sestavování konsolidované účetní závěrky vylučují.

(b)

Dlouhodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykazovaná do zisku nebo ztráty
Instrument je klasifikován jako finanční aktivum oceňované reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu,
pokud je držen k obchodování nebo pokud je takto vymezen při prvotním vykázání. Transakční
náklady jsou při prvotním vykázání účtovány do zisku nebo do ztráty. Finanční nástroje oceňované
reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu se oceňují reálnou hodnotou a následné změny v ocenění
jsou vykázány ve finančním výsledku hospodaření.

(c)

Ostatní nederivátová finanční aktiva
Skupina má dále následující finanční aktiva, která nejsou deriváty („nederivátová finanční aktiva“):
pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky.
i. Klasifikace
Pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky jsou nederivátová finanční
aktiva s pevnými či předem určitelnými platbami. Tato aktiva nejsou kótována na aktivním trhu a
nejsou klasifikována jako realizovatelná nebo držená do splatnosti, ani jako aktiva v reálné hodnotě
vykázané do zisku nebo ztráty.
ii. Vykazování
Pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky jsou prvotně zachyceny
k datu jejich vzniku.
iii. Oceňování
Pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky se oceňují amortizovanou
pořizovací cenou s odečtením případných ztrát ze snížení hodnoty.
Při oceňování amortizovanou pořizovací cenou se veškeré rozdíly mezi pořizovací cenou a hodnotou
při splacení vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření po dobu trvání
příslušného aktiva či pasiva, a to za použití efektivní úrokové sazby.
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iv. Odúčtování
Pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky se odúčtují poté, co vyprší
smluvní právo na peněžní toky z daného aktiva nebo poté, co je právo na příjem smluvních
peněžních toků převedeno v rámci transakce, kde dojde k přenesení v zásadě všech rizik a užitků
spojených s vlastnictvím daného aktiva. Jakýkoliv podíl na převáděných finančních aktivech, který
skupina získá nebo si ponechá, se vykáže jako samostatné aktivum či závazek.
v. Vzájemný zápočet finančních aktiv a závazků
Jestliže skupina má právně vymahatelné právo na zápočet vykazovaných částek a transakce se má
vypořádat na netto bázi, pak se finanční aktiva a závazky vzájemně započtou a v konsolidovaném
výkazu finanční pozice se vykáže výsledná čistá částka.

(d)

Nederivátové finanční závazky
Skupina má následující finanční závazky, které nejsou deriváty („nederivátové finanční závazky“):
závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky, úročené úvěry a půjčky, závazky z finančního
leasingu. Tyto finanční závazky se při prvotním zachycení vykazují ke dni vypořádání v reálné
hodnotě zvýšené o veškeré příslušné přímo související transakční náklady, s výjimkou finančních
závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. Následně se pak finanční závazky oceňují
amortizovanou pořizovací cenou za použití efektivní úrokové sazby, s výjimkou finančních závazků
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.
Skupina klasifikuje tu část dlouhodobých úvěrů a půjček, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden rok
vzhledem k datu výkazu o finanční pozici, jako krátkodobou.
Skupina odúčtuje finanční závazek po splnění, zrušení nebo vypršení smluvních povinností.

(e)

Derivátové finanční nástroje
Oddělitelné vložené deriváty
Finanční i nefinanční kontrakty (které samy o sobě nejsou oceněny reálnou hodnotou
prostřednictvím zisku nebo ztráty) jsou podrobeny hodnocení s cílem určit, zda neobsahují vložené
deriváty.
Vložené deriváty se oddělí od hostitelského kontraktu a zaúčtují samostatně tehdy, pokud
ekonomické
charakteristiky
a
rizika
hostitelského
kontraktu
nejsou
úzce
propojeny
s charakteristikami a riziky vloženého derivátu; samostatný nástroj se stejnými náležitostmi jako
vložený derivát by splňoval definici derivátu; a kombinovaný nástroj se neoceňuje reálnou hodnotou
s vykázáním do zisku nebo ztráty.
Změny reálné hodnoty oddělitelných vložených derivátů se ihned zaúčtují do hospodářského
výsledku.

(f)

Zajišťovací deriváty a zajišťovací účetnictví
Skupina používá zajišťovací deriváty (úrokové swapy) sloužící k omezení rizik spojených s volatilitou
budoucích peněžních toků vyplývající ze změny úrokových sazeb v průběhu zajišťovaného období.
Zajišťovací deriváty jsou vykazovány v rozvaze v reálné hodnotě (viz bod č. 4). Kladné reálné
hodnoty derivátu jsou vykázány v aktivech v položce „Krátkodobé pohledávky z finančních
instrumentů". Záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v závazcích v položce „Krátkodobé
závazky z finančních instrumentů."
V souladu s IFRS se skupina rozhodla aplikovat zajišťovací účetnictví pro vykazování dopadu ze
zajištění úrokových rizik. V této souvislosti byl sepsán dokument, který je dokumentací zajišťovacího
vztahu mezi zajišťovanou položkou a zajišťovacím derivátem a obsahuje:


Identifikaci zajišťovaných položek



Identifikaci zajišťovacích derivátů



Vymezení rizika, které je předmětem zajištění



Výpočet efektivity zajištění
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Zajišťovací účetnictví skupina aplikuje, pokud:


zajištění je v souladu se strategií skupiny pro řízení rizik,



v okamžiku uskutečnění
zdokumentován,



očekává se, že zajišťovací vztah bude po dobu jeho trvání efektivní,



efektivita zajišťovacího vztahu je objektivně měřitelná,



zajišťovací vztah je efektivní v průběhu účetního období, což znamená, že změny reálných
hodnot nebo peněžních toků zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku jsou
v rozmezí 80 % až 125 % změn reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovaných
nástrojů odpovídajících zajišťovanému riziku,



v případě zajištění peněžních toků je očekávaná transakce vysoce pravděpodobná
a představuje riziko, že v peněžních tocích dojde ke změnám, které ovlivní zisk nebo ztrátu.

zajišťovací

transakce

je

zajišťovací

vztah

formálně

Skupina aplikuje model zajišťovacího účetnictví pro zajištění rizika variability peněžních toků.
Ze zaúčtovaných aktiv nebo pasiv nebo očekávaných transakcí je efektivní část zajištění (tj. změna
reálné hodnoty zajišťovacího instrumentu z titulu zajišťovaného rizika) zaúčtovaná do ostatního
úplného výsledku hospodaření (součást vlastního kapitálu v položce „Kapitálové a ostatní fondy").
Neefektivní část je zahrnuta v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření.

(g)

Základní kapitál
Kmenové akcie
Kmenové akcie jsou klasifikovány jako vlastní kapitál. Dodatečné náklady přímo přiřaditelné vydání
nových akcií a akciových opcí jiné než v podnikové kombinaci jsou zaúčtovány jako snížení vlastního
kapitálu po zohlednění daňového efektu.

(h)

Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, peníze v bankách a krátkodobé vysoce
likvidní investice včetně termínovaných vkladů s původní splatností nepřesahující tři měsíce od data
pořízení, které jsou vystaveny nevýznamnému riziku změn reálné hodnoty a které skupina používá
při řízení svých krátkodobých závazků. Bankovní účty a vklady, které jsou splatné na požádání a
tvoří nedílnou součást řízení peněžních prostředků skupiny, jsou pro účely přehledu o peněžních
tocích vykázány jako složka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.
Peněžní prostředky s omezenou disponibilitou jsou také součástí peněz a peněžních ekvivalentů. Tyto
peněžní prostředky nemohou být skupinou použity před specifickým okamžikem či událostí
v budoucnu.

(i)

Snížení hodnoty
i. Nefinanční aktiva a investice do dceřiných společností, spoluovládaných účetních
jednotek a přidružených společností
K datu sestavení každé účetní závěrky se prověřuje účetní hodnota investic do dceřiných společností,
spoluovládaných účetních jednotek a přidružených společností a nefinančních aktiv společnosti
kromě odložených daňových pohledávek s cílem zjistit, zda existují objektivní známky, že by mohlo
dojít k snížení hodnoty aktiv. Pokud takové známky existují, provede se odhad zpětně získatelné
částky daného aktiva. V případě goodwillu a nehmotného majetku, který má neurčitou dobu
životnosti nebo který dosud není k dispozici k užívání, se odhad zpětně získatelné částky provádí
přinejmenším každý rok ke stejnému datu.
Zpětně získatelná částka aktiva nebo penězotvorné jednotky je určena reálnou hodnotou sníženou
o náklady na prodej, nebo jeho hodnotou z užívání, je-li vyšší. Pro zjištění hodnoty z užívání jsou
odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu za použití diskontní
sazby před zdaněním, která odráží aktuální tržní ocenění časové hodnoty peněz a rizik specifických
pro dané aktivum.
Pro účely testování na snížení hodnoty se aktiva, která nelze testovat samostatně, sdružují do
nejmenší zjistitelné skupiny aktiv vytvářející příchozí peněžní toky ze stálého užívání, které jsou
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výrazně nezávislé na příchozích peněžních tocích z jiných aktiv nebo skupin aktiv („penězotvorná
jednotka”). Pro účely testování na možné snížení hodnoty u goodwillu se penězotvorné jednotky, ke
kterým byl přiřazen goodwill, seskupí tak, aby úroveň, na níž se provádí testování na snížení
hodnoty, byla nejnižší úrovní, na které se sleduje goodwill pro účely vnitřního výkaznictví. Goodwill
získaný v důsledku podnikové kombinace se přiřadí skupinám penězotvorných jednotek, u nichž se
předpokládá, že budou mít prospěch ze synergického působení dané podnikové kombinace.
Ztráta ze snížení hodnoty se vykáže vždy, když účetní hodnota aktiva nebo jeho penězotvorné
jednotky přesáhne jeho zpětně získatelnou částku. Ztráty ze snížení hodnoty se vykazují
v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření.
Alokace ztrát ze snížení hodnoty vykázaných u penězotvorných jednotek se provádí tak, že se
nejprve sníží účetní hodnota veškerého goodwillu přiděleného těmto jednotkám a poté se sníží účetní
hodnoty ostatních aktiv v rámci jednotky (skupiny jednotek), a to na poměrné bázi.
Ztráta ze snížení hodnoty u goodwillu se neruší. U ostatních aktiv se ztráta ze snížení hodnoty, která
byla vykázána v předchozích obdobích, hodnotí ke každému rozvahovému dni s cílem identifikovat
známky snížení případně zániku této ztráty. Ztráta ze snížení hodnoty se zruší, jestliže dojde ke
změně odhadů použitých ke stanovení zpětně získatelné částky. Zruší se ale jen v takovém rozsahu,
aby účetní hodnota aktiva nepřesáhla účetní hodnotu, která by byla stanovena (s odečtením odpisů),
kdyby nebylo vykázáno žádné snížení hodnoty.
ii. Finanční aktiva (včetně pohledávek z obchodních vztahů a ostatních pohledávek)
K datu sestavení každé účetní závěrky se provádí hodnocení finančních aktiv nevykazovaných
v reálné hodnotě prostřednictvím výkazu o úplném výsledku hospodaření s cílem zjistit, zda
neexistují objektivní důkazy o tom, že došlo ke snížení jejich hodnoty. Ke snížení hodnoty finančního
aktiva dochází tehdy, když objektivní důkazy naznačují, že po počátečním zachycení aktiva nastala
škodní událost s nepříznivým dopadem (který lze spolehlivě odhadnout) na odhadované budoucí
peněžní toky daného aktiva.
Mezi objektivní důkazy snížení hodnoty finančního aktiva lze počítat nesplácení dluhu nebo prodlení
ze strany dlužníka, restrukturalizace pohledávek skupiny za podmínek, o nichž by skupina za
normální situace neuvažovala, signály svědčící o tom, že dlužník či emitent je na pokraji konkurzu,
nebo skutečnost, že pro cenný papír přestal existovat aktivní trh.
Krátkodobé pohledávky se nediskontují. Při stanovení zpětně získatelné částky půjček a pohledávek
se také bere v úvahu úvěruschopnost a hospodářská výkonnost dlužníka a hodnota všech zástavních
práv a záruk od třetích stran.
Ztráta ze snížení hodnoty pohledávky vykazované v amortizované pořizovací ceně se zruší, jestliže
následuje zvýšení zpětně získatelné částky, které lze objektivně spojovat s událostí nastalou po
vykázání ztráty ze snížení hodnoty.

(j)

Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení)
i. Vlastněná aktiva
Položky dlouhodobého hmotného majetku se účtují v pořizovací ceně snížené o oprávky (viz níže)
a ztráty ze snížení hodnoty.
Pořizovací cena zahrnuje výdaje, které lze přímo přiřadit k pořízení daného aktiva.
Jestliže se položka dlouhodobého hmotného majetku skládá z částí majících různou dobu ekonomické
životnosti, pak se tyto jednotlivé části účtují jako samostatné položky (hlavní komponenty)
dlouhodobého hmotného majetku.
ii. Najatá aktiva
Nájmy, při kterých na skupinu přecházejí v podstatě všechna rizika a užitky vlastnictví, se klasifikují
jako finanční leasing. Při finančním leasingu se najatá aktiva vykazují buď v reálné hodnotě, nebo
v současné hodnotě minimálních splátek nájemného (té, která je nižší) k okamžiku vzniku nájmu po
odečtení oprávek (viz níže) a ztrát ze snížení.
Minimální splátky nájemného při finančním leasingu se dělí na finanční poplatek a na platbu snižující
výši závazku, který zbývá k uhrazení. Finanční poplatek se přiřazuje ke každému období v rámci celé
doby nájmu tak, aby výsledkem byla konstantní periodická úroková míra zůstatku zbývajícího
závazku.
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Ostatní nájmy mají charakter operativního leasingu
v konsolidovaném výkazu o finanční pozici skupiny.

a

najatý

majetek

není

vykazován

Platby hrazené v rámci operativního leasingu se v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku
hospodaření vykazují lineárně po dobu trvání nájmu.
Při identifikování leasingových smluv posuzuje skupina i další kritéria definovaná v interpretaci IFRIC
4 – Určení, zda smlouva obsahuje leasing. Skupina zjišťuje, zda smlouva poskytující právo užívat
aktivum splňuje definici leasingu.
iii. Následné výdaje
Následné výdaje se aktivují pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že z určité položky dlouhodobého
hmotného majetku poplynou skupině budoucí ekonomické užitky a že příslušné náklady lze
spolehlivě měřit. Všechny ostatní výdaje včetně nákladů na každodenní servis dlouhodobého
hmotného majetku se vykazují přímo do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku hospodaření.
iv. Odpisy
Odpisy se vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření lineárně po
odhadovanou dobu životnosti dané položky dlouhodobého hmotného majetku. Najatá aktiva se
odepisují buď po dobu nájmu, nebo po dobu životnosti, je-li kratší (pokud není přiměřeně jisté, že do
konce doby nájmu skupina získá k danému aktivu vlastnické právo). Pozemky se neodepisují.
Odhadovaná doba životnosti pro jednotlivé kategorie majetku:


Přístroje a zvláštní technická zařízení

4 - 14 let



Inventář

4 - 14 let



Energetické a hnací stroje a zařízení



Dopravní prostředky



Ostatní stavební objekty



Pracovní stroje a zařízení

4 - 14 let



Budovy a haly

30 - 60 let



Inženýrské sítě

30 - 60 let



Stavební úpravy venkovních povrchů

15 - 30 let

5 - 20 let
6 let
50 let

Způsob odepisování, délka životnosti a zůstatkové hodnoty se na konci každého účetního období
přehodnocují a v případě potřeby se upravují.

(k)

Dlouhodobý nehmotný majetek
i. Goodwill a nehmotný majetek získaný v rámci podnikových kombinací
Goodwill představuje částku, o kterou pořizovací cena akvizice převyšuje reálnou hodnotu podílu
skupiny na čistých identifikovatelných aktivech nabývaného podniku k datu akvizice. Goodwill se
vykazuje jako nehmotný majetek.
Při prvotním zachycení v účetnictví se goodwill oceňuje pořizovací cenou s odečtením kumulativních
ztrát ze snížení hodnoty a každoročně se testuje na snížení hodnoty.
Zisky a ztráty při odprodeji podniku zahrnují i účetní hodnotu goodwillu náležejícího prodanému
podniku.
Nehmotná aktiva získaná při podnikové kombinaci se účtují reálnou hodnotou ke dni akvizice, jde-li
o aktivum, které je oddělitelné nebo vzniklo v důsledku smluvních nebo jiných zákonných práv.
Nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti se neodepisuje a vykazuje se v pořizovací ceně
snížené o ztráty ze snížení hodnoty.
Nehmotný majetek s určitou dobou životnosti se odepisuje po dobu životnosti a vykazuje se
v pořizovací ceně snížené o oprávky (viz níže) a o ztráty ze snížení hodnoty.
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ii. Software a jiný nehmotný majetek
Software a jiný nehmotný majetek nabytý skupinou a mající konečnou (určitou) dobu životnosti se
vykazuje v pořizovací ceně snížené o oprávky (viz níže) a o ztráty ze snížení hodnoty.
Nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti se neodepisuje a místo toho se každoročně testuje
na snížení hodnoty. Doba jeho životnosti se na konci každého období přehodnocuje s cílem zjistit,
zda nastalé události a okolnosti nadále svědčí ve prospěch neurčité doby životnosti.
iii. Následné výdaje
Následné výdaje na nehmotná aktiva jsou aktivovány pouze v případě, že zvyšují budoucí
ekonomické užitky plynoucí z konkrétního aktiva, k němuž se vztahují. Všechny ostatní výdaje jsou
zaúčtovány do výsledku hospodaření v období, ve kterém vznikly.
iv. Odpisy
Odpisy nehmotného majetku kromě goodwillu, ochranných známek a licencí provozovatele loterie se
účtují lineárně do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku hospodaření po dobu odhadované
životnosti, počínaje dnem, kdy dané aktivum bylo zařazeno do užívání.
Odhadované doby životnosti pro běžné a srovnávací období jsou následující:


Software



Majetková práva - ostatní



Distribuční soustava (smlouvy s poskytovateli)



Ochranné známky



Licence provozovatele loterie

2 - 7 let
6 let
20 let
na dobu neurčitou
po dobu platnosti licence

Způsob odepisování, délka životnosti a zůstatkové hodnoty se na konci každého účetního období
přehodnocují a v případě potřeby se upravují.

(l)

Aktiva určená k prodeji
Majetek s významnou zůstatkovou hodnotou, který bude s vysokou pravděpodobností prodán do
jednoho roku od data účetní závěrky, není součástí dlouhodobého majetku a je vykázán
v samostatné položce v rámci oběžných aktiv v reálné hodnotě snížené o náklady spojené
s prodejem nebo v účetní hodnotě, a to vždy v té, která je nižší. Tento majetek není odpisován.

(m) Ostatní dlouhodobé finanční investice
Ostatní dlouhodobé investice nejsou konsolidovány a jsou vykázány v pořizovacích nákladech
snížených o ztrátu ze snížení hodnoty následující po akvizici.

(n)

Zásoby
Zásoby se oceňují na nižší z úrovní nákladů na pořízení a čisté realizovatelné hodnoty. Náklady na
nákup zásob zahrnují cenu pořízení, dovozní cla a jiné daně (kromě těch, které podnik následně
získá zpět od daňových úřadů), dopravu, náklady na manipulaci a ostatní náklady přímo přiřaditelné
pořízení hotových výrobků, materiálu a služeb. Náklady na nákup se snižují o obchodní srážky, slevy
a jiné podobné položky.

(o)

Opravné položky
Opravné položky k majetkovým účtům se tvoří na základě informací získaných zejména při
inventurách a inventarizacích majetku. Opravné položky k pohledávkám se tvoří a ruší v souladu
s vnitřními předpisy.
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(p)

Rezervy
Rezerva se vykáže v konsolidovaném výkazu o finanční pozici, má-li skupina současný právní nebo
mimosmluvní závazek vyplývající z události nastalé v minulosti a je-li pravděpodobné, že si splnění
tohoto závazku vyžádá odliv ekonomických užitků, a je-li možné příslušnou částku spolehlivě
odhadnout.
Rezervy se vykazují v očekávané výši plnění. Dlouhodobé závazky se vykazují jako závazky
v současné hodnotě předpokládané výše jejich plnění, přičemž (má-li diskontování významný vliv) se
jako diskontní sazba použije sazba před zdaněním, která odráží stávající tržní hodnocení časové
hodnoty peněz a rizik specifických pro daný závazek. Částky přírůstků a vlivy změn úrokových sazeb
se vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření ve finančních výnosech nebo
nákladech.
Změny odhadovaných rezerv mohou vzniknout především v důsledku odchylek od původně
odhadovaných nákladů nebo v důsledku změněného data vypořádání nebo změněného rozsahu
příslušného závazku. Změny odhadů se všeobecně vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném
výsledku hospodaření k datu změny daného odhadu. Výše rezerv je průběžně revidována.
Rezerva na jackpot se vytváří vzhledem k tomu, že jackpot (výhra) vzniká kumulativně a převádí se
do následujícího účetního období.

(q)

Zaměstnanecké požitky
Peníze, které skupina musí vyplatit svým zaměstnancům, se vykazují jako krátkodobé závazky
(např. mzdy, sociální zabezpečení, placená dovolená) či dlouhodobé závazky (např. důchodové
požitky, jubilea).
Příspěvky do penzijních plánů definovaných příspěvků se vykazují jako náklady na zaměstnanecké
požitky v období, s nímž věcně i časově souvisejí. Předplacené příspěvky se vykazují jako aktivum
v rozsahu možné náhrady hotovosti či snížení budoucích plateb.
Čistý závazek skupiny z penzijních plánů s definovanými požitky se počítá pro každý penzijní plán
zvlášť jako odhad budoucích požitků, na které mají zaměstnanci nárok, ve vztahu k jejich pracovní
činnosti v běžném období a v minulých obdobích; hodnota závazku se rovná současné hodnotě
závazku z definovaných požitků k rozvahovému dni snížené o reálnou hodnotu aktiv tvořících daných
penzijní plán a minulých nákladů na služby. Odhad výše závazku z definovaných požitků a
souvisejících nákladů se provádí jednou za rok nezávislými pojistně-matematickými experty za
použití přírůstkové metody. Současná hodnota závazku se stanovuje diskontováním odhadovaných
budoucích peněžních toků na úrokovou míru vysoce kvalitních korporátních či státních dluhopisů ve
stejné měně jako závazek s podobnou splatností, nebo na úrokovou míru, která bere v potaz rizika a
splatnost závazku, přičemž tržní postavení takových dluhopisů je slabé. Náklady na penzijní plány
s definovanými požitky se vykazují ve výši odhadů ve výkazu zisku a ztráty v rámci osobních
nákladů. Navíc se pojistně-matematické zisky/(ztráty) vykazují ve výkazu o úplném výsledku
hospodaření.

(r)

Uznání výnosů a účtování o výhrách
Výnosy jsou vykázány v reálné hodnotě obdržené nebo nárokované v rámci běžné podnikatelské
činnosti.
Náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Výnosy jsou sníženy o daň
z přidané hodnoty, odhadované slevy a vratky. Prodeje v rámci skupiny se eliminují. Výše výnosů
se považuje za spolehlivě zjistitelnou, pokud veškeré nevykázané závazky spojené s prodejem jsou
vyřešeny.
Tržby z loterní a sázkové činnosti
Tržby z her se vykazují v čisté výši po odečtení hráčských výher.
Tržby z herních transakcí, ve kterých skupina zaujímá otevřenou pozici vůči hráči, se vykazují po
odečtení hráčských výher vypočítaných na základě herních výsledků. Výnosy ze sázkové činnosti
představují čisté zisky/ztráty ze sázkové činnosti za účetní období plus zisky/ztráty z přecenění
otevřených pozic na konci období.
Obdržené vklady vztahující se k budoucím loterním obdobím jsou zaúčtovány jako výnosy příštích
období („Předplatné číselných loterií“).
Loterní daň, stanovená jako procento (dle legislativy dané země) výnosů z vkladů po odečtení výher
za období, je vykazována na základě vykázaných výnosů po odečtení výher za dané období.
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Ostatní výnosy
Ostatní výnosy se generují z činností, které nepředstavují hlavní podnikatelské aktivity skupiny, a
jsou následující:






(s)

Virtuální mobilní operátor
Dobíjení mobilních telefonů
Prodej vstupenek
Výnosy z provizí
Výnosy z ostatních služeb

Finanční výnosy a náklady
Finanční výnosy zahrnují úrokové výnosy z investovaných finančních prostředků (bankovní úroky,
úroky z poskytnutých úvěrů), výnosy z dividend, zisky z prodeje realizovatelných finančních aktiv,
kurzové zisky, zisky z derivátových nástrojů, které se účtují do výsledku hospodaření, a změny
reálné hodnoty finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do zisku a ztráty.
Finanční náklady zahrnují úrokové náklady na úvěry a půjčky, na finanční leasing, bankovní
poplatky, ztráty z prodeje realizovatelných finančních aktiv, kurzové ztráty, ztráty z derivátových
nástrojů, které se účtují do výsledku hospodaření, a změny reálné hodnoty finančních aktiv v reálné
hodnotě vykázaných do zisku a ztráty.
i. Výnosové úroky
Výnosové úroky jsou účtovány do výsledku hospodaření v okamžiku jejich vzniku s použitím metody
efektivní úrokové míry a zahrnují výnosové úroky z investovaných prostředků (bankovní úroky či
úroky z poskytnutých půjček).
ii. Nákladové úroky
Nákladové úroky jsou účtovány do výsledku hospodaření v okamžiku jejich vzniku s použitím
metody efektivní úrokové míry a zahrnují nákladové úroky z bankovních úvěrů a půjček a
z finančního leasingu.
iii. Zisky a ztráty z finanční oblasti
Zisky a ztráty z finanční oblasti zahrnují především kurzové zisky a ztráty, výnosy z držby cenných
papírů, bankovní poplatky a změny reálné hodnoty finančního majetku oceňovaného reálnou
hodnotou přes zisk nebo ztrátu.

(t)

Daň z příjmů
Daň z příjmů zahrnuje splatnou daň a odloženou daň. Daň z příjmů se vykazuje v konsolidovaném
výkazu o úplném výsledku hospodaření. Splatná daň zahrnuje odhad daně (daňový závazek či
daňová pohledávka) vypočtený ze zdanitelného příjmu či ztráty za běžné období za použití daňových
sazeb platných k rozvahovému dni, jakož i veškeré úpravy splatné daně týkající se minulých let.
Odložená daň se vypočítává s použitím rozvahové metody, která vychází z přechodných rozdílů mezi
účetními hodnotami aktiv a závazků v rozvaze a jejich hodnotami pro daňové účely. Odložená daň
se nevypočítává z přechodných rozdílů u aktiv a závazků, jejichž počáteční vykázání nemá vliv na
účetní ani zdanitelný zisk. Odložená daň se nevykazuje při počátečním vykázání goodwillu.
Výše odložené daně je oceněna daňovými sazbami, u nichž se očekává, že budou použity při
vypořádání přechodných rozdílů, s použitím daňových sazeb platných nebo v zásadě uzákoněných
k rozvahovému dni.
Pohledávky a závazky z odložené daně se vzájemně kompenzují, existuje-li právně vymahatelné
právo na vzájemnou kompenzaci (započtení) splatných daňových pohledávek a závazků a vztahují-li
se k daním z příjmu ukládaným stejným finančním úřadem stejnému daňovému subjektu, případně
různým daňovým subjektům, kde je záměr vypořádat splatné daňové pohledávky a závazky netto
způsobem; daňové pohledávky a závazky se také mohou vzájemně kompenzovat, budou-li
realizovány současně.
Odložená daňová pohledávka se vykazuje pouze tehdy, pokud je pravděpodobné, že budou
k dispozici budoucí zdanitelné zisky, oproti nimž lze dosud neuplatněné daňové ztráty, daňové
dobropisy a odpočitatelné přechodné rozdíly uplatnit. Odložené daňové pohledávky se snižují
v takovém rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že se bude realizovat související daňová úleva.
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(u)

Transakce v cizích měnách
Transakce v cizí měně se přepočítávají na příslušné funkční měny společností ve skupině směnným
kurzem platným k datu transakce. Peněžní aktiva a závazky denominované v zahraniční měně se
k datu účetní závěrky přepočítávají na funkční měnu kurzem platným v daný den. Nepeněžní aktiva
a závazky v cizí měně, které se oceňují reálnou hodnotou k datu pořízení, se přepočítávají na
funkční měnu směnným kurzem k datu stanovení reálné hodnoty. Kurzové rozdíly vzniklé při
přepočtu cizích měn se vykazují ve výkazu zisku a ztráty, a to kromě rozdílů vzniklých při přepočtu
kapitálových nástrojů určených k prodeji, způsobilého finančního závazku určeného k zajištění čisté
investice do zahraničního provozu či zajištění peněžních toků, které se vykazují v ostatním úplném
výsledku hospodaření.
Aktiva a závazky společností s jinou funkční měnou než je prezentační měna skupiny (Euro), včetně
goodwillu a úprav reálné hodnoty vyplývajících při akvizici, jsou přepočteny na prezentační měnu
skupiny, směnným kurzem platným k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady těchto
společností jsou přepočteny na Euro průměrným směnným kurzem za období. Kurzové rozdíly jsou
vykázány v ostatním úplném výsledku hospodaření a ve vlastním kapitálu jako samostatná položka
(fond z přepočtu měn).

(v)

Zisk na akcii
Skupina vykazuje základní ukazatel zisku na akcii (EPS) u svých kmenových akcií. Základní ukazatel
zisku na akcii se vypočte vydělením zisku nebo ztráty připadající držitelům kmenových akcií skupiny
váženým průměrem počtu kmenových akcií v oběhu v průběhu daného období.

(w) Spřízněné osoby
Spřízněná strana je osoba nebo účetní jednotka, která je spřízněná s účetní jednotkou sestavující
konsolidovanou účetní závěrku („vykazující účetní jednotka“).

A) Osoba nebo blízký člen rodiny této osoby jsou spřízněni s vykazující účetní jednotkou, pokud
tato osoba:


vykonává kontrolu či společnou kontrolu nad vykazující účetní jednotkou;



má podstatný vliv na vykazující účetní jednotku; nebo



je členem klíčového vedení vykazující účetní jednotky nebo její mateřské společnosti.

B) Účetní jednotka je spřízněná s vykazující účetní jednotkou, pokud platí některá z těchto
podmínek:
(I)

Účetní jednotka a vykazující účetní jednotka jsou členy téže skupiny (což znamená, že
všechny mateřské, dceřiné a sesterské podniky jsou vzájemně spřízněné).

(II)

Jedna účetní jednotka je přidruženým nebo společným podnikem jiné účetní jednotky
(nebo přidruženým či společným podnikem člena skupiny, jejímž členem je i druhá účetní
jednotka).

(III) Obě účetní jednotky jsou společnými podniky téže třetí strany.
(IV)

Jedna účetní jednotka je společným podnikem třetí účetní jednotky a druhá účetní
jednotka je přidruženým podnikem třetí účetní jednotky.

(V)

Účetní jednotka je plánem požitků po skončení pracovního poměru ve prospěch
zaměstnanců vykazující účetní jednotky, nebo účetní jednotky, která je spřízněna
s vykazující účetní jednotkou. Je-li samotná vykazující účetní jednotka takovýmto plánem,
finančně přispívající zaměstnavatelé jsou rovněž spřízněni s vykazující účetní jednotkou.

(VI)

Účetní jednotka je ovládána nebo spoluovládána osobou uvedenou v bodě (A).

(VII) Osoba uvedená v bodě (I) má podstatný vliv na účetní jednotku nebo je členem klíčového
vedení účetní jednotky (nebo jejího mateřského podniku).
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(x)

Provozní segmenty
Informace o provozních segmentech jsou vykazovány na základě interních manažerských výkazů a
informací poskytovaných hlavním osobám odpovědným za rozhodování o provozní činnosti
v souladu s IFRS 8. Provozní segment představuje samostatnou kategorii her či jiných služeb
nabízených společnostmi ve skupině. Informace za provozní segmenty, které nepředstavují
vykazovaný segment, jsou vykázány společně v kategorii „Ostatní“.

(y)

Nekontrolní podíly
Skupina oceňuje nekontrolní podíly ve výši jejich procentního podílu na identifikovatelných čistých
aktivech.

4.

