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Lidské snažení je pomíjivé, jen zlomek toho, co vytvoříme, přetrvává. Jsou to díla ducha i rukou, jejichž skutečná

hodnota je v nadčasovosti. Jejich uchování pro současnost i budoucnost stojí za vynaložené prostředky, lidský um

i hodiny a hodiny trpělivé mravenčí práce. Zachování památek, které se vážou k naší minulosti, je výrazem naší 

úcty a vztahu k historii a umění, které nás obklopují na každém kroku.

Obnova fotografického ateliéru Josefa Sudka, světoznámého českého fotografa, je vyvrcholením dlouholeté snahy

o co nejpečlivější a pietní zachování odkazu člověka, který svým fotoaparátem zaznamenával po mnoho let promě-

ny Prahy v běhu doby, tváře lidí, které by bez zachycení na fotografický materiál dávno smazal čas. Ateliér Josefa

Sudka na pražském Újezdě č. 30 mnoho let chátral a o jeho téměř úplnou likvidaci se postaral i požár. Z kdysi zná-

mého a mnoha Sudkovými současníky vyhledávaného fotoateliéru se dochovalo jenom několik artefaktů. 

Díky dlouholeté práci Dr. Anny Fárové, historičky umění, která Sudkovu pozůstalost pečlivě po více jak dvacet let

shromažďovala a zachraňovala, se dílo Josefa Sudka dochovalo. Co však nepřečkalo byl právě prostor, kde stěžej-

ní část autorova díla vznikala.

V roce 2000 vznikla přesná replika původního ateliéru. Znovu tak ožilo místo, které patřilo k Sudkovu životu

i tvorbě téměř padesát let a kde našel tvůrčí inspiraci pro svá dnes již světově proslavená díla z cyklů Okno mého

ateliéru (1940 – 1954), Procházka po mé zahrádce (1944 – 1953) či Zahrada mého ateliéru (1950 – 1958). 

Zřizovatelem a investorem je skupina PPF, které se podařilo rekonstruovat původní podobu, členění i vybavení fo-

toateliéru, známého z autorových fotografií po celém světě. Stavba repliky ateliéru i úprava jeho okolí se pečlivě

držela jak dochované fotodokumentace, tak i zachovaných artefaktů, z nichž některé byly v novém ateliéru znovu

umístěny. 

Uskutečnění celého projektu je nejen výrazem úcty k dílu velkého českého fotografa Josefa Sudka, ale také napl-

něním přání mnoha znalců jeho díla z domova i ze zahraničí, kteří tak mohou znovu v původní podobě spatřit

místo, kde se rodily fotografie, které vás provázejí i touto výroční zprávou.

jsou darem naší budoucnosti

www.sudek-atelier.cz
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Sudek miloval dokonalost

výtvarné podoby fotografie,

aniž by někdy rezignoval na

její schopnost sdělení

obsahu. Jeho fotografiím

nevládnou zákony techniky,

geometrie ani racionality,

vždy je tu přítomen cit,

emoce.

Oltář v zahradě
Josef Sudek
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flexibilita lidé v týmu úvodní slovo

dynamický rozvoj stávajících a nových

projektů a činností v roce 2000 byl

výsledkem naplňování strategie PPF

působit především v oblasti finančních

služeb a rozvíjet obchodní aktivity

zaměřené na drobnou klientelu
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skupina PPF si stejně jako v předchozích letech, díky svým výsledkům, udržela pozici jedné z nejvýznamnějších 

finančních skupin v České republice. Za 10 let své existence se PPF vypracovala v úspěšnou společnost, která je

schopna obstát v silném konkurenčním prostředí a posilovat svoje postavení na českém trhu. Měřítkem úspěšnosti

PPF, jako finančního investora, je zisk, efektivní řízení, zhodnocení a zvyšování vnitřní hodnoty svých investic, ma-

jetkových účastí a akvizic. Úspěšné působení skupiny PPF a komplexní nabídka jejích finančních služeb ve všech

oblastech českého kapitálového trhu – kolektivním investování, správě majetku, správě strategických a portfolio-

vých investic a nemovitostí – jsou podmínkou pro další expanzi nových aktivit.

Dynamický rozvoj stávajících a nových projektů a činností v roce 2000 byl výsledkem naplňování strategie PPF pů-

sobit především v oblasti finančních služeb a rozvíjet obchodní aktivity zaměřené na drobnou klientelu. 

Vývoj českého kapitálového trhu a ekonomiky jak domácí, tak světové, mají významný vliv na rozhodovací procesy

PPF spojené s finančními investicemi, umístěním finančních prostředků a budoucími akvizicemi. Česká ekonomika

zaznamenala po předchozích letech stagnace zlepšení a pozitivní vývoj. HDP vzrostl v loňském roce o 3,1 % a in-

flace se udržela na relativně nízké hodnotě 4 %. Významným impulsem pro ekonomický růst byl příliv zahraniční-

ho kapitálu a investic z vyspělých světových ekonomik. 

Na pozitivní změny v ekonomice se nepodařilo navázat českému kapitálovému trhu, který zaznamenal pokles

o 2,3 %. Ten byl způsoben zejména výrazným poklesem amerického kapitálového trhu, jehož historický propad

o téměř 40 % se projevil v nezájmu investorů o český kapitálový trh a jejich odchodu. Domácí kapitálový trh a vý-

voj kurzů akcií významných společností tak byl do značné míry ovlivněn privatizačními procesy v oblastech ban-

kovnictví, energetiky, telekomunikací a plynárenství.  

Neméně významnou roli v aktivitách finanční skupiny PPF sehrálo zahájení procesu harmonizace českého legislati-

ního rámce s právem a normami Evropské unie. Posun vpřed znamenala z pohledu PPF především novelizace

Obchodního zákoníku v oblasti koncernového práva, která umožňuje zprůhlednit majetkové vztahy a nastavit pří-

mé řídicí vazby s jasným definováním kompetencí a odpovědností. Vzhledem k tomu, že PPF a.s. je pověřena vý-

konem akcionářských práv od subjektů jednajících ve shodě, které vlastní akcie České pojišťovny s podílem více

než 50 % na jejím základním kapitálu, uvedla manažerská společnost skupiny PPF – PPF a.s. v soulad s novelou

Obchodního zákoníku systém nastavení ovládacích mechanizmů v rámci koncernového práva. V prosinci roku

2000 uzavřela společnost PPF a.s. ovládací smlouvy s Českou pojišťovnou a.s. a společností ČP finanční servis a.s.

a vystupuje vůči těmto subjektům v roli řídící osoby. 

Vážení přátelé,
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PPF a.s. se tak zařadila mezi první společnosti v České republice, které využily možnosti koncernového práva, de-

finovaného novelou Obchodního zákoníku, a společnost tak lze právem považovat za průkopníka v této oblasti

u nás. Ve vyspělých ekonomikách je využití koncernového práva standardní záležitostí, která díky svému transpa-

rentnímu popisu majetkových vazeb přispívá významnou měrou k posílení důvěryhodnosti dané společnosti a ce-

lého koncernu.

Nové uspořádání vztahů mezi manažerskou společností PPF a.s. a jí ovládanými subjekty přináší výhody zejména

v obchodní oblasti. Jednotlivé společnosti mají více prostoru pro soustředění se na rozvoj a podporu vlastní ob-

chodní politiky a efektivní řízení svých aktivit. Orientace na vlastní aktivity a užší specializace v dané oblasti pod-

nikání vede ke zvýšení kvality nabízených produktů a služeb a k posílení konkurenceschopnosti subjektu na trhu.

Důkazem jsou několikaleté výsledky a úspěchy specializovaných společností PPF, které již třetím rokem efektivně

fungují na bázi holdingového uspořádání vazeb v rámci celé skupiny PPF a které ve svých oblastech podnikání

patří k vedoucím společnostem. Skupina PPF dlouhodobě vykazuje trvalý nárůst objemu spravovaného majetku

a efektivní zhodnocení investic podílníků a akcionářů. Úspěchy PPF dosažené v roce 2000 vytvářejí nové možnosti

pro další rozvoj a expanzivní politiku v sektoru drobných klientů nejenom v České republice, ale i dalších zemích

středoevropského a východoevropského regionu. 

Úspěchy a výsledky, které finanční skupina PPF dosáhla za 10 let své existence, jsou pro nás obrovskou výzvou do

budoucna. Je to závazek založený na principech a zásadách profesionality, důvěryhodnosti, solidnosti a kvality.

Cílem dalšího naplňování a uplatňování těchto principů je zabezpečit další rozvoj a prosperitu PPF, spokojenost

našich podílníků, akcionářů a obchodních partnerů. Věřím, že i v příštích letech navážeme na dosavadní úspěchy

a zachováme si přízeň a důvěru našich klientů a partnerů. 

Ing. Petr Kellner 

předseda představenstva
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F i n a n č n í  s k u p i n a  P P F  

PPF a.s.

PPF investiční společnost a.s.

(kolektivní investování)

PPF burzovní společnost a.s.

(správa majetku, obchodování s cennými papíry)

PPF Capital Management a.s.

(správa strategických investic)

PPF majetková a.s.

(správa a rozvoj nemovitého majetku)

PPF CONSULTING a.s.

(správa portfoliových investic)

PPF (Cyprus) Ltd., PPF Financial Services Ltd.

(správa majetku, obchodování s cennými papíry)



Ve třicátých letech pova-

žoval Sudek realismus za

hlavní kritérium kvalitní

fotografie. Jeho portréty

měly věrně zachycovat

plastičnost a charakter 

sledovaného objektu. Od-

mítal abstraktní fotografii,

chtěl věrně zachytit objekt

v jeho skutečné podobě,

tak jak ho sám viděl. Jeho

fotografie z třicátých let

jsou sice motivicky jedno-

duché, ale zároveň velmi 

imaginativní.

Představy podivínů

Josef Sudek

1932

flexibilita lidé v týmu flexibilita

… je citlivost ke změně, schopnost reflek-

tovat nové skutečnosti. První v cíli, nejdál

a nejvýš jsou ti, kteří dokážou změnu

předvídat a rychle se rozhodovat. V podni-

kání je flexibilita vlastností každého úspěš-

ného manažera.
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PPF a.s.