Stanovení reálné hodnoty
Řada účetních postupů a zveřejňovaných informací skupiny vyžaduje stanovení reálné hodnoty
finančních i nefinančních aktiv a závazků. Reálné hodnoty byly stanoveny pro účely oceňování
a/nebo zveřejňování s použitím níže uvedených metod. Další informace o předpokladech
uplatňovaných při stanovení reálné hodnoty se tam, kde je to vhodné, uvádějí v bodech přílohy,
které se konkrétně týkají daného aktiva či závazku.
Hierarchie reálné hodnoty
Společnost používá následující hierarchii pro určení a vykázání reálné hodnoty finančních nástrojů dle
oceňovacích postupů:


Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo
závazky



Úroveň 2: ostatní postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na
vykázanou reálnou hodnotu a které je možné zjistit, a to buď přímo, nebo nepřímo



Úroveň 3: postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na
vykázanou reálnou hodnotu a tyto vstupní údaje nejsou založeny na zjistitelných tržních
údajích

Reálné hodnoty aktiv (s výjimkou peněžních prostředků na bankovních účtech a hotovosti) a
závazků, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou, jsou stanovovány pomocí postupů dle úrovně 3
hierarchie reálné hodnoty. Reálná hodnota peněžních prostředků na bankovních účtech a hotovosti je
stanovována za použití úrovně 1 hierarchie reálné hodnoty.

(a)

Dlouhodobý nehmotný majetek
Reálná hodnota nehmotného majetku vykazovaného jako výsledek podnikové kombinace vychází
z diskontovaných peněžních toků, o nichž se předpokládá, že poplynou z užívání a případného
prodeje daného majetku.

(b)

Nederivátová finanční aktiva
Reálná hodnota dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů a ostatních pohledávek se odhaduje
jako současná hodnota budoucích peněžních toků, diskontovaných tržní úrokovou sazbou
k rozvahovému dni.
Reálná hodnota u dlouhodobých finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou přes zisk nebo
ztrátu je stanovena na základě hodnoty vlastního kapitálu, který odpovídá reálné hodnotě
podkladového aktiva drženého danou společností, vykázané na straně společnosti, která drží dané
finanční aktivum. Nerealizované zisky a ztráty z přecenění na reálnou hodnotu finančních aktiv jsou
zachyceny přes zisk nebo ztrátu v položce finanční výnosy/náklady.

(c)

Nederivátové finanční závazky
Reálná hodnota stanovovaná pro účely prezentace dlouhodobých závazků z obchodních vztahů se
vypočte na základě současné hodnoty budoucích peněžních toků z jistin a úroků, diskontovaných
tržní úrokovou sazbou k rozvahovému dni. Pro finanční leasing se tržní úroková sazba stanoví podle
podobných leasingových smluv.

(d)

Derivátové finanční závazky
Reálná hodnota úrokových swapů je stanovená na základě přecenění provedeného protistranou
(bankou) k rozvahovému dni (viz bod č. 20).
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5.

Nehmotný majetek a goodwill
Licence a
majetková
práva

Značky a
ochranné
známky

Software

Ostatní
nehmotný
majetek

Goodwill

Celkem

4 434

69 267

6 656

3 603

356 564

440 524

1 134 281

724 364

16 772

79 539

205 309

2 160 265

139

--

2 482

1 717

--

4 338

Přeúčtování

--

--

-4 265

-167

--

-4 432

Úbytky

--

--

--

-59

--

-59

Vliv přepočtu měn

1

13

1

3

64

82

1 138 855

793 644

21 646

84 636

561 937

2 600 718

-159

--

-4 429

-321

--

-4 909

-8 225

--

-3 865

-172

--

-12 262

--

--

-1

--

--

-1

-8 384

--

-8 295

-493

--

-17 172

4 275

69 267

2 227

3 282

356 564

435 615

1 130 471

793 644

13 351

84 143

561 937

2 583 546

Licence a
majetková
práva

Značky a
ochranné
známky

Software

Ostatní
nehmotný
majetek

Goodwill

Celkem

4 434

67 518

5 729

2 134

347 561

427 376

--

--

974

1 421

1

2 396

-113

--

-221

--

--

-334

--

--

20

-20

--

--

113

1 749

154

68

9 002

11 086

4 434

69 267

6 656

3 603

356 564

440 524

-83

--

-3 710

-209

--

-4 002

-88

--

-780

-106

--

-974

Oprávky k úbytkům

15

--

161

--

--

176

Vliv přepočtu měn

-3

--

-100

-6

--

-109

-159

--

-4 429

-321

--

-4 909

4 351

67 518

2 019

1 925

347 561

423 374

4 275

69 267

2 227

3 282

356 564

435 615

2016
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu
2016
Vliv nových akvizic
Přírůstky

Zůstatek k 31. prosinci
2016
Oprávky
Zůstatek k 1. lednu
2016
Odpisy
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31. prosinci
2016
Zůstatková hodnota
k 1.1.2016
Zůstatková hodnota
k 31.12.2016

2015
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu
2015
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31. prosinci
2015
Oprávky
Zůstatek k 1. lednu
2015
Odpisy

Zůstatek k 31. prosinci
2015
Zůstatková hodnota
k 1.1.2015
Zůstatková hodnota
k 31.12.2015
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Nehmotný majetek zahrnuje zejména ocenitelná práva (zejména licence), značky a ochranné známky,
software a goodwill.
K 31. prosinci 2016 a k 31. prosinci 2015 byly zástavním právem zatíženy vybrané ochranné známky.
Hodnota zastavených ochranných známek k 31. prosinci 2016 činí 69 279 tis. EUR (viz bod č. 17).
Nejvýznamnější přírůstky nehmotného majetku v roce 2016 představovala pořízení softwaru pro kontaktní
centra, sportovní sázky a náklady na projekt Digital Entertainment Hub.
Značky a ochranné známky
SAZKA a.s.

31.12.2016

31.12.2015

69 280

69 267

724 364

--

793 644

69 267

31.12.2016

31.12.2015

SAZKA a.s.

356 628

356 564

Emma Delta Management Ltd podskupina

205 309

--

561 937

356 564

OPAP S.A.
Celkem

Goodwill

Goodwill celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti, goodwill a testování na snížení
hodnoty
Skupina provedla v souladu se standardem IAS 36 v roce 2016 testování na snížení hodnoty goodwillu a
dlouhodobých nehmotných aktiv s neurčitou dobou životnosti, tj. ochranných známek a licence
provozovatele loterií. Snížení hodnoty se určuje odhadem zpětně získatelné částky penězotvorné jednotky,
k níž se goodwill a ostatní neodepisovaná aktiva vztahují.
Goodwill
Zpětně získatelná částka se odhaduje prostřednictvím:
a) Metody odhadovaných budoucích peněžních toků (hodnota z užívání). Hodnota z užívání se odvozuje
z prognóz budoucích peněžních toků (tyto prognózy zpracovává a aktualizuje vedení). Diskontní sazby
aplikované na předpokládané peněžní toky se vypočtou jako vážený průměr ceny kapitálu (WACC)
každé penězotvorné jednotky. Výhled peněžních toků je vždy zpracován podle konkrétních
očekávaných provozních výsledků a podle podnikatelského plánu na období 5 let, jež dále pokračuje
perpetuitou, ze které je spočtena tzv. terminální hodnota.
b) Metody tržních násobků (reálná hodnota snížená o náklady spojené s prodejem). Tato metoda vychází
ze srovnání testované společnosti s podobnými společnostmi veřejně obchodovanými v daném období,
přičemž tržní hodnoty jsou základem pro hodnotu podniku (prostřednictvím tržních násobků). Hodnota
podniku je vyjádřena jako násobek EBITDA. Náklady spojené s prodejem se považují za nevýznamné.
Pro testování na snížení hodnoty byly použity následující předpoklady: běžný účastník trhu; 9,75 tržní
násobek EV/EBITDA.
Testování na snížení hodnoty je prováděno každý rok vždy k 31. prosinci. Výsledná realizovatelná hodnota
vypočtená na základě hodnoty z užívání a reálné hodnoty snížené o náklady spojené s prodejem
převyšovala účetní hodnotu celkových aktiv ponížených o provozní krátkodobé závazky, což vedlo
k závěru, že snížení hodnoty předmětných testovaných aktiv není třeba účtovat k 31. prosinci 2016.
Vedení skupiny dále provedlo senzitivní analýzu faktorů vstupujících do výpočtu hodnoty z užívání a
očekávatelné pohyby daných faktorů neindikují snížení účetních hodnot goodwillu a nehmotných aktiv
s neurčitou dobou životnosti.
Ochranné známky
V případě ochranných známek byla použita jako podpůrná metoda pro testování na snížení hodnoty ještě
metoda licenční analogie. Jak již je uvedeno výše, výhled byl zpracován dle podnikatelského plánu na
období 5 let do konce roku 2021 pokračujícího perpetuitou pro účely vypočítání tzv. terminální hodnoty.
Netto licenční poplatky po zdanění byly diskontovány váženým průměrem ceny kapitálu (WACC).
Výsledná diskontovaná hodnota převyšovala účetní hodnotu ochranných známek, což podporovalo závěr,
že snížení hodnoty ochranných známek není třeba účtovat k 31. prosinci 2016. Vedení skupiny dále
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provedlo senzitivní analýzu faktorů vstupujících do výpočtu reálné hodnoty ochranných známek a
očekávatelné pohyby daných faktorů neindikují snížení účetních hodnot ochranných známek.

6.

Dlouhodobý hmotný majetek, investice do nemovitostí

2016

Stroje,
přístroje a
zařízení najaté

Ostatní
hmotný
majetek
včetně
nedokonč.
hmotného
majetku

Celkem

Pozemky vlastní

Budovy a
stavby –
vlastní

Stroje,
přístroje a
zařízení vlastní

2 423

18 844

4 728

186

1 288

27 469

8 790

17 268

899

--

32 529

59 486

--

3 059

2 064

--

3 790

8 913

139

1 020

43

--

4 387

5 589

--

--

-5 007

--

-779

-5 786

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu 2016
Vliv nových akvizic
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Vliv přepočtu měn

--

4

1

--

1

6

11 352

40 195

2 728

186

41 216

95 677

--

-1 353

-1 851

-186

--

-3 390

Odpisy

--

-1 001

-1 165

--

-2 548

-4 714

Přeúčtování

--

-740

--

--

--

-740

Úbytky

--

--

4 992

--

692

5 684

Vliv přepočtu měn

--

--

-2

--

--

-2

--

-3 094

1 974

-186

-1 856

-3 162

2 423

17 491

2 877

--

1 288

24 079

11 352

37 101

4 702

--

39 360

92 515

Zůstatek k 31. prosinci 2016
Oprávky
Zůstatek k 1. lednu 2016

Zůstatek k 31. prosinci 2016
Zůstatková hodnota
k 1.1.2016
Zůstatková hodnota
k 31.12.2016
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2015

Pozemky
- vlastní

Budovy a
stavby –
vlastní

Stroje,
přístroje a
zařízení vlastní

Stroje,
přístroje a
zařízení najaté

Ostatní
hmotný
majetek

Nedokon
čený
hmotný
majetek

Celkem

3 678

18 589

2 785

182

1 203

541

26 978

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. lednu 2015
Přírůstky

--

439

1 795

--

--

52

2 286

-1 337

-663

108

--

--

-421

-2 313

--

--

-49

--

--

-129

-178

82

479

89

4

33

9

694

2 423

18 844

4 728

186

1 236

52

27 469

--

-1 052

-1 224

-182

--

--

-2 458

Odpisy

--

-352

-614

--

--

--

-966

Přeúčtování

--

81

10

--

--

--

91

Oprávky k úbytkům

--

--

14

--

--

--

14

Vliv přepočtu měn

--

-30

-37

-4

--

--

-71

--

-1 353

-1 851

-186

--

--

-3 390

3 678

17 537

1 561

--

1 203

541

24 520

2 423

17 491

2 877

--

1 236

52

24 079

Přeúčtování
Úbytky
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31. prosinci 2015
Oprávky
Zůstatek k 1. lednu 2015

Zůstatek k 31. prosinci 2015
Zůstatková hodnota
k 1.1.2015
Zůstatková hodnota
k 31.12.2015

Nejvýznamnější přírůstky pozemků, budov a zařízení v roce 2016 se zejména týkají technického
zhodnocení vlastních i pronajatých prostor.
K 31. prosinci 2016 zůstatková hodnota budovy včetně přilehlých pozemků, jež jsou zatíženy zástavním
právem (viz bod č. 17), činí 19 906 tis. Eur (2015 – 19 913 tis. Eur).
Najaté stroje, přístroje a zařízení představují především losovací zařízení, která si skupina pořizuje formou
finančního leasingu.
Skupina neeviduje k 31. prosinci 2016 ani k 31. prosinci 2015 žádný významný dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek nevykázaný v konsolidovaném výkazu o finanční pozici.
Investice do nemovitostí
Pořizovací cena:
Zůstatek k 1. lednu 2016
Vliv nových akvizic
Přeúčtování do vlastních aktiv v užívání
Zůstatek k 31. prosinci 2016

-1 315
-417
898

Oprávky:
Zůstatek k 1. lednu 2016
Odpisy za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2016
Zůstatková hodnota k 31. prosinci 2016

-42
42
940
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7.

Aktiva určená k prodeji
31.12.2016

Aktiva určená k prodeji

31.12.2015
1 968

Pozemky

--

1 350

Budovy

--

608

Stroje a zařízení

--

10

K 31. prosinci 2016 skupina nemá aktiva určená k prodeji.
K 31. prosinci 2015 eviduje skupina majetek určený k prodeji ve výši 1 968 tis. Eur. Jedná se o pozemky
v okolí budovy, podpůrné objekty a budovu trafostanice a její vybavení.
Aktiva určená k prodeji k 31. prosinci 2015 byla prodána v lednu 2016. Prodejní cena byla 2 512 tis. Eur.
Návrh na vklad do katastru byl podán dne 15. ledna 2016.

8.

Ostatní dlouhodobé investice a investice účtované ekvivalenční metodou

Ostatní dlouhodobé investice
31.12.2016

31.12.2015

Majetková účast
(%)

1 701

1 701

GTECH Czech Republic LLC. (1)

63,00 %

1 561

1 561

SALEZA, a.s. (3) (2)

Ostatní dlouhodobé investice

98,10 %

--

--

Ski Pec a.s.

5,40 %

23

23

Sportovní areál Harrachov a.s.

1,90 %

67

67

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.

1,80 %

50

50

1) Skupina má majetkovou účast ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., která představuje podíl 63 %.
Majetková účast ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., klasifikována jako Ostatní dlouhodobá
investice, je oceňována historickou cenou. V roce 2016 nebylo identifikováno žádné snížení hodnoty.
Důvodem pro klasifikaci této majetkové účasti v Ostatních dlouhodobých investicích je, že ač je skupina
většinovým vlastníkem ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., nekontroluje z pozice většinového
vlastníka možnost výplaty dividend a je omezena i převoditelnost jejího vlastnického podílu. Zároveň je
manažerská kontrola této entity delegována na GTECH Corporation.
V souvislosti s majetkovou účastí ve společnosti GTECH Czech Republic LLC. by dne 31. prosince 2022 dle
uzavřené dohody mělo dojít k odkoupení zbývajícího podílu této společnosti, tj. 37 %.
Závazek k odkoupení zbývajícího 37% podílu v GTECH Czech Republic LLC., který plyne z uzavřené dohody
a který byl zdiskontovaný na současnou hodnotu ve výši 1 852 tis. Eur (2015: 1 821 tis. Eur), je vykázaný
jako dlouhodobý závazek z finančních instrumentů. Nominální hodnota tohoto finančního závazku činí
2 535 tis. Eur (3 mil. USD).
Skupina se domnívá, že účetní hodnota investice přiměřeně odpovídá reálné hodnotě investice a z toho
důvodu nedošlo u této investice k přecenění.
2) Skupina k 31. prosinci 2016 vlastnila 98,10% podíl ve společnosti SALEZA, a.s., vůči které bylo zahájeno
insolvenční řízení na základě vyhlášky Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2011. Právní účinky
tohoto insolvenčního řízení nastaly 17. ledna 2011. Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne
29. března 2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky rozhodnutí nastaly dne 29. března 2011. Na
základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2011 bylo dlužníkovi omezeno právo nakládat
s majetkovou podstatou. Účinky rozhodnutí nastaly dne 3. května 2011. Na základě usnesení Městského
soudu v Praze ze dne 27. května 2011 bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Účinky
rozhodnutí nastaly dne 30. května 2011.
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Investice účtované ekvivalenční metodou
31.12.2016

31.12.2015

Majetková účast
(%)

386 082

65 220

Medial Beteiligungs-GmbH (3)

29,63 %

70 308

65 220

LTB Beteiligungs GmbH (4)

66,67 %

50 786

--

CLS Beteiligungs GmbH (5)

66,67 %

50 739

--

LOTTOITALIA S.r.l. (6)

32,50 %

202 074

--

GLORY TECHNOLOGY LTD (7)

20,00 %

--

--

NEUROSOFT S.A.(7)

29,53 %

12 175

--

Investice účtované ekvivalenční
metodou*

* Změna v hodnotě investic účtovaných ekvivalenční metodou zahrnuje pořízení investice a podíl na výsledku
hospodaření společností vykazovaných metodou ekvivalence.

Aktiva a závazky, výnosy, zisky/ztráty and úplný výsledek hospodaření významných jednotek účtovaných
metodou ekvivalence jsou zobrazeny níže.

3) Medial Beteiligungs-GmbH je holdingová společnost s majetkovou účastí v loterním a herním byznysu.
Skupina drží v této společnosti podíl ve výši 29,63%. Společnost je účtována ekvivalenční metodou.
Medial Beteiligungs-GmbH *)
Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

31.12.2016

31.12.2015

48 504

34 278

4 021

1 127

--

--

-13

-66

Čistá aktiva (100 %)

52 512

35 339

Podíl skupiny (29,63 %)

15 559

10 471

Úpravy reálné hodnoty

54 749

54 749

70 308

65 220

--

--

Výsledek hospodaření z pokračujících činností (100 %)

26 287

3 089

Úplný výsledek hospodaření celkem (100 %)

18 036

3 089

5 344

915

Účetní hodnota podílů v přidružených společnostech
Tržby za období

Podíl skupiny na úplném výsledku hospodaření

*) Společnost nepřipravuje účetní závěrku v souladu s IFRS. Sestavení takové účetní závěrky by znamenalo dodatečné
náklady bez relevantního přínosu.
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4) LTB Beteiligungs GmbH je holdingová společnost s majetkovou účastí v loterním a herním byznysu.
Skupina drží celkový podíl ve výši 66,67 % (41,766 % drží společnost Austrian Gaming Holding a.s. a
24,9 % společnost BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH). Podíly ve společnosti byly pořízeny 7. prosince
2016. Dle svých stanov je společnost oprávněna činit rozhodnutí jen se 100% souhlasem akcionářů. Z toho
důvodů skupina považuje tuto investici jako investici do přidružené společnosti, která se účtuje metodou
ekvivalence.
LTB Beteiligungs GmbH *)
Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

31.12.2016

31.12.2015

915

--

3 509

--

--

--

-10

--

Čistá aktiva (100 %)

4 414

--

Podíl skupiny (66,67 %)

2 943

--

47 843

--

50 786

--

--

--

Výsledek hospodaření z pokračujících činností (100 %)

394

--

Úplný výsledek hospodaření celkem (100 %)

394

--

Podíl skupiny na úplném výsledku hospodaření

263

--

Úpravy reálné hodnoty
Účetní hodnota podílů v přidružených společnostech
Tržby za období

*) Společnost nepřipravuje účetní závěrku v souladu s IFRS. Sestavení takové účetní závěrky by znamenalo dodatečné
náklady bez relevantního přínosu.

5) CLS Beteiligungs GmbH je holdingová společnost s majetkovou účastí v loterním a herním byznysu. Podíl
ve výši 66,67 % drží společnost BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH a byl pořízen 7. prosince 2016. Dle
svých stanov je společnost oprávněna činit rozhodnutí jen se 75% souhlasem akcionářů. Z toho důvodů
skupina považuje tuto investici jako investici do přidružené společnosti, která se účtuje metodou
ekvivalence.
CLS Beteiligungs GmbH *)
Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

31.12.2016

31.12.2015

915

--

3 532

--

--

--

-17

--

Čistá aktiva (100 %)

4 430

--

Podíl skupiny (66,67 %)

2 953

--

47 786

--

50 739

--

--

--

Výsledek hospodaření z pokračujících činností (100 %)

394

--

Úplný výsledek hospodaření celkem (100 %)

394

--

Podíl skupiny na úplném výsledku hospodaření

263

--

Úpravy reálné hodnoty
Účetní hodnota podílů v přidružených společnostech
Tržby za období

*) Společnost nepřipravuje účetní závěrku v souladu s IFRS. Sestavení takové účetní závěrky by znamenalo dodatečné
náklady bez relevantního přínosu.
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6) Společnost LOTTOITALIA S.r.l. organizuje a spravuje loterní a herní byznys v Itálii. Skupina ve společnosti
drží podíl ve výši 32,5%, který pořídila 5. května 2016. Společnostu je účtována metodou ekvivalence.
LOTTOITALIA S.r.l.

31.12.2016

31.12.2015

765 056

--

56 046

--

Dlouhodobé závazky

--

--

Krátkodobé závazky

-199 337

--

Čistá aktiva (100 %)

621 765

--

Podíl skupiny (32,50 %)

202 074

--

--

--

202 074

--

Tržby za období

37 446

--

Výsledek hospodaření z pokračujících činností (100 %)

21 767

--

Úplný výsledek hospodaření celkem (100 %)

21 767

--

7 074

--

Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva

Úpravy reálné hodnoty
Účetní hodnota podílů v přidružených společnostech

Podíl skupiny na úplném výsledku hospodaření

7) Společnosti GLORY TECHNOLOGY LTD a NEUROSOFT S.A. jsou součástí podskupiny OPAP S.A. Procenta
uvedená v tabulce výše představují podíly držené podskupinou OPAP S.A. Společnosti se účtují
ekvivalenční metodou.

9.

Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes zisk nebo
ztrátu

Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes
zisk nebo ztrátu

31.12.2016

31.12.2015

--

208 148

Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu představují držené investiční
podíly skupiny ve společnosti s ručením omezeným („International Variable Capital Company“ – forma
společnosti dle Kyperského práva) prostřednictvím společností Vitalpeak Limited a RUBIDIUM HOLDINGS
LIMITED.
V důsledku akvizice společnosti Emma Delta Management Ltd včetně podskupiny OPAP S.A. se tato aktiva
stala součástí alokace kupní ceny jako dříve držená aktiva (viz bod č. 14).
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10. Odložené daňové pohledávky a závazky
K 31. prosinci 2016 a k 31. prosinci 2015 byly vykázány následující odložené daňové pohledávky a závazky a jejich meziroční změny:
31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

Pohledávky
Odložená daňová pohledávka (+)/ závazek (-)
Dlouhodobý majetek
Krátkodobé rezervy
Přecenění zajišťovacích derivátů
Úvěry a půjčky
Jiné závazky a zaměstnanecké benefity
Ostatní dočasné rozdíly

31.12.2015

31.12.2016

Závazky

31.12.2015
Netto

12 158

--

-219 543

-8 180

-207 385

-8 180

--

--

-229 539

-9 642

-229 539

-9 642

11 252

1 434

--

--

11 252

1 434

257

7

-121

--

136

7

54

--

-358

--

-304

--

18 534

--

--

--

18 534

--

51

69

-7 515

-48

-7 464

21

Vyčíslené odložené daňové pohledávky a závazky

30 148

1 510

-237 533

-9 690

-207 385

-8 180

Započtení odložené daňové pohledávky a závazku

-17 990

-1 510

17 990

1 510

--

--

31.12.2016

Odložená daňová pohledávka (+)/ závazek (-)
Dlouhodobý majetek
Krátkodobé a dlouhodobé rezervy
Přecenění zajišťujících derivátů

2016

31.12.2015

2015

Odložený
daňový závazek

Zúčtováno
v zisku nebo
ztrátě

Zúčtováno
v úplném
výsledku

Odložený
daňový závazek

Zúčtováno
v zisku nebo
ztrátě

Zúčtováno
v úplném
výsledku

-207 385

491

250

-8 180

-1 920

-113

-229 539

-1 230

--

-9 642

-2 081

--

11 252

-591

--

1 434

76

--

136

--

177

7

--

-113

-304

-304

--

--

--

--

Jiné závazky a zaměstnanecké benefity

18 534

3 399

73

--

--

--

Ostatní dočasné rozdíly

-7 464

-783

--

21

-12

--

--

--

--

--

97

--

Úvěry a půjčky

Vliv přepočtu měn
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11. Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Dlouhodobé pohledávky zahrnují poskytnuté zálohy a kauce, u nichž je doba splatnosti delší než
následujících dvanáct měsíců od rozvahového dne.
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Dlouhodobé poskytnuté zálohy a kauce
Zálohy na penzijní benefity
Ostatní dlouhodobé pohledávky

31.12.2016

31.12.2015

7 028

325

1 335

325

221

--

5 472

--

Ostatní dlouhodobé pohledávky představují dlouhodobé poskytnuté půjčky ve výši 4 468 tis. Eur.
31.12.2016

31.12.2015

134 488

12 580

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

11 801

7 858

Pohledávka z titulu daně z přidané hodnoty a jiných daní

13 622

1 925

Krátkodobé pohledávky od zprostředkovatelů

74 522

--

9 280

--

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva

Krátkodobé poskytnuté půjčky
Ostatní krátkodobé pohledávky

11 471

139

Krátkodobé náklady příštích období

13 792

2 658

Krátkodobé náklady příštích období představují zejména nevyzvednuté výhry z okamžitých loterií a zálohy
zaplacené fotbalovým klubům za reklamní a sponzorské služby dle podmínek samostatných smluv s každou
z těchto sportovních asociací.

12. Krátkodobá finanční aktiva
Krátkodobá finanční aktiva ve výši 13 606 tis. Eur zahrnují pohledávku na základě cashpoolingové smlouvy
uzavřené se společností KKCG Structured Finance AG (ve 2015: 44 979 tis. Eur - pohledávka z titulu
dlužných cenných papírů – směnek držených do splatnosti na základě smlouvy o investování uzavřené se
společností KKCG Structured Finance Limited).

13. Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze
Bankovní účty
Termínované vklady

31.12.2016

31.12.2015

365 999

24 627

3 242

98

281 589

24 529

81 168

--

Skupina má vázanou hotovost ve výši 29 183 tis. Eur (2015: 2 415 tis. Eur) převážně z důvodu herních
jistin, záruk obdržených od zprostředkovatelů, závazkům vůči dodavatelům a zárukám vůči úvěrovým
institucím.
Skupina má k 31. prosinci 2016 zastavené bankovní účty ve výši 33 285 tis. Eur (2015: 19 806 tis. Eur).
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14. Nové akvizice
V roce 2016 skupina získala podíl v následujících společnostech nebo skupinách společností:
Podíl

Datum akvizice

100 %

7. prosince 2016

66,7 %

6. října 2016

IGH Financing a.s.

100 %

28. dubna 2016

Italian Gaming Holding a.s.

100 %

19. února 2016

Kavárna štěstí s.r.o.

100 %

30. května 2016

SAZKA Asia a.s.

100 %

27. července 2016

Sazka Asia Vietnam Company Limited

100 %

29. listopadu 2016

Společnost
BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH
Emma Delta Management Ltd – skupina *)

Zaplaceno v tis.
Eur

Celkem

408 412

*) viz též komentář (3) v bodě 1.3

Nejvýznamnější akvizicí byla akvizice podskupiny Emma Delta Management Ltd, včetně podskupiny OPAP
S.A. Ostatní akvizice byly sloučeny, neboť jsou individuálně nevýznamné.
Pořízení finančních investic mělo na skupinu následující souhrnný efekt:
Hodnoty vykázané při akvizici

Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva

Podskupina Emma
Delta Management
Ltd

Ostatní
(individuálně
nevýznamné)

Celkem

2 040 640

69 345

2 109 985

390 960

312

391 272

Dlouhodobé závazky

-535 765

--

-535 765

Krátkodobé závazky

-629 551

-2

-629 553

1 266 284

69 655

1 335 939

205 309

--

205 309

-1 132 836

--

-1 132 836

Zaplacená protiplnění

338 757

69 655

408 412

Zaplacená protiplnění, v hotovosti

107 250

--

174 524

--

2 381

2 381

231 507

--

231 507

-218 161

-312

-218 473

110 911

-66 962

43 949

Čistá identifikovatelná aktiva a pasiva
Goodwill (bod 5)
Získaný nekontrolní podíl

Protiplnění – část uhrazená v roce 2017
Reálná hodnota dříve držených aktiv – část protiplnění
(bod 9)
Získané peněžní prostředky
Čistý příliv hotovosti v roce 2016

Hodnoty aktiv a pasiv vykázané při akvizici představují jejich reálné hodnoty (viz účetní politika bod 3a).
Skupina provedla analýzu akvizičních hodnot prezentovaných ve výše uvedené tabulce k 31. prosinci 2016.
Nebyly identifikovány žádné důvody pro aktualizaci akvizičního účetnictví.
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V roce 2015 pořídila skupina následující finanční investice:
Podíl

Datum akvizice

100 %

30. března 2015

75 %

2. září 2015

CAME Holding GmbH

100 %

17. října 2015

RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED

100 %

24. srpna 2015

Společnost
Vitalpeak Limited
Austrian Gaming Holding a.s.

Celkem

Zaplaceno v tis. Eur

242 265

Pořízení finančních investic mělo na skupinu následující souhrnný efekt:
Hodnoty vykázané při
akvizici
Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva

250 559
700

Dlouhodobé závazky

--

Krátkodobé závazky

-929

Čistá identifikovatelná aktiva a závazky

250 330

Badwill (bod 23)

-25 061

Dopad akvizice společnosti pod společnou kontrolou do vlastního
kapitálu (bod 15)

16 995

Zaplacená protiplnění

242 265

Zaplacená protiplnění, v hotovosti

168 765

Protiplnění – část uhrazená v roce 2016
Získané peněžní prostředky
Čistý úbytek hotovosti v roce 2015

73 500
-60
168 705

Hodnoty aktiv a pasiv vykázané při akvizici představují jejich reálné hodnoty (viz účetní politika bod 3a).

15. Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál skupiny se skládá z 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 100 tis. Kč za akcii. V letech 2016, resp. 2015 nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu.
Základní kapitál společnosti je v plné výši splacen.
Kapitálové a ostatní fondy
Kapitálové a ostatní fondy byly v roce 2016 navýšeny vkladem mateřské společnosti KKCG AG (dříve KKCG
PLC) ve výši 252 927 tis. Eur (2015: navýšeny o 105 934 tis. Eur).
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu v roce 2015 ve výši -16 996 tis. Eur představují dopad akvizice
RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED od mateřské společnosti (viz bod 14 a účetní politika 3a(v)).
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Zisk na akcii
Zisk připadající držitelům kmenových akcií (v tis. Eur)

Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií
Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií

2016

2015

56 604

84 365

56 604

84 365

Vážený průměr počtu kmenových akcií 2016
Počet kusů

Váha

Vážený
průměr

Vážený
průměr

20

1

20

20

Kmenové akcie vydané k 1. lednu

--

Nově vydané akcie
Kmenové akcie vydané k 31. prosinci

20

1

20

20

Vážený průměr počtu kmenových akcií k 31. prosinci

20

1

20

20

Základní zisk na akcii za rok (v tis. Eur)

2 830

4 218

Zředěný zisk na akcii za rok (v tis. Eur)

2 830

4 218

16. Nekontrolní podíly
Nekontrolní podíly skupiny ve výši 1 139 164 tis. Eur k 31. prosinci 2016 (2015: 289 tis. Eur) se převážně
týkají podskupiny OPAP S.A. a představují 67 % jejího vlastního kapitálu (včetně 33 % nekontrolního
podílu v její dceřiné společnosti HELLENIC LOTTERIES S.A.). Další nekontrolní podíly představují 33,3 %
vlastního kapitálu celé podskupiny Emma Delta Management Ltd.
Níže uvedená tabulka zahrnuje odsouhlasení nekontrolních podílů:
Ostatní
(individuálně
nevýznamné)

Celkem

63 994

1 139 164

36 927

-1 256

35 671

-121

-20

-141

Podskupina
OPAP S.A.
Aktiva

1 767 675

Závazky

695 443

Ocenění reálnou hodnotou

514 298

Podskupina – nekontrolní podíl
Čistá aktiva přiřaditelná skupině
Procento nekontrolního podílu
Vypočtený nekontrolní podíl
Nekontrolní podíl podskupiny vstupující do
konsolidace
Účetní hodnota nekontrolního podílu
Tržby
Zisk
Ostatní úplný výsledek
Úplný výsledek hospodaření celkem
Procento nekontrolního podílu
Zisk přiřazený nekontrolnímu podílu
Ostatní úplný výsledek přiřazený
nekontrolnímu podílu

36 954
1 549 576
67,00 %
1 038 216
36 954
1 075 170
420 407
55 115
-180
54 935
67,00 %

Údaje z výkazu o úplném výsledku hospodaření zveřejněné ve výše uvedené tabulce přestavují pouze část
po akvizici. Peněžní toky nejsou zveřejněny kvůli neproveditelnosti zveřejnit pouze poakviziční část.
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17. Úvěry a zápůjčky
31.12.2016

31.12.2015

990 296

265 521

990 296

200 435

--

65 086

31.12.2016

31.12.2015

292 052

104 041

131 969

24 955

Krátkodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky

85 276

--

Krátkodobé přijaté úvěry a zápůjčky od spřízněných osob

56 118

79 086

Kontokorenty

18 689

--

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část
Dlouhodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky
Dlouhodobé přijaté úvěry a zápůjčky od spřízněných osob

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část
Krátkodobá část dlouhodobých zápůjček

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky
Skupina vykazovala k 31. prosinci 2016 následující úvěry:
Rok
splatnosti

Celkový
zůstatek
úvěru

Krátkodobá
část úvěru

Dlouhodobá
část úvěru

Bankovní úvěr - PPF banka a.s.

2017

80 271

80 271

--

Syndikovaný úvěrový rámec - JP Morgan, ICBC,
Nomure, VTB, atd.

2019

321 981

981

321 000

Dlouhodobý závazek

2019

14 953

3 000

11 953

Dluhopisový úvěr - Piraeus Bank

2017

75 000

75 000

--

Dluhopisový úvěr - EFG Eurobank Ergasias

2017

13 000

13 000

--

Dluhopisový úvěr - EFG Eurobank Ergasias

2020

45 000

4 500

40 500

Dluhopisový úvěr - EFG Eurobank Ergasias

2021

100 000

--

100 000

Dluhopisový úvěr - Piraeus Bank

2018

75 000

7 500

67 500

--

12 100

12 100

--

Dluhopisový úvěr - Alpha Bank

2019

50 000

--

50 000

Dluhopisový úvěr - EFG Eurobank Ergasias

2020

5 000

--

5 000

Seniorní zajištěný dluhopisový úvěr

2017

1 025

1 025

--

--

6 589

6 589

--

Bankovní úvěr - PPF Banka, Air Bank

2023

60 668

1 888

58 780

Bankovní úvěr - UniCredit Bank

2022

139 945

167

139 778

Syndikovaný úvěr - KB, ČS, ČSOB, Unicredit

2019

86 799

29 309

57 490

Syndikovaný úvěr - KB, ČS, ČSOB, Unicredit

2020

138 900

605

138 294

1 226 231

235 935

990 296

Specifikace úvěru

Kontokorent - National Bank of Greece

Kontokorent - Piraeus Bank

Úrokové sazby pro úvěry a zápůjčky vycházejí ze sazeb PRIBOR nebo EURIBOR a marže se pohybuje mezi
2,5 % a 7,625 %.
U některých úvěrů a na základě podmínek smluv o úvěrech musí společnosti skupiny splňovat určené
finanční ukazatele, kterými jsou dlouhodobé dluhové krytí nebo poměr vlastního a cizího kapitálu.
K 31. prosinci 2016 společnosti skupiny tyto finanční ukazatele splňovaly.
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Skupina vykazovala k 31. prosinci 2015 následující úvěry:
Rok
splatnosti

Celkový
zůstatek
úvěru

Krátkodobá
část úvěru

Dlouhodobá
část úvěru

Syndikovaný úvěr - KB, ČS, ČSOB, Unicredit

2019

95 784

24 148

71 636

Syndikovaný úvěr - KB, ČS, ČSOB, Unicredit

2020

120 144

750

119 394

Syndikovaný úvěr - KB, ČS, ČSOB, Unicredit

2019

4 730

27

4 702

Syndikovaný úvěr - KB, ČS, ČSOB, Unicredit

2020

4 732

29

4 702

225 390

24 955

200 435

Specifikace úvěru

Přijaté zápůjčky od spřízněných osob
Skupina vykazovala k 31. prosinci 2016 následující zápůjčky přijaté od spřízněných osob:
Rok
splatnosti

Zůstatek
jistiny k
31.12.
2016

Jistina
splatná do
1 roku

Jistina
splatná od 1
roku do 5 let

KKCG AG

2019

38 859

--

38 859

EMMA GAMMA
LIMITED

2019

12 953

--

12 953

51 812

--

51 812

31.12.2016

Celkem

K výše uvedeným zápůjčkám byly k 31. prosinci 2016 vykázány závazky z titulu nezaplacených úroků ve
výši 4 306 tis. Eur.
Zápůjčky přijaté od spřízněných osob jsou podřízeny bankovním úvěrům popsaným výše a jakékoliv
předčasné splacení musí být nejprve schváleno syndikátem bank. Dle smlouvy je zápůjčka splatná v roce
2019, nicméně věřitel může požádat o předčasné splacení na požádání. Proto je daná zápůjčka
klasifikována jako krátkodobá v konsolidovaném výkazu o finanční pozici.
Skupina vykazovala k 31. prosinci 2015 následující zápůjčky přijaté od spřízněných osob:
Rok
splatnosti

Zůstatek
jistiny k
31.12.
2015

Jistina
splatná do
1 roku

Jistina
splatná od 1
roku do 5 let

KKCG AG

2019

74 479

--

74 479

KKCG Structured
Finance AG

2019

65 086

--

65 086

139 565

--

139 565

31.12.2015

Celkem

K výše uvedeným zápůjčkám byly k 31. prosinci 2015 vykázány závazky z titulu nezaplacených úroků ve
výši 5 528 tis. Eur.
Zápůjčka přijatá od KKCG AG je podřízena bankovním úvěrům popsaným výše a jakékoliv předčasné
splacení musí být nejprve schváleno syndikátem bank. Dle smlouvy je zápůjčka splatná v roce 2019,
nicméně věřitel může požádat o předčasné splacení na požádání. Proto je daná zápůjčka klasifikována jako
krátkodobá v konsolidovaném výkazu o finanční pozici.
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18. Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
31.12.2016

31.12.2015

327 418

120 796

Krátkodobé obchodní závazky

82 980

21 336

Závazky z nevyplacených výher

81 726

14 039

Závazky z titulu loterní daně

54 070

6 847

Závazky vůči státu (sociální a zdravotní pojištění, jiné daně)

8 307

731

Závazky k zaměstnancům

7 575

648

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé
závazky

Výnosy příštích období
Jiné závazky

9 936

--

82 824

77 195

Obchodní závazky představují položky vyplývající z běžného provozu skupiny, splatné dle daných
platebních podmínek.
Závazky z obchodních vztahů a ani ostatní závazky nebyly k 31. prosinci 2016 ani k 31. prosinci 2015
zajištěny.
Měnové riziko a riziko likvidity, kterému je skupina vystavena v souvislosti se závazky z obchodních vztahů
a jinými závazky, je popsáno v bodě 33 přílohy ke konsolidované účetní závěrce – Postupy řízení rizik a
zveřejňování informací.

19. Rezervy
Krátkodobé rezervy
Zůstatek k 1. lednu 2015

Krátkodobá rezerva
na jackpoty

Ostatní krátkodobé
rezervy

Celkem

5 555

1 529

7 084

Tvorba

4 715

1 882

6 597

Použití

-5 645

-1 544

-7 189

135

33

168

Zůstatek k 31. prosinci 2015

4 760

1 900

6 660

Zůstatek k 1. lednu 2016

4 760

1 900

6 660

Vliv přepočtu měn

Tvorba

7 602

2 223

9 825

Použití

-4 759

-1 899

-6 658

2

1

3

7 605

2 225

9 830

Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31. prosinci 2016
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Rezerva na soudní
spory

Ostatní dlouhodobé
rezervy

Celkem

--

--

--

Tvorba

--

813

813

Použití

--

--

--

Vliv přepočtu měn

--

--

--

Zůstatek k 31. prosinci 2015

--

813

813

Zůstatek k 1. lednu 2016

--

813

813

35 822

1 854

37 676

645

812

1 457

Dlouhodobé rezervy
Zůstatek k 1. lednu 2015

Vliv nových akvizic
Tvorba
Použití
Rozpuštění
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31. prosinci 2016

-45

--

-45

-4 228

--

-4 228

--

1

1

32 194

3 480

35 674

V roce 2015 byl zaveden nový dlouhodobý bonusový program. Cílem programu je motivovat management
ke splnění dlouhodobých růstových cílů skupiny. V roce 2016 byla v této souvislosti zaúčtovaná dlouhodobá
rezerva ve výši 3 480 tis. Eur (2015: 813 tis. Eur).
Rezerva na jackpot se vytváří kumulativně, dokud není výhry jackpotu dosaženo, jak je popsáno v bodě 3
p).

20. Deriváty
K 31. prosinci 2016 měla skupina otevřeny následující zajišťovací deriváty:
Datum splatnosti

Reálná hodnota
k 31.12.2016

2022

346

2017

-1 353

Zajišťovací deriváty
Pohledávky ze swapových transakcí –
dlouhodobé
Závazky ze swapových transakcí –
krátkodobé
Zajišťovací finanční deriváty celkem

-1 007

K 31. prosinci 2016 měla skupina otevřeny zajišťovací deriváty zajišťující peněžní toky vyplývající z plateb
úroků dle úvěrových smluv (úrokové swapy).
K 31. prosinci 2016 měla skupina otevřeny následující deriváty k obchodování:
Datum splatnosti

Reálná hodnota
k 31.12.2016

2021

-1 852

Deriváty k obchodování
Závazky z opčních transakcí – dlouhodobé
Finanční deriváty k obchodování
celkem

-1 852

K 31. prosinci 2016 měla skupina otevřeny deriváty k obchodování ve formě kupní opce (bod 8).
Všechny finanční deriváty jsou k 31. prosinci 2016 vykázány v reálné hodnotě a zařazeny do kategorie
úrovně 2 v hierarchii reálné hodnoty.
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K 31. prosinci 2015 měla skupina otevřeny následující zajišťovací deriváty:
Datum splatnosti

Reálná hodnota
k 31.12.2015

2016

-35

Zajišťovací deriváty
Závazky ze swapových transakcí –
krátkodobé
Zajišťovací finanční deriváty celkem

-35

K 31. prosinci 2015 měla skupina otevřeny zajišťovací deriváty zajišťující peněžní toky vyplývající z plateb
úroků dle úvěrových smluv (úrokové swapy).
K 31. prosinci 2015 měla skupina otevřeny následující deriváty k obchodování:
Datum splatnosti

Reálná hodnota
k 31.12.2015

2021

-1 821

Deriváty k obchodování
Závazky z opčních transakcí – dlouhodobé
Finanční deriváty k obchodování
celkem

-1 821

K 31. prosinci 2015 měla skupina otevřeny deriváty k obchodování ve formě kupní opce.
Všechny finanční deriváty jsou k 31. prosinci 2015 vykázány v reálné hodnotě a zařazeny do kategorie
úrovně 2 v hierarchii reálné hodnoty.

21. Zaměstnanecké požitky
Plány definovaných požitků
Dle řeckého pracovního práva mají zaměstnanci nárok na platbu při ukončení zaměstnání v případě
odchodu do důchodu, přičemž se příslušná částka liší dle kompenzace pro zaměstnance a doby
odpracovaných let. Závazek vyplývající z výše uvedeného byl oceněn nezávislou aktuárskou firmou.
Poslední ocenění proběhlo v prosinci 2016.
Analýza plánů v konsolidovaném výkazu o finanční pozici je následující:
31.12.2016
Počáteční zůstatek k 1. lednu 2016
Vliv nových akvizic
Náklady na běžné služby
Úrokové náklady

-1 206
59
5

Náklady na vypořádání(výsledek)

1 076

Náklady vykázané ve výkazu o úplném výsledku celkem

1 140

Aktuárský (zisk)/ztráta z demografických předpokladů

--

Aktuárský (zisk)/ztráta z finančních předpokladů

101

Aktuárský (zisk)/ztráta z korekce na základě zkušeností

152

Aktuárská ztráta vykázaná ve vlastním kapitálu celkem

253

Platby
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2016

-1 091
1 507
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22. Tržby
31.12.2016

31.12.2015

628 195

192 957

591 246

180 915

1 613 330

403 274

-1 022 084

-222 359

36 949

12 042

Tržby
Tržby z loterní a sázkové činnosti
Vsazené částky
Výhry
Tržby z ostatních činností

V roce 2015 padla rekordní výhra ve hře Eurojackpot ve výši 2 466 mil. Kč (91,2 mil. Eur). Vítězná sázka
byla vsazena v ČR. Skupina tedy následně měla povinnost výhru vyplatit výherci. Protože se jedná o hru se
sdílenou výherní jistinou, tak na výhře participují všechny loterní společnosti ve sdružení Eurojackpot,
které v daném období přijaly sázky. Skupina zajistila vyplacení výherce v rámci svého povolení, ale
nákladem skupiny byl jenom příslušný díl na vyhrané výhře odpovídající vkladům/sázkám přijatým v ČR.

23. Ostatní provozní výnosy
31.12.2016

31.12.2015

8 998

25 073

--

25 061

8 998

12

Ostatní provozní výnosy
Výnos z badwillu
Ostatní provozní výnosy

V roce 2015 představuje částka 25 061 tis. Eur badwill z akvizice Vitalpeak Limited (viz bod 14).

24. Spotřeba materiálu a služeb
Spotřeba materiálu a služeb

31.12.2016

31.12.2015

-260 939

-66 092

Služby vztahující se k tržbám

-97 430

-61 548

-127 964

-23 383

Odměny systémovým poskytovatelům

-18 444

-18 255

Ostatní služby

-17 101

-762

Provize zprostředkovatelům

Nejvýznamnější část nákladů se přímo váže k výnosům z loterní a sázkové činnosti. Služby týkající se tržeb
zahrnují převážně marketingové náklady, související IT náklady a související spotřebu materiálu.
Ostatní služby zahrnují náklady na telekomunikace, operativní leasing a částku 414 tis. Eur (2015: 125 tis.
Eur) náležející odměnám auditorům.

25. Osobní náklady
31.12.2016

31.12.2015

Osobní náklady

-28 039

-12 193

Mzdové náklady

-21 942

-9 311

-5 354

-2 513

-653

-369

-90

--

Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady
Náklady na penzijní benefity

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 byl 1 364 zaměstnanců (2015: 325).
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26. Odpisy

Odpisy
Odpisy hmotného majetku
Odpisy nehmotného majetku

31.12.2016

31.12.2015

-16 934

-1 940

-4 672

-966

-12 262

-974

31.12.2016

31.12.2015

-215 016

-54 397

27. Ostatní provozní náklady

Ostatní provozní náklady
Ztráta z prodeje majetku

--

-148

-13 585

-7 654

-182 291

-35 997

-19 140

-10 598

31.12.2016

31.12.2015

Výnosové úroky

5 733

63

Bankovní úroky

1 115

63

Ostatní úroky (nebankovní instituce)

4 618

--

-49 286

-15 897

Úroky z bankovních úvěrů

-38 913

-8 326

Ostatní úroky (nebankovní instituce)

-10 373

-7 571

22 635

24 840

365

1 541

40

1 295

-1 141

113

23 371

21 891

-20 918

9 006

Ostatní daně
Odvod z čistých tržeb, jiné odvody a poplatky, loterní daň
Ostatní provozní náklady

28. Finanční výnosy a náklady

Nákladové úroky

Ostatní zisky /ztráty z finanční oblasti
Zisk (+)/ ztráta (-) z kurzových operací
Výnosy z držby cenných papírů (dividendy)
Ostatní finanční výnosy (+)/ náklady (-)
Zisk (+) z přecenění finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou přes
výsledovku *
Finanční výsledek hospodaření

* Zisk (+) z přecenění finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou přes výkaz zisku nebo ztráty
představuje změnu reálné hodnoty dlouhodobých finančních aktiv (popsaných v bodě 9) do 6. října 2016,
kdy tato aktiva vstoupila do alokace kupní ceny (viz bod 14).

29. Podíl na zisku jednotek účtovaných ekvivalenční metodou
Podíl na zisku jednotek účtovaných ekvivalenční metodou

31.12.2016

31.12.2015

15 890

915

Skupina disponuje podstatným vlivem v přidružených společnostech Medial Beteiligungs-GmbH, LTB
Beteiligungs GmbH, CLS Beteiligungs GmbH, LOTTOITALIA S.r.l., GLORY TECHNOLOGY LTD a NEUROSOFT
S.A. (viz bod 8). Žádná z těchto společností není veřejně obchodovatelná.
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30. Daň z příjmů
Daň z příjmů

31.12.2016

31.12.2015

-18 962

-8 991

-19 453

-7 071

491

-1 920

Splatná daň z příjmů
Odložená daň z příjmů

Odložená daň se vypočítává s použitím platných daňových sazeb, o nichž se předpokládá, že budou platit
i v době, kdy se aktivum bude realizovat nebo pasivum vypořádávat. Daňové sazby jsou závislé na
konkrétní zemi a jsou v souladu s místními předpisy.
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2016 a upřesnění odhadu daně za
zdaňovací období 2015.
Odsouhlasení efektivní daňové sazby
Odsouhlasení efektivní daňové sazby

Zisk před daní z příjmu
Daň z příjmů podle platné domácí daňové
sazby *)

2016

2015

111 237

93 329

19,00 %

-21 135

19,00 %

-17 732

--

--

-5,10 %

4 762

-2,52 %

2 805

-4,46 %

4 159

-2,10 %

2 338

--

--

-5,78 %

6 424

--

--

3,33 %

-3 704

0,19 %

-180

5,12 %

-5 690

--

--

17,05 %

-18 962

9,63 %

-8 991

Položky zvyšující daň:
Badwill
Zisk z přecenění finančních aktiv
oceňovaných reálnou hodnotou přes
výsledovku
Dopad nevykázané odložené daňové
pohledávky na daňovou ztrátu období
Dopad konsolidačních úprav, z nichž
nevzniká odložená daň
Položky snižující daň:
Daňově neúčinné náklady
Dopad rozdílné daňové sazby ve
společnostech skupiny
Daň z příjmů vykázaná v konsolidovaném
výkazu o úplném výsledku hospodaření

*) pro odsouhlasení byla použita daňová sazba ve výši 19 %, protože je to domácí daňová sazba mateřské
společnosti.

31. Operativní leasing
Výnosy
Skupina pronajímá nerezidenční prostory a movitý majetek na operativní leasing – viz bod 3(j). Nájemní
smlouvy byly uzavřeny buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s možností výpovědi. V roce 2016
byla částka ve výši 174 tis. Eur vykázána jako výnos z operativního leasingu ve výkazu o úplném výsledku
hospodaření. Výnosy jsou zahrnuty v ostatních provozních výnosech v bodě 23.
Skupina obdrží následující výnosy z operativního leasingu (pouze dlouhodobé smlouvy):

Do 1 roku
Od 1 do 5 let
Nad 5 let

2016

2015

632

--

1 025

--

1 848

--

3 505

--

SAZKA Group a.s.
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Náklady
V roce 2016 byla částka ve výši 2 429 tis. Eur vykázána jako náklad z operativního leasingu ve výkazu
o úplném výsledku hospodaření. Náklady jsou zahrnuty v ostatních službách v bodě 24.
Skupina je povinna zaplatit splátky operativního leasingu následovně (pouze dlouhodobé smlouvy):

Do 1 roku
Od 1 do 5 let
Nad 5 let

2016

2015

5 112

507

16 831

1 423

33 583

--

55 526

1 930

32. Podmíněné závazky
Právní záležitosti
Skupina očekává právní nároky vůči společnosti OPAP S.A., u níž je pravděpodobný negativní výsledek a
z tohoto důvodu byla vytvořena rezerva, zahrnující úroky, ve výši 32 195 tis. Eur.

33. Postupy řízení rizik a zveřejňování informací
V tomto oddílu jsou podrobně popsána finanční a provozní rizika, jimž je skupina vystavena, a
způsoby, jimiž tato rizika řídí. Nejdůležitějšími finančními riziky jsou pro skupinu úvěrové riziko a
riziko likvidity. Vzhledem k tomu, že skupina je zatížená úvěry, lze úrokové riziko považovat za
taktéž významné.

(a)

Úvěrové riziko
i. Ohrožení úvěrovým rizikem
Úvěrové riziko je riziko finanční ztráty, která skupině hrozí, jestliže zákazník nebo protistrana
v transakci s finančním nástrojem nesplní své smluvní závazky. Skupina je vystavena úvěrovému
riziku zejména v důsledku své provozní činnosti (především co se týče pohledávek z obchodních
vztahů) a v důsledku své finanční činnosti, včetně vkladů u bank a finančních institucí, úvěrů
poskytnutých třetím stranám a dalších finančních nástrojů.
U finančních aktiv představuje maximální úvěrové riziko (jestliže protistrany nesplní všechny smluvní
povinnosti a zároveň se zjistí, že dané záruky nebo zástavy jsou bezcenné) jejich účetní hodnota. Co
se týká peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, skupina má účty u prestižních bank, kde
předpokládá minimální riziko.
Jedním z hlavních nástrojů pro zmírnění úvěrového rizika v rámci běžné obchodní činnosti jsou kauce
přijaté od partnerů (zprostředkovatelů) - viz bod 18. Pohledávky za partnery jsou sledovány
managementem společností skupiny na pravidelné bázi.
K rozvahovému dni jsou maximální úvěrová rizika, rozdělená podle typu protistran a podle
geografických oblastí, uvedena v následujících tabulkách.
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Úvěrové riziko dle typu protistrany
ke dni 31. prosince 2016

Podniky
(nefinanční
instituce)

Stát,
vláda

Finanční
instituce

Fyzické
osoby

Celkem

6 435

--

77

516

7 028

59 303

12 516

9

62 660

134 488

13 606

--

--

--

13 606

--

31 414

--

--

31 414

367

--

365 632

--

365 999

79 711

43 930

365 718

63 176

552 535

Podniky
(nefinanční
instituce)

Stát,
vláda

Finanční
instituce

Fyzické
osoby

Celkem

325

--

--

--

325

10 640

1 925

--

15

12 580

44 979

--

--

--

44 979

--

17

--

--

17

98

--

24 529

--

24 627

56 042

1 942

24 529

15

82 528

Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z obchodních
vztahů a ostatní dlouhodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobá finanční aktiva
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem
Úvěrové riziko dle typu protistrany
ke dni 31. prosince 2015
Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z obchodních
vztahů a ostatní dlouhodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobá finanční aktiva
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

ii. Úvěrové riziko dle teritorií
Úvěrové riziko na straně aktiv i závazků je umístěno v České republice, Švýcarsku a Řecku.
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iii. Věková struktura finančních aktiv

Věková struktura
Do
splatnosti

Po
splatnosti
< 90 dní

Po
splatnosti
91-180
dní

Po
splatnosti
181-365
dní

Po
splatnosti
>365 dní

--

--

--

--

--

--

--

386 082

--

--

--

--

--

386 082

7 028

--

--

--

--

--

7 028

161 594

2 382

150

442

37 806

-36 472

165 902

13 606

--

--

--

--

--

13 606

362 659

562

--

2 778

--

--

365 999

930 969

2 944

150

3 220

37 806

-36 472

938 617

Do
splatnosti

Po
splatnosti
< 90 dní

Po
splatnosti
91-180
dní

Po
splatnosti
181-365
dní

Po
splatnosti
>365 dní

Vytvořená
opravná
položka

Celkem

208 148

--

--

--

--

--

208 148

66 921

--

--

--

--

--

66 921

325

--

--

--

--

--

325

12 267

202

5

24

82

--

12 580

Krátkodobá finanční aktiva

44 979

--

--

--

--

--

44 979

Peníze a peněžní ekvivalenty

24 627

--

--

--

--

--

24 627

357 262

202

5

24

82

--

357 580

ke dni 31. prosince 2016

Vytvořená
opravná
položka

Celkem

Aktiva
Dlouhodobá finanční aktiva v
reálné hodnotě vykazovaná do
zisku nebo ztráty
Ostatní dlouhodobé finanční
investice a investice
vykazované ekvivalenční
metodou
Dlouhodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Pohledávky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobá
aktiva
Krátkodobá finanční aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Věková struktura

ke dni 31. prosince 2015

Aktiva
Dlouhodobá finanční aktiva v
reálné hodnotě vykazovaná do
zisku nebo ztráty
Ostatní dlouhodobé finanční
investice a investice
vykazované ekvivalenční
metodou
Dlouhodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Pohledávky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobá
aktiva

Celkem

Vedení skupiny je přesvědčeno, že částky, které jsou po lhůtě splatnosti, jsou dosud inkasovatelné, a tudíž
u těchto aktiv nedochází ke snížení hodnoty.
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(b)

Riziko likvidity
Riziko likvidity je riziko, že se skupina dostane do potíží s plněním povinností spojených s jejími
finančními závazky, které se vypořádávají prostřednictvím peněz nebo jiných finančních aktiv.
Riziko likvidity (tj. riziko nedostatku finančních prostředků k pokrytí závazků) vedení skupiny
minimalizuje průběžným řízením a plánováním svých budoucích peněžních toků. Hlavním nástrojem
plánování peněžních toků je tvorba střednědobého plánu, který je sestavován každý rok vždy pro 3
následující roky. Peněžní toky pro nejbližší následující roky jsou potom detailně rozčleněny do
jednotlivých měsíců, a průběžně aktualizovány.
Součástí strategie řízení rizika likvidity je i skutečnost, že skupina drží část svých aktiv ve vysoce
likvidních finančních prostředcích.
Níže uvedená tabulka uvádí rozbor finančních aktiv a závazků skupiny v členění podle splatnosti,
konkrétně podle doby, která zbývá od rozvahového dne do data smluvní splatnosti. Pro případy, kdy
existuje možnost dřívějšího splacení, volí skupina co nejobezřetnější způsob posuzování, takže
u závazků se počítá se splacením v nejdříve možné lhůtě a u pohledávek se počítá se splacením
v nejpozdější možné lhůtě. Aktiva a závazky, které nemají smluvně stanovenou dobu splatnosti,
jsou seskupeny do kategorie s „nedefinovanou splatností“.

Analýza vzniku likviditního rizika (dle splatnosti)

Účetní
hodnota

Smluvní
peněžní
toky (1)

Do 1 roku

1 rok až
5 let

Nad 5
let

Nedefinov
aná
splatnost

7 028

7 028

--

--

--

7 028

134 488

134 488

133 154

1 334

--

--

Krátkodobá finanční aktiva

13 606

13 606

13 606

--

--

--

Pohledávka z titulu splatné daně z
příjmů

31 414

31 414

31 414

--

--

--

Celkem

186 536

186 536

178 174

1 334

--

7 028

Peněžní prostředky

365 999

--

--

--

--

--

990 296

990 296

--

990 296

--

--

8 551

8 551

--

--

8 551

--

292 052

292 052

292 052

--

--

--

326 065

326 065

326 065

--

--

--

5 121

5 121

5 121

--

--

--

1 353

1 353

1 353

--

--

--

1 623 438

1 623 438

624 591

990 296

8 551

--

-1 070 903

-1 436 902

-446 417

-988 962

-8 551

7 028

ke dni 31. prosince 2016
Aktiva
Dlouhodobé pohledávky
z obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů
a ostatní krátkodobá aktiva

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky dlouhodobá část
Dlouhodobé závazky z finančních
instrumentů a ostatní dlouhodobé
závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky krátkodobá část
Krátkodobé závazky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobé
závazky
Závazek z titulu splatné daně z
příjmů
Krátkodobé závazky z finančních
instrumentů
Celkem
Čistý stav rizika likvidity
(1)

Smluvní peněžní toky bez zohlednění diskontování na čistou současnou hodnotu, avšak včetně případných dosud
nesplacených úroků.
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Účetní
hodnota

Smluvní
peněžní
toky (1)

Do 1 roku

1 rok až
5 let

Nad 5 let

Nedefino
vaná
splatnost

325

325

--

--

--

325

12 580

12 580

12 580

--

--

--

44 979

44 979

44 979

--

--

--

17

17

17

--

--

--

Celkem

57 901

57 901

57 576

--

--

325

Peněžní prostředky

24 627

--

--

--

--

--

265 521

265 521

--

265 521

--

--

1 821

1 821

--

--

1 821

--

104 041

104 041

104 041

--

--

--

120 796

120 796

120 796

--

--

--

3 383

3 383

3 383

--

--

--

35

35

35

--

--

--

495 597

495 597

228 255

265 521

1 821

--

-413 069

-437 696

-170 679

-265 521

-1 821

325

ke dni 31. prosince 2015
Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů
a ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobá finanční aktiva
Pohledávka z titulu splatné daně z
příjmů

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky dlouhodobá část
Krátkodobé závazky z finančních
instrumentů
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky krátkodobá část
Krátkodobé závazky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobé
závazky
Závazek z titulu splatné daně z
příjmů
Krátkodobé závazky z finančních
instrumentů
Celkem
Čistý stav rizika likvidity
(1)

Smluvní peněžní toky bez zohlednění diskontování na čistou současnou hodnotu, avšak včetně případných dosud
nesplacených úroků.

Vedení skupiny nepředpokládá, že by peněžní toky zahrnuté do rozboru splatnosti nastaly mnohem
dříve nebo v mnohem větších objemech.

(c)

Úrokové riziko
Skupina je ve své činnosti vystavena riziku výkyvů úrokových sazeb, protože úročená aktiva a
úročené závazky mají různá data splatnosti nebo přecenění, nebo jsou splatné či přeceňované
v různé výši. Délka doby, po kterou má určitý finanční nástroj pevnou úrokovou sazbu, proto
ukazuje, do jaké míry je daný finanční nástroj vystaven úrokovému riziku. Riziko v souvislosti se
změnou tržních úrokových sazeb se vztahuje hlavně k dlouhodobým závazkům skupiny s pohyblivou
úrokovou sazbou.
Níže uvedená tabulka uvádí údaje o rozsahu úrokového rizika skupiny podle smluvní lhůty splatnosti
finančních nástrojů skupiny. Aktiva a závazky, které nemají smluvně stanovenou lhůtu splatnosti
nebo nejsou úročené, jsou seskupeny do kategorie s „nedefinovanou splatností“.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)
Finanční informace týkající se úročených a neúročených aktiv a závazků a jejich smluvní data
splatnosti ke dni 31. prosince 2016:
Analýzy vzniku úrokového rizika (dle splatnosti)

Do 1 roku

1 rok až
5 let

Nad 5 let

Nedefinov
aná
splatnost
(nebo
neúročen
é)

--

--

--

7 028

7 028

133 154

1 334

--

--

134 488

Krátkodobá finanční aktiva

13 606

--

--

--

13 606

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů

31 414

--

--

--

31 414

--

--

--

365 999

365 999

178 174

1 334

--

373 027

552 535

--

990 296

--

--

990 296

--

--

8 551

--

8 551

292 052

--

--

--

292 052

1 353

--

--

--

1 353

326 065

--

--

--

326 065

5 121

--

--

--

5 121

624 591

990 296

8 551

--

1 623 438

ke dni 31. prosince 2016

Celkem

Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní dlouhodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva

Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá
část
Dlouhodobé závazky z finančních instrumentů a
ostatní dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá
část
Krátkodobé závazky z finančních instrumentů
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a
ostatní krátkodobé závazky
Závazky z titulu splatné daně z příjmů
Celkem
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Finanční informace týkající se úročených a neúročených aktiv a závazků a jejich smluvní data
splatnosti ke dni 31. prosince 2015:
Analýzy vzniku úrokového rizika (dle splatnosti)
Do 1
roku

1 rok až
5 let

Nad 5
let

Nedefinovaná
splatnost
(nebo
neúročené)

Celkem

--

--

--

325

325

12 580

--

--

--

12 580

44 979

--

--

--

44 979

17

--

--

--

17

--

--

--

24 627

24 627

57 576

--

--

24 952

82 528

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá
část

--

265 521

--

--

265 521

Krátkodobé závazky z finančních instrumentů

--

--

1 821

--

1 821

104 041

--

--

--

104 041

35

--

--

--

35

120 796

--

--

--

120 796

3 383

--

--

--

3 383

228 255

265 521

1 821

--

495 597

ke dni 31. prosince 2015
Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní dlouhodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobá finanční aktiva
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Závazky

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá
část
Krátkodobé závazky z finančních instrumentů
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a
ostatní krátkodobé závazky
Závazky z titulu splatné daně z příjmů
Celkem

Změna o jeden bazický bod v úrokových sazbách k 31. prosinci 2016 by měla nevýznamný efekt
na výsledky a vlastní kapitál.