Manažerská společnost finanční skupiny PPF

Datum založení: 18. 11. 1996

Adresa: Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4

Základní kapitál: 420 000 000 Kč

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Představenstvo: Ing. Petr Kellner – předseda 

Milan Maděryč – místopředseda

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA – místopředseda

Ing. Ladislav Chvátal (od května 2001)

Ing. Jan Blaško, MBA (od května 2001)

Dozorčí rada: Ing. Štěpán Popovič,CSc. – předseda (od května 2001)

JUDr. František Tlustoš

Rouppe Van der Vort (od května 2001)

Vedení společnosti: Ing. Ladislav Chvátal – výkonný ředitel 

Ing. Aleš Minx – finanční ředitel a prokurista

Ing. Václav Šrajer, MBA – ředitel analýz 

Ing. Ivan Lackovič – ředitel marketingu a komunikace 

Ing. Petr Chajda – ředitel pro finanční strategie

Jitka Tejnorová – personální ředitelka 

Ing. Ondřej Tyrpekl – ředitel informačních systémů 

Ing. Karel Kafka – ředitel controllingu

Hlavní aktivity: finanční, analytické, marketingové, komunikační, informační, právní a personální 

služby pro finanční skupinu PPF v oblastech kolektivního investování, správy strate-

gických a portfoliových investic, obchodování s cennými papíry, správy nemovitostí 

a ostatních aktiv

Základní charakteristika PPF a.s.
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Narozen v roce 1964, v roce 1986 promoval na Vysoké škole ekonomické, obor ekono-

mika průmyslu. Patří mezi zakladatele skupiny PPF, v roce 1991 se stal předsedou před-

stavenstva a generálním ředitelem PPF investiční společnosti a.s. Od ledna 1998, kdy do-

šlo ke změně struktury finanční skupiny, pracuje v čele skupiny PPF jako předseda

představenstva.

Ing. Petr Kellner předseda představenstva

Narozen v roce 1955, je absolventem střední průmyslové školy a postgraduálního studia

při Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 1978 pracoval v oddělení technického

a investičního rozvoje v ZPS, a.s. Zlín, později jako vedoucí divize Trading. V současné

době je členem představenstva České pojišťovny a.s.

Milan Maděryč m í s t o p ř e d s e d a  p ř e d s t a v e n s t v a

Narozen v roce 1964, vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu. V roce 1991

nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval

The Rochester Institute of Technology, New York. Od roku 1996 působil na pozici gene-

rálního ředitele České pojišťovny a.s. Od června 2000 je předsedou představenstva České

pojišťovny a.s.

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA m í s t o p ř e d s e d a  p ř e d s t a v e n s t v a

Vr c h o l o v é  v e d e n í  f i n a n č n í  s k u p i n y  P P F

Představenstvo PPF a.s.
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Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po studiu působil

jako člen představenstva a ředitel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha

Letňany. Od roku 1994 vykonával funkci ředitele pro marketing v PPF investiční společ-

nosti a.s. Od roku 1995 byl ředitelem společnosti PPF Capital Management a.s. V prosin-

ci 1999 byl jmenován výkonným ředitelem PPF a.s.

Ing. Ladislav Chvátal č l e n  p ř e d s t a v e n s t v a

Narozen v roce 1964, vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektro-

technickou. V letech 1992 – 1994 pracoval v Investiční a Poštovní bance Praha na místě

vedoucího odboru cenných papírů. Od roku 1994 vedl makléřskou společnost Stratego

Invest. Ředitelem PPF burzovní společnosti a.s. se stal v roce 1996. V listopadu roku 1999

získal titul MBA na GSB University of Chicago. Od června 2000 je členem představenstva

společnosti Česká pojišťovna a.s.

Ing. Jan Blaško, MBA č l e n  p ř e d s t a v e n s t v a
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Narozen v roce 1964, je absolventem Vysoké školy ekonomické, Fakulty výrobně ekono-

mické. V letech 1987 – 1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finančního odbo-

ru. Do PPF nastoupil v roce 1992.

Ing. Aleš Minx f i n a n č n í  ř e d i t e l

Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po studiu působil

jako člen představenstva a ředitel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha

Letňany. Od roku 1994 vykonával funkci ředitele pro marketing v PPF investiční společ-

nosti a.s. Od roku 1995 byl ředitelem společnosti PPF Capital Management a.s. V prosin-

ci 1999 byl jmenován výkonným ředitelem PPF a.s.

Ing. Ladislav Chvátal v ý k o n n ý  ř e d i t e l

Narozen v roce 1947. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu jaderné-

ho a fyzikálního inženýrství a absolvoval dva postgraduální kurzy. V letech 1972 – 1992

pracoval ve strojírenském výzkumu a vývoji. V letech 1992 – 1993 vystudoval 

U. S. Business School a získal titul MBA na Rochester Institute of Technology. Od roku

1993 pracuje v PPF.

Ing. Václav Šrajer, MBA ř e d i t e l  a n a l ý z

Narozen v roce 1971, vystudoval VŠCHT v Praze, obor ekonomika a management. 

V průběhu postgraduálního studia absolvoval zahraniční stáže v oboru marketingu, 

PR a logistiky. Praxi zahájil jako manažer PR v Investiční kapitálové společnosti Komerční

banky, a.s., od roku 1998 působil v Komerční bance a.s. jako ředitel odboru komunika-

ce. Do PPF nastoupil v lednu 1999.

Ing. Ivan Lackovič ř e d i t e l  m a r k e t i n g u  a  k o m u n i k a c e  

Management PPF a.s.
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Narozena v roce 1971, je absolventkou střední ekonomické školy. V oboru lidských zdro-

jů působí od roku 1994, nejdříve v oddělení lidských zdrojů ve společnosti R. J. Reynolds

Tobacco a později jako konzultantka v poradenské společnosti Accord Group. Do PPF 

nastoupila v roce 1999.

Jitka Tejnorová p e r s o n á l n í  ř e d i t e l k a

Narozen v roce 1966, v roce 1989 vystudoval obor technická kybernetika na

Elektrotechnické fakultě ČVUT. Po studiu pracoval v Tesle Hloubětín v oblasti vývoje CAD

systémů. Od roku 1991 působil v automobilce Daewoo Avia, nejprve jako samostatný 

analytik programátor a později jako vedoucí projekce informačních systémů podniku.

V PPF pracuje od srpna 2000.

Ing. Ondřej Tyrpekl ř e d i t e l  i n f o r m a č n í c h  s y s t é m ů

Narozen v roce 1961, v roce 1984 absolvoval Strojní fakultu ČVUT a poté nastoupil do

ČKD Polovodiče a.s. Od roku 1991 pracoval jako vedoucí finančního oddělení v Živno-

stenské bance, potom 2 roky jako ředitel controllingu v Deutsche Bank Praha a následně

zastával pozici finančního ředitele v Hypo Bank CZ. V letech 1998 – 2000 vedl divizi

vnitřního auditu a kontroly v Komerční bance. V PPF pracuje od března 2001.

Ing. Karel Kafka ř e d i t e l  c o n t r o l l i n g u

Narozen v roce 1967, absolvoval VŠE obor ekonomika zahraničního obchodu a rovněž

studia na Diplomatické akademii v Madridu. Poté pracoval v KPMG jako konzultant. 

V letech 1995 – 2000 vedl obchodní aktivity PPF v zahraničí.

Ing. Petr Chajda ř e d i t e l  p r o  f i n a n č n í  s t r a t e g i e  



Narozen v roce 1969, vystudoval Stavební fakultu na VUT Brno. Dva roky působil v pora-

denské společnosti Rollins Hudig Hall ČR s.r.o. Poté nastoupil do společnosti Stratego

Invest a.s., kde zastával pozici vedoucího oddělení Corporate Finance. Od roku 1997

pracuje v PPF, nejdříve jako analytik a zástupce ředitele, od roku 1998 jako obchodní 

ředitel PPF burzovní společnost a.s.

Ing. Marcel Dostal o b c h o d n í  ř e d i t e l –  PPF burzovní společnost a.s.

Narozen v roce 1966. V roce 1988 absolvoval VŠE, obor ekonomika zahraničního obcho-

du. Poté nastoupil do podniku zahraničního obchodu Intersigma, prošel funkcemi od od-

borného ekonoma až po generálního ředitele a předsedu představenstva. Do PPF Capital

Management a.s. nastoupil v lednu 1997 jako konzultant pro revitalizaci a restrukturali-

zaci podniků a 1. ledna 2000 byl jmenován ředitelem společnosti.

Ing. Zbyněk Štěrba v ý k o n n ý  ř e d i t e l –  PPF Capital Management a.s.

Narozen v roce 1945, je kvalifikovaným právníkem. Svou pracovní dráhu zahájil u společ-

nosti City of London. Má za sebou 18 let zkušeností v oblasti investičního bankovnictví,

včetně 5 let u firmy Morgan Grenfell v Londýně a 12 let u Standard Chartered Group,

kde mimo jiné vedl operace bankovních investic v Indii a později na Dálném východě se

základnou v Hongkongu. Do skupiny PPF přišel v lednu 1996.

Jan Valdinger, LLB v ý k o n n ý  ř e d i t e l –  PPF investiční společnost a.s.

Management společností finanční skupiny PPF
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Narozen v roce 1968, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor ekono-

mika zahraničního obchodu. Rovněž studoval na Univerzitě Complutense v Madridu ob-

last mezinárodních finančních trhů. Po studiích pracoval jako ředitel odboru vzdělávání

na Bratislavské opční burze a poté působil v soukromé sféře v oblasti finančního pora-

denství. Do PPF nastoupil v roce 1997.

Ing. Miroslav Horský v ý k o n n ý  ř e d i t e l –  PPF (Cyprus) Ltd., PPF Financial Services Ltd.

Narozen v roce 1952, vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde

do roku 1995 působil jako vysokoškolský pedagog. V roce 1994 byl externím spolupra-

covníkem investičního fondu YSE. Po získání makléřské licence nastoupil do PPF burzovní

společnosti a.s. jako dealer a později se stal vedoucím makléřem. Poté nastoupil 

do PPF Securities a.s. jako vedoucí projektu, od března 2000 je na pozici ředitele.

RNDr. Vladimír Burda v ý k o n n ý  ř e d i t e l –  PPF CONSULTING a.s.

Narozen v roce 1963, absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu stavební.

Po ukončení studia pracoval v různých odborných i řídicích funkcích. Od roku 1993 byl

ředitelem znaleckého ústavu Novota. Je členem expertní rady Institutu oceňování majet-

ku při Vysoké škole ekonomické v Praze. Do funkce ředitele PPF majetková a.s. byl jme-

nován v roce 1996.

Ing. Petr Javůrek v ý k o n n ý  ř e d i t e l –  PPF majetková a.s.
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PPF a.s. představuje manažerskou společnost celé finanční skupiny PPF. Společnost je uspořádána již třetím rokem

na bázi holdingové struktury. Volba holdingového uspořádání umožňuje managementu PPF a.s. efektivní řízení

s odpovídajícími rozhodovacími i kontrolními mechanizmy uvnitř celé skupiny PPF. 

Efektivní řízení investic
Holdingové uspořádání manažerské struktury PPF plně odráží základní poslání a roli PPF na kapitálovém trhu

v České republice. PPF se od svého vzniku profiluje jako finanční investor, jehož cílem je zajištění trvalého a efek-

tivního zhodnocení jak vlastního, tak cizího majetku. Pro to, aby PPF naplnila výše uvedený cíl a obstála v tvrdém

konkurenčním prostředí na českém trhu, založila během 10 let své existence specializované společnosti, které svý-

mi aktivitami pokrývají oblasti spojené se správou majetku – kolektivní investování, správa strategických a portfo-

liových investic, obchodování s domácími a zahraničními cennými papíry a investování a správa v oblasti nemovi-

tostí. Úzká specializace jednotlivých společností umožňuje PPF a.s., jako manažerské společnosti, velice efektivně

a úspěšně řídit svoje stávající investice a budoucí akvizice.