(d)

Měnové riziko
Skupina je vystavena měnovému riziku prostřednictvím svých dceřiných společností s funkční
měnou Kč. Skupina používá kurzové a úrokové deriváty v těchto společnostem za účelem pokrytí
budoucích peněžních toků z aktiv a pasiv denominovaných v jiných měnách než Kč.
Vedení společností pravidelně kontroluje potenciální měnová rizika před uzavřením signifikantních
smluv nebo obchodních transakcí.

SAZKA Group a.s.
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(e)

Řízení kapitálu
Snahou skupiny je udržení silné kapitálové základny s cílem zachovat si důvěru konečného
akcionáře, věřitelů a trhů a zvládat budoucí rozvoj vlastní podnikatelské činnosti.
Řízením kapitálu a optimalizací poměru dluhu k vlastnímu kapitálu (do poměru 3) hodlá skupina
zajistit předpoklady k nepřetržitému provozování podnikatelské činnosti a k maximalizaci dividend
pro akcionáře.
Ke konci období vykazovala skupina následující poměr dluhu k vlastnímu kapitálu:

31.12.2016

31.12.2015

1 889 991

511 250

379 605

69 606

Čistý dluh

1 510 386

441 644

Celkový vlastní kapitál

1 752 368

308 262

0.862

1.433

Závazky celkem
Snížení o peníze a peněžní ekvivalenty a krátkodobá finanční aktiva

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu

(f)

Finanční nástroje a reálné hodnoty
Kategorie finančních nástrojů
Finanční aktiva skupiny zahrnují dlouhodobé a krátkodobé úvěry a zápůjčky, pohledávky
z obchodních vztahů a ostatní pohledávky, krátkodobá finanční aktiva, ostatní dlouhodobé finanční
investice a investice vykazované ekvivalenční metodou, dlouhodobé pohledávky z finančních
instrumentů, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, které jsou všechny klasifikovány jako úvěry
a pohledávky.
Finanční závazky zahrnují úročené úvěry a zápůjčky, bankovní úvěry a závazky z obchodních vztahů
a ostatní závazky, deriváty (závazky z finančních instrumentů) a krátkodobé daňové závazky.
Skupina považuje všechny účetní hodnoty těchto finančních aktiv a závazků za přibližně stejné jako
jejich reálná hodnota.
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Reálné hodnoty a účetní hodnoty finančních aktiv a závazků jsou uvedeny v konsolidovaném výkazu
o finanční pozici následovně:
Reálné hodnoty a účetní hodnoty finančních
aktiv a závazků

Účetní hodnota

Reálná hodnota

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

387 784

66 921

387 784

66 921

7 028

325

7 028

325

--

208 148

--

208 148

134 488

12 580

134 488

12 580

Krátkodobá finanční aktiva

13 606

44 979

13 606

44 979

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů

31 414

17

31 414

17

365 999

24 627

365 999

24 627

940 319

357 597

940 319

357 597

990 296

265 521

990 296

265 521

8 551

1 821

8 551

1 821

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část

292 052

104 041

292 052

107 729

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobé závazky

326 065

120 796

326 065

120 796

Krátkodobé závazky z finančních instrumentů

1 353

35

1 353

35

Závazek z titulu splatné daně z příjmů

5 121

3 383

5 121

3 383

1 623 438

495 597

1 623 438

499 285

Pohledávky
Ostatní dlouhodobé finanční investice a investice
vykazované ekvivalenční metodou
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní dlouhodobá aktiva
Dlouhodobá finanční aktiva v reálné hodnotě
vykazovaná do zisku nebo ztráty
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva

Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část
Dlouhodobé závazky z finančních instrumentů a
ostatní dlouhodobé závazky

Celkem

Hierarchie reálné hodnoty
Skupina používá následující hierarchii pro určení a vykázání reálné hodnoty finančních nástrojů dle
oceňovacích postupů:

Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky

Úroveň 2: ostatní postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na
vykázanou reálnou hodnotu a které je možné zjistit, a to buď přímo, nebo nepřímo

Úroveň 3: postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na vykázanou
reálnou hodnotu a tyto vstupní údaje nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích

Následující tabulka zahrnuje účetní a reálné hodnoty finančních aktiv a pasiv, včetně jejich úrovní
v hierarchii reálné hodnoty. Nezahrnuje však informace o reálné hodnotě finančních aktiv a závazků
neoceněných reálnou hodnotou, pokud se účetní hodnota přiměřeně blíží reálné hodnotě:
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Účetní hodnota k 31.12.16
Reálná
Držené k
hodnota –
obchodování
zajišťovací
instrumenty

Reálná hodnota k 31.12.16
Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou
Úrokové swapy

--

346

--

346

--

--

-1 353

--

-1 353

--

-1 852

--

--

-1 852

--

Finanční závazky oceněné reálnou hodnotou
Úrokové swapy
Kupní opce

Účetní hodnota k 31.12.15

Reálná hodnota k
31.12.15

Držené k
obchodov
ání

Reálná
hodnota –
zajišťovací
instrumenty

Označené
v reálné
hodnotě

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

--

--

208 148

--

208 148

--

--

-35

--

--

-35

--

-1 821

--

--

--

-1 821

--

Finanční aktiva oceněná reálnou
hodnotou
Dlouhodobé finanční investice
Finanční závazky oceněné reálnou
hodnotou
Úrokové swapy
Kupní opce

Reálné hodnoty z tabulek byly získány od finančních institucí, u nichž jsou smluvně domluveny úrokové
swapy. Skupina považuje účetní hodnotu této kupní opce za přiměřeně se blížící reálné hodnotě; z toho
důvodu nedochází k přecenění.
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34. Provozní segmenty
(a)

Podnikatelské segmenty

Informace o tržbách za rok končící
31. prosincem 2016
Pokračující činnosti
Vsazené částky
Tržby z loterní a sázkové činnosti
Ostatní výnosy a ostatní provozní výnosy
Provize zprostředkovatelům
Podíl na čistých výnosech, ostatních poplatcích a loterní
dani
Provozní náklady
Odpisy
Zisk/ztráta z provozních činností
Výnosové úroky
Nákladové úroky

Informace o tržbách za rok končící
31. prosincem 2015
Pokračující činnosti
Vsazené částky
Tržby z loterní a sázkové činnosti
Ostatní výnosy a ostatní provozní výnosy
Provize zprostředkovatelům
Podíl na čistých výnosech, ostatních poplatcích a loterní
dani
Provozní náklady
Odpisy
Zisk/ztráta z provozních činností
Výnosové úroky
Nákladové úroky

Ostatní
Telekomuni
Sportovní
nepřiřazené
-kační a jiné
sázení
a další
služby
činnosti

Loterie

Okamžité
loterie

1 022 790
404 018
3
-78 585

202 780
75 883
50
-16 944

387 221
111 019
242
-27 219

539
326
29 156
-31

--16 496
-5 184

-121 139

-21 079

-39 984

-90

--

-98 385
-7 623
98 289

-20 599
-4 159
13 152

-30 161
-4 099
9 798

-31 530
-125
-2 294

-13 064
-928
-2 680
5 733
-49 286

Loterie

Okamžité
loterie

310 729
158 478
--17 314

44 061
18 456
--2 798

-31 508

-3 691

-755

-43

--

-35 997

-48 113
-1 065
60 478

-7 883
-131
3 953

-5 028
-258
-2 462

-9 813
-52
-4 022

-2 465
-434
25 461
63
-15 897

-73 302
-1 940
83 408
63
-15 897

Ostatní
Telekomuni
Sportovní
nepřiřazené
-kační a jiné
sázení
a další
služby
činnosti
48 093
3 737
--158

391
244
5 664
-22

--31 451
-3 091

Celkem

1 613
591
45
-127

330
246
947
963

-182 292
-193
-16
116
5
-49

739
934
265
733
286

Celkem

403
180
37
-23

274
915
115
383
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(b)

Zeměpisné segmenty
V roce 2016 skupina prováděla svou činnost v České republice, Řecku, na Kypru, v Rakousku a Itálii.

Informace o tržbách za rok končící
31. prosincem 2016
Tržby a ostatní provozní výnosy
Segmentová aktiva
Segmentové závazky

Česká
republika
209 086
1 301 502
701 183

Informace o tržbách za rok končící
31. prosincem 2015
Tržby a ostatní provozní výnosy
Segmentová aktiva
Segmentové závazky

Česká
republika
192 969
1 271 771
511 190

Řecko

Kypr

Rakousko

Itálie

415 561
2 832 254
910 929

21 489
1 908 796
374 393

-140 775
9

-202 074
--

Řecko

Kypr

Rakousko

Itálie

---

25 061
208 178
955

-65 916
46

----

Vnitroskupinové
transakce
-8 943
-2 743 041
-96 522
Vnitroskupinové
transakce
--726 353
-941

Celkem
637 193
3 642 360
1 889 992
Celkem
218 030
819 512
511 250
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35. Spřízněné osoby
Vztahy skupiny se spřízněnými osobami zahrnují vztahy s akcionáři a dalšími osobami, jak je uvádí
následující tabulka. Jsou to:
(1) – Akcionáři a jimi ovládané společnosti
(2) – Klíčoví členové vedení daného subjektu nebo jeho mateřské společnosti
Všechny osoby vykázané níže jsou propojené se společností vlivem svých vztahů uvnitř skupiny
KKCG AG. Část z nich je propojena také díky klíčovým členům vedení.
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly realizovány za běžných tržních
podmínek.
(a) Přehled otevřených zůstatků se spřízněnými osobami k 31. prosinci 2016 a 31. prosinci
2015:
Pohledávky

Závazky

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

--

--

276

12

39

9

166

492

Geewa a.s.

--

--

1

11

GTECH Czech Republic LLC.

--

33

--

3

Conectart s.r.o. (dříve Informační linky, s.r.o.)

--

--

125

62

KKCG a.s.

--

--

844

188

1 337

--

42 263

79 086

--

--

--

--

13 606

44 996

--

65 086

Kynero Consulting a.s.

--

--

1

1

MND a.s.

--

--

36

52

Springtide Ventures s.r.o.

--

--

--

11

Vinohradská 230 a.s.

--

--

2

--

G-JET s.r.o.

--

--

--

--

FM&S Czech a.s.

3

--

48

--

KKCG UK Limited

--

--

217

--

SafeDX s.r.o.

--

--

--

--

EMMA CAPITAL LIMITED

--

--

1 882

--

Emma Gamma Limited

--

--

12 953

--

1 049

--

1 102

--

16 034

45 038

59 916

145 004

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
DataSpring s.r.o.

KKCG AG *)
KKCG Real Estate a.s.
KKCG Structured Finance AG *)

Emerging Markets Capital, a.s.
Celkem

*)
K 31. prosinci 2016 a 31. prosinci 2015 závazky KKCG AG (dříve KKCG PLC) a KKCG Structured Finance AG
(dříve KKCG Structured Finance Limited) představují přijaté zápůjčky od spřízněných osob detailně
popsaných v bodě 17.
K 31. prosinci 2016 a 31. prosinci 2015 pohledávky za KKCG Structured Finance AG představují krátkodobá
finanční aktiva popsaná v bodě 12.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)
(b) Přehled transakcí se spřízněnými osobami za období končící 31. prosince 2016 a 31.
prosince 2015:
Tržby

Náklady

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

--

2

153

20

85

84

447

27

Geewa a.s.

--

--

10

25

GTECH Czech Republic LLC.

--

165

--

12

Conectart s.r.o. (dříve Informační linky, s.r.o.)

1

--

648

273

KKCG a.s.

--

8

--

705

KKCG AG *)

--

--

--

9 286

KKCG Real Estate a.s.

--

--

--

68

KKCG Structured Finance AG *)

9

14

1 927

5 443

Kynero Consulting a.s.

--

--

11

3

MND a.s.

--

1

357

124

Springtide Ventures s.r.o.

--

--

--

9

Vinohradská 230 a.s.

--

--

8

--

G-JET s.r.o.

--

--

8

--

FM&S Czech a.s.

38

--

355

--

KKCG UK Limited

--

--

196

--

20

--

--

--

EMMA CAPITAL LIMITED

--

--

1 554

--

Emma Gamma Limited

--

--

1 077

--

Emerging Markets Capital, a.s.

880

--

1 101

--

Celkem

153

274

7 852

15 995

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
DataSpring s.r.o.

SafeDX s.r.o.

*)
Náklady za období 2016 a 2015 od společností KKCG AG (dříve KKCG PLC) a KKCG Structured Finance AG
(dříve KKCG Structured Finance Limited) představují nákladové úroky z přijatých půjček od spřízněných
osob detailně popsaných v bodě 17.
Mimo výše uvedené došlo v roce 2015 k nákupu společnosti RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED od mateřské
společnosti KKCG AG (dříve KKCG PLC, transakce pod společnou kontrolou viz bod 14).
(c) Transakce se členy orgánů konsolidovaných společností za období končící 31. prosince
2016 a 31. prosince 2015:
V roce 2016 vyplatila skupina odměny členům orgánů konsolidovaných společností ve výši 411 tis. Eur
(2015: 221 tis. Eur).

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2016 (v tisících EUR)

36. Následné události
Popis následných událostí po 31. prosinci 2016:
-

Skupina podepsala smlouvy o budoucí akvizici dalších podílů ve společnosti Medial BeteiligungsGmbH. Transakce jsou stále ve fázi jednání a budou podléhat schválení příslušnými úřady.

-

Dne 18. dubna 2017 skupina navýšila hodnotu investice v přidružené společnosti LOTTOITALIA
S.r.l. ve výši 100 165 tis. Eur prostřednictvím navýšení kapitálu.

-

Dne 17. března 2017 skupina vydala 200 000 kmenových dluhopisů na majitele s nominální
hodnotou 1 000 € za dluhopis. Konečný výtěžek byl stanoven na 3,50 % a nabídková cena
dluhopisu byla stanovena na 1 000 € za dluhopis, tj. 100 % nominální hodnoty.

-

Dne 9. května 2017 dceřiná společnost OPAP S.A. vyplatila dividendu ve výši 0,6 Eur na akcii, jak
bylo veřejně oznámeno v dokumentu „Rozhodnutí 17. řádné valné hromady společnosti OPAP S.A.“
ze dne 27. dubna 2017.

Kromě výše uvedených skutečností nedošlo k žádným následným událostem, které by měly významný vliv
na konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2016.

Datum:

Podpis statutárního orgánu:

10. května 2017

Pavel Šaroch

Pavel Horák

Člen představenstva

Člen představenstva

4.

AUDITOVANÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA RUČITELE SESTAVENÁ PODLE
MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM
EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2015.
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SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka
za rok končící 31. prosincem 2015
sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
ve znění přijatém Evropskou unií

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2015 (v tisících Euro)
Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního
úplného výsledku hospodaření

Tržby z loterní a sázkové činnosti

Bod
přílohy

Za rok 2015

Za rok 2014

5

180 915

149 747

Tržby z vkladů
Výhry
Tržby z ostatních činností

5

Čisté tržby

Náklady na tržby z loterní a sázkové činnosti

6

403 274

326 081

-222 359

-176 334

12 042

11 954

192 957

161 701

-76 887

-65 642

Odměny za služby

-37 876

-33 186

Loterní daň

-35 997

-30 308

-3 014

-2 148

-8 299

-8 048

Náklady na prodej

-85 186

-73 690

Hrubá marže

107 771

88 011

Ostatní náklady na tržby z loterní a sázkové činnosti
Náklady na tržby z ostatních činností

6

Ostatní provozní výnosy

8

25 073

641

Provozní náklady

7

-49 436

-43 383

Marketingové a odbytové náklady

-27 801

-23 152

Administrativní náklady

-18 679

-16 992

-2 956

-3 239

83 408

45 269

Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření

Výnosové úroky

10

63

69

Nákladové úroky

10

-15 897

-22 003

Ostatní zisky (+)/ ztráty (-) z finanční oblasti

10

24 840

-160

9 006

-22 094

915

--

93 329

23 175

-8 991

-4 415

84 338

18 760

597

-626

Odložená daň z přecenění zajišťovacích derivátů

-113

119

Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních jednotek

2 005

-1 368

Ostatní úplný výsledek za účetní období (po zdanění)

2 489

-1 875

86 827

16 885

Finanční výsledek hospodaření
Podíl na výsledku hospodaření společností vykazovaných ekvivalencí
(po zdanění)

11

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmů

Výsledek hospodaření za účetní období
Položky, které budou reklasifikované do výkazu zisku nebo
ztráty
Přecenění zajišťovacích derivátů

Úplný výsledek hospodaření za účetní období

12

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2015 (v tisících Euro)
Výsledek hospodaření připadající:
Akcionáři společnosti
Nekontrolním podílům

Úplný výsledek hospodaření připadající:
Akcionáři společnosti
Nekontrolním podílům

84 338

18 760

84 365

18 760

-27

--

86 827

16 885

86 889

16 885

-62

--

Zisk na akcii

Základní zisk na akcii (v tisících Euro)

23

4 218

938

Zředěný zisk na akcii (v tisících Euro)

23

4 218

938

Příloha ke konsolidované účetní závěrce na stranách 10 až 61 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.
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Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2015 (v tisících Euro)
Bod
přílohy

31.12.2015

31.12.2014

Dlouhodobý nehmotný majetek

14

79 051

75 813

Goodwill

14

356 564

347 561

Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení)

15

24 079

24 520

Ostatní dlouhodobé finanční investice

17

1 701

1 658

Investice vykazované ekvivalenční metodou

17

65 220

--

18

208 148

--

20

325

191

735 088

449 743

253

278

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
AKTIVA

Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou
přes zisk nebo ztrátu
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Stálá aktiva celkem
Zásoby
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva

20

12 580

6 510

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů

12

17

2 376

Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů

21

44 979

4 127

Peníze a peněžní ekvivalenty

22

24 627

39 294

Majetek určený k prodeji

16

1 968

--

84 424

52 585

819 512

502 328

Oběžná aktiva celkem

Aktiva celkem

Příloha ke konsolidované účetní závěrce na stranách 10 až 61 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.
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Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2015 (v tisících Euro)
Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
(pokračování)

Bod
přílohy

31.12.2015

31.12.2014

PASIVA

Vlastní kapitál
Základní kapitál

23

81

81

Kapitálové a ostatní fondy

23

189 134

82 716

Fond z přepočtu na cizí měnu

23

-7 770

-9 810

Výsledek hospodaření minulých let a běžného období

23

126 528

59 159

307 973

132 146

Vlastní kapitál připadající akcionáři celkem
Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem

289

--

308 262

132 146

265 521

209 093

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část

24

Dlouhodobé závazky z finančních instrumentů

1 821

1 744

Dlouhodobé rezervy

26

813

--

Odložený daňový závazek

19

8 180

5 972

276 335

216 809

Dlouhodobé závazky celkem
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé
závazky

24

104 041

104 066

25

120 796

41 600

Závazek z titulu splatné daně z příjmů

12

3 383

--

Krátkodobé závazky z finančních instrumentů

21

35

623

Krátkodobé rezervy

26

6 660

7 084

Krátkodobé závazky celkem

234 915

153 373

Závazky celkem

511 250

370 182

Vlastní kapitál a závazky celkem

819 512

502 328

Příloha ke konsolidované účetní závěrce na stranách 10 až 61 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.
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Základní
kapitál

Kapitálové a
ostatní
fondy

Výsledek
hospodaření
minulých let a
běžného období

Fond
z přepočtu
na cizí
měnu

Vlastní
kapitál*

Nekontrolní
podíly

Vlastní
kapitál
celkem

81

82 697

40 391

-8 442

114 727

--

114 727

Výsledek hospodaření za rok 2014

--

--

18 760

--

18 760

--

18 760

Přecenění zajišťovacích derivátů

--

-507

--

--

-507

--

-507

Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu

--

-4

8

--

4

--

4

Navýšení ostatních kapitálových fondů

--

530

--

--

530

--

530

Změna ve fondu z přepočtu na cizí měnu

--

--

--

-1 368

-1 368

--

-1 368

81

82 716

59 159

-9 810

132 146

--

132 146

Výsledek hospodaření za rok 2015

--

--

84 365

--

84 365

-27

84 338

Přecenění zajišťovacích derivátů

--

484

--

--

484

--

484

Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu

--

--

-16 996

--

-16 996

--

-16 996

Navýšení ostatních kapitálových fondů

--

105 934

--

--

105 934

333

106 267

Změna ve fondu z přepočtu na cizí měnu

--

--

--

2 040

2 040

-35

2 005

Vliv změny podílu

--

--

--

--

--

18

18

81

189 134

126 528

-7 770

307 973

289

308 262

Konsolidovaný výkaz změn
vlastního kapitálu

Bod
přílohy

Stav k 1. lednu 2014

Stav k 31. prosinci 2014

Stav k 31. prosinci 2015
* Vlastní kapitál připadající akcionáři celkem.
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Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk (+) za účetní období
Úprava o:
Daň z příjmů
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Ztráta (+) z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku
Zisk (-) z prodeje finančních investic a ostatní finanční výnosy
Zisk (-) z přecenění dlouhodobého majetku, finančních instrumentů
a finančních investic
Čistý úrokový náklad (+)
Čisté kurzové zisky (-)
Ostatní finanční zisky (dividendy)
Badwill
Podíl na zisku společností vykazovaných ekvivalencí
Ostatní nepeněžní operace
Provozní výsledek před změnou pracovního kapitálu a rezerv

Za rok
2015

Za rok
2014

84 338

18 760

12.
7.

8 991
1 940

4 415
1 855

7.

148
-36

469
--

10.
10.
10.
10.
8.
11.

-21 606
15 834
-1 541
-1 295
-25 061
-915
-18
60 779

-21 934
-----64
47 369

Bod přílohy

Zvýšení (+)rezerv
Zvýšení (-)/ snížení (+) zásob
Zvýšení (-)/ snížení (+) pohledávek z obchodních vztahů a jiných
aktiv
Zvýšení (+) závazků z obchodních vztahů a jiných závazků
Peněžní prostředky generované z provozní činnosti

213
32

2 115
-102

-5 966
4 531
59 589

1 473
10 616
61 471

Zaplacené úroky
Zaplacená daň z příjmů
Čistý peněžní tok generovaný z provozní činnosti

-11 508
-1 322
46 759

-25 148
-6 832
29 491

-2 286
-2 395
-168 705
10
107
1 295
-171 974

-1 029
-1 561
-236
69
--2 285

105 934
74 469
-30 344

534
235 433
-247 802

150 059

-11 835

24 844

15 371

1 341

-413

INVESTIČNÍ ČINNOST
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Nabytí investic netto po zohlednění nabytých peněžních prostředků
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Přijaté úroky
Přijaté dividendy
Čistý peněžní tok použitý v (-) investiční činnosti

15.
14.
13.

10.

FINANČNÍ ČINNOST
Ostatní vklady do vlastního kapitálu
Přijaté úvěry a zápůjčky
Uhrazené úvěry a zápůjčky
Čistý peněžní tok generovaný z (+)/ použitý ve (-) finanční
činnosti
Čisté zvýšení (+) peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Vliv přepočtu cizích měn
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
počátku účetního období

21, 22

43 421

28 463

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
účetního období

21, 22

69 606

43 421

Příloha ke konsolidované účetní závěrce na stranách 10 až 61 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní
závěrky.
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce
1.

Obecné informace o skupině

1.1.

Charakteristika

SAZKA Group a.s. (původně PUU Czech, a.s.) („společnost“) vznikla 2. dubna 2012 zápisem do
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18161. Sídlo společnosti je
Vinohradská 1511/230, Praha 10, Strašnice, PSČ 100 00, IČ 242 87 814. Společnost byla založena jako
projektová společnost za účelem držby kapitálových účastí dalších subjektů.
Skupina SAZKA Group a.s. („skupina“) je největší domácí provozovatel číselných a okamžitých loterií.

1.2.

Předmět činnosti

Hlavním předmětem podnikání skupiny je provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, tj. provozování okamžitých a číselných loterií, sportovních a kurzových
sázek a jiných podobných her v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, v platném znění (dále jen „loterní zákon“).

Kromě loterní a sázkové činnosti provozuje skupina SAZKA Group a.s. také neloterní podnikatelské
aktivity prostřednictvím obchodních míst a terminálů (např. dobíjení předplacených karet pro mobilní
telefony, prodej vstupenek na nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce, placení faktur,
pojištění, placení složenek a splácení úvěrů prostřednictvím sítě terminálů), obchodování s televizními
právy a výroba a distribuce audiovizuálních prací. Skupina také provozuje virtuálního operátora
SAZKAmobil. Dále společnost vyvíjí investiční aktivity v rámci, kterých jsou postupně kupovány podíly ve
společnostech s podobným typem podnikatelských aktivit.

1.3.

Společnosti ve skupině

Následující tabulka uvádí společnosti, které vstupují do konsolidačního celku SAZKA Group a.s. a podíl
mateřské společnosti na vlastním kapitálu dceřiné společnosti.
Sídlo
společnosti

Podíl k
31.12.2015

Česká
republika

--

--

plná

Česká
republika

100%

100%

plná

Česká
republika

75%

--

plná

Dceřiná společnost:
RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED (2)

Kypr

100%

--

plná

Dceřiná společnost:
Vitalpeak Limited (3)

Kypr

100%

--

plná

Název společnosti
Mateřská společnost:
SAZKA Group a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA Czech a.s. – poskupina
Dceřiná společnost:
Austrian Gaming Holding a.s. podskupina (1)

Podíl k
31.12.2014

Metoda konsolidace

(1) Společnost Austrian Gaming Holding a.s. vstoupila do konsolidačního celku dne 2. září 2015.
(2) Společnost RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED vstoupila do konsolidačního celku dne 24. srpna 2015.
(3) Společnost Vitalpeak Limited vstoupila do konsolidačního celku dne 30. března 2015.

SAZKA Group a.s.
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Podskupina SAZKA
Czech a.s. zahrnuje:
Mateřská společnost:
SAZKA Czech a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA FTS a.s.
Dceřiná společnost:
SAZKA a.s. - podskupina

Podskupina SAZKA a.s.
zahrnuje:
Mateřská společnost:
SAZKA a.s.
Dceřiná společnost:
SPORTLEASE a.s.
Dceřiná společnost:
KPS MEDIA a.s. v likvidaci (4)

Sídlo
společnosti

Podíl k
31.12.2015

Česká
republika

--

--

plná

Česká
republika

100%

100%

plná

Česká
republika

100%

100%

plná

Sídlo
společnosti

Podíl k
31.12.2015

Česká
republika

--

--

plná

Česká
republika

100%

100%

plná

Česká
republika

--

100%

plná

Podíl k
31.12.2014

Podíl k
31.12.2014

Metoda konsolidace

Metoda konsolidace

(4) Společnost KPS media a.s. v likvidaci byla součástí konsolidačního celku do 31. března 2015, kdy
byla zlikvidována. K výmazu společnosti z obchodního rejstříku došlo dne 8. října 2015.
Podskupina Austrian
Gaming Holding a.s.
zahrnuje:
Mateřská společnost:
Austrian Gaming Holding a.s.
Dceřiná společnost:
CAME Holding GmbH – podskupina

Sídlo
společnosti

Podíl k
31.12.2015

Česká
republika

--

--

plná

Rakousko

100%

--

plná

Podíl k
31.12.2014

Metoda konsolidace

(5)

(5) Společnost CAME Holding GmbH vstoupila do konsolidačního celku dne 17. října 2015.
Podskupina CAME Holding
GmbH zahrnuje:
Mateřská společnost:
CAME Holding GmbH
Přidružená společnost:
Medial Beteiligungs-GmbH (6)

Sídlo
společnosti

Podíl k
31.12.2015

Rakousko

--

--

plná

Rakousko

29,63%

--

ekvivalenční

Podíl k
31.12.2014

Metoda konsolidace

(6) Společnost Medial Beteiligungs-GmbH vstoupila do konsolidačního celku dne 17. října 2015.
Uvedené procento vyjadřuje podíl vlastněný přímou mateřskou společností.
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1.4.

Složení statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti
Složení představenstva k 31. prosinci 2015:
člen představenstva:

JUDr. Josef Novotný

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2015:
předseda dozorčí rady:

JUDr. Ing. Tomáš Porupka, Ph.D.

člen dozorčí rady:

PhDr. Jakub Sokol

1.5.

Jediný akcionář společnosti
Jediný akcionář společnosti k 31. prosinci 2015:
KKCG PLC
8 Alasias street, Christodoulides Building
3095 Limassol
Kyperská republika

Skupina je součástí konsolidačního celku skupiny KKCG. Vlastníkem společnosti v rámci skupiny
KKCG je společnost KKCG PLC se sídlem na Kypru.
V průběhu prvního čtvrtletí 2016 byla dokončena migrace jediného akcionáře společnosti z Kypru
do Švýcarska. Společnost změnila svou právní formu na AG (Aktiengesellschaft) a obchodní název
společnosti na KKCG AG. V souvislosti s migrací došlo zároveň i ke změně sídla společnosti:
KKCG AG
Kapellgasse 21
6004 Luzern
Švýcarsko

1.6.

Změny v obchodním rejstříku v průběhu účetního období
V roce 2015 byly provedeny následující změny:
Dne 30. září 2015 došlo ke změně právní formy jediného akcionáře společnosti KKCG SE na právní
formu „Public Limited Company“. Celý název společnosti dle kyperského obchodního rejstříku je
KKCG PLC.
Dne 10. února 2015 došlo k zániku členství v představenstvu člena JUDr. Tomáše Porupky, Ph.D. a
k zápisu vzniku jeho členství jako předsedy dozorčí rady.
Ke stejnému datu zároveň došlo k zapsání nového člena představenstva JUDr. Josefa Novotného a
zároveň tak došlo k zániku jeho členství jako předsedy dozorčí rady.
Dne 31. května 2015 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady Radek Dyntar. Do obchodního
rejstříku byla tato skutečnost zapsána dne 16. července 2015.
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2.
(a)

Východiska pro sestavení konsolidované účetní závěrky
Prohlášení o shodě
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií („IFRS“).
Skupina nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých účetních
standardů, příloha ke konsolidované účetní závěrce proto neobsahuje odsouhlasení mezi
konsolidovanou účetní závěrkou dle českých účetních standardů a konsolidovanou účetní závěrkou
připravenou dle IFRS.
Účetní postupy uvedené v bodě č. 3 této přílohy byly použity při sestavování konsolidované účetní
závěrky za rok končící 31. prosincem 2015 a také při sestavování údajů srovnatelného období,
tj. k 31. prosinci 2014.
Tato konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem společnosti dne 25. července
2016.

(b)

Způsob oceňování
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky
(„going concern“) s použitím metody historických cen, pokud není stanoveno v účetních politikách
jinak.
Skupina důsledně uplatňuje účetní postupy, které jsou popsány dále v textu.

(c)

Funkční a prezentační měna
Funkční měnou společnosti jsou české koruny (Kč), jednotlivé společnosti skupiny mají své vlastní
funkční měny.
K sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS je prezentační měnou Euro („Eur“).
Všechny finanční informace vykázané v Eurech byly zaokrouhleny na celé tisíce („tis. Eur“), není-li
uvedeno jinak.
Název společnosti

Funkční měna

SAZKA Group a.s.

Kč

SAZKA Czech a.s.

Kč

SAZKA FTS a.s.

Kč

SAZKA a.s.

Kč

KPS MEDIA a.s. v likvidaci

Kč

Austrian Gaming Holding a.s.

Euro

CAME Holding GmbH

Euro

Vitalpeak Limited

Euro

Medial Beteiligungs-GmbH

Euro

SPORTLEASE a.s.