• Kolektivní investování

Služby spojené s kolektivním investováním nabízí PPF prostřednictvím PPF investiční společnosti a.s., která z po-

hledu celkového objemu spravovaného majetku patří mezi největší investiční společnosti v České republice. I přes

negativní vývoj domácího a především zahraničních kapitálových trhů se podařilo správci fondů dosáhnout pozi-

tivních hospodářských výsledků. Všechny tři podílové fondy (dva uzavřené a jeden otevřený) vykázaly za loňský

rok zisk. Zejména u uzavřených podílových fondů se podařilo dosáhnout vysokých zisků. Díky tomu tak fondy vy-

platí svým podílníkům za rok 2000 nejvyšší výnosy za dosavadní dobu své existence. 

Správci fondů se díky obezřetné investiční politice zaměřené na posilování bezpečných instrumentů peněžního 

trhu, dluhových instrumentů a kvalitních zahraničních cenných papírů, podařilo stabilizovat portfolia fondů a vý-

razně tak omezit vliv možných negativních dopadů. Vytvoření dostatečné likvidity majetku podílových fondů je

nezbytné pro jejich bezpečné otevření. 

• Správa strategických investic

Od svého vzniku se PPF profilovala jako strategický investor, jehož cílem bylo co nejefektivnější zhodnocení inves-

tic. Řízením strategických investic se v rámci finanční skupiny PPF zabývá společnost PPF Capital Management a.s.

Ta se v návaznosti na celkovou strategii PPF zaměřuje zejména na vyhledávání kvalitních investičních příležitostí se

střednědobým horizontem návratnosti vložených finančních prostředků. 

• Správa aktiv

Jednou z nejvýznamnějších oblastí poskytovaných finančních služeb PPF je správa vlastního a cizího majetku. Tou

se zabývá PPF burzovní společnost a.s., která se od tradičního profilu obchodníka s cennými papíry přetransfor-

movala ve společnost, jejíž prioritou je správa majetku (asset management) pro institucionální investory doplněná

Zpráva vedení PPF a.s.
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o makléřské služby. Společnost se zaměřila na vysoce náročné institucionální klienty, kterým nabízí služby šité na

míru a individuální přístup. Dlouhodobě stabilní a solidní výkonnost portfolií klientů, které PPF burzovní společ-

nost spravuje, je hlavním důvodem přílivu dalších finančních prostředků a nových klientů. Společnost zaznamena-

la během roku 2000 výrazný nárůst objemu spravovaných aktiv, konkrétně o 3,5 mld. Kč, což představuje růst

o 37 %. Celkový objem spravovaných aktiv se tak ke konci loňského roku vyšplhal na 13,1 mld. Kč. Pozitivní hos-

podaření společnosti (čistý zisk 22,2 mil. Kč) se promítlo i do růstu vlastního kapitálu společnosti, který ke konci

roku 2000 činil 269,7 mil. Kč.

Obdobné služby jako PPF burzovní společnost (správa majetku, obchodování s cennými papíry) nabízí dceřiné

společnosti PPF působící v zahraničí, na Kypru – PPF (Cyprus) Ltd. a PPF Financial Services Ltd. Obě společnosti

poskytují finanční služby investorům, kteří mají zájem investovat na českém kapitálovém trhu. Jejich investice 

následně řídí a komplexně spravují. 

• Správa a rozvoj nemovitého majetku

Společnost PPF majetková a.s. získala jako první v České republice licenci k výkonu činností v oblasti správy a roz-

voje nemovitostních fondů. To jí umožnilo zařadit se mezi největší společnosti na tuzemském trhu zabývající se

správou nemovitostí. Společnost spravuje nemovitostní majetek ve výši 8,5 mld. Kč. Klienti PPF tak mají možnost

využívat finanční produkty a komplexní služby a servis související se správou a rozvojem fondů nemovitého majet-

ku. Společnost se v loňském roce zaměřila zejména na vyhledávání investičních a developerských projektů s poža-

dovanou rentabilitou vložených prostředků, které následně řídí a realizuje. K největším projektům patří unifikace

přepážkových pracovišť České pojišťovny a výstavba pobočkové sítě eBanky. Aktivní diverzifikace a správa nemo-

vitého majetku fondů přináší klientům dlouhodobě stabilní a solidní výnosy.

• Správa portfoliových investic

Součástí portfolií společnosti PPF a jejích klientů jsou kromě strategických investic rovněž investice portfoliové.

Jejich správou se zabývá PPF CONSULTING a.s. Poradenské aktivity a činnosti společnosti spočívají v doporučeních

a řešeních jak s portfoliovými investicemi naložit tak, aby dané investice znamenaly pro klienta co nejefektivnější

zhodnocení jeho majetku. Kromě poradenství zabezpečuje PPF CONSULTING realizaci služeb v oblasti právní 

ochrany akcionářů. Společnosti se v loňském roce podařilo realizovat prodeje několika portfoliových investic 

za výhodnějších podmínek, než bylo možné dosáhnout prodejem na veřejných trzích, čímž zabezpečila pro své

klienty nejefektivnější možné zhodnocení jejich majetku.

dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání
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Posílení transparentnosti systému řízení

PPF působí na českém kapitálovém trhu od roku 1991. Během své desetileté existence se vypracovala v silném

konkurenčním prostředí mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice, které nabízejí komplexní finanč-

ní služby na českém kapitálovém trhu. Výsledkem efektivního řízení skupiny PPF prostřednictvím manažerské

struktury a přímého podílení se zástupců PPF na řízení investic a akvizic skupiny je celá řada úspěchů. Za největší

úspěch lze bezesporu považovat několikaleté působení PPF v největším domácím pojišťovacím ústavu – České 

pojišťovně a.s. Vzhledem k tomu, že PPF a.s. je pověřena výkonem akcionářských práv od subjektů jednajících ve

shodě s celkovým podílem více než 50 % na základním kapitálu České pojišťovny, využila v souvislosti s novelou

Obchodního zákoníku účinnou od 1. 1. 2001 možnost nastavení ovládacích mechanizmů v rámci koncernového

práva. 

V průběhu měsíce prosince roku 2000 PPF a.s. uzavřela ovládací smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. a rovněž s její

100% dceřinou společností ČP finanční servis a.s. Tím PPF a.s. vstoupila na základě ovládacích smluv do role řídí-

cí osoby vůči těmto společnostem. Společnost ČP finanční servis a.s. dále řídí systém ostatních finančních služeb

v rámci České pojišťovny na základě ovládacích smluv uzavřených se společnostmi eBanka a.s., Home Credit a.s.,

ČP Leasing a.s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., ČESKÁ ŽIVOTNÍ a.s., ČP DIRECT a.s., Penzijní fond České pojišťov-

ny a.s. a KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Společnost ČP finanční servis a.s. tím vstoupila

na základě ovládacích smluv do role řídící osoby vůči uvedeným členům skupiny společností. Tento smluvní

systém tak zajišťuje transparentní a efektivní řízení všech aktivit celé finanční skupiny. Nové uspořádání vztahů

přináší zejména výhody v obchodní oblasti. Česká pojišťovna a.s. se tak může více zaměřit na rozvoj a podporu

vlastní obchodní politiky v oblasti pojištění a ČP finanční servis a.s. na efektivní řízení dceřiných společností pojiš-

ťovny. Navíc vysoká transparentnost v popisu a nastavení vztahů přispívá k větší ochraně minoritních akcionářů 

ovládaných společností, jejich investic, a dává jim a věřitelům větší jistotu, protože obsahuje závazek PPF a.s. 

uhradit v případě potřeby všechny případné účetní ztráty. PPF a.s. tak na sebe přebírá odpovědnost za hospodář-

ské výsledky ovládaných subjektů.
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Období okupace, kdy nebylo

možné volně fotit v praž-

ských ulicích, přimělo Sudka

k vyhledávání neoficiálních

a nezakázkových témat.

Objevil svět osobních foto-

grafií, svého vnitřního vidění.

Jeho pozornost se soustředi-

la na jednoduché předměty

a omezené prostory: okno 

ateliéru, zahrada, jednodu-

chá zátiší. Uvnitř svého ateli-

éru, v rozjímání a duševním

pozorování dozrál ke svému

osobitému stylu.

Zátiší s růží

Josef Sudek 

flexibilita lidé v týmu lidé v týmu

… hrají každý svou vlastní roli a současně

hledají souhru. Pokud je jejich účinkování

profesionální a jejich souhra dokonalá,

vzniká dokonalé dílo. Ty, kterým je určeno,

obohacuje a jeho tvůrci přináší úspěch.



Základní charakteristika ovládaných společností 

• Česká pojišťovna a.s. – leader na českém trhu

Česká pojišťovna představuje pro PPF dlouhodobou strategickou investici. To potvrzuje vstup PPF do největší tu-

zemské pojišťovny již v roce 1996. Během pětiletého působení zástupců PPF v managementu pojišťovny došlo

k úspěšnému ukončení procesu její vnitřní restrukturalizace, jehož výsledkem byla finanční konsolidace celé skupi-

ny České pojišťovny, rozšíření nabídky pojišťovacích produktů a zvýšení kvality služeb. Díky aktivnímu přístupu

k potřebám klientů si pojišťovna udržela v rostoucí konkurenci pozici největšího domácího pojišťovacího ústavu

v ČR s podílem přesahujícím 40 %. Výsledkem pozitivního působení PPF v České pojišťovně je její finanční síla po-

tvrzená renomovanou zahraniční agenturou Standard & Poor’s, která udělila pojišťovně jeden z nejvyšších ratingů

(BB+) udělených finanční instituci v České republice. Česká pojišťovna jako jeden z mála českých finančních 

ústavů má kvalitní investiční portfolio, takže její hospodaření není zatěžováno nutností vytvářet rozsáhlé opravné

položky na špatné úvěry či investice. Hospodářské výsledky pojišťovny potvrzují výraznou dynamiku růstu, která

od roku 1996 zaznamenává trvalý vzestup. Za rok 2000 vytvořila Česká pojišťovna rekordní čistý zisk ve výši 

4,3 mld. Kč. Trvale rostoucí zisk tak vytváří prostor pro vyšší efektivitu, zlepšování výsledků a další rozvoj pojišťov-

ny. Proto PPF podporuje současnou strategii managementu pojišťovny, jejímž cílem je nabízet pod hlavičkou fi-

nančně-pojišťovacího holdingu integrované a komplexní finanční služby klientům. Tento trend, tzv. bankopojiště-

ní, je charakteristický pro evropský a světový finanční sektor a vytváří prostor pro posílení konkurenceschopnosti

pojišťovny. Jedním z důležitých kroků byla akvizice bankovního domu – eBanky a její začlenění do skupiny České

pojišťovny.