(d)

Kč

RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED

Kč

Používání odhadů a předpokladů
Sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje používání určitých kritických
účetních odhadů, které ovlivňují vykazované položky aktiv, pasiv, výnosů a nákladů. Vyžaduje
také, aby vedení skupiny při aplikaci účetních postupů uplatnilo předpoklady založené na vlastním
úsudku. Výsledné účetní odhady – právě proto, že jde o odhady – se mohou od příslušných
skutečných hodnot lišit.
Odhady a předpoklady se průběžně revidují. Revize účetních odhadů jsou zohledněny v období,
ve kterém je daný odhad revidován (týká-li se revize odhadu pouze tohoto období), nebo v období
revize a v příštích obdobích (týká-li se revize běžného období i příštích období).
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Informace o aplikaci účetních postupů a předpokladech, které měly nejvýznamnější dopad na
částky vykazované v účetní závěrce, jsou uvedeny v následujících bodech přílohy ke konsolidované
účetní závěrce:


Bod č. 3 a 14 - vykazování goodwillu, posouzení snížení hodnoty goodwillu,
posouzení snížení hodnoty nehmotného majetku s neurčitou dobou životnosti a posouzení
doby životnosti nehmotných aktiv;

(e)



Bod č. 3 a 15 – posouzení doby životnosti hmotných aktiv;



Bod č. 15 – vykázání operativního leasingu terminálů;



Bod č. 16 – posouzení snížení hodnoty významných aktiv držených k prodeji;



Bod č. 27 – posouzení soudních sporů.

Účetní standardy vydané v poslední době
Při přípravě této konsolidované účetní závěrky skupina použila nové či změněné standardy
a interpretace, které musejí být povinně aplikovány pro účetní období začínající 1. lednem 2015
(níže nejsou uvedeny nové či změněné standardy a interpretace, které se týkají neziskových
společností a organizací působících ve veřejném sektoru, neboť tyto standardy a interpretace se na
skupinu nevztahují).

Novelizace IAS 19 – Plány definovaných požitků: zaměstnanecké příspěvky
Účinná pro roční účetní období začínající 1. července 2014 nebo později. Novelizace se použije
retrospektivně.
Novelizace se týká pouze plánů definovaných požitků, které zahrnují příspěvky od zaměstnanců
nebo třetích stran splňující určitá kritéria. Konkrétně musí být:


uvedeny ve formálních podmínkách plánu,



vázány na služby zaměstnanců a



nezávislé na počtu odpracovaných let.

Pokud jsou tato kritéria splněna, má společnost možnost (nikoliv však povinnost) vykázat dané
příspěvky jako snížení nákladů služeb v období, v němž byly poskytnuty související služby.
Novela neměla žádný dopad na účetní závěrku, neboť účetní jednotka nemá žádné plány
definovaných požitků, které by zahrnovaly příspěvky od zaměstnanců nebo třetích stran.

(f)

Standardy, interpretace a novely vydaných standardů, které byly přijaty do
31. prosince 2015, a které dosud nejsou účinné

IFRS 9 Finanční nástroje
Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později; použije se retrospektivně
s některými výjimkami. Úprava minulých období není vyžadována a je povolena, pouze pokud jsou
k dispozici informace bez použití zpětného pohledu. Dřívější použití je povoleno.
Tento standard nahrazuje IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování s tím, že nadále platí
výjimka dle IAS 39 pro zajištění reálné hodnoty úrokové angažovanosti účetní jednotky v portfoliu
finančních aktiv nebo finančních závazků a že si účetní jednotky mohou zvolit, zda budou o všech
zajištěních účtovat podle požadavků IFRS 9 nebo nadále podle stávajících požadavků obsažených
v IAS 39.
Skupina očekává, že standard IFRS 9 nebude mít významný dopad na účetní závěrku. Vzhledem
k povaze činnosti skupiny a druhům finančních nástrojů, které drží, se nepředpokládá, že dle IFRS
9 dojde ke změně klasifikace a ocenění finančních nástrojů účetní jednotky.

IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci
Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později. Dřívější použití je povoleno.
IFRS 14 je nový standard, který umožňuje, aby účetní jednotka, která je prvouživatelem
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, nadále (s některými omezenými změnami) účtovala
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o „zůstatcích na účtech časového rozlišení vyplývajících z cenové regulace“ podle předchozích
GAAP, a to jak při prvotním přijetí IFRS, tak i v následující účetní závěrce.
Skupina očekává, že tento standard nebude mít žádný dopad na účetní závěrku, neboť neeviduje
žádné zůstatky na účtech časového rozlišení vyplývající z cenové regulace.

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Dřívější použití je povoleno.
Tento nový standard poskytuje rámec, který nahrazuje stávající úpravu vykazování výnosů v IFRS.
Účetní jednotky zavedou pětikrokový model s cílem určit v jaký okamžik a v jaké výši výnosy
vykázat. Nový model stanoví, že výnos by měl být zaúčtován v okamžiku, kdy účetní jednotka
převede kontrolu nad zbožím nebo službami na zákazníka, a to ve výši, na jakou bude mít účetní
jednotka dle svého vlastního očekávání nárok. V závislosti na splnění určitých kritérií se výnos
vykáže:


v průběhu času, a to způsobem, který odráží plnění účetní jednotky, nebo



v okamžiku, kdy kontrola nad zbožím nebo službami přejde na zákazníka.

IFRS 15 rovněž stanovuje zásady, které účetní jednotka uplatní s cílem poskytnout uživatelům
účetní závěrky užitečné kvalitativní a kvantitativní informace o povaze, výši, načasování a
nejistotě výnosů a peněžních toků plynoucích ze smlouvy se zákazníkem.
Skupina očekává, že tento nový standard nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na
účetní závěrku. Vzhledem k povaze činnosti skupiny a druhům výnosů, které jí plynou, se
nepředpokládá, že dle IFRS 15 dojde ke změně vykazování a ocenění výnosů účetní jednotky.

Novelizace IAS 1
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později. Dřívější použití je povoleno.
Tato novelizace IAS 1 obsahuje následujících pět konkrétních zdokonalení požadavků daného
standardu týkajících se zveřejňovaných informací.
Byla upravena ustanovení týkající se významnosti v IAS 1 s cílem objasnit následující:


Nevýznamné informace mohou odvádět pozornost od užitečných informací.



Kritérium významnosti se vztahuje na celou účetní závěrku.



Kritérium významnosti se vztahuje na každý případ, kdy standard IFRS vyžaduje
zveřejnění specifických informací.

Byla upravena ustanovení týkající se pořadí bodů přílohy (včetně účetních pravidel) s cílem:


odstranit z IAS 1 formulaci, která byla vykládána tak, že nařizuje pořadí bodů přílohy
k účetní závěrce;



objasnit, že účetní jednotky si mohou zvolit, kde v účetní závěrce uvedou účetní pravidla.

Skupina očekává, že tato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na
sestavování a zveřejňování účetní závěrky skupiny.

Novelizace IFRS 11: Účtování o nabytí účastí na společných činnostech
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později; použije se prospektivně.
Dřívější použití je povoleno.
Tato novelizace vyžaduje, aby při účtování o nabytí účastí na společné činnosti, která tvoří podnik,
byly uplatněny příslušné zásady týkající se účtování o podnikových kombinacích.
Zásady týkající se účtování o podnikových kombinacích se uplatní i při účtování o nabytí
dodatečných účastí na společné činnosti v případech, kdy si spoluprovozovatel ponechá
spoluovládání. Nabytá dodatečná účast bude oceněna reálnou hodnotou. Dříve držené účasti na
společné činnosti se nebudou přeceňovat.
Dopad přijetí této novelizace bude možné posoudit až v roce její prvotní aplikace, neboť bude
záviset na nabytí společných činností v průběhu daného účetního období. Skupina neplánuje
dřívější přijetí této novelizace; není proto možné odhadnout dopad přijetí této novelizace na účetní
závěrku skupiny.
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Novelizace IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho
přidruženým či společným podnikem
Novelizace je účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později a použije se
prospektivně. Dřívější použití je povoleno.
Tato novelizace objasňuje, že v případě transakce týkající se přidruženého či společného podniku
závisí rozsah vykázání zisku nebo ztráty na tom, zda prodaná či vložená aktiva představují podnik,
přičemž:


zisk nebo ztráta se vykážou v plném rozsahu, pokud se transakce mezi investorem a jeho
přidruženým či společným podnikem týká převodu aktiva nebo aktiv, která představují
podnik (bez ohledu na to, zda je obsažen v dceřiné společnosti), kdežto zisk nebo ztráta se
vykážou v částečném rozsahu, pokud se transakce mezi investorem a jeho přidruženým či
společným podnikem týká aktiv, která nepředstavují podnik (i v případě, že daná aktiva
jsou obsažena v dceřiné společnosti).

Skupina očekává, že tato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní
závěrku. Kvantitativní dopad přijetí této novelizace však bude možné posoudit až v roce její
prvotní aplikace, neboť bude záviset na převodu aktiv nebo podniků přidruženému či společnému
podniku v průběhu daného účetního období.

Novelizace IAS 16 a IAS 38: Objasnění přijatelných metod odepisování
a amortizace
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později; použije se prospektivně.
Dřívější použití je povoleno.
Zákaz používání odepisování založeného na výnosech u položek pozemků, budov a zařízení.
Novelizace výslovně uvádí, že u položek pozemků, budov a zařízení nelze použít metody
odepisování založené na výnosech.
Nový restriktivní test pro nehmotná aktiva.
Novela zavádí vyvratitelnou domněnku, že v případě nehmotných aktiv není vhodné používat
metody amortizace založené na výnosech. Tuto domněnku lze překonat, pouze pokud spolu výnos
a spotřeba ekonomických užitků nehmotného aktiva úzce souvisí nebo pokud je nehmotné aktivum
vyjádřeno jako ocenění výnosu.
Očekává se, že tato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku
skupiny, neboť skupina nepoužívá metody amortizace/odepisování založené na výnosech.

Novelizace IAS 27: Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později a použije se retrospektivně.
Dřívější použití je povoleno.
Novelizace IAS 27 umožňuje, aby účetní jednotka ve své individuální účetní závěrce použila
metodu ekvivalence při účtování o podílech v dceřiných, přidružených a společných podnicích.
Skupina očekává, že novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní
závěrku, neboť skupina má v úmyslu své podíly v dceřiných, přidružených nebo společných
podnicích nadále oceňovat v pořizovací ceně.
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3.

Významné účetní postupy

Popsané účetní postupy byly použity konzistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této
konsolidované účetní závěrce a byly použity konzistentně účetními jednotkami v rámci skupiny.

(a)

Způsob konsolidace
i. Podnikové kombinace
Podnikové kombinace jsou účtovány pomocí metody koupě k datu akvizice, což je datum, ke
kterému dojde k postoupení kontroly na skupinu. K ovládání dochází, pokud skupina má pravomoc
řídit finanční a provozní politiky jednotky tak, aby získala užitek z jejich činností. Při posuzování
ovládání se zohledňují potenciální volební práva, která jsou v současnosti uplatnitelná.
Skupina oceňuje goodwill k datu akvizice takto:


reálná hodnota předané protihodnoty; plus



vykázána částka případných nekontrolních podílů na nabývaném podniku; plus



v případě postupné podnikové kombinace reálná hodnota dříve drženého podílu na
vlastním kapitálu nabývaného podniku; mínus



čistá vykázaná částka (zpravidla reálna hodnota) identifikovatelných nabytých aktiv
a identifikovatelných převzatých závazků.

V případě, že je tento rozdíl negativní, je v hospodářském výsledku okamžitě vykázán zisk
z výhodné koupě.
Předaná protihodnota nezahrnuje částky týkající se vypořádání dříve existujících vztahů. Tyto
částky jsou zpravidla vykázány v hospodářském výsledku.
Transakční náklady (kromě těch, které se týkají emise dluhových či majetkových cenných papírů),
které skupině vzniknou v souvislosti s podnikovou kombinací, jsou účtovány do nákladů
v okamžiku vzniku.
Případný závazek z podmíněné protihodnoty je oceňován reálnou hodnotou k datu akvizice.
V případě, že je podmíněná protihodnota klasifikována jako vlastní kapitál, pak není přeceňována
a o úhradě je účtováno v rámci vlastního kapitálu. Jinak jsou následné změny reálné hodnoty
podmíněné protihodnoty vykazovány v hospodářském výsledku.
Nekontrolní podíly jsou k datu podnikové kombinace zaúčtovány ve výši jejich poměrného podílu
na identifikovatelných čistých aktivech nabývaného podniku, která jsou zpravidla oceněna reálnou
hodnotou.
ii. Dceřiné společnosti
Dceřiné společnosti jsou účetní jednotky, které skupina ovládá. Účetní závěrky dceřiných
společností jsou do konsolidované účetní závěrky začleněny od data, kdy vznikne vztah
ovládaného a ovládajícího, až do data, kdy tento vztah zanikne. Účetní postupy dceřiných
společností byly dle potřeby změněny tak, aby byly v souladu s postupy používanými skupinou.
iii. Ztráta kontroly
Při ztrátě kontroly skupina odúčtuje majetek a závazky dané dceřiné společnosti, případně
nekontrolní podíly a ostatní složky vlastního kapitálu týkající se dané dceřiné společnosti. Přebytek
či schodek vzniklý při ztrátě kontroly je vykázán do hospodářského výsledku. Pokud si skupina
ponechá v dřívější dceřiné společnosti určitý podíl, je tento podíl oceněn reálnou hodnotou k datu,
ke kterému dojde ke ztrátě příslušné kontroly. V závislosti na úrovni ponechaného vlivu je pak
zaúčtován jako podíl účtovaný ekvivalenční metodou nebo jako realizovatelné finanční aktivum.
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iv. Přidružené společnosti a společné podniky (investice vykazované ekvivalenční
metodou
Přidružené společnosti jsou takové jednotky, v nichž má skupina podstatný vliv, ale neovládá
jejich finanční a provozní politiky. Předpokládá se, že podstatný vliv existuje, pokud skupina
vlastní 20 až 50 procent hlasovacích práv jiné jednotky. Společné podniky jsou takové jednotky,
nad jejichž činnostmi má skupina společnou kontrolu. Přidružené společnosti a společné podniky se
vykazují ekvivalenční metodou (společnosti vykazované ekvivalenční metodou) a jsou prvotně
vykázány v pořizovacích nákladech. Investice skupiny zahrnuje goodwill identifikovaný při akvizici,
snížený o ztráty ze snížení hodnoty. Konsolidovaná účetní závěrka zahrnuje podíl skupiny na
výnosech a nákladech společností vykazovaných ekvivalenční metodou od data získání
podstatného vlivu nebo společné kontroly do data ztráty podstatného vlivu nebo společné kontroly.
Pokud podíl skupiny na ztrátách přesáhne její podíl na společnosti vykazované ekvivalenční
metodou, účetní hodnota tohoto podílu (včetně dlouhodobých investic) je snížena na nulu a je
přerušeno uznávání dalších ztrát s výjimkou případů, že skupina má povinnost nebo uskutečnila
platby ve prospěch společnosti.
v. Akvizice od spřízněných osob (od jednotek pod společnou kontrolou)
Pro podnikové kombinace vyplývající z převodů podílů v jednotkách, které jsou pod kontrolou
akcionáře, který ovládá skupinu, se nepoužije IFRS 3, pokud tyto transakce splňují definici
„common control“ definovanou v IFRS 3.
U tohoto typu transakcí se neprovádí tržní ocenění aktiv k datu akvizice.
Rozdíl mezi cenou pořízení a účetní hodnotou nabytých identifikovatelných aktiv a závazků je
v plné výši zúčtován do vlastního kapitálu k datu akvizice, a proto se goodwill nevykazuje.
vi. Transakce vyloučené při konsolidaci
Vnitroskupinové zůstatky a vnitroskupinové transakce a z nich vyplývající zisky a ztráty
nebo výnosy a náklady se při sestavování konsolidované účetní závěrky vylučují.

(b)

Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu
Instrument je klasifikován jako oceňovaný reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu, pokud je držen
k obchodování nebo pokud je takto vymezen při prvotním vykázání. Transakční náklady jsou při
prvotním vykázání účtovány do zisku nebo do ztráty. Finanční nástroje oceňované reálnou
hodnotou přes zisk nebo ztrátu se oceňují reálnou hodnotou a následné změny v ocenění jsou
vykázány ve finančním výsledku hospodaření.

(c)

Ostatní nederivátová finanční aktiva
Skupina má dále následující finanční aktiva, která nejsou deriváty („nederivátová finanční aktiva“):
pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky.
i. Klasifikace
Pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky jsou nederivátová
finanční aktiva s pevnými či předem určitelnými platbami. Tato aktiva nejsou kótována na
aktivním trhu a nejsou klasifikována jako realizovatelná nebo držená do splatnosti, ani jako aktiva
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.
ii. Vykazování
Pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky jsou prvotně zachyceny
k datu jejich vzniku.
iii. Oceňování
Pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky se oceňují amortizovanou
pořizovací cenou s odečtením případných ztrát ze snížení hodnoty.
Při oceňování amortizovanou pořizovací cenou se veškeré rozdíly mezi pořizovací cenou
a hodnotou při splacení vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření po
dobu trvání příslušného aktiva či pasiva, a to za použití efektivní úrokové sazby.
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iv. Odúčtování
Pohledávky z obchodních vztahů, jiné pohledávky a poskytnuté zápůjčky se odúčtují poté, co
vyprší smluvní právo na peněžní toky z daného aktiva nebo poté, co je právo na příjem smluvních
peněžních toků převedeno v rámci transakce, kde dojde k přenesení v zásadě všech rizik a užitků
spojených s vlastnictvím daného aktiva. Jakýkoliv podíl na převáděných finančních aktivech, který
skupina získá nebo si ponechá, se vykáže jako samostatné aktivum či pasivum.
v. Vzájemný zápočet finančních aktiv a závazků
Jestliže skupina má právně vymahatelné právo na zápočet vykazovaných částek a transakce se má
vypořádat na netto bázi, pak se finanční aktiva a závazky vzájemně započtou a v konsolidovaném
výkazu finanční pozice se vykáže výsledná čistá částka.

(d)

Nederivátové finanční závazky
Skupina má následující finanční závazky, které nejsou deriváty („nederivátové finanční závazky“):
závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky, úročené úvěry a zápůjčky, závazky z finančního
leasingu. Tyto finanční závazky se při prvotním zachycení vykazují ke dni vypořádání v reálné
hodnotě zvýšené o veškeré příslušné přímo související transakční náklady, s výjimkou finančních
závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. Následně se pak finanční závazky oceňují
amortizovanou pořizovací cenou za použití efektivní úrokové sazby, s výjimkou finančních závazků
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.
Metoda efektivní úrokové sazby je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního závazku
a alokace úrokového nákladu za dané období. Efektivní úroková sazba je úroková míra, která
přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní platby po očekávanou dobu trvání finančního
závazku nebo případně po kratší období zůstatkovou hodnotu finančního závazku.
Skupina klasifikuje tu část dlouhodobých úvěrů a půjček, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden
rok vzhledem k datu konsolidovaného výkazu o finanční pozici, jako krátkodobou.
Skupina odúčtuje finanční závazek po splnění, zrušení nebo vypršení smluvních povinností.

(e)

Derivátové finanční nástroje
Oddělitelné vložené deriváty
Finanční i nefinanční kontrakty (které samy o sobě nejsou oceněny reálnou hodnotou
prostřednictvím hospodářského výsledku) jsou podrobeny hodnocení s cílem určit, zda neobsahují
vložené deriváty.
Vložené deriváty se oddělí od hostitelského kontraktu a zaúčtují samostatně tehdy, pokud
ekonomické charakteristiky a rizika hostitelského kontraktu nejsou úzce propojeny
s charakteristikami a riziky vloženého derivátu; samostatný nástroj se stejnými náležitostmi jako
vložený derivát by splňoval definici derivátu; a kombinovaný nástroj se neoceňuje reálnou
hodnotou s vykázáním do zisku nebo ztráty.
Změny reálné hodnoty oddělitelných vložených derivátů se ihned zaúčtují do hospodářského
výsledku.

(f)

Zajišťovací deriváty a zajišťovací účetnictví
Skupina používá zajišťovací deriváty (úrokové swapy) sloužící k omezení rizik spojených
s volatilitou budoucích peněžních toků vyplývající ze změny úrokových sazeb v průběhu
zajišťovaného období. Zajišťovací deriváty jsou vykazovány v rozvaze v reálné hodnotě (viz bod
č. 4). Kladné reálné hodnoty derivátu jsou vykázány v aktivech v položce „Krátkodobé pohledávky
z finančních instrumentů". Záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v závazcích v položce
„Krátkodobé závazky z finančních instrumentů."
V souladu s IFRS se skupina rozhodla aplikovat zajišťovací účetnictví pro vykazování dopadu ze
zajištění úrokových rizik. V této souvislosti byl sepsán dokument, který je dokumentací
zajišťovacího vztahu mezi zajišťovanou položkou a zajišťovacím derivátem a obsahuje:


Identifikaci zajišťovaných položek



Identifikaci zajišťovacích derivátů



Vymezení rizika, které je předmětem zajištění
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Výpočet efektivity zajištění

Zajišťovací účetnictví skupina aplikuje, pokud:


zajištění je v souladu se strategií skupiny pro řízení rizik,



v okamžiku uskutečnění
zdokumentován,



očekává se, že zajišťovací vztah bude po dobu jeho trvání efektivní,



efektivita zajišťovacího vztahu je objektivně měřitelná,



zajišťovací vztah je efektivní v průběhu účetního období, což znamená, že změny reálných
hodnot nebo peněžních toků zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku jsou
v rozmezí 80 % až 125 % změn reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovaných
nástrojů odpovídajících zajišťovanému riziku,



v případě zajištění peněžních toků je očekávaná transakce vysoce pravděpodobná
a představuje riziko, že v peněžních tocích dojde ke změnám, které ovlivní zisk nebo
ztrátu.

zajišťovací

transakce

je

zajišťovací

vztah

formálně

Skupina aplikuje model zajišťovacího účetnictví pro zajištění rizika variability peněžních toků.
Ze zaúčtovaných aktiv nebo pasiv nebo očekávaných transakcí je efektivní část zajištění (tj. změna
reálné hodnoty zajišťovacího instrumentu z titulu zajišťovaného rizika) zaúčtovaná do úplného
výsledku hospodaření (součást vlastního kapitálu v položce „Kapitálové a ostatní fondy").
Neefektivní část je zahrnuta v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku.

(g)

Základní kapitál
Kmenové akcie
Kmenové akcie jsou klasifikovány jako vlastní kapitál. Případné dodatečné náklady přímo
přiřaditelné vydání nových akcií a akciových opcí jsou zaúčtovány jako snížení vlastního kapitálu
po zohlednění daňového efektu.

(h)

Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, peníze v bankách a krátkodobé vysoce
likvidní investice včetně termínovaných vkladů s původní splatností nepřesahující tři měsíce od data
pořízení, které jsou vystaveny nevýznamnému riziku změn reálné hodnoty a které skupina používá
při řízení svých krátkodobých závazků. Bankovní účty a vklady, které jsou splatné na požádání
a tvoří nedílnou součást řízení peněžních prostředků skupiny, jsou pro účely přehledu o peněžních
tocích vykázány jako složka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

(i)

Snížení hodnoty
i. Nefinanční aktiva a investice do dceřiných společností, spoluovládaných účetních
jednotek a přidružených společností
K datu sestavení každé konsolidované účetní závěrky se prověřuje účetní hodnota investic
do dceřiných společností, spoluovládaných účetních jednotek a přidružených společností
a nefinančních aktiv skupiny kromě odložených daňových pohledávek s cílem zjistit, zda existují
objektivní známky, že by mohlo dojít ke snížení hodnoty aktiv. Pokud takové známky existují,
provede se odhad zpětně získatelné částky daného aktiva. V případě goodwillu a nehmotného
majetku, který má neurčitou dobu životnosti nebo který dosud není k dispozici k užívání, se odhad
zpětně získatelné částky provádí přinejmenším každý rok ke stejnému datu.
Zpětně získatelná částka aktiva nebo penězotvorné jednotky je určena reálnou hodnotou sníženou
o náklady na prodej, nebo jeho hodnotou z užívání, je-li vyšší. Pro zjištění hodnoty z užívání jsou
odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu za použití diskontní
sazby před zdaněním, která odráží aktuální tržní ocenění časové hodnoty peněz a rizik specifických
pro dané aktivum.
Pro účely testování na snížení hodnoty se aktiva, která nelze testovat samostatně, sdružují
do nejmenší zjistitelné skupiny aktiv vytvářející příchozí peněžní toky ze stálého užívání, které jsou
výrazně nezávislé na příchozích peněžních tocích z jiných aktiv nebo skupin aktiv („penězotvorná
jednotka”). Pro účely testování na možné snížení hodnoty u goodwillu se penězotvorné jednotky,
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ke kterým byl přiřazen goodwill, seskupí tak, aby úroveň, na níž se provádí testování na snížení
hodnoty, byla nejnižší úrovní, na které se sleduje goodwill pro účely vnitřního výkaznictví. Goodwill
získaný v důsledku fúze sloučením společnosti se přiřadí skupinám penězotvorných jednotek,
u nichž se předpokládá, že budou mít prospěch ze synergického působení dané akvizice.
Ztráta ze snížení hodnoty se vykáže vždy, když účetní hodnota aktiva nebo jeho penězotvorné
jednotky přesáhne jeho zpětně získatelnou částku. Ztráty ze snížení hodnoty se vykazují
do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku hospodaření.
Alokace ztrát ze snížení hodnoty vykázaných u penězotvorných jednotek se provádí tak, že se
nejprve sníží účetní hodnota veškerého goodwillu přiděleného těmto jednotkám, a poté se sníží
účetní hodnoty ostatních aktiv v rámci jednotky (skupiny jednotek), a to na poměrné bázi.
Ztráta ze snížení hodnoty u goodwillu se neruší. U ostatních aktiv se ztráta ze snížení hodnoty,
která byla vykázána v předchozích obdobích, hodnotí ke každému rozvahovému dni s cílem
identifikovat známky snížení, případně zániku této ztráty. Ztráta ze snížení hodnoty se zruší,
jestliže dojde ke změně odhadů použitých ke stanovení zpětně získatelné částky. Zruší se ale jen
v takovém rozsahu, aby účetní hodnota aktiva nepřesáhla účetní hodnotu, která by byla stanovena
(s odečtením odpisů a amortizace), kdyby nebylo vykázáno žádné snížení hodnoty.
ii. Finanční aktiva (včetně pohledávek z obchodních vztahů a ostatních pohledávek)
K datu sestavení každé účetní závěrky se provádí hodnocení finančních aktiv nevykazovaných
v reálné hodnotě prostřednictvím zisku nebo ztráty s cílem zjistit, zda neexistují objektivní důkazy
o tom, že došlo ke snížení jejich hodnoty. Ke snížení hodnoty finančního aktiva dochází tehdy,
když objektivní důkazy naznačují, že po počátečním zachycení aktiva nastala škodní událost
s nepříznivým dopadem (který lze spolehlivě odhadnout) na odhadované budoucí peněžní toky
daného aktiva.
Mezi objektivní důkazy snížení hodnoty finančního aktiva lze počítat nesplácení dluhu nebo
prodlení ze strany dlužníka, restrukturalizace pohledávek skupiny za podmínek, o nichž by skupina
za normální situace neuvažovala, signály svědčící o tom, že dlužník či emitent je na pokraji
konkurzu, nebo skutečnost, že pro cenný papír přestal existovat aktivní trh.
Krátkodobé pohledávky se nediskontují. Při stanovení zpětně získatelné částky půjček
a pohledávek se také bere v úvahu úvěruschopnost a hospodářská výkonnost dlužníka a hodnota
všech zástavních práv a záruk od třetích stran.
Ztráta ze snížení hodnoty pohledávky vykazované v amortizované pořizovací ceně se zruší, jestliže
následuje zvýšení zpětně získatelné částky, které lze objektivně spojovat s událostí nastalou
po vykázání ztráty ze snížení hodnoty.

(j)

Dlouhodobý hmotný majetek
i. Vlastněná aktiva
Položky dlouhodobého hmotného majetku se účtují v pořizovací ceně snížené o oprávky (viz níže)
a ztráty ze snížení hodnoty.
Pořizovací cena zahrnuje výdaje, které lze přímo přiřadit k pořízení daného aktiva.
Jestliže se položka dlouhodobého hmotného majetku skládá z částí majících různou dobu
ekonomické životnosti, pak se tyto jednotlivé části účtují jako samostatné položky (hlavní
komponenty) dlouhodobého hmotného majetku.
ii. Najatá aktiva
Nájmy, při kterých na skupinu přecházejí v podstatě všechna rizika a užitky vlastnictví, se
klasifikují jako finanční leasing. Při finančním leasingu se najatá aktiva vykazují buď v reálné
hodnotě, nebo v současné hodnotě minimálních splátek nájemného (té, která je nižší) k okamžiku
vzniku nájmu po odečtení oprávek (viz níže) a ztrát ze snížení.
Minimální splátky nájemného při finančním leasingu se dělí na finanční poplatek a na platbu
snižující výši závazku, který zbývá k uhrazení. Finanční poplatek se přiřazuje ke každému období
v rámci celé doby nájmu tak, aby výsledkem byla konstantní periodická úroková míra zůstatku
zbývajícího závazku.
Ostatní nájmy mají charakter operativního leasingu
v konsolidovaném výkazu finanční pozice skupiny.

a

najatý

majetek

není

vykazován
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Platby hrazené v rámci operativního leasingu se v konsolidovaném výkazu úplného výsledku
hospodaření vykazují lineárně po dobu trvání nájmu.
Při identifikování leasingových smluv posuzuje skupina i další kritéria definovaná v interpretaci
IFRIC 4 – Určení, zda smlouva obsahuje leasing: Skupina zjišťuje, zda smlouva poskytující právo
užívat aktivum splňuje definici leasingu.
iii. Následné výdaje
Následné výdaje se aktivují pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že z určité položky dlouhodobého
hmotného majetku poplynou skupině budoucí ekonomické užitky a že příslušné náklady lze
spolehlivě měřit. Všechny ostatní výdaje včetně nákladů na každodenní servis dlouhodobého
hmotného majetku se vykazují přímo do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku hospodaření.
iv. Odpisy
Odpisy se vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření lineárně po
odhadovanou dobu životnosti dané položky dlouhodobého hmotného majetku. Najatá aktiva se
odepisují buď po dobu nájmu, nebo po dobu životnosti, je-li kratší (pokud není přiměřeně jisté, že
do konce doby nájmu skupina získá k danému aktivu vlastnické právo). Pozemky se neodepisují.
Odhadovaná doba životnosti pro jednotlivé kategorie majetku:


Přístroje a zvláštní technická zařízení

4 - 14 let



Inventář

4 - 14 let



Energetické a hnací stroje a zařízení

5 - 20 let



Dopravní prostředky



Ostatní stavební objekty



Pracovní stroje a zařízení



Budovy a haly

30 - 60 let



Inženýrské sítě

30 - 60 let



Stavební úpravy venkovních povrchů

15 - 30 let

6 let
50 let
4 - 14 let

Způsob odepisování, délka životnosti a zůstatkové hodnoty se na konci každého účetního období
přehodnocují a v případě potřeby se upravují.