Česká pojišťovna a.s. i nadále zůstává strategickou investicí. PPF investiční holding a.s. jedná v České pojišťovně a.s.

ve shodě se společnostmi Cespo a spolu drží celkový podíl 52 % na základním kapitálu. Proto PPF a.s., která je

pověřená výkonem akcionářských práv subjektů jednajících ve shodě, podepsala koncem roku 1999 ovládací

smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. a společností ČP finanční servis a.s., vůči kterým vystupuje jako řídicí osoba

(viz schéma Koncernová struktura řízení, str. 19). 

• ČP finanční servis a.s.

K budování efektivních řídicích vztahů v rámci finanční skupiny České pojišťovny bylo využito společnosti ČP finanční

servis a.s., která je 100% dceřinou společností České pojišťovny a.s. Společnost ČP finanční servis a.s. na konci

roku 2000 uzavřela ovládací smlouvy s ostatními společnostmi finanční skupiny pojišťovny a na jejich základě vy-

stupuje v roli řídící osoby vůči uvedeným členům skupiny společnosti. Takováto manažerská struktura umožňuje

efektivně řídit obchodní politiku v rámci skupiny České pojišťovny a maximálně koordinovat obchodní aktivity

společností za účelem komplexní obsluhy zákazníka na trhu drobné klientely.

• eBanka a.s.

eBanka (dříve Expandia Banka) přinesla na český trh novou dimenzi bankovnictví. Je leaderem v přímém bankov-

nictví v České republice a průkopníkem internet bankingu, který jako první zavedla na českém trhu. Zároveň je

třetí bankou na světě, která zavedla GSM banking. Proces jejího začleňování do skupiny České pojišťovny započal

na podzim roku 1999. V současné době uvádí ve spolupráci s Českou pojišťovnou na trh nové bankovní produkty

pro své klienty. eBanka připravuje rozšíření své pobočkové sítě na území České republiky.
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• KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny

Investiční společnost KIS se řadí mezi nejstarší a zároveň největší tuzemské investiční společnosti. Rozhodujícím

předmětem činnosti je kolektivní investování, které nabízí široké veřejnosti prostřednictvím svých podílových 

fondů. Investiční společnost KIS spravuje tři podílové fondy – jeden otevřený (Alpha Effect) a dva uzavřené

(Thesaurus a AAA). KIS umožňuje jako jedna z mála investičních společností nákup podílových listů otevřeného

fondu Alpha Effect přes internet. Celkový objem spravovaného majetku činí 2,1 mld. Kč.

• Penzijní fond České pojišťovny a.s.

Penzijní fond pojišťovny patří mezi největší a finančně nejsilnější penzijní fondy působící v České republice.

Hodnota jeho aktiv na konci roku 2000 výrazně přesáhla 4 mld. Kč. Počet klientů narostl během roku 2000 

o 30 % na 296 tisíc a jejich příspěvky společně se státní podporou činily v témže roce zhruba 1,7 mld. Kč. 

• Home Credit a.s.

Společnost Home Credit byla založena v roce 1997 a v poměrně krátké době od svého vzniku si vydobyla vý-

znamné místo mezi společnostmi nabízejícími komplexní služby spojené se splátkovým prodejem spotřebního

zboží schopné konkurovat silným zahraničním subjektům. Je největší ryze českou společností zabývající se splát-

kovým prodejem spotřebního zboží a třetí největší společností v tomto oboru v České republice. K tomu výrazně

přispívá i dynamika v nabídce nových finančních produktů. Koncem roku 2000 uvedla společnost jako první na

český trh univerzální nákupní úvěrovou kartu YES (revolvingová a embosovaná karta), která platí i v zahraničí. 

Do poloviny roku 2001 vydal Home Credit 150 tisíc karet YES a zařadil se tak na přední místo v počtu vydaných

kreditních karet na českém trhu. Obrat společnosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů meziročně narostl

v roce 2000 o 75 % na 2,2 mld. Kč a společnost uzavřela téměř 170 tisíc spotřebitelských smluv. Home Credit

působí i na slovenském trhu prostřednictvím své dceřiné společnosti Home Credit Slovensko, která je leaderem 

ve splátkovém prodeji na Slovensku. Aktivity v tomto oboru vně České republiky jsou součástí expanzivní politiky

PPF se zaměřením především na země střední a východní Evropy.

• ČP Leasing a.s.

ČP Leasing je univerzální leasingovou firmou, jejíž základní nabídka zahrnuje leasing automobilů a jiné dopravní

techniky, leasing strojů, zařízení a technologických celků. V roce 2000 realizovala společnost celkový objem ob-

chodů ve výši 3 mld. Kč, což meziročně představovalo nárůst o 74 %. Z pohledu počtu uzavřených leasingových

smluv v loňském roce se společnost svým růstem oproti roku 1999 (přes 7 500 uzavřených smluv, růst o 175 %)

zařadila v meziročním srovnání na přední místa mezi leasingovými společnostmi v České republice. Další rozvoj

bude zaměřen zejména na oblast automobilové techniky. Společnost úspěšně rozvíjí svou působnost i na poli 

operativního leasingu.
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• ČP DIRECT a.s.

ČP DIRECT je servisní organizací, která přes zelenou linku prostřednictvím call centra informuje o všech nabíze-

ných produktech České pojišťovny a jejích dceřiných společností. Přijímá hlášení pojistných událostí na motoro-

vých vozidlech a vyřizuje podání klientů vztahující se k činnosti České pojišťovny. Provádí marketingové průzkumy

a zajišťuje prodej pojištění po telefonu. 

• Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ nabízí prostřednictvím vlastní sítě obchodních partnerů a rozsáhlé sítě České pojišťovny

produkty doplňkového zdravotního pojištění nad rámec státního sociálního zabezpečení, tzv. komerční zdravotní

pojištění. Ve svém segmentu komerčního zdravotního pojištění ovládá tržní podíl kolem 70 %.

• ČESKÁ ŽIVOTNÍ a.s.

ČESKÁ ŽIVOTNÍ se specializuje na produkty životního pojištění a vytvoření nabídky s individuálním přístupem ke 

klientovi a kvalitním servisem. Společnost nabízí své služby především vyšším příjmovým skupinám prostřednictvím

profesionálně vyškolených pojišťovacích poradců. Vytváří tak další distribuční kanál pro prodej integrovaných fi-

nančních služeb České pojišťovny. 

dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání
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Okno mého ateliéru bylo

prvním cyklem věnovaným

privátním, intimnějším mo-

tivům. Zobrazuje tabuli skla

Sudkova ateliéru, její prů-

hlednost a zároveň nepro-

stupnost. Mlha v zahradě,

pára v pokoji, strom za 

oknem a předměty uvnitř

ateliéru zachycují věčnou

hru dvou světů, vnitřního

a vnějšího, které dělí a zá-

roveň spojuje ustavičně 

přítomné sklo – bariéra

i prostředník.

Zátiší na okně 
mého ateliéru

Josef Sudek

1944

dynamika

… uděluje našemu snažení rytmus a pohyb.

V životě, v umění i v podnikání nám pomá-

há uskutečňovat odvážná rozhodnutí,

měnit vize ve skutečnost, plnit naše přání.

Je to síla, která nás posouvá k úspěchu. 
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PPF burzovní společnost a.s.

Společnost patří mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry na českém trhu a je členem BCPP

Oblast podnikání: správa majetku pro institucionální investory a obchodování s cennými papíry

Datum založení: 23. 12. 1993

Adresa: Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4

Základní kapitál: 55 000 000 Kč

Povolení k činnosti: licence udělená Ministerstvem financí ČR

Přelicencování: 23. 6. 1999

Přístup do SCP a na trhy: člen Burzy cenných papírů Praha a.s.

zvláštní zákazník RM-Systému (on-line)

styk s SCP pomocí technických nosičů dat

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Představenstvo: Bohuslav Samec 

Dozorčí rada: Ing. Vladimír Dvořák – předseda 

Martin Pavlík

Ing. Aleš Holcman (od května 2001)

Vedení společnosti: Ing. Marcel Dostal – obchodní ředitel

Hlavní aktivity: obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry

správa majetku a klientských portfolií, především institucionálních investorů

Aktivity v roce 2000

Již v roce 1999 byl nastartován obrat od tradičního profilu obchodníka s cennými papíry na společnost, jejíž prio-

ritou je zejména správa majetku (asset management) pro institucionální klienty doplněná o další klasické makléř-

ské služby. Rok 2000 potvrdil správnost této změny. Společnost se důsledně zaměřila na typ vysoce náročných 

klientů, jejichž standardními požadavky na správu aktiv je významně rozšířená báze doplňkových služeb. Tito 

klienti vyžadují vedle klasických produktů jakými je investiční strategie šitá na míru dle přístupu zákazníka k riziku

a jeho požadavkům na likviditu investovaných prostředků, také zcela individuální přístup v těchto oblastech –

strategie dle daňového profilu klienta, modelace portfolia dle jednotlivých splatnostních tříd, vytváření portfolií 

na základě regulačního rámce, v němž se jednotliví klienti pohybují, a mnoho dalších. 

Trvalý nárůst spravovaného majetku

Odrazem úspěšnosti implementace výše uvedených služeb se staly další finanční prostředky vložené do správy stá-

vajícími klienty a rovněž příchod několika nových významných korporátních investorů. Individuálním přístupem

k jednotlivým klientům společnost buduje dlouhodobé osobní vztahy, které mají pozitivní přínos jak pro samotné
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klienty, tak společnost, která díky důvěře klientů zaznamenává trvalé nárůsty objemu spravovaného majetku.

PPF burzovní společnost a.s. zaznamenala za rok 2000 výrazný nárůst objemu spravovaných aktiv. Zatímco na 

počátku roku spravovala aktiva ve výši 9,6 mld. Kč, ke konci roku 2000 celkový objem spravovaných aktiv činil

13,1 mld. Kč, což představuje nárůst o 3,5 mld. Kč, tj. růst o 37 %. 

Společnost se i nadále bude profilovat a zaměřovat především na správu majetku institucionálním investorům

s cílem nabízet kvalitní a komplexní finanční služby. 

Solidní zhodnocení majetku

Stabilní a vysoká výkonnost portfolií klientů, které PPF burzovní společnost spravuje, je hlavním důvodem přílivu

dalších finančních prostředků. Společnost zhodnotila portfolia klientů k 31. 12. 2000 ve výši  8 –10 % p.a.

Tohoto solidního zhodnocení společnost dosáhla zejména díky aktivní diverzifikaci portfolií klientů, a to jak v lo-

kálním, tak globálním měřítku.  

Pozitivní vývoj v domácím prostředí je z hlediska společnosti důležitý s ohledem na fakt, že v rámci portfolií došlo

k výraznému příklonu k fixním instrumentům, tedy zejména dluhopisům a pokladničním poukázkám, u nichž na

rozdíl od akcií zůstal preferován domácí trh s těmito instrumenty. 

Nárůst objemu obchodů

Oproti očekávání nedošlo v minulém roce k tolik potřebnému oživení domácího kapitálového trhu, které mělo

přinést zejména uvedení nových emisí na trh. Byla však schválena novelizace zákona o cenných papírech, která

nás posunula opět o krok blíž k vytvoření průhledného a regulovaného prostředí pro obchodování na finančních

trzích. 

Společnost jako obchodník s domácími a zahraničními cennými papíry realizovala v roce 2000 obchody v celko-

vém objemu 29,8 mld. Kč, což oproti roku 1999 představuje nárůst o 29 %. Z toho obchody za 6,9 mld. Kč 

uskutečnila na vyspělých zahraničních trzích, zejména v USA – Nasdaq a NYSE a také v zemích OECD. Zbylý ob-

jem ve výši 22,9 mld. Kč zobchodovala na českém kapitálovém trhu. Dvě třetiny celkových obchodů byly realizo-

vány s domácími a zahraničními akciemi.  

PPF burzovní společnost hospodařila v roce 2000 s čistým ziskem ve výši 22,2 mil. Kč. Tohoto výsledku bylo dosa-

ženo zejména díky trvalému růstu objemu spravovaných aktiv a obezřetné investiční politice. Společnost tak na-

vázala na pozitivní výsledky předchozích let. 

PPF burzovní společnost patří mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry na českém trhu a je členem

BCPP. Její základní kapitál činí 55 mil. Kč a vlastní kapitál narostl během roku 2000 na 269,7 mil. Kč. 
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PPF burzovní společnost a.s.

Objem prostředků ve správě 

v letech 1997 – 2000 (v miliardách Kč)
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PPF burzovní společnost a.s.

Vývoj vlastního kapitálu společnosti 

v letech 1997 – 2000 (v milionech Kč)

PPF burzovní společnost a.s.

Struktura obchodů v roce 2000 (v tisících Kč)
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BCPP na vlastní účet 4 211 731
BCPP na cizí účet 13 811 916
BCPP celkem 18 023 647
RM-S na vlastní účet 106 090
RM-S na cizí účet 4 735 189
RM-S celkem 4 841 279
Obchody se zahraničními CP na vlastní účet 1 030 180
Obchody se zahraničními CP na cizí účet 2 378 149
Obchody se zahraničními CP celkem 3 408 329
OTC obchody na vlastní účet 3 246 210
OTC obchody na cizí účet 299 341
OTC obchody celkem 3 545 551
Objem obchodů celkem 29 818 806
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PPF investiční společnost a.s.

Sedmá největší investiční společnost v České republice z pohledu objemu obhospodařovaného majetku

Předmět podnikání: kolektivní investování – obhospodařování podílových fondů

Datum založení: 2. 9. 1991

Adresa: Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4

Základní kapitál: 20 000 000 Kč

Majetek ve správě k 31. 12. 2000: 2,03 mld. Kč (zahrnuje objem majetku v obhospodařovaných 

podílových fondech)

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Depozitář pro rok 2000: Československá obchodní banka a.s.

Členství: Unie investičních společností České republiky

Americká obchodní komora v České republice

Britská obchodní komora v České republice 

Přelicencování: 26. 4. 1999

Představenstvo: Ing. Pavel Veselý – předseda 

Ing. Štefan Koštialik 

Jan Valdinger, LLB

Dozorčí rada: Ing. Radek Krůžela – předseda 

Ing. Petr Vidner 

Ing. Alena Bernreiterová

Vedení společnosti: Jan Valdinger, LLB – výkonný ředitel

Ing. Pavel Veselý – ředitel portfolioadministrace

Hlavní aktivity: správa majetku tří podílových fondů, z toho dvou uzavřených 

a jednoho otevřeného 

Aktivity v roce 2000

Již od svého vzniku v roce 1991 patří k významným investičním společnostem v České republice. Objemem spra-

vovaného majetku k 31. 12. 2000 se PPF investiční společnost zařadila na sedmé místo mezi investičními společ-

nostmi působícími na českém trhu. 

Solidní výnosy pro podílníky

Společnost obhospodařovala k 31. 12. 2000 majetek ve výši 2,03 mld. Kč ve dvou uzavřených (1,8 mld. Kč)

a v jednom otevřeném podílovém fondu (0,23 mld. Kč). Aktivní správa obhospodařovaných fondů se pozitivně

promítla do jejich výsledků za rok 2000. Uzavřené podílové fondy hospodařily v loňském roce se ziskem a vyplatí

svým podílníkům historicky nejvyšší výnosy. 
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Bezpečné otevření podílových fondů

PPF investiční společnost i v roce 2000 nadále pokračovala v investiční politice uzavřených podílových fondů za-

měřené na přípravu jejich otevření nejpozději v roce 2002 tak, jak to stanovila novela zákona o investičních spo-

lečnostech a fondech z roku 1999. Investiční strategie uzavřených podílových fondů byla i nadále zaměřena na

bezpečné instrumenty peněžního trhu, dluhové instrumenty a kvalitní zahraniční cenné papíry z vyspělých kapitá-

lových trhů Evropské unie a USA. Docházelo tedy k posilování kvalitních portfoliových investic a významné reduk-

ci titulů strategického charakteru v majetku fondů. Tím by fondy PPF měly dosáhnout dostatečné likvidity svých

portfolií, která je nezbytná pro bezpečné otevření fondů. Prioritami otevření podílových fondů pro obhospodařo-

vatele nadále zůstávají – zabezpečení maximální ochrany drobných podílníků a efektivní zhodnocení jejich investic

při minimalizaci celkového rizika.   

Cílem investiční strategie fondů v roce 2001 bude zaměření se především na vyšší diverzifikaci portfolií v meziná-

rodním měřítku tak, aby portfolia byla méně citlivá na turbulence na kapitálových trzích než v roce 2000 a sou-

časně nabídla investorům možnost efektivně zhodnotit svoje investice při minimalizaci rizik spojených s investice-

mi do cenných papírů.

Aktivní podpora kolektivního investování v ČR

PPF investiční společnost je členem Unie investičních společností České republiky (UNIS ČR) a její zástupci se ak-

tivně podílejí na činnosti Unie. Hlavními směry činnosti UNIS ČR jsou rozvoj samoregulujících pravidel, rozvoj ko-

lektivního investování v ČR, prosazování širších informačních povinností subjektů kolektivního investování a podíl

na tvorbě legislativního prostředí kolektivního investování v ČR. PPF investiční společnost tyto aktivity jednoznač-

ně podporuje a aktivně se na nich podílí.



PPF Český uzavřený podílový fond

Datum založení: 4. 9. 1993 

Počet emitovaných podílových listů: 817 355 ks

Jmenovitá hodnota podílových listů: 1000 Kč

Forma a podoba podílového listu: zaknihovaná, na majitele

Tržní hodnota majetku k 31. 12. 2000: 1,23 mld. Kč

Tržní hodnota majetku na podílový list: 1495 Kč

Obchodovatelnost podílových listů: volný trh BCPP, RM-Systém

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Depozitář pro rok 2000: Československá obchodní banka a.s.

Aktivity v roce 2000

Výkonnost fondů byla ovlivněna negativním vývojem na kapitálových trzích. Razantní pokles na americkém trhu

(propad indexu Nasdaq o téměř 40 %) se promítl i do vývoje na českém kapitálovém trhu. Index PX 50 poklesl

během roku 2000 na konečných 478,5 bodu, což znamenalo pokles o 2,3 %. I přes nepříznivý vývoj na kapitálo-

vých trzích se podařilo správci fondů minimalizovat negativní dopady na majetek podílníků.

Historicky nejvyšší výnosy

Uzavřené podílové fondy PPF vykázaly za rok 2000 pozitivní hospodářské výsledky. PPF Český uzavřený podílový

fond hospodařil se ziskem ve výši 66 mil. Kč a vyplatí podílníkům fondu výnosy z majetku. Podle statutu vyplatí

fond podílníkům za rok 2000 výnosy ve výši 30 % ze zisku a 70 % reinvestuje, tj. zůstane v majetku fondu.

Podílníci fondu tak obdrží čistý výnos ve výši 20,90 Kč na podílový list. Správce fondů, PPF investiční společnost,

tak vyplatí podílníkům nejvyšší výnosy za dosavadní dobu své existence (doposud byly dividendy vypláceny v roz-

mezí 8 až 18 Kč na podílový list).

Hodnota majetku fondu k 31. 12. 2000 představovala 1,23 mld. Kč, což činí 1 495 Kč na jeden podílový list

o nominální hodnotě 1 000 Kč. Hodnota vlastního kapitálu fondu během loňského roku díky nepříznivé situaci

na kapitálových trzích poklesla o 3,5 %. Hodnota majetku v průběhu celého roku 2000 kopírovala vývoj indexu

PX 50. Kurz podílového listu, jenž je obchodován jak na burze, tak v RM-Systému, se na konci roku ustálil na

stejné hodnotě, jakým rok 2000 zahájil, tj. 1 260 Kč.
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PPF Český uzavřený podílový fond

Srovnání vývoje vlastního kapitálu, kurzu fondu 

a indexu PX 50 v roce 2000 (v %)

PPF Český uzavřený podílový fond

Struktura portfolia dle oboru emitenta k 31. 12. 2000



Aktivní diverzifikace portfolia

Správce fondů pokračoval i v roce 2000 v aktivní diverzifikaci portfolií založené na posilování pozice kvalitních

a likvidních zahraničních cenných papírů, zejména obligací, v portfoliích fondů na úkor snižování podílu českých

akcií. K 31. 12. 2000 bylo portfolio PPF Českého uzavřeného podílového fondu tvořeno z 54,1 % majetku bez-

pečnými instrumenty dluhového a peněžního trhu, a to především depozity, pokladničními poukázkami a kvalitní-

mi dluhopisy. Nárůst o 3 % na celkových 30 % majetku tvořily investice do vysoce likvidních a bonitních zahra-

ničních akcií progresivních společností ze zemí vyspělých ekonomik, především USA a států Evropské unie.

Naopak v portfoliu dochází k trvalé redukci podílu českých akciových titulů představujících strategické investice.

Ten od počátku roku poklesl z 16 % na 13,9 % majetku. Změna byla způsobena prodejem akcií GAMA České

Budějovice. Na konci roku 2000 byly strategické investice tvořeny akciemi České spořitelny a České pojišťovny.

Portfoliové investice do českých akcií reprezentují České radiokomunikace a Kablo Kladno a tvoří 2 % majetku.

Celkový podíl akcií na majetku fondu představoval 45,9 %.

V dluhopisové části portfolia došlo ke snížení podílu českých dluhopisů ze 43,2 % na 24,5 % majetku fondu.

Tato část byla nahrazena zahraničními dluhopisy, především polskými státními dluhopisy s vysokými výnosy v pol-

ské měně a slovenskými eurobondy emitovanými Slovenským plynárenským priemyslem. Zatímco na počátku roku

nebyly zahraniční dluhopisy zastoupeny vůbec, ke konci roku tvořily již 20,4 % majetku fondu.

Velká část investic v první polovině roku směřovala k posílení technologického sektoru. Především došlo k do-

plnění akciových titulů z oboru polovodičů a pokračování v posilování jednoho z nejperspektivnějších oborů – 

biotechnologií, který v současné době představuje nejziskovější část zahraničních investic.