(k)

Dlouhodobý nehmotný majetek
i. Goodwill a nehmotný majetek získaný v rámci fúze sloučením
Goodwill představuje částku, o kterou pořizovací cena akvizice převyšuje reálnou hodnotu podílu
společnosti na čistých identifikovatelných aktivech nabývaného podniku k datu akvizice. Goodwill
se vykazuje jako nehmotný majetek.
Při prvotním zachycení v účetnictví se goodwill oceňuje pořizovací cenou s odečtením kumulativních
ztrát ze snížení hodnoty a každoročně se testuje na snížení hodnoty.
Zisky a ztráty při odprodeji podniku zahrnují i účetní hodnotu goodwillu náležejícího prodanému
podniku.
Nehmotná aktiva získaná při akvizici se účtují reálnou hodnotou ke dni akvizice, jde-li o aktivum,
které je oddělitelné nebo vzniklo v důsledku smluvních nebo jiných zákonných práv. Nehmotný
majetek s neurčitou dobou životnosti se neodepisuje a vykazuje se v pořizovací ceně snížené
o ztráty ze snížení hodnoty.
Nehmotný majetek s určitou dobou životnosti se odepisuje po dobu životnosti a vykazuje se
v pořizovací ceně snížené o oprávky (viz níže) a o ztráty ze snížení hodnoty.
ii. Software a jiný nehmotný majetek
Software a jiný nehmotný majetek nabytý skupinou a mající konečnou (určitou) dobu životnosti se
vykazuje v pořizovací ceně snížené o oprávky (viz níže) a o ztráty ze snížení hodnoty.
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Nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti se neodepisuje a místo toho se každoročně testuje
na snížení hodnoty. Doba jeho životnosti se na konci každého období přehodnocuje s cílem zjistit,
zda nastalé události a okolnosti nadále svědčí ve prospěch neurčité doby životnosti.
iii. Následné výdaje
Následné výdaje na nehmotná aktiva jsou aktivovány pouze v případě, že zvyšují budoucí
ekonomické užitky plynoucí z konkrétního aktiva, k němuž se vztahují. Všechny ostatní výdaje jsou
zaúčtovány do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku hospodaření v období, ve kterém
vznikly.
iv. Odpisy
Odpisy nehmotného majetku kromě goodwillu, ochranných známek a licence provozovatele loterií
se účtují lineárně do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku hospodaření po dobu odhadované
životnosti, počínaje dnem, kdy dané aktivum bylo zařazeno do užívání. Odhadované doby
životnosti pro běžné a srovnávací období jsou následující:


Software

2 - 7 let



Ocenitelná práva - ostatní



Distribuční síť (Smlouvy s obstaravateli)



Ochranné známky

neurčitá



Licence provozovatele loterií

neurčitá

6 let
20 let

Způsob odepisování, délka životnosti a zůstatkové hodnoty se na konci každého účetního období
přehodnocují a v případě potřeby se upravují.

(l)

Majetek určený k prodeji
Majetek s významnou zůstatkovou hodnotou, který bude s vysokou pravděpodobností prodán
do jednoho roku od data účetní závěrky, není součástí dlouhodobého majetku a je vykázán
v samostatné položce v rámci oběžných aktiv v reálné hodnotě snížené o náklady spojené
s prodejem nebo v účetní hodnotě, a to vždy v té, která je nižší. Tento majetek není odpisován.

(m)

Ostatní dlouhodobé investice
Ostatní dlouhodobé investice nejsou konsolidovány a jsou vykázány v pořizovacích nákladech
snížených o ztrátu ze snížení hodnoty následující po akvizici.

(n)

Zásoby
Zásoby se oceňují na nižší z úrovní nákladů na pořízení a čisté realizovatelné hodnoty. Náklady
na nákup zásob zahrnují cenu pořízení, dovozní cla a jiné daně (kromě těch, které skupina
následně získá zpět od daňových úřadů), dopravu, náklady na manipulaci a ostatní náklady přímo
přiřaditelné pořízení hotových výrobků, materiálu a služeb. Náklady na nákup se snižují o obchodní
srážky, slevy a jiné podobné položky.

(o)

Opravné položky
Opravné položky k dlouhodobému majetku jsou stanovovány na základě informací zjištěných
především při fyzickém přepočtu a následném odsouhlasovacím procesu. Opravné položky
k pohledávkám jsou tvořeny a rozpuštěny v souladu s vnitřními předpisy.

(p)

Rezervy
Rezerva se vykáže v konsolidovaném výkazu finanční pozice, má-li skupina současný právní nebo
mimosmluvní závazek vyplývající z události nastalé v minulosti a je-li pravděpodobné, že si splnění
tohoto závazku vyžádá odliv ekonomických užitků, a je-li možné příslušnou částku spolehlivě
odhadnout.
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Rezervy se vykazují v očekávané výši plnění. Dlouhodobé závazky se vykazují jako závazky
v současné hodnotě předpokládané výše jejich plnění, přičemž (má-li diskontování významný vliv)
se jako diskontní sazba použije sazba před zdaněním, která odráží stávající tržní hodnocení časové
hodnoty peněz a rizik specifických pro daný závazek. Částky přírůstků a vlivy změn úrokových
sazeb se vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření ve finančních
výnosech a nákladech.
Změny odhadovaných rezerv mohou vzniknout především v důsledku odchylek od původně
odhadovaných nákladů nebo v důsledku změněného data vypořádání nebo změněného rozsahu
příslušného závazku. Změny odhadů se všeobecně vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném
výsledku hospodaření k datu změny daného odhadu. Výše rezerv je průběžně revidována.
Rezerva na jackpot se vytváří vzhledem k tomu, že jackpot (výhra) vzniká kumulativně a převádí
se do následujícího účetního období.

(q)

Uznání výnosů a účtování o výhrách
Výnosy jsou vykázány v reálné hodnotě obdržené nebo nárokované v rámci běžné podnikatelské
činnosti.
Náklady a výnosy se účtují na akruální bázi do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Výnosy
jsou sníženy o odhadované slevy, daň z přidané hodnoty a jiné s tržbami související daně.
Obdobím pro loterní a sázkové hry je týden od pondělí do neděle.
Náklady a výnosy se vykazují za splnění následujících předpokladů:
Číselné loterie
Výnosy z vkladů, které náleží do daného loterního období, jsou v tomto období vykázány.
Nevyplacené výhry (propadlé výhry, které nebyly výherci řádně uplatněny) jsou uznány jako
výnos až po uplynutí příslušné nárokovací periody.
Obdržené vklady vztahující se k budoucím loterním obdobím jsou zaúčtovány jako výnosy příštích
období („Předplatné číselných loterií“).
Výhry z číselných loterií a loterní daň
Nároky na výhru jsou uznány do jednotlivých období na základě výherních listin za loterní období
a jsou plně časově rozlišeny k rozvahovému dni. Nevyčerpané jackpoty/superjackpoty jsou časově
rozlišeny na základě uznaných výnosů ponížených o aktuálně vyplacené výhry za příslušné období.
Loterní daň představující 20 % z vkladů po odečtení výher je vykazována na základě uznaných
výnosů ponížených o výhry v daném období.
Dosud nevyplacené nároky na výhru jsou vykazovány jako krátkodobé závazky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobé závazky.

Okamžité loterie
Výnosy z prodeje losů jsou uznány v období uskutečnění transakce.
Výhry z okamžitých loterií a loterní daň
Výhry z okamžitých loterií jsou vykazovány na akruální bázi na základě nárokovaných výher.
Loterní daň představující 20 % z vkladů po odečtení výher je vykazována na základě uznaných
výnosů ponížených o výhry v daném období.
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Kurzové sázky
V souladu s herním plánem jsou kurzové sázky organizovány prostřednictvím online systému
a internetového sázení napojeného na centrální IT systém.
Výnosy ze sázek jsou zaúčtovány v okamžiku uskutečnění sázkové události. V případě série
událostí pak až v okamžiku uskutečnění poslední sázkové události.
Nevyplacené výhry (neuplatněné výhry připsané ve prospěch provozovatele po vypršení lhůty
pro jejich uplatnění – týká se pouze online systému) jsou zaúčtovány, pouze pokud vyprší lhůta
pro uplatnění výhry; v případě internetového sázení se nevyplacené výhry nevyskytují.
Výhry z kurzových sázek a loterní daň
Výhry přiznané na základě uplatněných výher a tabulky výher se u všech uskutečněných událostí
v plné míře časově rozlišuje.
Loterní daň představující 20 % z výnosů ze sázek snížených o výhry v daném období, se k datu
účetní závěrky v plné míře časově rozlišuje.

Virtuální mobilní operátor (MVNO)
Výnosy a náklady týkající se činností virtuálního mobilního operátora jsou vykazovány na akruální
bázi a jsou vždy přiřazeny k období (roku), s nímž věcně a časově souvisí.
Výnosy jsou vykazovány na akruální bázi s ohledem na aktuálně čerpané služby. U předplacených
karet je částka odpovídající nevyčerpaným hlasovým a datovým službám zaúčtována jako výnosy
příštích období. Výnosy příštích období jsou zaúčtovány přímo do výnosů v okamžiku uplynutí
předplaceného období. Bezplatné hlasové a datové služby jsou rovnoměrně časově rozlišovány
podle období, k němuž náleží.

Dobíjení mobilních telefonů
Náklady a výnosy týkající se dobíjení mobilních telefonů (GSM) jsou vykazovány na akruální bázi
v období uskutečnění transakce. Na základě podmínek smluv s mobilními operátory jsou výnosy
rovny pevně určené částce kalkulované z tržeb z prodeje GSM. Fakturačním obdobím je týden
(vždy od pondělí do neděle). Skupina působí jako zprostředkovatel mobilních operátorů, přičemž
výnosy jsou zachyceny v čisté výši, tzn. pouze ve výši provize z prodeje.

Prodeje vstupenek
Výnosy z prodeje vstupenek jsou vykazovány na akruální bázi v období uskutečnění transakce.
Skupina působí jako zprostředkovatel, přičemž výnosy jsou zachyceny v čisté výši, tzn. pouze ve
výši provize z prodeje.

Ostatní činnosti
Výnosy a náklady týkající se ostatních činností jsou vykazovány na akruální bázi v období
uskutečnění transakce a jsou vždy přiřazeny k období, s nímž věcně a časově souvisí.
V případě většiny ostatních činností působí skupina jako zprostředkovatel, přičemž výnosy jsou
zachyceny v čisté výši, tzn. pouze ve výši provize z prodeje.

(r)

Finanční výnosy a náklady
Finanční výnosy zahrnují úrokové výnosy z investovaných finančních prostředků (bankovní úroky,
úroky z poskytnutých úvěrů), výnosy z dividend, zisky z prodeje realizovatelných finančních aktiv,
kurzové zisky, zisky z derivátových nástrojů, které se účtují do výsledku hospodaření, a změny
reálné hodnoty finančního majetku oceňovaného reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu.
Finanční náklady zahrnují úrokové náklady na úvěry a zápůjčky, na finanční leasing, bankovní
poplatky, ztráty z prodeje realizovatelných finančních aktiv, kurzové ztráty, ztráty z derivátových
nástrojů, které se účtují do výsledku hospodaření, a změny reálné hodnoty finančního majetku
oceňovaného reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu.
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i. Výnosové úroky
Výnosové úroky jsou účtovány do výsledku hospodaření v okamžiku jejich vzniku s použitím
metody efektivní úrokové míry a zahrnují výnosové úroky z investovaných prostředků (bankovní
či z poskytnutých zápůjček).
ii. Nákladové úroky
Nákladové úroky jsou účtovány do výsledku hospodaření v okamžiku jejich vzniku s použitím
metody efektivní úrokové míry a zahrnují nákladové úroky z bankovních úvěrů a jiných zápůjček
a z finančního leasingu.
iii. Zisky a ztráty z finanční oblasti
Zisky a ztráty z finanční oblasti zahrnují především kurzové zisky a ztráty, výnosy z držby cenných
papírů, bankovní poplatky a změny reálné hodnoty finančního majetku oceňovaného reálnou
hodnotou přes zisk nebo ztrátu.

(s)

Daň z příjmů
Daň z příjmů zahrnuje splatnou daň a odloženou daň. Daň z příjmů se vykazuje v konsolidovaném
výkazu o úplném výsledku hospodaření. Splatná daň zahrnuje odhad daně (daňový závazek
či daňová pohledávka) vypočtený ze zdanitelného příjmu či ztráty za běžné období za použití
daňových sazeb platných k rozvahovému dni, jakož i veškeré úpravy splatné daně týkající se
minulých let.
Odložená daň se vypočítává s použitím rozvahové metody, která vychází z přechodných rozdílů
mezi účetními hodnotami aktiv a závazků v rozvaze a jejich hodnotami pro daňové účely.
Odložená daň se nevypočítává z přechodných rozdílů u aktiv a závazků, jejichž počáteční vykázání
nemá vliv na účetní ani zdanitelný zisk. Odložená daň se nevykazuje při počátečním vykázání
goodwillu.
Výše odložené daně vychází z předpokládaného způsobu realizace či vypořádání přechodných
rozdílů s použitím daňových sazeb platných nebo v zásadě uzákoněných k rozvahovému dni.
Daňové pohledávky a závazky z odložené daně se vzájemně kompenzují, existuje-li právně
vymahatelné právo na vzájemnou kompenzaci (započtení) splatných daňových pohledávek
a závazků a vztahují-li se k daním z příjmu ukládaným stejným finančním úřadem stejnému
daňovému subjektu, kde je záměr vypořádat splatné daňové pohledávky a závazky netto
způsobem; daňové pohledávky a závazky se také mohou vzájemně kompenzovat, budou-li
realizovány současně.
Daňová pohledávka z odložené daně se vykazuje pouze tehdy, pokud je pravděpodobné, že budou
k dispozici budoucí zdanitelné zisky, oproti nimž lze dosud neuplatněné daňové ztráty, daňové
dobropisy a odpočitatelné přechodné rozdíly uplatnit. Odložené daňové pohledávky se snižují
v takovém rozsahu, v jakém není pravděpodobné, že se bude realizovat související daňová úleva.

(t)

Transakce v cizích měnách
Transakce v cizí měně se přepočítávají na české koruny (funkční měnu) směnným kurzem platným
k datu transakce.
Aktiva a pasiva denominovaná v zahraniční měně se k datu účetní závěrky přepočítávají na funkční
měnu kurzem platným v daný den.
Kurzové rozdíly vzniklé při přepočtu cizích měn se vykazují jako zisk nebo ztráta v konsolidovaném
výkazu o úplném výsledku hospodaření.
Aktiva a závazky společností s jinou funkční měnou než je prezentační měna skupiny, včetně
goodwillu a úprav reálné hodnoty vyplývajících při akvizici, jsou přepočteny na prezentační měnu
skupiny, na Euro, směnným kurzem platným k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady
těchto společností jsou přepočteny na Euro průměrným směnným kurzem za období. Kurzové
rozdíly jsou vykázány v ostatním souhrnném výsledku hospodaření a ve vlastním kapitálu jako
samostatná položka (Fond z přepočtu na cizí měnu).
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(u)

Zisk na akcii
Skupina vykazuje základní ukazatel zisku na akcii u svých kmenových akcií. Základní ukazatel
zisku na akcii se vypočte vydělením zisku nebo ztráty připadající držitelům kmenových akcií
skupiny váženým průměrem počtu kmenových akcií v oběhu v průběhu daného období.

(v)

Spřízněné strany
Spřízněná strana je osoba nebo účetní jednotka, která je spřízněná s účetní jednotkou sestavující
účetní závěrku („vykazující účetní jednotka“).

A) Osoba nebo blízký člen rodiny této osoby jsou spřízněni s vykazující účetní jednotkou, pokud
tato osoba:

B)



vykonává kontrolu či společnou kontrolu nad vykazující účetní jednotkou;



má podstatný vliv na vykazující účetní jednotku; nebo



je členem klíčového vedení vykazující účetní jednotky nebo její mateřské společnosti.

Účetní jednotka je spřízněná s vykazující účetní jednotkou, pokud platí některá z těchto
podmínek:
(I)

Účetní jednotka a vykazující účetní jednotka jsou členy téže skupiny (což znamená, že
všechny mateřské, dceřiné a sesterské podniky jsou vzájemně spřízněné).

(II) Jedna účetní jednotka je přidruženým nebo společným podnikem jiné účetní jednotky
(nebo přidruženým či společným podnikem člena skupiny, jejímž členem je i druhá účetní
jednotka).
(III) Obě účetní jednotky jsou společnými podniky téže třetí strany.
(IV) Jedna účetní jednotka je společným podnikem třetí účetní jednotky a druhá účetní
jednotka je přidruženým podnikem třetí účetní jednotky.
(V) Účetní jednotka je plánem požitků po skončení pracovního poměru ve prospěch
zaměstnanců vykazující účetní jednotky, nebo účetní jednotky, která je spřízněna
s vykazující účetní jednotkou. Je-li samotná vykazující účetní jednotka takovýmto
plánem, finančně přispívající zaměstnavatelé jsou rovněž spřízněni s vykazující účetní
jednotkou.
(VI) Účetní jednotka je ovládána nebo spoluovládána osobou uvedenou v bodě (A).
(VII) Osoba uvedená v bodě (I) výše má podstatný vliv na účetní jednotku nebo je členem
klíčového vedení účetní jednotky (nebo jejího mateřského podniku).
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4.

Stanovení reálné hodnoty
Řada účetních postupů a zveřejňovaných informací skupiny vyžaduje stanovení reálné hodnoty
finančních i nefinančních aktiv a pasiv. Reálné hodnoty byly stanoveny pro účely oceňování anebo
zveřejňování s použitím níže uvedených metod. Další informace o předpokladech uplatňovaných při
stanovení reálné hodnoty se tam, kde je to vhodné, uvádějí v bodech přílohy ke konsolidované
účetní závěrce, které se konkrétně týkají daného aktiva či pasiva.

Hierarchie reálné hodnoty
Skupina používá následující hierarchii pro určení a vykázání reálné hodnoty finančních nástrojů dle
oceňovacích postupů:


Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo
závazky



Úroveň 2: ostatní postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad
na vykázanou reálnou hodnotu a které je možné zjistit, a to buď přímo, nebo nepřímo



Úroveň 3: postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na
vykázanou reálnou hodnotu a tyto vstupní údaje nejsou založeny na zjistitelných tržních
údajích

Reálné hodnoty aktiv (jiných než hotovost a peníze v bankách) a závazků, které nejsou
vykazovány v reálné hodnotě, jsou stanoveny pomocí postupů dle Úrovně 3 hierarchie stanovení
reálné hodnoty. Reálná hodnota peněz a hotovosti v bankách je stanovena pomocí Úrovně 1
hierarchie stanovení reálně hodnoty.

(a)

Nehmotný majetek
Reálná hodnota nehmotného majetku vykazovaného jako výsledek fúze sloučením vychází
z diskontovaných peněžních toků, o nichž se předpokládá, že poplynou z užívání a případného
prodeje daného majetku.

(b)

Nederivátová finanční aktiva
Reálná hodnota dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů a ostatních pohledávek se odhaduje
jako současná hodnota budoucích peněžních toků diskontovaných tržní úrokovou sazbou
k rozvahovému dni.
Reálná hodnota u dlouhodobých finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou přes zisk nebo
ztrátu je stanovena na základě hodnoty vlastního kapitálu, který odpovídá reálné hodnotě
podkladového aktiva drženého danou společností, vykázané na straně společnosti, která drží dané
finanční aktivum. Nerealizované zisky a ztráty z přecenění na reálnou hodnotu finančních aktiv jsou
zachyceny přes zisk nebo ztrátu v položce finanční výnosy/náklady.

(c)

Nederivátové finanční závazky
Reálná hodnota stanovovaná pro účely prezentace dlouhodobých závazků z obchodních vztahů se
vypočte na základě současné hodnoty budoucích peněžních toků z jistin a úroků, diskontovaných
tržní úrokovou sazbou k rozvahovému dni. Pro finanční leasing se tržní úroková sazba stanoví podle
podobných leasingových smluv.

(d)

Derivátové finanční závazky
Reálná hodnota úrokových swapů je stanovená na základě přecenění provedeného protistranou
(bankou) k závěrkovému dni (viz bod č. 24).
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5.

Tržby
2015

2014

180 915

149 747

403 274

326 081

311 584

260 478

Tržby z okamžitých loterií

44 061

31 241

Tržby z kurzových sázek

47 629

34 362

-222 359

-176 334

-152 662

-127 507

Výhry z okamžitých loterií

-25 606

-17 014

Výhry z kurzových sázek

-44 091

-31 813

Tržby z ostatních činností

12 042

11 954

192 957

161 701

Tržby z loterní a sázkové činnosti
Tržby z vkladů
Tržby z číselných loterií

Výhry
Výhry z číselných loterií

Čisté tržby

Všechny tržby skupiny jsou realizovány v tuzemsku.
V roce 2015 padla rekordní výhra ve hře Eurojackpot ve výši 2 466 mil. Kč (91,2 mil. EUR). Vítězná sázka
byla vsazena v ČR. Skupina tedy následně měla povinnost výhru vyplatit výherci. Protože se jedná o hru
se sdílenou výherní jistinou, tak na výhře participují všechny loterní společnosti ve sdružení Eurojackpot,
které v daném období přijaly sázky. Skupina zajistila vyplacení výherce v rámci svého povolení, ale
nákladem Skupiny byl jenom příslušný díl na vyhrané výhře odpovídající vkladům/sázkám přijatým v ČR.
Tržby z ostatních činností se skládají primárně z poplatků za služby spojené s prodejem vstupenek
(Ticketing) a poskytováním služeb virtuálního mobilního operátora (SAZKAmobil). V roce 2015 byl
ticketing tažený zejména jednorázovou akcí prodeje vstupenek pro MS v ledním hokeji 2015. V rámci
služeb SAZKAmobil došlo ke spuštění produktu Postpaid.

6.

Náklady na prodej
2015

2014

-76 887

-65 642

-37 876

-33 186

Odměny partnerům*

-20 291

-16 616

Odměny systémovým poskytovatelům

-17 585

-16 570

-35 997

-30 308

-3 014

-2 148

-8 299

-8 048

-3 762

-3 708

-3 092

-3 013

-670

-695

-4 537

-4 340

-85 186

-73 690

Náklady na tržby z loterní a sázkové činnosti
Odměny za služby

Loterní daň
Ostatní náklady na tržby z loterní a sázkové činnosti
Náklady na tržby z ostatních činností
Odměny za služby
Odměny partnerům*
Odměny systémovým poskytovatelům
Ostatní náklady na tržby z ostatních činností
Náklady na prodej

*Odměny partnerům obsahují odměny zprostředkovatelům, jako jsou prodejny tabáku, supermarkety,
čerpací stanice a pobočky České pošty a představují provize za jejich služby.
Nejvýznamnější část nákladů se přímo váže k výnosům z loterní a sázkové činnosti.
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Ostatní náklady na tržby z ostatních činností souvisí převážně s aktivitami virtuálního operátora
SAZKAmobil.
Náklady na prodej neobsahují přímé mzdové náklady a přímé odpisy, které jsou vykázány v pozici
Provozní náklady (viz bod 7).

7.

Provozní náklady

Skupina uvádí v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku funkční členění provozních nákladů. Druhové
členění provozních nákladů je uvedeno níže:
2015

2014

Provozní náklady

-49 436

-43 383

Osobní náklady

-12 193

-9 375

Odpisy hmotného majetku

-966

-828

Odpisy nehmotného majetku

-974

-1 027

-16 903

-14 756

-7 654

-7 558

-148

-469

-10 598

-9 370

Reklama, propagace a ostatní související náklady
Neuplatněná DPH
Ztráta z prodeje majetku (náklady snížené o výnosy)

-

Ostatní 1)
1)

Ostatní provozní náklady zahrnují zejména náklady na poradenskou činnost a právní služby, daň
z převodu nemovitostí, spotřebu elektrické energie a plynu, školení zaměstnanců a servisní
služby pro výpočetní techniku a software.
Nárůst celkových provozních nákladů je způsobený spuštěním nového post-paid produktu
SAZKAmobil v dubnu 2015 a také nárůstem zákaznické báze a tržeb virtuálního operátora.
2015

Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společností
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady
Celkem

Průměrný počet pracovníků

2014

Zaměstnanci

Vedoucí
pracovníci

Zaměstnanci

Vedoucí
pracovníci

-5 747

-3 343

-4 952

-2 056

--

-221

--

-24

-1 807

-706

-1 447

-619

-369

--

-276

-1

-7 923

-4 270

-6 675

-2 700

272

53

258

44

Členům představenstva, členům dozorčí rady a ostatním členům vedení společností ve skupině nebyly
v letech 2015, resp. 2014 poskytnuty žádné zápůjčky ani úvěry. Vedoucím pracovníkům jsou k dispozici
služební vozidla dle pravidel určených v rámci interních politik. V roce 2015 vyplatila skupina odměny
členům orgánů společností ve skupině ve výši 221 tis. Eur (2014 – 24 tis. Eur).
Skupina nemá žádné zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru nebo penzijní plány.

8.

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní výnosy zahrnují zejména badwill ve výši 25 061 tis. Eur z akvizice Vitalpeak Limited (viz
bod 13).

9.

Odměny statutárním auditorům

Tyto informace jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky sestavené za konsolidační celek
KKCG PLC (dříve KKCG SE), ve kterém je skupina zahrnuta.
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10. Finanční výnosy a náklady
2015

2014

Výnosové úroky

63

69

Bankovní úroky

63

69

-15 897

-22 003

Nákladové úroky
Úroky z bankovních úvěrů

-8 326

-8 399

Ostatní úroky (nebankovní instituce)

-7 571

-13 604

24 840

-160

Zisk (+)/ ztráta (-) z kurzových operací

1 541

-158

Výnosy z držby cenných papírů (dividendy)

1 295

--

Ostatní finanční výnosy (+)/ náklady (-) 1)

113

-2

21 891

--

9 006

-22 094

Ostatní zisky (+)/ztráty (-) z finanční oblasti

Zisk (+) z přecenění finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou
přes výsledovku 2)
Finanční výsledek hospodaření
1)
2)

Výnosy z držby cenných papírů (dividendy) zahrnují zejména dividendu ze společnosti GTECH
Czech Republic LLC.
Zisk (+) z přecenění finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou přes výkaz zisku nebo ztráty
představuje změnu reálné hodnoty dlouhodobých finančních aktiv, popsaných v bodě 18, od data
akvizice do rozvahového dne (viz účetní politika bod 3(b)).

11. Podíl na výsledku hospodaření společností vykazovaných ekvivalencí

Podíl na výsledku hospodaření společností vykazovaných
ekvivalencí

31.12.2015

31.12.2014

915

--

Společnost disponuje podstatným vlivem v přidružené společnosti Medial Beteilingungs-GmbH, která byla
pořízena zprostředkovaně 17. října 2015 přes dceřinou společnost CAME Holding GmbH (viz bod 13).
Podíl na výsledku hospodaření společnosti zahrnuje období od 17. října 2015 do 31. prosince 2015.
Přidružená společnost není veřejně obchodovatelná.

12. Daň z příjmů
2015

2014

-8 991

-4 415

Splatná daň z příjmů

-7 071

-2 844

Odložená daň z příjmů

-1 920

-1 571

Daň z příjmů

Odložená daň se vypočítává s použitím platných daňových sazeb, o nichž se předpokládá, že budou platit
i v době, kdy se aktivum bude realizovat nebo pasivum vypořádávat. Podle české legislativy činí sazba
daně z příjmů právnických osob 19 % pro finanční rok 2014, 2015 i 2016.
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2015 ve výši 7 063 tis. Eur
(2014 - 2 776 tis. Eur) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2014 ve výši 8 tis. Eur
(2014 - upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2013 ve výši 68 tis. Eur).
V roce 2015 v konsolidovaném výkazu o finanční pozici byl odhad daně z příjmů ve výši 7 063 tis. Eur
(2014 – 2 776 tis. Eur) snížen o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 3 680 tis. Eur
(2014 - 5 152 tis. Eur) a výsledný závazek ve výši 3 383 tis. Eur byl vykázán v položce Závazek z titulu
splatné daně z příjmů (2014 – 2 376 tis. Eur vykázáno v položce Pohledávka z titulu splatné daně
z příjmů).
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Odsouhlasení efektivní daňové sazby
Odsouhlasení efektivní daňové sazby

Zisk před zdaněním
Daň z příjmů podle platné domácí daňové
sazby

2015

2014

93 329

23 175

19,00%

-17 732

19,00%

-4 403

Zaúčtování badwillu

-5,10%

4 762

--

--

Zisk z přecenění finančních aktiv oceňovaných
reálnou hodnotou přes výsledovku

-4,46%

4 159

--

--

0,19%

-180

0,05%

-12

9,63%

-8 991

19,05%

-4 415

Ostatní daňové neúčinné položky
Daň z příjmů vykázaná v konsolidovaném
výkazu o úplném výsledku hospodaření

13. Nové akvizice
V roce 2015 skupina získala podíl v následujících společnostech:
Společnost

Podíl

Datum akvizice

100 %

30. března 2015

75 %

2. září 2015

CAME Holding GmbH

100 %

17. října 2015

RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED

100 %

24. srpna 2015

Vitalpeak Limited
Austrian Gaming Holding a.s.

Zaplaceno v tis. Eur

242 265

Celkem

Vitalpeak Limited
Před-akviziční
účetní hodnota
Dlouhodobá aktiva*
Oběžná aktiva
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

Přecenění na
reálnou
hodnotu

110 061
5
--917
* Zejména Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu

-----

Celkem v reálné
hodnotě
110 061
5
--917

CAME Holdings GmbH
Před-akviziční
účetní hodnota
Dlouhodobá aktiva*
Oběžná aktiva
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

* Zejména Investice vykazované ekvivalenční metodou

27 669
695
---

Přecenění na
reálnou
hodnotu
36 636
----

Celkem
v reálné
hodnotě
64 305
695
---
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RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED
Před-akviziční
účetní hodnota
Dlouhodobá aktiva*
Oběžná aktiva
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

Přecenění na
reálnou
hodnotu

76 193
---12
* Zejména Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu

-----

Celkem
v reálné
hodnotě
76 193
---12

Pořízení finančních investic mělo na skupinu následující souhrnný efekt:

Před-akviziční
účetní hodnota
Dlouhodobá aktiva

Přecenění na
reálnou
hodnotu

Celkem
v reálné
hodnotě

213 923

36 636

250 559

700

--

700

Dlouhodobé závazky

--

--

--

Krátkodobé závazky

-929

--

Oběžná aktiva

-929

Čistá identifikovatelná aktiva

250 330

Badwill (bod 8)
Dopad akvizice společnosti pod společnou kontrolou do
vlastního kapitálu (bod 23)

-25 061

Zaplacená protiplnění

242 265

Zaplacená protiplnění, v hotovosti

168 765

Protiplnění – část uhrazená v roce 2016
Získané peněžní prostředky
Čistý úbytek hotovosti v roce 2015

16 995

73 500
-60
168 705

Před-akviziční účetní hodnoty byly stanoveny v souladu s IFRS ke dni akvizice. Vykázané hodnoty aktiv a
pasiv představují jejich reálné hodnoty (viz účetní politika bod 3a).
V roce 2014 skupina nepořídila žádné finanční investice.
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14. Nehmotný majetek a goodwill

2015

Ocenitelná
práva

71 952

Software

Ostatní
nehmotný
majetek

Goodwill

Celkem

5 729

2 134

347 561

427 376

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2015
Přírůstky

--

974

1 421

1

2 396

-113

-221

--

--

-334

--

20

-20

--

0

1 862

154

68

9 002

11 086

73 701

6 656

3 603

356 564

440 524

-83

-3 710

-209

--

-4 002

-88

-780

-106

--

-974

Oprávky k úbytkům

15

161

--

--

176

Vliv přepočtu měn

-3

-100

-6

--

-109

-159

-4 429

-321

--

-4 909

Zůstatková hodnota k 1.1.2015

71 869

2 019

1 925

347 561

423 374

Zůstatková hodnota k 31.12.2015

73 542

2 227

3 282

356 564

435 615

Goodwill

Celkem

Úbytky
Přeúčtování
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31.12.2015
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2015
Odpisy

Zůstatek k 31.12.2015

Ocenitelná
práva

Software

Ostatní
nehmotný
majetek

71 700

5 274

2 108

351 363

430 445

1 035

749

49

--

1 833

--

-234

--

--

-234

-783

-60

-23

-3 802

-4 668

71 952

5 729

2 134

347 561

427 376

-36

-3 198

--

--

-3 234

-48

-769

-210

--

-1 027

Oprávky k úbytkům

--

219

--

--

219

Vliv přepočtu měn

1

38

1

--

40

-83

-3 710

-209

--

-4 002

Zůstatková hodnota k 1.1.2014

71 664

2 076

2 108

351 363

427 211

Zůstatková hodnota k 31.12.2014

71 869

2 019

1 925

347 561

423 374

2014

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2014
Přírůstky
Úbytky
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31.12.2014
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2014
Odpisy

Zůstatek k 31.12.2014

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen převážně ocenitelnými právy, softwarem a goodwillem. Goodwill
ve výši 356 564 tis. Eur vznikl na základě fúze sloučením k 1. lednu 2013 společnosti SAZKA a.s.
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K 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 byly zástavním právem zatíženy vybrané ochranné známky.
Hodnota zastavených ochranných známek k 31. prosinci 2015 činí 69 267 tis. Eur (viz bod 24).
Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2015 tvořily zejména zhodnocení
systému a pořízení rozšiřujících licencí k software pro plánování a reporting IBM Cognos ve výši
353 tis. Eur, zhodnocení systému SAP ve výši 269 tis. Eur a ve fázi nedokončených investic licenční
a softwarové pokrytí projektu Digital Entertainment Hub 1 080 tis. Eur.
Nejvýznamnější úbytky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2015 tvoří vyřazení nevyužitelné
ochranné známky Ruleta Sazka ve výši 115 tis. Eur a software pro kurzové sázky ve výši 111 tis. Eur.
Odpisy nehmotného majetku jsou uvedeny v provozních nákladech ve výkazu o úplném výsledku
hospodaření.