Zachování potenciálu investic podílníků

V roce 2001 bude investiční politika zaměřena na vyšší diverzifikaci akciové části portfolia, která, po zkušenos-

tech z roku 2000, zabezpečí minimalizaci dopadu na majetek fondu při zvýšených turbulencích na světových 

trzích. Hlavním cílem tohoto procesu diverzifikace je připravit uzavřené fondy PPF na jejich bezpečné otevření

s maximalizací hodnoty pro všechny podílníky a maximálně ochránit drobné podílníky.

flexibilita lidé v týmu 



PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond

Datum založení: 4. 9. 1993 

Počet emitovaných podílových listů: 379 856 ks

Jmenovitá hodnota podílových listů: 1000 Kč

Forma a podoba podílového listu: zaknihovaná, na majitele

Tržní hodnota majetku k 31. 12. 2000: 0,57 mld. Kč

Tržní hodnota majetku na podílový list: 1502,30 Kč

Obchodovatelnost podílových listů: volný trh BCPP, RM-Systém

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Depozitář pro rok 2000: Československá obchodní banka a.s.

Aktivity v roce 2000

Druhým uzavřeným fondem ve správě PPF investiční společnosti je PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond.

Je zde uplatňována stejná investiční politika jako u PPF Českého uzavřeného podílového fondu. Proto i co do vý-

sledků a výkonnosti fondu lze najít stejné rysy. Oba fondy se liší pouze objemem majetku, který je u PPF Morav-

skoslezského uzavřeného podílového fondu poloviční.

Historicky nejvyšší výnosy

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond vykázal za rok 2000 zisk ve výši 35,1 mil. Kč. To umožní vyplatit po-

dílníkům fondu výnosy z majetku dle statutu fondu. To znamená, že fond vyplatí podílníkům za rok 2000 výnosy

ve výši 30 % ze zisku a 70 % reinvestuje. Po zdanění výnosu dle platných předpisů budou podílníci realizovat

čistý výnos 23,90 Kč na podílový list, což je vůbec nejvyšší výnos, který podílníci doposud získali. Nárok na výpla-

tu výnosů mají ti podílníci, kteří k rozhodnému datu dle statutu fondu, tj. k 30. 4. 2001, byli vlastníky podílových

listů fondu. 

K 31. 12. 2000 činil vlastní kapitál fondu 0,57 mld. Kč. Na jeden podílový list tak připadá majetek ve výši 

1 502,30 Kč. Hodnota vlastního kapitálu fondu během roku 2000 především díky vysokým poklesům akciových 

trhů jak v Evropě, tak v USA, poklesla o 3,8 % a kopírovala vývoj indexu PX 50. Kurz podílového listu narostl 

během roku 2000 o 1,7 % na 1 265 Kč. 

dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání
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Aktivní diverzifikace portfolia

V roce 2000 pokračoval fond v realizaci strategie z roku 1999. Velká část investic v první polovině roku směřovala

k posílení technologického sektoru. V první polovině roku bylo investováno do polovodičových a biotechnologic-

kých společností, ve druhé polovině roku přibyly do portfolia fondu společnosti z oboru B2B a z oboru optických

zařízení.

Podíl zahraničních akcií na majetku fondu mírně vzrostl z 26,7 % na 29,9 %. V dluhopisové části portfolia došlo

ke snížení podílu českých dluhopisů ze 44,3 % na 27,7 % majetku. Ty byly nahrazeny zahraničními dluhopisy,

především polskými státními dluhopisy s vysokými výnosy a slovenskými eurobondy emitovanými Slovenským ply-

nárenským priemyslem. Podíl zahraničních dluhopisů vzrostl během roku z nuly na  22 %.

Podíl strategických investic na majetku fondu poklesl ze 14,8 % na 11,6 %. Změna byla způsobena zejména pro-

dejem akcií GAMA České Budějovice. Na konci roku 2000 byly strategické investice tvořeny akciemi České spoři-

telny a České pojišťovny. Naopak České radiokomunikace a Kablo Kladno tvořily portfoliové investice do českých

akcií.

Ke konci roku 2000 byl majetek fondu tvořen z 56,4 % bezpečnými instrumenty dluhového a peněžního trhu,

a to zejména depozity, pokladničními poukázkami a kvalitními dluhopisy. V akciích měl fond zainvestováno 

45,6 % majetku, přičemž 30 % tvořily likvidní a bonitní zahraniční cenné papíry perspektivních společností ob-

chodovaných na nejvyspělejších trzích Evropy a USA. 

Zachování potenciálu investic podílníků

Investiční politika v tomto roce bude zaměřena na vyšší diverzifikaci akciové části portfolia, která povede k elimi-

naci možných negativních dopadů na majetek fondu při zvýšených turbulencích na světových trzích. Hlavním 

cílem tohoto procesu diverzifikace je připravit fondy PPF na jejich bezpečné otevření s dosažením maximální hod-

noty pro všechny podílníky a rovněž zabezpečit maximální ochranu drobných podílníků.

flexibilita lidé v týmu 
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1 PX 50

2 Kurz

3 Vlastní kapitál

1 Státní dluhopisy 5 %

2 Ostatní cenné papíry 1 %

3 Pokladniční poukázky 6 %

4 Dluhopisy korunové 12 %

5 Akcie zahraniční 32 %

6 Dluhopisy zahraniční 26 %

7 Doprava a spoje 4 %

8 Elektrotechnika 2 %

9 Peněžnictví 12 %

1 Dluhopisy korunové 28 %

2 Ostatní aktiva 1 %

3 Dluhopisy zahraniční 22 %

4 Akcie korunové 14 %

5 Účty v cizí měně 2 %

6 Akcie zahraniční 29 %

7 Účty v Kč 4 %

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond

Struktura portfolia dle oboru emitenta k 31. 12. 2000

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond

Struktura aktiv k 31. 12. 2000

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond

Srovnání vývoje vlastního kapitálu, kurzu fondu 

a indexu PX 50 v roce 2000 (v %)
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Sudkův umělecký výraz je

nejvíce patrný v jeho záti-

ších. V jejich komponování

a zachycování našel autor

šanci svobodně uplatnit

svou vůli a naplňovat svoje

představy; možnost vybrat

si objekty, libovolně je pře-

misťovat, sestavovat, a to

při jakémkoli světle, přiro-

zeném, nebo umělém. Žád-

ný jiný námět neposkytuje

tolik tvůrčí svobody.

Reminiscence

Josef Sudek

1954 – 1959

flexibilita lidé v týmu perspektiva

… je směřování v prostoru a v čase. Za-

hrnuje hloubku i výšku, počátek i nadča-

sovost. Perspektiva je i umění předvídat. 

Ti nejlepší vidí dál než ostatní a svoje vize 

dokážou uskutečňovat.



PPF Smíšený otevřený podílový fond

Datum založení: 11. 11. 1998 

Jmenovitá hodnota podílových listů: 1000 Kč

Vydané podílové listy k 31. 12. 2000: 300 000 ks

Odkoupené podílové listy k 31. 12. 2000: 0 ks

Forma a podoba podílového listu: zaknihovaná, na majitele

Tržní hodnota majetku k 31. 12. 2000: 0,23 mld. Kč

Tržní hodnota majetku na podílový list: 778 Kč

Obchodovatelnost podílových listů: RM-Systém

Roční poplatek za správu fondu: 1,75 % průměrné roční hodnoty majetku ve fondu

Vstupní poplatek: 1 % z hodnoty prodávaných podílových listů

Výstupní poplatek: 0 %

Minimální výše investice: 10 mil. Kč

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Depozitář pro rok 2000: Československá obchodní banka a.s.

Aktivity v roce 2000

Od září roku 1999 obhospodařuje PPF investiční společnost otevřený podílový fond, který je určen především pro

institucionální investory. Tomu odpovídá i minimální objem investice ve výši 10 mil. Kč, nízký vstupní poplatek

(1% z investované částky), nulový výstupní poplatek a střednědobý investiční horizont (3 – 5 let). Vlastní činnost

fondu byla zahájena 9. září 1999 vydáním prvních podílových listů, kterých bylo doposud emitováno v celkovém

objemu 300 mil. Kč. Fond byl koncipován jako smíšený s hlavním důrazem na investice do zahraničních akcií 

a indexových instrumentů v zemích Evropské unie a USA.

Hospodaření se ziskem

Cílem správce je vytvořit široce diverzifikované portfolio fondu složené z likvidních a bonitních akciových titulů

obchodovaných na trzích vyspělých zemí Evropské unie a USA. Tomu odpovídá i struktura majetku fondu, která

byla ke konci roku 2000 tvořena ze 60 % zahraničními akciemi a bezpečnými instrumenty peněžního (26 %)

a dluhového trhu (14 %). Fond hospodařil v roce 2000 se ziskem 1,2 mil. Kč a navázal tak na zisk z roku 1999.

Zisk bude dle statutu plně reinvestován. Vlastní kapitál fondu k 31. 12. 2000 činil 0,23 mld. Kč.

Pozitivní je skutečnost, že nedošlo k žádným zpětným odkupům, které by ohrozily stabilitu fondu. Hodnota ma-

jetku fondu na počátku roku 2000 přesahovala 300 mil. Kč a svým objemem se fond zařadil ve své kategorii mezi

největší domácí otevřené podílové fondy. Vývoj vlastního jmění fondu významně kopíroval hlavní světové akciové

indexy, zejména Nasdaq. Tento index podléhal zvýšené volatilitě, kdy po strmém nárůstu o cca 20 % na počátku

roku došlo zejména v posledním čtvrtletí 2000 k výraznému poklesu trhu. Za celý rok propadl Nasdaq téměř 

o 40 %. To se nepříznivě odrazilo i na výkonnosti všech smíšených a akciových českých fondů, které investovaly

na zahraničních trzích. Vysoký propad akcií technologických oborů na světových trzích, které tvořily nosnou část

investiční strategie PPF otevřeného podílového fondu, způsobil, že vlastní kapitál fondu během loňského roku po-

klesl o 23 % a činil 778 Kč na podílový list. Je však třeba zdůraznit, že investiční horizont otevřeného podílového

fondu je minimálně 3 až 5 let.

dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání
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Vytvoření růstového portfolia

Na počátku roku bylo pouze cca 20 % majetku fondu investováno do akciových instrumentů. Strategickým cílem

bylo vytvořit silnou akciovou část portfolia tvořící 60 % hodnoty majetku portfolia, která by se skládala z kvalit-

ních a bonitních titulů. Byly vybudovány silné pozice v perspektivních sektorech na vyspělých trzích v USA a v ze-

mích Evropské unie. Zejména šlo o sektor biotechnologií, komunikační techniky, polovodičů či velice slibný petro-

chemický průmysl. Mezi kmenové investice v portfoliu patří instrumenty typu tzv. HOLDERS, které zahrnují

specifikované skupiny akcií. Jde například o biotechnologie (přes 8 % majetku), energie (2,5 %) a technologie

(1,6 %). V rámci akciových titulů patří mezi nejvýznamnější portfoliové investice sektor médií a výroby mobilní

komunikační techniky. Významné pozice jsou také v titulech EMC a Nortel. Oborově je zastoupena největší část

v telekomunikacích a výrobě techniky, téměř 23 %, biotechnologií (8 %), polovodičů (7 %) a energie (6 %).

Záměrem bylo a zůstává vybudovat růstové portfolio, které by ve střednědobém horizontu profitovalo ze světové-

ho hospodářského růstu. 

Dluhopisová část portfolia byla z původních 10 % navýšena na téměř 15 % hodnoty majetku fondu. Pozornost

byla zaměřena jak na domácí, tak především na zahraniční dluhopisy v rámci zemí Evropské unie a slovenské euro-

bondy. Domácí dluhopisy tvořily téměř 5 % hodnoty majetku, zatímco zahraniční 9,5 %. Zbylých téměř 25 %

hodnoty majetku bylo po celý rok alokováno v instrumentech peněžního trhu, zejména v termínovaných vkladech

a vkladech v cizích měnách. 

Hlavním cílem v roce 2001 je především dobudovat akciovou část portfolia o takové sektory, které nebudou vý-

razně spjaty s technologickou částí portfolia a budou mít nadprůměrný odhad růstu v dalších letech – například

farmacie, finanční sektor apod. 

flexibilita lidé v týmu 
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PPF Smíšený otevřený podílový fond

Struktura portfolia dle oboru emitenta k 31. 12. 2000

PPF Smíšený otevřený podílový fond

Struktura aktiv k 31. 12. 2000
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PPF Smíšený otevřený podílový fond

Srovnání vývoje vlastního kapitálu, kurzu fondu 

a indexu PX 50 v roce 2000 (v %)



PPF Capital Management a.s.

Oblast podnikání: správa strategických investic skupiny PPF

Datum založení: 3. 8. 1995

Adresa: Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4

Základní kapitál: 178 300 000 Kč

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Představenstvo: Ing. Zbyněk Štěrba – předseda 

Ing. Karel Pražák 

Ing. Michal Stiebal (od května 2001)

Dozorčí rada: Ing. Ladislav Chvátal – předseda (od května 2001)

Ing. Václav Šrajer, MBA 

JUDr. František Tlustoš

Vedení společnosti: Ing. Zbyněk Štěrba – výkonný ředitel

Hlavní aktivity: správa a řízení majetkových, zejména strategických účastí 

vyhledávání kvalitních investičních příležitostí 

realizace restrukturalizačních a revitalizačních programů v podnicích z portfolia 

a aktivní vykonávání akcionářských práv 

Aktivity v roce 2000

V roce 2000 navázala činnost společnosti PPF Capital Management na oba směry z předchozího roku, tj. na 

správu a řízení majetkových účastí z portfolia PPF a na vyhledávání kvalitních investičních projektů. Jejich cílem 

je efektivní zhodnocení vložených finačních prostředků investorů se střednědobým horizontem návratnosti.

Počátkem roku byla upsána zbývající část dluhopisů emitovaných společností v roce 1999 v celkovém objemu 

2 mld. Kč. Prostředky získané emisí byly využity k financování odkupu cenných papírů, krytých pohledávkami 

z leasingových smluv a spotřebitelských úvěrů od leasingových společností zaměřených na drobnou klientelu.

V září roku 2000 společnost v souladu s emisními podmínkami provedla řádnou výplatu kuponu v celkové výši

176,2 mil. Kč.

flexibilita lidé v týmu 
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Vyhledávání kvalitních investičních příležitostí

Uplynulý rok však byl z pohledu dalšího směřování společnosti přelomový. Správa a řízení majetkových účastí

v průmyslových podnicích byly postupně utlumovány v souvislosti s dokončením jejich prodeje strategickým nebo

finančním investorům. Zaměření na vyhledávání investičních příležitostí se stalo pro PPF Capital Management do-

minantní strategií a společnost jí přizpůsobila i svoji organizační strukturu. Byla vytvořena manažerská společnost

pro správu rizikového a rozvojového kapitálu schopná spravovat finanční prostředky. Koncem roku 2000 byla

dokončena příprava prvních projektů tohoto typu z oblasti telekomunikací, automobilového aftermarketu či zá-

bavního průmyslu. Každá z těchto investic je řízena projektovým týmem zkušených manažerů.

Těžištěm aktivit společnosti v roce 2001 bude realizace připravených projektů z předchozího období a zároveň vy-

hledávání nových a kvalitních investičních příležitostí.



Na rozdíl od jednoduchých zá-

tiší, která jako by zachycovala

fragmenty autorova každoden-

ního života, jeho Labyrinty,

nenabízejí jednoznačná, pří-

močará vysvětlení. Jednotlivé

objekty vyvolávají různé 

asociace, zvláštní osvětlení

a seskupení předmětů navozu-

je pocit, že divák je vtahován

do tohoto imaginárního pro-

storu, pohybuje se v něm a po-

hrává si s hranicemi vlastní

představivosti.

Skleněný labyrint

Josef Sudek

1968 – 1972

flexibilita lidé v týmu profesionalita

… je v každém ohledu nejdůležitější vlast-

ností úspěšného člověka, úspěšné firmy, 

uměleckého výtvoru. Od profesionálů

v každém oboru očekáváme špičkové 

výkony a dokonalé dílo, které přetrvá 

navzdory času.



PPF majetková a.s.

Společnost jako první v České republice získala licenci k výkonu činností v oblasti správy a rozvoje nemovitostních

fondů

Oblast podnikání: správa a rozvoj nemovitostních fondů

Datum založení: 8. 6. 1995

Adresa: Na Klikovce 367, 140 00 Praha 4

Základní kapitál: 1 270 000 Kč

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Představenstvo: Ing. Petr Javůrek – předseda 

Ing. Jindřich Jansa

Ing. Luděk Kožuško (od června 2001)

Dozorčí rada: Milan Maděryč – předseda 

JUDr. František Tlustoš

Ing. Aleš Minx (od května 2001)

Vedení společnosti: Ing. Petr Javůrek – výkonný ředitel

Hlavní aktivity: správa a rozvoj fondů nemovitého majetku 

vyhledávání rentabilních investičních a developerských projektů, jejich řízení a realizace 

Aktivity v roce 2000

PPF majetková spravuje a řídí fondy nemovitého majetku a pro své klienty vyhledává projekty poskytující požado-

vanou rentabilitu vložených finančních prostředků a tyto projekty následně řídí a realizuje. Ve skupině PPF odpoví-

dá za všechny nemovitostní projekty. Portfolio spravovaného nemovitého majetku dosahuje hodnoty 8,5 miliardy

korun, což řadí PPF majetkovou mezi největší společnosti v daném oboru na českém trhu. 

Stabilní výnosy pro klienty

Výnosy z pronájmu spravovaného fondu nemovitostí byly stabilní i v tomto roce a přinesly očekávaný celkový 

výnos. Stejně tak pokračoval trend diverzifikace rizik příjmů z pronájmu vhodnou volbou stabilních klientů a sjed-

náním plateb nájemného ve více měnách. Vzhledem k vládním regulacím byly výjimkou opět příjmy z pronájmu

bytů, kde sice došlo k nárůstu příjmů, ovšem tempo tohoto nárůstu je pomalejší než v předchozím volebním ob-

dobí. Tento opakující se faktor vedl k úplnému opuštění investování v oblasti rezidenčního bydlení a domy s ná-

jemníky využívajícími regulované nájemné byly prodány. Tato operace dosáhla obratu téměř 200 milionů Kč.

Takto získané zdroje spolu s dalšími zdroji získanými prodejem nemovitostí České pojišťovny v místech, kde dlou-

hodobě nelze zajistit odpovídající příjmy z nájemného, nebo kde očekávané stavební náklady na zlepšení technic-

kého stavu staveb snižovaly dlouhodobou rentabilitu, byly použity k novým investicím, z nichž nejzajímavější byla

investice do pražského nákupního centra. 

V průběhu roku 2000 rovněž došlo k prodeji významného pražského stavebního pozemku z majetku našeho 

klienta společnosti Tesco. Jednání byla vedena jak s mnoha zájemci o rozvoj tohoto pozemku, tak i s konečnými

investory. Mnohaměsíční vyjednávání vedlo k dosažení velmi dobré ceny a spokojenosti klienta.

dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání
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Developerské projekty

Zcela byl dokončen projekt celkové rekonstrukce administrativní budovy České pojišťovny v Brně, která se mohla

začít užívat v prvním čtvrtletí roku 2001. Významně pokročily přípravné práce na všech administrativních projek-

tech připravovaných k výstavbě v Praze. Finalizována byla první část prací na projektu rekonstrukce a dostavby 

areálu Spálená-Vladislavova. Dále byly dokončeny všechny přípravné práce projektu administrativní budovy

v Holešovicích a ve druhém pololetí roku 2001 bude moci být zahájena stavba i zde. Projekt administrativní vý-

stavby Na Pankráci vstoupil do fáze územního řízení.

Vedle uváděných připravovaných novostaveb tvořil nosnou část stavebních aktivit i rozsáhlý projekt unifikace pře-

pážkových pracovišť České pojišťovny, který má postupně sjednotit její veškeré veřejně přístupné i interní prosto-

ry. První výsledky této práce je již možné vidět například v Novém Jičíně, Mostu, Teplicích či Děčíně. Příprava prací

v dalších lokalitách je již v plném proudu.

Obdobným projektem je výstavba pobočkové sítě eBanky, která si klade ambiciózní cíl – vybudování několika de-

sítek obchodních míst této banky po celé republice v průběhu roku 2001. Již během prvního čtvrtletí byla otevře-

na plánovaná obchodní místa a další projekty jsou ve stadiu projektových příprav, nutných stavebních povolení či

řemeslných realizací. Ve třetím čtvrtletí tak bude moci být výstavba v plánovaném rozsahu dokončena.

Pozitivní výsledky

Uvedených výsledků by nebylo možné dosáhnout bez odpovídajícího technického zázemí společnosti a zejména

bez podpory kvalifikovaného týmu profesionálů. Pro jejich odborný růst pokračoval ucelený systém vzdělávání

a to, spolu s nástupem několika nových odborníků, pomohlo dále posílit vysoce profesionální tým. Díky svým

zkušenostem a díky kvalifikovaným a schopným lidem je PPF majetková schopna zvyšovat výnosnost svěřeného

majetku i v příštích letech. Své služby a schopnosti jsme proto připraveni poskytovat od roku 2001 i dalším spo-

lečnostem, které již v průběhu letošního roku budeme seznamovat s přínosy našeho způsobu práce a s jeho pozi-

tivními efekty pro hospodaření nemovitostních fondů.

flexibilita lidé v týmu 



PPF CONSULTING a.s.