Dlouhodobý nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti, goodwill a testování na snížení
hodnoty
Skupina provedla v souladu se standardem IAS 36 v průběhu roku 2015 testování na snížení hodnoty
goodwillu a dlouhodobých nehmotných aktiv s neurčitou dobou životnosti, tj. ochranných známek
a licence provozovatele loterií. Snížení hodnoty se určuje odhadem zpětně získatelné částky penězotvorné
jednotky, k níž se goodwill a ostatní neodepisovaná aktiva vztahují, a to na základě hodnoty z užívání
odrážející odhadované budoucí diskontované peněžní toky. Hodnota z užívání se odvozuje z prognóz
budoucích peněžních toků (tyto prognózy zpracovává a aktualizuje vedení). Diskontní sazby aplikované
na předpokládané peněžní toky se vypočtou jako vážený průměr ceny kapitálu (WACC) každé
penězotvorné jednotky. Pro testování na snížení hodnoty skupina použila vážený průměr ceny kapitálu
8.89%. Výhled peněžních toků byl zpracován podle konkrétních očekávaných provozních výsledků a podle
podnikatelského plánu na období 5 let do konce roku 2020, jež dále pokračuje perpetuitou, ze které je
spočtena tzv. terminální hodnota.
Pro testování na snížení hodnoty byly použity následující předpoklady: běžný účastník trhu, nejlepší
možný způsob užívání aktiv dle modelu reálné hodnoty definovaného v IFRS 13 a 19% sazba daně
z příjmů právnických osob. Jako průměrně dosažitelná provozní marže pro testování na snížení hodnoty
byla požitá průměrná EBIT marže 11 % z finančního plánu pro období 2012 – 2016.
Testování na snížení hodnoty je prováděno každý rok k 31. prosinci. Výsledná realizovatelná hodnota
vypočtená na základě hodnoty z užívání převyšovala účetní hodnotu celkových aktiv ponížených o
provozní krátkodobé závazky, což vedlo k závěru, že snížení hodnoty předmětných testovaných aktiv není
třeba účtovat k 31. prosinci 2015. Vedení skupiny dále provedlo senzitivní analýzu faktorů vstupujících do
výpočtu užitné hodnoty a očekávatelné pohyby daných faktorů neindikují snížení účetních hodnot
goodwillu a nehmotných aktiv s neurčitou dobou životnosti.
V případě ochranných známek byla použita jako podpůrná metoda pro testování na snížení hodnoty ještě
metoda licenční analogie, při které se poměřovala zkalkulovaná úspora licenčního poplatku s náklady na
marketing a udržování pozice značky. Výhled byl zpracován opět dle podnikatelského plánu na období
5 let do konce roku 2020 pokračujícího perpetuitou pro účely vypočítání tzv. terminální hodnoty. Netto
licenční poplatky po zdanění byly diskontovány opět váženým průměrem ceny kapitálu (WACC).
Výsledná diskontovaná hodnota převyšovala účetní hodnotu ochranných známek, což podporovalo závěr,
že snížení hodnoty ochranných známek není třeba účtovat k 31. prosinci 2015. Vedení skupiny dále
provedlo senzitivní analýzu faktorů vstupujících do výpočtu reálné hodnoty ochranných známek
a očekávatelné pohyby daných faktorů neindikují snížení účetních hodnot ochranných známek.
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15. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky
- vlastní

Budovy a
stavby –
vlastní

Stroje,
přístroje
a
zařízení vlastní

Stroje,
přístroje
a
zařízení najaté

Ostatní
hmotný
majetek

Hmotný
majetek
ve fázi
pořízení

Celkem

3 678

18 589

2 785

182

1 203

541

26 978

--

439

1795

--

--

52

2 286

-1337

-663

108

--

--

-421

-2 313

--

--

-49

--

--

-129

-178

82

479

89

4

33

9

694

2 423

18 844

4 728

186

1 236

52

27 469

--

-1 052

-1 224

-182

--

--

-2 458

Odpisy

--

-352

-614

--

--

--

-966

Přeúčtování

--

81

10

--

--

--

91

Oprávky k úbytkům

--

--

14

--

--

--

14

Vliv přepočtu měn

--

-30

-37

-4

--

--

-71

--

-1 353

-1 851

-186

--

--

-3 390

3 678

17 537

1 561

--

1 203

541

24 520

2 423

17 491

2 877

--

1 236

52

24 079

2015

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2015
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31.12.2015
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2015

Zůstatek k 31.12.2015
Zůstatková hodnota k
1.1.2015
Zůstatková hodnota k
31.12.2015

Pozemky
- vlastní

Budovy a
stavby vlastní

Stroje,
přístroje
a
zařízení vlastní

Stroje,
přístroje
a
zařízení najaté

Ostatní
hmotný
majetek

Hmotný
majetek
ve fázi
pořízení

Celkem

3 718

18 757

2 397

499

1 218

45

26 634

Přírůstky

--

43

779

--

--

545

1 367

Přeúčtování

--

--

45

--

--

-45

0

Úbytky

--

-8

-310

-170

--

--

-488

2014

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2014

Vliv přepočtu měn

-40

-203

-30

-4

-15

-4

-294

3 678

18 589

2 881

325

1 203

541

27 217

--

-730

-1 013

-490

--

--

-2 233

Odpisy

--

-340

-478

-10

--

--

-828

Oprávky k úbytkům

--

8

158

170

--

--

336

Vliv přepočtu měn

--

10

13

5

--

--

28

--

-1 052

-1 320

-325

--

--

-2 697

3 718

18 027

1 384

9

1 218

45

24 401

3 678

17 537

1 561

--

1 203

541

24 520

Zůstatek k 31.12.2014
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2014

Zůstatek k 31.12.2014
Zůstatková hodnota k
1.1.2014
Zůstatková hodnota k
31.12.2014
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Nejvýznamnějšími přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2015 byly interiérové vybavení
rekonstruovaných prostor kanceláří a jídelny ve výši 725 tis. Eur, stavební úpravy administrativní budovy
SAZKA ve výši 438 tis. Eur, nákup souboru terminálů na POS pro kurzové sázky ve výši 415 tis. Eur
a nákup zálohovací knihovny (VTL) ve výši 230 tis. Eur.
K 31. prosinci 2015 byla zástavním právem (viz bod 24) zatížena budova sídla společnosti SAZKA a.s.
v ulici K Žižkovu 851, Praha 9 spolu s přilehlými pozemky. Zůstatková hodnota této budovy včetně
přilehlých pozemků činí 19 913 tis. Eur (2014 – 18 337 tis. Eur).
Najaté stroje, přístroje a zařízení představují především losovací zařízení, která si skupina pořizuje
formou finančního leasingu.
Skupina neeviduje k 31. prosinci 2014 ani k 31. prosinci 2015 žádný významný dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek nevykázaný ve výkazu o finanční pozici.
OPERATIVNÍ LEASING
Operativní leasing k 31.12.2015

Druh
smlouvy

Datum
ukončení
smlouvy

do 1 roku

Budoucí
platby
nájemného:
od 1 do 5
let

Terminály (1)

doba určitá

31.12.2022

n/a*

n/a*

n/a*

Automobily (2)

doba určitá

31.3.2019

496

1 423

--

Reprografická technika

doba určitá

30.6.2016

11

--

--

Předmět nájmu

nad 5
let

* leasingové platby za pronájem terminálů se mění v závislosti na výši dosažených hrubých příjmů. Z tohoto
důvodu je pronájem vykazován jako operativní leasing.
Operativní leasing k 31.12.2014

Druh
smlouvy

Datum
ukončení
smlouvy

do 1 roku

Budoucí
platby
nájemného:
od 1 do 5
let

Terminály (1)

doba určitá

31.12.2022

n/a*

n/a*

n/a*

Automobily (2)

doba určitá

31.3.2019

466

1 292

--

IT (3)

doba určitá

31.7.2015

43

--

--

Reprografická technika

doba určitá

30.6.2016

21

11

--

Předmět nájmu

nad 5
let

* leasingové platby za pronájem terminálů se mění v závislosti na výši dosažených hrubých příjmů. Z tohoto
důvodu je pronájem vykazován jako operativní leasing.

(1) Celkové náklady týkající se tohoto nájmu za rok 2015 činily 17 553 tis. Eur (2014 - 6 187 tis. Eur).
(2) Náklady na leasing automobilů v roce 2015 činily 494 tis. Eur (2014 - 446 tis. Eur).
(3) Náklady na IT technologie v roce 2015 činily 59 tis. Eur (2014 – 125 tis. Eur).
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16. Majetek určený k prodeji

31.12.2015

31.12.2014

1 968

--

1 350
608
10

----

Majetek určený k prodeji
Pozemky
Budovy
Nábytek

K 31. prosinci 2015 eviduje skupina majetek určený k prodeji ve výši 1 968 tis. Eur. Jedná se o pozemky
v okolí budovy, podpůrné objekty a budovu trafostanice a dále o nábytek.
Majetek určený k prodeji byl prodán v lednu 2016. Prodejní cena byla 2 512 tis. Eur. Návrh na vklad do
katastru byl podán dne 15. ledna 2016.
K 31. prosinci 2014 neevidovala skupina žádný majetek určený k prodeji.

17. Ostatní dlouhodobé finanční investice a investice vykazované ekvivalenční
metodou
31.12.2015

31.12.2014

Majetková
účast (%)

1 701

1 658

GTECH Czech Republic LLC. (1)

63,00%

1 561

1 522

SALEZA, a.s. (2)

98,10%

--

--

Ski Pec a.s.

5,40%

23

22

Sportovní areál Harrachov a.s.

1,90%

67

65

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.

1,80%

50

49

Ostatní dlouhodobé finanční investice

31.12.2015
Investice vykazované ekvivalenční metodou
Medial Beteiligungs-GmbH (3)

31.12.2014

Majetková
účast (%)

65 220

--

29,63%

65 220

--

1) Skupina má majetkovou účast ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., která představuje podíl 63 %.
Majetková účast ve společnosti GTECH Czech Republic LLC. je klasifikovaná jako Ostatní dlouhodobá
finanční investice a byla oceněna k datu koupě podniku na 1 522 tis. Eur. Aktuální finanční informace
společnosti k 31. prosinci 2015 není dostupná, a proto je investice zachycena v historické hodnotě
ponížené o její případné snížení.
Důvodem pro klasifikaci této majetkové účasti v Ostatních dlouhodobých finančních investicích je, že ač
je skupina většinovým vlastníkem ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., v souladu se společenskou
smlouvou nekontroluje z pozice většinového vlastníka možnost výplaty dividend a je omezena i
převoditelnost jejího vlastnického podílu. Zároveň je manažerská kontrola této entity delegována na
GTECH Corporation.
V souvislosti s majetkovou účastí ve společnosti GTECH Czech Republic LLC. by dne 31. prosince 2022 dle
uzavřené dohody mělo dojít k odkoupení zbývajícího podílu této společnosti, tj. 37 %.
Závazek z odkoupení zbývajícího podílu 37 % v GTECH Czech Republic LLC., který plyne z uzavřené
dohody a jež byl zdiskontovaný na současnou hodnotu ve výši 1 821 tis Eur (2014 – 1 744 tis. Eur) je
vykázaný jako dlouhodobý závazek z finančních instrumentů. Nominální hodnota tohoto finančního
závazku činí 2 535 tis. Eur (3 mil. USD).
Reálnou hodnotu této investice nelze aktuálně vyčíslit, jelikož potřebné finanční informace nejsou
k 31. prosinci 2015 k dispozici.
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2) Skupina vlastnila k 31. prosinci 2015 98.10% podíl ve společnosti SALEZA, a.s., vůči které bylo zahájeno
insolvenční řízení na základě vyhlášky Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2011. Právní účinky
tohoto insolvenčního řízení nastaly 17. ledna 2011. Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne
29. března 2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Právní účinky tohoto usnesení nastaly 29. března
2011. Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2011 bylo dlužníkovi omezeno
právo nakládat s majetkovou podstatou. Právní účinky tohoto usnesení nastaly 3. května 2011. Na
základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2011 bylo rozhodnuto o prohlášení
konkurzu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 30. května 2011.
K 31. prosinci 2015 není aktuální účetní závěrka společnosti k dispozici.
3) Medial Beteiligungs-GmbH je holdingová společnost s majetkovou účastí v loterním a herním byznysu. Po
zohlednění nekontrolních podílů v Austrian Gaming Holding a.s. skupina vlastní podíl ve výši 22,22 %.
Společnost je účtována metodou ekvivalence.
Následující tabulka zahrnuje podíl skupiny na uvedených aktivech, závazcích, výnosech a nákladech
investic vykazovaných ekvivalenční metodou.
Medial Beteiligungs-GmbH

31/12/2015

31/12/2014

64 901

--

334

--

Dlouhodobé závazky

--

--

Krátkodobé závazky

-14

--

Výnosy

932

--

Náklady

-16

--

Dlouhodobá aktiva
Oběžná aktiva

Společnost nesestavuje účetní závěrku dle IFRS a její příprava by vyžadovala dodatečné náklady, které
by nevytvářely relevantní přínos.
Změna v hodnotě investice vykazované ekvivalenční metodou zahrnuje pořízení investice a podíl na
výsledku hospodaření společností vykazovaných ekvivalencí.

18. Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes zisk nebo
ztrátu
Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes zisk
nebo ztrátu

31.12.2015

31.12.2014

208 148

--

Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou přes zisk nebo ztrátu představují držené podíly
skupiny ve společnosti s ručením omezeným („International Variable Capital Company“ – forma
společnosti dle Kyperského práva) prostřednictvím společností Vitalpeak Limited a RUBIDIUM HOLDINGS
LIMITED.
Podíly skupiny ve společnosti s ručením omezeným lze odkoupit po uplynutí závazné lhůty čtyř let. Tyto
akcie nemají hlasovací práva a držitelé těchto akcií se podílí na rozdělování zisku. V případě likvidace
společnosti se držitelé těchto akcií podílí na likvidačním zůstatku. Vykázání investice jako finanční
aktivum oceňované reálnou hodnou přes zisk nebo ztrátu eliminuje případné nekonzistentnosti a dodržuje
účetní pravidla skupiny pro investice ve stejné kategorii. Reálná hodnota investice je stanovena na
základě hodnoty vlastního kapitálu v investované společnosti. Nerealizované zisky a ztráty z přecenění na
reálnou hodnotu finančních aktiv jsou zachyceny přes zisk nebo ztrátu v položce finanční výnosy/náklady
(bod 10.)
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19. Odložené daňové pohledávky a závazky
K 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 byly vykázány následující odložené daňové pohledávky a závazky a jejich meziroční změny:

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

Pohledávky
Odložená daňová pohledávka (+)/
závazek (-)
Dlouhodobý majetek
Krátkodobé rezervy
Přecenění zajišťovacích derivátů
Ostatní dočasné rozdíly
Vyčíslené odložené daňové pohledávky a
závazky
Započtení odložené daňové pohledávky a
závazku

31.12.2014

31.12.2015

Závazky

31.12.2014
Netto

--

--

-8 180

-5 972

-8 180

-5 972

--

--

-9 642

-7 468

-9 642

-7 468

1 434

1 344

1 434

1 344

7

118

--

--

7

118

69

80

-48

-46

21

34

1 510

1 542

-9 690

-7 514

-8 180

-5 972

-1 510

-1 542

1 510

1 542

--

--

--

--

31.12.2015

2015

31.12.2014

2014

Odložený daňový závazek

Zúčtováno
v úplném výsledku

Odložený daňový
závazek

Zúčtováno
v úplném výsledku

-8 180

-2 033

-5 972

-1 452

Dlouhodobý majetek

-9 642

-2 083

-7 468

-1 983

Krátkodobé rezervy

1 434

76

1 344

424

7

-111

118

119

21

-12

34

-12

--

97

--

--

Odložená daňová pohledávka (+) /závazek (-)

Přecenění zajišťovacích derivátů
Ostatní dočasné rozdíly
Vliv přepočtu měn
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20. Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Dlouhodobé pohledávky zahrnují poskytnuté zálohy a kauce, u nichž je doba splatnosti delší než
následujících dvanáct měsíců od rozvahového dne.
31.12.2015

31.12.2014

325

191

325

191

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Dlouhodobé poskytnuté zálohy a kauce

Dlouhodobé poskytnuté zálohy a kauce činí 325 tis. Eur (2014 - 191 tis. Eur). K 31. prosinci 2015 jsou
v této částce zahrnuty dvě pohledávky, a to za společností Vodafone z titulu složené kauce na odvod tržeb
za dobíjení GSM a dále složená kauce na provozování hry Eurojackpot.
31.12.2015

31.12.2014

12 580

6 510

7 681

3 415

177

1 585

1 925

--

15

11

124

87

2 658

1 412

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobé obchodní pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy a kauce
Pohledávka z titulu daně z přidané hodnoty
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobé náklady příštích období

Nárůst krátkodobých obchodních pohledávek k 31. prosinci 2015 oproti 31. prosinci 2014 byl způsoben
realizovanými tržbami za dny 28. prosince až 31. prosince 2015, které byly zinkasovány až v roce 2016.
Pohledávka z titulu vrácení DPH vznikla při přepočtu ročního zálohového koeficientu na konečné vyrovnání.
Náklady příštích období představují zejména nevyzvednuté výhry z okamžitých loterií v roce 2015 ve výši
1 638 tis. Eur a dále faktury přijaté věcně související s plněním roku 2016 ve výši 700 tis. Eur.

21. Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů
Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů ve výši 44 979 tis. Eur (2014 – 4 127 tis. Eur) představují
pohledávku z titulu dlužných cenných papírů – směnek držených do splatnosti na základě smlouvy
o investování uzavřené se společností KKCG Structured Finance Limited, Kypr.
Tyto pohledávky jsou pro účely konsolidovaného výkazu o peněžních tocích klasifikovány jako součást
peněžních ekvivalentů.

22. Peníze a peněžní ekvivalenty

Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze
Bankovní účty

31.12.2015

31.12.2014

24 627

39 294

98

180

24 529

39 114

Skupina má na účtu u ČSOB a České spořitelny vázanou hotovost ve výši 2 415 tis. Eur
(2014 - 2 354 tis. Eur) z důvodu herních jistin.
Skupina má k 31. prosinci 2015 zastavené bankovní účty ve výši 19 806 tis. Eur (2014 – 32 281 tis. Eur).
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Rekonciliace peněz a peněžních ekvivalentů na konsolidovaný výkaz o peněžních tocích

Peníze a peněžní ekvivalenty vykázané v
konsolidovaném výkazu o peněžních tocích
Peníze a peněžní ekvivalenty
Pohledávka za KKCG Structured Finance
Limited (viz bod č. 21)

31.12.2015

31.12.2014

69 606

43 421

24 627

39 294

44 979

4 127

23. Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál skupiny se skládá z 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 100 tis. Kč. V letech 2015, resp. 2014 nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu.
Základní kapitál společnosti je v plné výši splacen.

Kapitálové a ostatní fondy
V roce 2015 na základě nově uzavřených úvěrových smluv a vzniklého zajištění byl zaúčtován na
kapitálové a ostatní fondy oceňovací rozdíl k derivátům dle konfirmace ke dni 31. prosince 2015 ve výši
597 tis. Eur a odložený daňový závazek ve výši 113 tis. Eur.
Kapitálové a ostatní fondy byly v roce 2015 navýšeny vkladem mateřské společnosti KKCG PLC (dříve
KKCG SE) ve výši 105 934 tis. Eur (2014 - navýšeny o 530 tis. Eur).
Ostatní pohyby ve vlastním kapitálu ve výši -16 996 tis. Eur představují dopad akvizice RUBIDIUM
HOLDINGS LIMITED od mateřské společnosti (viz bod 13 a účetní politika 3a(v)).
Zisk na akcii
Zisk připadající držitelům kmenových akcií (v tis. Kč)

Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií
Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií

2015

2014

84 365

18 760

84 365

18 760

Vážený průměr počtu kmenových akcií 2015

Kmenové akcie vydané k 1. lednu
Nově vydané akcie

Počet
kusů

Váha

Vážený
průměr

Vážený
průměr

20

1

20

20

--

Kmenové akcie vydané k 31. prosinci

20

1

20

20

Vážený průměr počtu kmenových akcií k 31. prosinci

20

1

20

20

Základní zisk na akcii za rok (v tis. Eur)

4 218

938

Zředěný zisk na akcii za rok (v tis. Eur)

4 218

938
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24. Úvěry
31.12.2015

31.12.2014

265 521

209 093

200 435

209 093

65 086

--

31.12.2015

31.12.2014

104 041

104 066

Krátkodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky – jistina

23 541

22 882

Krátkodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky – úroky

1 414

1 268

Krátkodobé přijaté úvěry a zápůjčky od podniků ve skupině – jistina

74 479

78 763

Krátkodobé přijaté úvěry a zápůjčky od podniků ve skupině – úroky

4 607

1 153

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část
Dlouhodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky – jistina
Dlouhodobé přijaté úvěry a zápůjčky od podniků ve skupině – jistina

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část

Bankovní úvěry a zápůjčky

Typ úvěru

Úroková
sazba

Bankovní úvěr Ia - KB, ČS,
ČSOB, Unicredit – jistina
Zůstatek k 31.12.2015
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků
Bankovní úvěr IIa - KB,
ČS, ČSOB, Unicredit –
jistina
Zůstatek k 31.12.2015
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků

2,65% + 3M
PRIBOR

Bankovní úvěr Ib - KB, ČS,
ČSOB, Unicredit – jistina

2,65% + 3M
PRIBOR

Zůstatek k 31.12.2015
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků
Bankovní úvěr IIb - KB,
ČS, ČSOB, Unicredit –
jistina
Zůstatek k 31.12.2015
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků

Nákladový
Splatnost
úrok 2015
3 638

22.10.2019

3 638
2,85% + 3M
PRIBOR

4 404

22.10.2020

4 404

124

22.10.2019

124
2,85% + 3M
PRIBOR

131

131

22.10.2020

Zůstatek k
31.12.2015

Splatné do 1
roku

Splatné od 1
do 6 let

96 207

24 052

72 155

95 178

23 541

71 636

120 259

--

120 259

119 394

--

119 394

4 736

--

4 736

4 702

--

4 702

4 736

--

4 736

4 702

--

4 702

Skupina uzavřela dne 22. října 2014 SMLOUVU O SYNDIKOVANÉM ÚVĚRU 270 514 tis. Eur (7 500 000 tis.
Kč) s Komerční bankou, a.s., Českou spořitelnou, a.s., Československou obchodní bankou, a.s. a UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Společnost na základě této smlouvy načerpala dne 30. října 2014
úvěrové tranše Ia ve výši 117 223 tis. Eur a IIa ve výši 117 223 tis. Eur. Dne 14. dubna 2015 načerpala
úvěrové tranše Ib ve výši 4 736 tis. Eur a IIb ve výši 4 736 tis. Eur.
K daným úvěrům se váže zástavní právo k ochranným známkám (viz bod 14), budově společnosti
SAZKA a.s. spolu s přilehlými pozemky (viz bod 15), k bankovním účtům (viz bod 22), akciím společnosti
SAZKA a.s. a pohledávkám z pojistného plnění.
Dle podmínek výše uvedených smluv o úvěrech musí skupina splňovat určené finanční ukazatele, kterými
jsou dluhové krytí, krytí dluhové služby, a poměr vlastního a cizího kapitálu. K 31. prosinci 2015 společnost
tyto finanční ukazatele splňovala.
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Zajištění
Jak je uvedeno výše skupina uzavřela dne 22. října 2014 úvěrovou smlouvu, na základě které může čerpat
úvěr až do celkové výše 270 514 tis. Eur. Z úvěrové dokumentace vyplývá povinnost zajištění části tohoto
úvěru formou uzavření úrokového (ých) swapu (ů) v minimálním objemu 101 052 tis. Eur (2 812 000
tis. Kč) („IRS“). Představenstvem společnosti pak byl schválen limit pro tento typ transakce ve výši
185 014 tis. Eur (5 000 000 tis. Kč). SAZKA a.s. tak následně uzavřela úrokové swapy s vybranými
bankovními subjekty ve výši tohoto limitu. Při uzavírání těchto IRS se přihlíželo nejen k úvěrové
dokumentaci, ale současně s tím i ke skutečnosti, že v době uzavření transakcí se úrokové sazby
pohybovaly na historicky nejnižších úrovních.
Pro výpočet úroků z úvěru byla stanovena pohyblivá úroková sazba, konkrétně 3M PRIBOR. Peněžní toky
v Kč, vyplývající z plateb úroků, jsou tedy zajišťovanou položkou. IRS jsou pak zajišťovacími deriváty,
jejichž podstatou je výměna pohyblivé úrokové sazby (platí banky) za pevnou úrokovou sazbu (platí
SAZKA a.s.). Výše pevné sazby se dle protistran mírně liší, nicméně všechny odpovídají aktuální nabídce
trhu. Všechny IRS byly uzavřeny na shodné období jako je uzavřena úvěrová smlouva, a termíny
vypořádání odpovídají splátkám úvěru.
K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující zajišťovací deriváty zajišťující peněžní toky v Kč,
vyplývající z plateb úroků:

IRS

Bankovní subjekt

Datum
splatnosti

Nominální
hodnota
(v tis. Kč)

Reálná hodnota
(v tis. Eur)

IRS_14961

Česká spořitelna, a.s.

22.10.2020

500 000

35

IRS_14832

Česká spořitelna, a.s.

22.10.2020

550 000

-68

65088434

Československá
obchodní banka, a.s.

22.10.2020

550 000

-65

6444120

UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia,
a.s.

22.10.2020

700 000

-60

1553000104

Komerční banka, a.s.

22.10.2019

800 000

-23

1553001134

Komerční banka, a.s.

22.10.2020

500 000

146

Celkem

-35

Reálná hodnota těchto zajišťovacích derivátů, které zajišťují rizika variability peněžních toků je v souladu s
účetními postupy uvedenými v bodě 3(d) zaúčtována do úplného výsledku hospodaření (součást vlastního
kapitálu v položce „Kapitálové a ostatní fondy“).
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Skupina vykazovala k 31. prosinci 2014 následující úvěry:
Typ úvěru
Bankovní úvěr B - KB, ČS,
ČSOB, Unicredit – jistina

Úroková
sazba
3,25% + 1M
PRIBOR

Nákladový
Splatnost
úrok 2014
1 172

--

Zůstatek k 31.12.2014
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků
Bankovní úvěr AI - KB, ČS,
ČSOB, Unicredit – jistina
Zůstatek k 31.12.2014
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků
Bankovní úvěr AII - KB,
ČS, ČSOB, Unicredit –
jistina
Zůstatek k 31.12.2014
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků
Bankovní úvěr Ia - KB, ČS,
ČSOB, Unicredit – jistina
Zůstatek k 31.12.2014
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků
Bankovní úvěr IIa - KB,
ČS, ČSOB, Unicredit –
jistina
Zůstatek k 31.12.2014
po zohlednění
transakčních nákladů a
úroků

3,65% + 1M
PRIBOR

3,50% + 1M
PRIBOR

2,65% + 3M
PRIBOR

2 166

1 150

725

--

--

22.10.2019

725

2,85% + 3M
PRIBOR

771

771

22.10.2020

Zůstatek k
31.12.2014

Splatné do 1
roku

Splatné od 1
do 6 let

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

117 223

23 445

93 778

116 426

23 496

92 930

117 223

116 817

117 223

654

116 163

Skupina uzavřela dne 22. října 2014 SMLOUVU O SYNDIKOVANÉM ÚVĚRU 270 514 tis. Eur (7 500 000 tis.
Kč) s Komerční bankou, a.s., Českou spořitelnou, a.s., Československou obchodní bankou, a.s. a UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Skupina na základě této smlouvy načerpala dne 30. října 2014
úvěrové tranše Ia ve výši 117 223 tis. Eur a IIa ve výši 117 223 tis. Eur.
K daným úvěrům se váže zástavní právo k ochranným známkám (viz bod 14), budově společnosti
SAZKA a.s. spolu s přilehlými pozemky (viz bod 15), k bankovním účtům (viz bod 22), akciím společnosti
SAZKA a.s. a pohledávkám z pojistného plnění.
Skupina k 30. říjnu 2014 předčasně splatila výše uvedené úvěrové tranše AI, AII a B načerpané na základě
Smlouvy o úvěru ve výši 72 137 tis. Eur ze dne 10. května 2012 a Smlouvy o syndikovaném úvěru ve výši
110 009 tis. Eur ze dne 6. prosince 2012. Jistiny předčasně splacených tranší činily k 30. říjnu 2014:
tranše AI – 59 859 tis. Eur, tranše AII – 36 069 tis. Eur, tranše B – 35 167 tis. Eur.
Dle podmínek výše uvedených smluv o úvěrech musí skupina splňovat určené finanční ukazatele, kterými
jsou dluhové krytí, krytí dluhové služby a poměr vlastního a cizího kapitálu. K 31. prosinci 2014 skupina
tyto finanční ukazatele splňovala.
Zajištění
Jak je uvedeno výše, skupina uzavřela dne 22. října 2014 úvěrovou smlouvu, na základě které může
čerpat úvěr až do celkové výše 270 514 tis. Eur. Z úvěrové dokumentace vyplývá povinnost zajištění části
tohoto úvěru formou uzavření úrokového (ých) swapu (ů) v minimálním objemu 101 425 tis. Eur
(2 812 000 tis. Kč) („IRS“). Představenstvem pak byl schválen limit pro tento typ transakce ve výši 108
206 tis. Eur (3 000 000 tis. Kč). Skupina tak následně uzavřela úrokové swapy s vybranými bankovními
subjekty ve výši tohoto limitu. Při uzavírání těchto IRS se přihlíželo nejen k úvěrové dokumentaci, ale
současně s tím i ke skutečnosti, že v době uzavření transakcí se úrokové sazby pohybovaly na historicky
nejnižších úrovních.
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Pro výpočet úroků z úvěru byla stanovena pohyblivá úroková sazba, konkrétně 3M PRIBOR. Peněžní toky
v Kč vyplývající z plateb úroků jsou tedy zajišťovanou položkou. IRS jsou pak zajišťovacími deriváty, jejichž
podstatou je výměna pohyblivé úrokové sazby (platí banky) za pevnou úrokovou sazbu (platí skupina).
Výše pevné sazby se dle protistran mírně liší, nicméně všechny odpovídají aktuální nabídce trhu. Všechny
IRS byly uzavřeny na shodné období jako je uzavřena úvěrová smlouva, a termíny vypořádání odpovídají
splátkám úvěru.
K rozvahovému dni měla skupina otevřeny následující zajišťovací deriváty zajišťující peněžní toky v Kč
vyplývající z plateb úroků:
Bankovní subjekt

Datum
splatnosti

Nominální hodnota
(v tis. Kč)

Reálná hodnota
(v tis. Eur)

IRS_14961

Česká spořitelna, a.s.

22.10.2020

500 000

-32

IRS_14832

22.10.2020

550 000

-150

22.10.2020

550 000

-85

6444120

Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní
banka, a.s.
Unicredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

22.10.2020

700 000

-178

IRS/CIRS

Komerční banka, a.s.

22.10.2020

700 000

-177

IRS

65088434

Celkem

-622

Reálná hodnota těchto zajišťovacích derivátů, které zajišťují rizika variability peněžních toků, je v souladu
s účetními postupy uvedenými v bodě č. 3e) zaúčtována do úplného výsledku hospodaření (součást
vlastního kapitálu v položce „Kapitálové a ostatní fondy“).
Přijaté zápůjčky od spřízněných osob
Skupina vykazovala k 31. prosinci 2015 následující zápůjčky přijaté od spřízněných osob:
Zůstatek
Jistina
jistiny splatná do
31.12.2015
1 roku

Jistina
splatná od
Jistina
1 roku do 5 splatná nad
let
5 let

31.12.2015

Splatnost

Transakční
měna

Úrok.
sazba

KKCG PLC *

19.10.2019

Kč

8,5%

74 479

--

74 479

--

9.9.2019

Euro

4,5%

65 086

--

65 086

--

139 565

--

139 565

KKCG Structured
Finance Limited
Celkem

--

* Dříve KKCG SE
K výše uvedeným zápůjčkám byly k 31. prosinci 2015 vykázány závazky z titulu nezaplacených úroků ve
výši 5 528 tis. Eur.
Zápůjčka přijatá od KKCG PLC je podřízena bankovním úvěrům popsaným výše a jakékoliv předčasné
splacení musí být nejprve schváleno syndikátem bank. Dle Smlouvy je zápůjčka splatná v roce 2019.
Nicméně věřitel může požádat o předčasné splacení na požádání. Vzhledem k danému je daná zápůjčka
klasifikována jako krátkodobá v konsolidovaném výkazu ve finanční pozici.

Skupina vykazovala k 31. prosinci 2014 následující zápůjčky přijaté od spřízněných osob:

31.12.2014
KKCG SE
Celkem

Splatnost

Transakční
měna

Úrok.
sazba

19.10.2019

Kč

8,5%

Zůstatek
Jistina
jistiny splatná do
31.12.2014
1 roku

Jistina
splatná od
Jistina
1 roku do 5 splatná nad
let
5 let

78 763

--

78 763

78 763

--

78 763

---

K výše uvedené zápůjčce byly k 31. prosinci 2014 vykázány závazky z titulu nezaplacených úroků ve výši
1 153 tis. Eur.
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25. Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
31.12.2015

31.12.2014

120 796

41 600

11 097

10 776

4 067

3 598

14 039

13 889

--

312

465

300

6 847

6 455

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

266

209

Závazky k zaměstnancům

648

538

Dohadné položky pasivní

6 172

3 654

Předplatné číselných loterií

3 695

1 869

73 500

--

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé obchodní závazky 1)
Krátkodobé přijaté zálohy a kauce 2)
Závazky z nevyplacených výher
Závazky z titulu DPH
Závazky z titulu DPFO
Závazky z titulu loterní daně

Jiné závazky 3)

1) Obchodní závazky představují položky vyplývající z běžného provozu skupiny, splatné dle daných
platebních podmínek.
2) K 31. prosinci 2015 skupina vykázala závazek ve výši 4 067 tis. Eur (2014 – 3 598 tis. Eur) z titulu
přijatých kaucí. Na základě smluv uzavřených s partnery existuje nárok na okamžité vrácení dané
kauce po ukončení jejich aktivit a vypořádání všech jejich závazků vůči skupině.
3) Jiné závazky činí k 31. prosinci 2015 73 500 tis. Eur (2014 - 0 tis. Eur) a tvoří je zbývající
nesplacená část kupní ceny za finanční investici Vitalpeak Limited k rozvahovému dni (viz bod 13).
Závazky z obchodních vztahů a ani ostatní závazky nebyly k 31. prosinci 2015 ani k 31. prosinci
2014 zajištěny.
Měnové riziko a riziko likvidity, kterému je skupina vystavena v souvislosti se závazky z obchodních
vztahů a jinými závazky, je popsáno v bodě 28 přílohy ke konsolidované účetní závěrce – Postupy
řízení rizik a zveřejňování informací.
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26. Rezervy
Krátkodobé rezervy

Krátkodobá rezerva na
jackpoty

Ostatní krátkodobé
rezervy

Celkem

Zůstatek k 1.1.2014

3 814

1 214

5 028

Tvorba

5 594

1 540

7 134

Použití

-3 799

-1 209

-5 008

-54

-16

-70

Zůstatek k 31.12.2014

5 555

1 529

7 084

Zůstatek k 1.1.2015

5 555

1 529

7 084

Tvorba

4 715

1 882

6 597

Použití

-5 645

-1 544

-7 189

135

33

168

4 760

1 900

6 660

Vliv přepočtu měn

Vliv přepočtu měn
Zůstatek k 31.12.2015

Dlouhodobé rezervy

Ostatní dlouhodobé rezervy

Celkem

Zůstatek k 1.1.2015

--

--

Tvorba

813

813

Použití

--

--

Vliv přepočtu měn

--

--

813

813

Zůstatek k 31.12.2015

V roce 2015 byl zaveden nový dlouhodobý bonusový program. Cílem programu je motivovat management
ke splnění dlouhodobých růstových cílů skupiny. V roce 2015 byla v této souvislosti poprvé zaúčtovaná
rezerva ve výši 813 tis. Eur.
Rezerva na jackpot se vytváří kumulativně, dokud není výhry jackpotu dosaženo, jak je popsáno v bodě
3(p).

27. Podmíněné závazky
Skupina eviduje následující podmíněné závazky, vyplývající ze soudních sporů vedených proti
společnosti SAZKA a.s.:
Žaloby na neplatnost smlouvy o prodeji podniku
V roce 2012 byly proti společnosti SAZKA, a.s., a insolvenčnímu správci SAZKA a.s., v konkurzu
(nyní SALEZA a.s.), podány čtyři žaloby na neplatnost smlouvy o prodeji podniku. Žalobami se
žalobci DF Deutsche Forfait s.r.o., T-Mobile Czech Republic, a.s., Nova Ljubljanska banka d.d.
(dříve NLB Factoring a.s.) (sloučeno do společného jednání) a Jiří Kabourek domáhali určení
neplatnosti smlouvy, kterou byl na společnost SAZKA a.s., převeden podnik SAZKA. První tři výše
uvedené žaloby byly Městským soudem v Praze zamítnuty. Dne 18. června 2014 Vrchní soud v Praze
jako odvolací soud zamítavé rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdil. Rozhodnutí se tak stala
vykonatelná. Proti tomuto rozhodnutí podali dne 18. září 2014 společnost Nova Ljubljanska banka
d.d. a dne 23. září 2014 společnost T-Mobile Czech Republic a.s. dovolání.
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Žaloba na neplatnost prodeje podniku SAZKA, podaná v rámci insolvenčního řízení panem Jiřím
Kabourkem: Žalobce v řízení postupně žádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení
advokáta soudem. Městský soud v Praze ani jednomu požadavku nevyhověl. Žalobce se proti těmto
rozhodnutím odvolal samostatným odvoláním. Vrchní soud v Praze dne 4. března 2013 potvrdil
rozhodnutí Městského soudu v Praze. Proti tomu podal žalobce dovolání a v něm znovu zažádal
o ustanovení zástupce. V dovolání rovněž vznesl námitku podjatosti celého Městského soudu v Praze.
Nejvyšší soud České republiky dne 2. září 2015 řízení o dovolání Jiřího Kabourka zastavil.
Ve věci dovolání podaného společnostmi Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana a T-Mobile Czech
Republic a.s., je i nadále složité předvídat s určitostí nějaký finální výsledek. Management skupiny
neshledává žádný důvod, proč by smlouvy o prodeji podniku měly být anulovány. Potenciální dopad
nelze finančně vyjádřit, ale byl by významný, pokud by žalobci dosáhli anulování smlouvy o prodeji
podniku.
Nekalosoutěžní žaloba
Dne 12. července 2012 podala Loterie Korunka a.s. (dříve CHANCE a.s.), u Městského soudu v Praze
žalobu proti SAZKA sázková kancelář a.s., na uložení povinnosti zdržet se nekalosoutěžního jednání,
které spatřuje v provozování loterie Kasička společností SAZKA a.s. Žalobou se Loterie Korunka a.s.
domáhá ukončení provozování loterie Kasička a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ve výši
185 tis. Eur. Společnost Loterie Korunka a.s. následně změnou petitu zvýšila částku požadovaného
přiměřeného zadostiučinění na 740 tis. Eur.
Dne 16. února 2015 rozhodl Městský soud v Praze (písemné znění rozsudku doručeno dne
16. dubna 2015) o úplném zamítnutí žaloby. Loterie Korunka a.s. se následně proti rozsudku
odvolala. Dne 2. února 2016 byl vydán rozsudek odvolacího soudu, jenž v celém rozsahu potvrdil
rozsudek prvního stupně kromě výroku XI. o nákladech řízení, kde došlo k jeho změně povinnosti
uhradit žalobci i náklady řízení.
Stanovisko vedení skupiny
Vedení skupiny považuje veškeré výše uvedené žaloby za neopodstatněné a předpokládá, že
z hlediska rizika konečného dopadu na finanční situaci skupiny tyto žaloby významně nezasáhnou
likviditu skupiny ani náklady v příštích obdobích. Z tohoto důvodu nebyla na tyto spory vytvořena
žádná rezerva.

28. Postupy řízení rizik a zveřejňování informací
V tomto oddílu jsou podrobně popsána finanční a provozní rizika, jimž je skupina vystavena, a
způsoby, jimiž tato rizika řídí. Nejdůležitějšími finančními riziky jsou pro skupinu úvěrové riziko a
riziko likvidity. Vzhledem k tomu, že skupina je zatížená úvěry, lze úrokové riziko považovat za
taktéž významné.

(a)

Úvěrové riziko
i. Ohrožení úvěrovým rizikem
Úvěrové riziko je riziko finanční ztráty, která skupině hrozí, jestliže zákazník nebo protistrana
v transakci s finančním nástrojem nesplní své smluvní závazky. Skupina je vystavena úvěrovému
riziku zejména v důsledku své provozní činnosti (především co se týče pohledávek z obchodních
vztahů) a v důsledku své finanční činnosti, včetně vkladů u bank a finančních institucí, úvěrů
poskytnutých třetím stranám a dalších finančních nástrojů.
U finančních aktiv představuje maximální úvěrové riziko (jestliže protistrany nesplní všechny smluvní
povinnosti a zároveň se zjistí, že dané záruky nebo zástavy jsou bezcenné) jejich účetní hodnota. Co
se týká peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, skupina má účty u prestižních bank, kde
předpokládá minimální riziko.
Jedním z hlavních nástrojů pro zmírnění úvěrového rizika v rámci běžné obchodní činnosti jsou kauce
přijaté od partnerů (zprostředkovatelů) - viz bod č. 25 (2). Pohledávky za partnery jsou sledovány
managementem společností skupiny na pravidelné bázi.
K rozvahovému dni jsou maximální úvěrová rizika, rozdělená podle typu protistran a podle
geografických oblastí, uvedena v následujících tabulkách.
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Úvěrové riziko dle typu protistrany

ke dni 31. prosince 2015

Podniky
(nefinanční
instituce)

Stát,
vláda

Finanční
instituce

Fyzické
osoby

Celkem

325

--

--

--

325

10 640

1 925

--

15

12 580

44 979

--

--

--

44 979

Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z obchodních
vztahů a ostatní dlouhodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z finančních
instrumentů (peněžní ekvivalenty)
Pohledávka z titulu splatné daně
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

--

17

--

--

17

98

--

24 529

--

24 627

56 042

1 942

24 529

15

82 528

Podniky
(nefinanční
instituce)

Stát,
vláda

Finanční
instituce

Fyzické
osoby

Celkem

191

--

--

--

191

6 499

--

--

11

6 510

4 127

--

--

--

4 127

--

2 376

--

--

2 376

39 114

--

39 294

39 114

11

52 498

Úvěrové riziko dle typu protistrany
ke dni 31. prosince 2014
Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z obchodních
vztahů a ostatní dlouhodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z finančních
instrumentů (peněžní ekvivalenty)
Pohledávka z titulu splatné daně
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

180
10 997

-2 376

Úvěrové riziko dle teritorií
Úvěrové riziko na straně aktiv i pasiv je umístěno v České republice a Kyperské republice.
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ii. Ztráty ze snížení hodnoty
Věková struktura finančních aktiv:
Věková struktura

ke dni 31. prosince 2015

Do
splatnos
ti

Po
splatnos
ti < 90
dní

Po
splatnos
ti 91180 dní

Po
splatnos
ti 181365 dní

Po
splatno
sti
>365
dní

Vytvořen
á
opravná
položka

Celkem

208 148

--

--

--

--

--

208 148

66 921

--

--

--

--

--

66 921

325

--

--

--

--

--

325

12 267

202

5

24

82

--

12 580

44 979

--

--

--

--

--

44 979

24 627

--

--

--

--

--

24 627

357 262

202

5

24

82

--

357 580

Do
splatnos
ti

Po
splatnos
ti < 90
dní

Po
splatnos
ti 91180dní

Po
splatnos
ti 181365 dní

Po
splatno
sti
>365
dní

Vytvořen
á
opravná
položka

Celkem

1 658

--

--

--

--

--

1 658

191

--

--

--

--

--

191

6 368

92

2

7

41

--

6 510

4 127

--

--

--

--

--

4 127

39 294

--

--

--

--

--

39 294

51 638

92

2

7

41

--

51 780

Aktiva
Dlouhodobé finanční aktiva
oceňovaná reálnou hodnotou
přes zisk nebo ztrátu
Ostatní dlouhodobé finanční
investice a investice
vykazované ekvivalenční
metodou
Dlouhodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z
finančních instrumentů
(peněžní ekvivalenty)
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Věková struktura

ke dni 31. prosince 2014

Aktiva
Ostatní dlouhodobé investice
Dlouhodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z
finančních instrumentů
(peněžní ekvivalenty)
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Vedení skupiny je přesvědčeno, že částky nepostižené snížením hodnoty, které jsou po lhůtě splatnosti,
jsou dosud inkasovatelné.

(b)

Riziko likvidity
Riziko likvidity je riziko, že se skupina dostane do potíží s plněním povinností spojených s jejími
finančními závazky, které se vypořádávají prostřednictvím peněz nebo jiných finančních aktiv.
Riziko likvidity (tj. riziko nedostatku finančních prostředků k pokrytí závazků) vedení skupiny
minimalizuje průběžným řízením a plánováním svých budoucích peněžních toků. Hlavním nástrojem
plánování peněžních toků je tvorba střednědobého plánu, který je sestavován každý rok vždy
pro 3 následující roky. Peněžní toky pro nejbližší následující roky jsou potom detailně rozčleněny
do jednotlivých měsíců, a průběžně aktualizovány.
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Součástí strategie řízení rizika likvidity je i skutečnost, že skupina drží část svých aktiv ve vysoce
likvidních finančních prostředcích.
Níže uvedená tabulka uvádí rozbor finančních aktiv a závazků skupiny v členění podle splatnosti,
konkrétně podle doby, která zbývá od rozvahového dne do data smluvní splatnosti. Pro případy, kdy
existuje možnost dřívějšího splacení, volí skupina co nejobezřetnější způsob posuzování, takže
u závazků se počítá se splacením v nejdříve možné lhůtě a u pohledávek se počítá se splacením
v nejpozdější možné lhůtě. Aktiva a závazky, které nemají smluvně stanovenou dobu splatnosti,
jsou seskupeny do kategorie s „nedefinovanou splatností“.
Analýza vzniku likviditního rizika (dle splatnosti)

ke dni 31. prosince 2015

Účetní
hodnota

Smluvní
peněžní
toky (1)

Do 1 roku

1-5 let

Nad 5 let

Nedefinovaná
splatnost

325

325

--

--

--

325

12 580

12 580

12 580

--

--

--

44 979

44 979

44 979

--

--

--

17

17

17

--

--

--

57 901

57 901

57 576

--

--

325

265 521

265 521

--

265 521

--

--

1 821

1 821

--

--

1 821

--

104 041

104 041

104 041

--

--

--

120 796

120 796

120 796

--

--

--

3 383

3 383

3 383

--

--

--

35

35

35

--

--

--

495 597

495 597

228 255

265 521

1 821

--

-437 696

-437 696

-170 679

-265 521

-1 821

325

Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z
finančních instrumentů (peněžní
ekvivalenty)
Pohledávka z titulu splatné daně z
příjmu
Celkem

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky dlouhodobá část
Dlouhodobé závazky z finančních
instrumentů
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky krátkodobá část
Krátkodobé závazky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobé
závazky
Závazek z titulu splatné daně z
příjmů
Krátkodobé závazky z finančních
instrumentů
Celkem
Čistý stav rizika likvidity
(1)

Smluvní peněžní toky bez zohlednění diskontování na čistou současnou hodnotu, avšak včetně dosud nesplacených úroků.
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ke dni 31. prosince 2014

Účetní
hodnota

Smluvní
peněžní
toky (1)

Do 1 roku

1-5 let

Nad 5 let

Nedefinovaná
splatnost

191

191

--

--

--

191

6 510

6 510

6 510

--

--

--

4 127

4 127

4 127

--

--

--

2 376

2 376

2 376

--

--

--

13 204

13 204

13 013

--

--

191

209 093

209 093

--

92 120

116 973

--

1 744

1 744

--

--

1 744

--

104 066

104 066

104 066

--

--

--

41 600

41 600

41 600

--

--

--

623

623

623

--

--

--

357 126

357 126

146 289

92 120

118 717

--

-343 922

-343 922

-133 276

-92 120

-118 717

191

Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
dlouhodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z
obchodních vztahů a ostatní
krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z
finančních instrumentů (peněžní
ekvivalenty)
Pohledávka z titulu splatné daně z
příjmu
Celkem

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky dlouhodobá část
Dlouhodobé závazky z finančních
instrumentů
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky krátkodobá část
Krátkodobé závazky z obchodních
vztahů a ostatní krátkodobé
závazky
Krátkodobé závazky z finančních
instrumentů
Celkem
Čistý stav rizika likvidity

(1)

Smluvní peněžní toky bez zohlednění diskontování na čistou současnou hodnotu, avšak včetně dosud nesplacených úroků.

Vedení skupiny nepředpokládá, že by peněžní toky zahrnuté do rozboru splatnosti nastaly mnohem
dříve nebo v mnohem větších objemech.

(c)

Úrokové riziko
Skupina je ve své činnosti vystavena riziku výkyvů úrokových sazeb, protože úročená aktiva a
úročené závazky mají různá data splatnosti nebo přecenění, nebo jsou splatné či přeceňované
v různé výši. Délka doby, po kterou má určitý finanční nástroj pevnou úrokovou sazbu, proto
ukazuje, do jaké míry je daný finanční nástroj vystaven úrokovému riziku. Riziko v souvislosti se
změnou tržních úrokových sazeb se vztahuje hlavně k dlouhodobým závazkům skupiny s pohyblivou
úrokovou sazbou (Finanční aktiva držená do splatnosti i závazky z finančního leasingu jsou úročeny
pevnou úrokovou sazbou).
Níže uvedená tabulka uvádí údaje o rozsahu úrokového rizika skupiny podle smluvní lhůty splatnosti
finančních nástrojů skupiny. Skupina neeviduje finanční nástroje, které se přeceňují na tržní
úrokovou sazbu před splatností – podle data příští změny úrokové sazby. Aktiva a závazky, které
nemají smluvně stanovenou lhůtu splatnosti nebo nejsou úročené, jsou seskupeny do kategorie s
„nedefinovanou splatností“.

SAZKA Group a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2015 (v tisících Euro)
Finanční informace týkající se úročených a neúročených aktiv a pasiv a jejich smluvní data splatnosti
ke dni 31. prosince 2015:
Analýzy vzniku úrokového rizika (dle splatnosti)
Do 1
roku

1 rok až
5 let

Nad 5
let

Nedefinovaná
splatnost
(nebo
neúročené)

Celkem

--

--

--

325

325

12 580

--

--

--

12 580

44 979

--

--

--

44 979

17

--

--

--

17

--

--

--

24 627

24 627

57 576

--

--

24 952

82 528

Bankovní úvěry a zápůjčky - dlouhodobá část

--

265 521

--

--

265 521

Dlouhodobé závazky z finančních instrumentů

--

--

1 821

--

1 821

Bankovní úvěry a zápůjčky - krátkodobá část

104 041

--

--

--

104 041

Krátkodobé závazky z finančních instrumentů

35

--

--

--

35

120 796

--

--

--

120 796

3 383

--

--

--

3 383

228 255

265 521

1 821

--

495 597

ke dni 31. prosince 2015
Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní dlouhodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z finančních
instrumentů (peněžní ekvivalenty)
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Závazky

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a
ostatní krátkodobé závazky
Závazek z titulu splatné daně z příjmů
Celkem
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Finanční informace týkající se úročených a neúročených aktiv a pasiv a jejich smluvní data splatnosti
ke dni 31. prosince 2014:
Analýzy vzniku úrokového rizika (dle splatnosti)

ke dni 31. prosince 2014

Do 1
roku

1 rok až
5 let

Nad 5
let

Nedefinovaná
splatnost
(nebo
neúročené)

Celkem

Aktiva
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní dlouhodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z finančních
instrumentů (peněžní ekvivalenty)

--

--

--

191

191

6 510

--

--

--

6 510

4 127

--

--

--

4 127

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů

2 376

--

--

--

2 376

--

--

39 294

39 294

39 485

52 498

209 093

Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

13 013

--

--

--

92 120

116 973

--

Závazky
Bankovní úvěry a zápůjčky - dlouhodobá část
Dlouhodobé závazky z finančních instrumentů

--

--

1 744

--

1 744

Bankovní úvěry a zápůjčky - krátkodobá část

104 066

--

--

--

104 066

Krátkodobé závazky z finančních instrumentů

--

--

623

--

623

41 600

--

--

--

41 600

145 666

92 120

--

357 126

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a
ostatní krátkodobé závazky
Celkem

119 340

Analýza citlivosti
Efektivní úroková míra, vztahující se k zápůjčkám a úvěrům činí 4,46 % (2014 - 3,79 %). Skupina
provádí stresové testování za použití standardizovaného úrokového šoku, což znamená, že se na
úrokové pozice portfolia aplikuje okamžité snížení/zvýšení úrokových sazeb o +/- 0,45 %
(2014 - +/- 0,38 %). Testování je aplikované konzistentně na všechny úvěry a zápůjčky, ať již s
fixní, či variabilní úrokovou sazbou.
K rozvahovému dni by změna úrokových sazeb o 10 % zvýšila nebo snížila zisk o částky uvedené
v následující tabulce. V tomto rozboru se předpokládá, že všechny ostatní proměnné zůstanou
konstantní.

(d)

31.12.2015

31.12.2014

Zvýšení úrokové sazby o 10 %

-1 648

-1 198

Snížení úrokové sazby o 10 %

+1 648

+1 198

Měnové riziko
Skupina není vystavena významnému měnovému riziku. Společnosti v rámci skupiny nevstupují do
významných obchodních transakcí denominovaných v jiné, než jejich vlastní funkční měně.
S přechodem na novou prezentační měnu – Euro – je skupina vystavena pouze měnovému riziku
s dopadem na Fond z přepočtu na cizí měnu, tj. bez dopadu na reálné peněžní toky.
Vedení společností pravidelně kontroluje potenciální měnová rizika před uzavřením signifikantních
smluv nebo obchodních transakcí.

(e)

Řízení kapitálu
Snahou skupiny je udržení silné kapitálové základny s cílem zachovat si důvěru konečného
akcionáře, věřitelů a trhů a zvládat budoucí rozvoj vlastní podnikatelské činnosti.
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Řízením kapitálu a optimalizací poměru dluhu k vlastnímu kapitálu (do poměru 3) hodlá skupina
zajistit předpoklady k nepřetržitému provozování podnikatelské činnosti a k maximalizaci dividend
pro akcionáře.
Ke konci období vykazovala skupina následující poměr dluhu k vlastnímu kapitálu:

Závazky celkem
Snížení o peníze a peněžní ekvivalenty
(včetně pohledávky za KKCG Structured Finance Limited – viz bod č. 21)
Čistý dluh

Celkový vlastní kapitál skupiny
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu

(f)

31.12.2015

31.12.2014

511 250

370 182

69 606

43 421

441 644

326 761

308 262

132 146

1,433

2,473

Finanční nástroje a reálné hodnoty
Kategorie finančních nástrojů
Finanční aktiva skupiny zahrnují dlouhodobé a krátkodobé poskytnuté úvěry a zápůjčky, pohledávky
z obchodních vztahů a ostatní pohledávky, dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou
přes zisk nebo ztrátu, ostatní dlouhodobé finanční investice a investice vykazované ekvivalenční
metodou, krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů, peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty, které jsou všechny klasifikovány jako úvěry a pohledávky.
Finanční závazky zahrnují úročené úvěry a zápůjčky, bankovní úvěry a závazky z obchodních vztahů
a ostatní závazky, deriváty (závazky z finančních instrumentů) a krátkodobé daňové závazky.
Účetní hodnoty těchto finančních aktiv a závazků jsou přibližně stejné jako jejich reálná hodnota.
Reálná hodnota dlouhodobých zápůjček od spřízněných osob nesoucích fixní úrokovou sazbu 8,5%
(viz bod č. 24) převyšuje jejich účetní hodnotu kvůli poklesu tržních úrokových měr.
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Reálné hodnoty a účetní hodnoty finančních aktiv a závazků jsou uvedeny v konsolidovaném výkazu
o finanční pozici následovně:
Reálné hodnoty a účetní hodnoty finančních
aktiv a závazků

Účetní hodnota

Reálná hodnota

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

66 921

1 658

66 921

1 658

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní dlouhodobá aktiva

325

191

325

191

Dlouhodobá finanční aktiva oceňovaná reálnou
hodnotou přes zisk nebo ztrátu

208 148

--

208 148

--

12 580

6 510

12 580

6 510

44 979

4 127

44 979

4 127

17

2 376

17

2 376

Aktiva
Ostatní dlouhodobé finanční investice a investice
vykazované ekvivalenční metodou

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů
(peněžní ekvivalenty)
Pohledávka z titulu splatné daně
Peníze a peněžní ekvivalenty

24 627

39 294

24 627

39 294

357 597

54 156

357 597

54 156

265 521

209 093

265 521

209 093

1 821

1 744

1 821

1 744

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část

104 041

104 066

107 729

108 771

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní
krátkodobé závazky

120 796

41 600

120 796

41 600

35

623

35

623

Celkem

Závazky
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část
Dlouhodobé závazky z finančních instrumentů

Krátkodobé závazky z finančních instrumentů
Závazek z titulu splatné daně z příjmů
Celkem

3 383
495 597

-357 126

3 383
499 285

-361 831

Hierarchie reálné hodnoty
Skupina používá následující hierarchii pro určení a vykázání reálné hodnoty finančních nástrojů dle
oceňovacích postupů:

Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky

Úroveň 2: ostatní postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na
vykázanou reálnou hodnotu a které je možné zjistit, a to buď přímo, nebo nepřímo

Úroveň 3: postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na vykázanou
reálnou hodnotu a tyto vstupní údaje nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích
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29. Spřízněné osoby
Vztahy skupiny se spřízněnými osobami zahrnují vztahy s akcionáři a dalšími osobami, jak je uvádí
následující tabulka. Jsou to:
(1) – Akcionáři a jimi ovládané společnosti
(2) – Klíčoví členové vedení daného subjektu nebo jeho mateřské společnosti
Všechny osoby vykázané níže jsou propojené se společností vlivem jejich vztahů uvnitř skupiny
KKCG PLC. Část z nich je propojena také díky klíčovým členům vedení
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly realizovány za běžných tržních
podmínek.
(a) Přehled otevřených zůstatků se spřízněnými osobami k 31. prosinci 2015 a
31. prosinci 2014:
Pohledávky
31.12.2015

Závazky
31.12.2015

31.12.2014

3

--

--

--

--

12

12

DataSpring s.r.o.

9

16

492

32

Geewa a.s.

--

--

11

9

33

33

3

1

Informační linky s.r.o.

--

--

62

48

KKCG a.s.

--

1

188

500

KKCG PLC *)

--

--

79 086

79 916

KKCG Real Estate a.s.

--

--

--

34

44 996

4 127

65 086

--

Kynero Consulting a.s.

--

--

1

--

MND a.s.

--

--

52

25

Springtide Ventures s.r.o.

--

--

11

8

45 038

4 180

145 004

80 585

B2S Servisní a.s. v likvidaci (BESTSPORT
akciová společnost)

--

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

GTECH Czech Republic LLC.

KKCG Structured Finance Limited *)

Celkem

31.12.2014

*)
K 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 závazky KKCG PLC (dříve KKCG SE) a KKCG Structured Finance
Limited představují přijaté zápůjčky od spřízněných osob detailně popsaných v bodě č. 24.
K 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 pohledávky za KKCG Structured Finance Limited představují
krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů z titulu dlužných cenných papírů – směnek držených
do splatnosti na základě smlouvy o investování uzavřené se společností KKCG Structured Finance Limited,
Kypr. Tyto pohledávky jsou pro účely konsolidovaného výkazu o peněžních tocích klasifikovány jako
součást peněžních ekvivalentů (viz bod č. 21).
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(b) Přehled transakcí se spřízněnými osobami za období končící 31. prosinci 2015 a
31. prosinci 2014:
Tržby za období
2015

Náklady za období

2014

2015

2014

B2S Servisní a.s. (BESTSPORT akciová
společnost)

--

31

--

--

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

2

2

20

20

84

57

27

26

--

--

25

25

165

172

12

12

Informační linky s.r.o.

--

--

273

271

KKCG a.s.

8

1

705

655

KKCG PLC *)

--

--

9 286

9 138

KKCG Real Estate a.s.

--

--

68

64

14

7

5 443

4 331

Kynero Consulting a.s.

--

--

3

--

MND a.s.

1

--

124

122

Springtide Ventures s.r.o.

--

--

9

--

Vinohradská 230 a.s.

--

--

--

1

274

270

DataSpring s.r.o.
Geewa a.s.
GTECH Czech Republic LLC.

KKCG Structured Finance Limited *)

Celkem

15 995

14 665

*)
Náklady za období 2015 a 2014 od společností KKCG PLC (dříve KKCG SE) a KKCG Structured Finance
Limited představují nákladové úroky z přijatých půjček od spřízněných osob detailně popsaných v bodě 24.
Mimo výše uvedené došlo k nákupu společnosti RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED od mateřské společnosti
KKCG PLC (transakce pod společnou kontrolou viz bod 23).
(c)

Transakce se členy
31. prosince 2015:

orgánů

konsolidovaných

společností

za

období

končící

V roce 2015 vyplatila skupina odměny členům orgánů konsolidovaných společností ve výši 221 tis. Eur
(2014 – 24 tis. Eur).
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30. Následné události
Popis významných následných událostí po 31. prosinci 2015:


Dne 14. ledna 2016 uzavřela Společnost (jako příjemce) se svým jediným akcionářem,
společností KKCG PLC, se sídlem 8 Alasias Street, Christodoulides Building, 3095 Limassol,
Kyperská republika, registrační číslo HE 180090, Smlouvu o poskytnutí příplatku do ostatních
kapitálových fondů ve výši 74 500 tis. Eur.



Dne 14. ledna 2016 byla uhrazena zbývající část kupní ceny finanční investice Vitalpeak
Limited, která byla vykázána k 31. prosinci 2015 jako součást Krátkodobých závazků
z obchodních vztahů a ostatních krátkodobých závazků.



Dne 4. února 2016 došlo k zániku funkce člena představenstva JUDr. Josefa Novotného,
vymazáno dne 5. února 2016.



Dne 4. února 2016 byl zvolen do funkce člena představenstva Ing. Pavel Šaroch, zapsáno dne
5. února 2016.



Dne 4. února 2016 byl zvolen do funkce člena dozorčí rady JUDr. Josef Novotný, zapsáno dne
5. února 2016.



V dubnu 2016 vydaly italské úřady předběžné rozhodnutí, na základě kterého konsorcium
společností, zahrnující skupinu SAZKA Group a.s., bude novým provozovatelem loterie Lotto.
Transakce nebyla dosud dokončena.



Skupina Sazka Group nakoupila v červenci 2016 dluhopisy v celkové pořizovací hodnotě
101 719 tis. Eur, přičemž tento nákup byl částečně financován úvěrem od třetích stran ve výši
80 000 tis. Eur.

Kromě výše uvedených skutečností nedošlo k žádným následným událostem, které by měly významný vliv
na konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2015.

Datum:

Podpis statutárního orgánu

25. července 2016
Ing. Pavel Šaroch
člen představenstva

ADRESY
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SAZKA Group Financing a.s.
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