Oblast podnikání: správa portfoliových investic

Datum založení: 18. 11. 1996

Adresa: Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4

Základní kapitál: 1 000 000 Kč

Auditor pro rok 2000: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Představenstvo: Ing. Petr Kellner – předseda 

RNDr. Vladimír Burda

Ing. Pavel Tomšů

Dozorčí rada: Ing. Aleš Minx – předseda 

JUDr. František Tlustoš

Mgr. Lenka Šafránková

Vedení společnosti: RNDr. Vladimír Burda – výkonný ředitel

Hlavní aktivity: poradenství při řešení vybraných majetkových účastí portfoliového charakteru 

tvorba doporučení pro efektivní vykonávání základních práv akcionáře a jeho ochranu 

Aktivity v roce 2000

Součástí portfolií společnosti PPF a jejích klientů jsou kromě strategických investic rovněž investice portfoliové.

Jejich správou se zabývá PPF CONSULTING. Hlavní aktivity společnosti byly v loňském roce směřovány zejména do

následujících oblastí:

Aktivní ochrana akcionářských práv

Hlavním cílem PPF CONSULTING je zabezpečit právní ochranu akcionářů – klientů v těch společnostech, kde klien-

ti mají minoritní podíl. Společnost rovněž jménem klientů efektivně vykonává akcionářská práva a hájí zájmy

svých klientů. K významnějším společnostem z portfolií klientů patřily zejména Kablo Kladno, Starorolský por-

celán, Český porcelán, Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky a Massag. 

dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání
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Kompozice Sudkových zá-

tiší mohou diváka svádět

k myšlence, že fotograf

prostě vyfotil své jídlo na

stole, že zachycuje pouze

všední obrazy každodenní-

ho života. Ve skutečnosti

je Sudkovo zátiší dokonale

naplánováno a pečlivě vy-

stavěno, aniž by při tom

vybočovalo z kontextu ži-

votního stylu. Nese však 

emotivní náboj, neboť je

komponováno z autoro-

vých oblíbených objektů.

Zátiší

Josef Sudek

1950

flexibilita lidé v týmu důvěryhodnost

… nedeklarujeme slovy, ale získáváme ji

tím, co a jak děláme. Důvěryhodnost je

předpokladem i cílem dlouhodobě úspěš-

ného účinkování v každém oboru, zvláště

pak ve světě financí. Je vystavěna na pro-

fesionalitě a etice.



Kvalifikované poradenství

Na základě podrobné analýzy jednotlivých majetkových účastí, která zohledňuje makro i mikro prostředí vybra-

ných podniků, navrhuje PPF CONSULTING klientům řešení, jejichž cílem je zabezpečit co nejefektivnější zhodnoce-

ní jejich majetkových účastí. Výsledkem je doporučení dalších kroků včetně konkrétního popisu postupu. 

Od roku 2000 společnost aktivně nabízí i konzultační služby pro klienty mající majetkové účasti ve společnostech,

které se dostaly do likvidace, konkurzu nebo v nich probíhá vyrovnání. Jednalo se zejména o účasti v Rukavičkář-

ských závodech, Premiéra TV, Vítkovicích. U některých případů byly již připraveny postupy pro definitivní vyřešení 

některých z těchto investic.

Efektivní zhodnocení účastí

Jedním z možných řešení a doporučení v oblasti portfoliových investic je i prodej drženého majetkového podílu.

Zájmem PPF CONSULTING je zabezpečit pro klienta maximální zhodnocení minoritních účastí prodejem za výhod-

nějších podmínek, než by byl prodej za ceny dlouhodobě dosahované na veřejných trzích. Toho je možné dosáh-

nout například společným postupem s ostatními vlastníky nebo spojením se strategickým investorem či jinými for-

mami prodeje. Prodej portfoliových investic s významným pozitivním dopadem do portfolií klientů se týkal

především prodeje akcií společností Dům módy, Živnobanka, Frigera a Colorlak.

V současné době je hlavní úsilí směřováno do vyřešení sporů s hlavním akcionářem ve společnosti Kablo Kladno.

Dále se PPF CONSULTING bude podílet na přípravě a realizaci několika akvizičních projektů.
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Sudek byl průkopníkem

nového typu fotografie,

jejíž čas měl teprve přijít.

Jde o fotografii, která je

schopna zachytit výsost-

ně subjektivní vnitřní

svět, jehož křehká vizuál-

ní kompozice a dokonale

zvládnuté světlo vytvářejí

propracovaný komplex

odlesků a odrazů odles-

ků. Nový svět fantazie, 

ve kterém na sebe objek-

ty navzájem působí jako

záhadné, alchymistické

přeludy.

Po dešti

Josef Sudek

flexibilita lidé v týmu etika podnikání

… není jen módní slogan, je to princip, na

kterém firma staví svou důvěryhodnost.

Jen ti, kteří své profesionální schopnosti

spojují se slušností, spolehlivostí a respek-

tem k ostatním lidem, získávají důvěru,

která zakládá jejich dlouhodobý úspěch.

flexibilita lidé v týmu 
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PPF (Cyprus) Ltd., PPF Financial Services Ltd.

Oblast podnikání: správa majetku a obchodování s cennými papíry

Datum založení: 9. 2. 1998

Získání licence: 1998 (licence Kyperské centrální banky)

Sídlo: Cyprus – Nicosia  

Základní kapitál: 75 736 USD

Auditor pro rok 2000: KPMG Cyprus

Členství: CIFSA – Cyprus International Financial Services Association

Představenstvo: Ing. Miroslav Horský – předseda

Arlin Nahikian 

Spyroulla Papaeracleous 

Georgios Syrimis 

Athinodoros Athinodorou

Vedení společnosti: Ing. Miroslav Horský – výkonný ředitel

Hlavní aktivity: poskytování finančních služeb spojených se správou majetku 

a obchodováním s cennými papíry

Aktivity v roce 2000

Společnost PPF (Cyprus) Ltd. je 100% dceřinou společností PPF a.s. působící v zahraničí. Společnost byla založena

začátkem roku 1998. V roce 1998 také získala licenci Kyperské centrální banky na poskytování služeb spojených

se správou majetku. PPF (Cyprus) Ltd., stejně jako ostatní členové skupiny PPF, nabízí finanční služby zaměřené na

asset management a správu portfolií třetích osob v souladu s kyperskými zákony.

Sesterskou společností PPF (Cyprus) Ltd. je PPF Financial Services Ltd. Ta má rovněž licenci Kyperské centrální ban-

ky na poskytování finančních služeb. Společnost jako obchodník s cennými papíry nabízí pro své klienty služby

spojené s obchodováním s cennými papíry (zprostředkování, samotné obchodování).

Společnost PPF Financial Services Ltd. je členem asociace CIFSA – Cyprus International Financial Services Association,

která sdružuje subjekty, které svými největšími informačními povinnostmi patří mezi vysoce regulované a transpa-

rentní subjekty na kyperském trhu. 

Obě společnosti poskytují finanční služby zahraničním investorům, kteří mají zájem vstoupit a investovat na čes-

kém kapitálovém trhu. Následně zabezpečují komplexní správu jejich investic v České republice. Hlavním cílem je

nabídnout zahraničním klientům kvalitní a profesionální správu jejich majetku a zabezpečit efektivní zhodnocení

jejich investic v požadovaném časovém horizontu.
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10.

flexibilita lidé v týmu 

1010.
10 let je důležitým

1992
• V souladu se zákonem
došlo ke změně společ-
nosti Správa PPF na PPF
investiční společnost a.s.
a změnily se i názvy fon-
dů z privatizačních na in-
vestiční.

1993
• Investiční fondy PPF pře-
vzaly akcie 202 podniků
v nominální hodnotě 
4,9 mld. Kč a zařadily se
co do počtu nashromáž-
děných investičních bodů
na 6. místo mezi investič-
ními společnostmi. 
• Společnost založila pro
II. vlnu kuponové privati-
zace dva podílové fondy.

1994
• Na základě povolení
zahájila svoji činnost ob-
chodníka s cennými papí-
ry PPF burzovní společ-
nost a.s. 
• PPF se zúčastnila privati-
začního procesu v Rusku.

1995
• Investiční fondy PPF se
sloučily v jeden – První
český investiční fond a.s.
Kotační výbor BCPP
schválil kotaci fondu
a jeho akcie byly konti-
nuálně obchodovány na
hlavním trhu. 
• PPF založila specializo-
vané společnosti PPF ma-
jetková a.s. a PPF Capital
Management a.s., čímž
rozšířila svoje aktivity na
oblasti správy nemovité-
ho majetku a správy stra-
tegických investic.

10 let PPF 

skupina PPF patří mezi nejvýznamnější 

finanční skupiny v České republice 

a rozšiřuje své aktivity i mimo území ČR

1991
• V září vznikla Správa
prvního privatizačního
fondu a.s. (Správa PPF)
a založila pro I. vlnu ku-
ponové privatizace čtyři
privatizační fondy. PPF za-
hájila svoje aktivity v ob-
lasti kolektivního investo-
vání.



dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání

5150

mezníkem v historii naší společnosti

Za 10 let své existence se díky svým úspěchům řadíme mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České re-

publice. Naše kultura, poslání a filozofie se v průběhu doby vyvíjely. Dnes můžeme stavět na našich tradi-

cích, zkušenostech a především kvalitních a loajálních lidech. To vše nás činí důvěryhodnou, profesionální

a úspěšnou společností. Dosažené úspěchy jsou pro nás obrovskou výzvou do budoucna, kde se chceme

profilovat jako strategický investor s orientací na poskytování finančních služeb pro drobnou klientelu,

a to jak v rámci českého, tak i středoevropského regionu. 

1996
• Valná hromada Prvního
českého investičního fon-
du a.s. rozhodla o přemě-
ně na PPF investiční hol-
ding a.s. Tím byly
deklarovány dlouhodobé
investiční záměry PPF jako
strategického investora.
• PPF investiční holding a.s.
získal významný podíl
v České pojišťovně a začal
se aktivně podílet na je-
jím řízení. Z iniciace PPF
byl zahájen proces vnitřní
restrukturalizace pojišťov-
ny. Česká pojišťovna a.s.
se stává pro PPF strategic-
kou investicí.
• PPF majetková a.s. zís-
kala jako první v ČR licen-
ci k výkonu správy a roz-
voje nemovitostních
fondů.

1997
• ČNB udělila PPF burzov-
ní společnosti a.s. licenci
k obchodování se zahra-
ničními cennými papíry.
• PPF zahájila vznikem spo-
lečnosti Home Credit a.s.
svoje aktivity na trhu drob-
né klientely a začala nabí-
zet služby spojené se 
splátkovým prodejem spo-
třebitelského zboží.

1998
• Od ledna zahájila svoji
činnost PPF a.s. jako ma-
nažerská společnost celé
finanční skupiny PPF. 
• Obchodní aktivity 
v oblasti aktivní správy
portfoliových investic 
zahájila společnost PPF
Securities a.s., která byla
později přejmenovaná na
PPF CONSULTING a.s.
• Pro zprostředkování
vstupu zahraničních in-
vestorů na český trh
a správu jejich majetku
založila PPF na Kypru
společnosti PPF (Cyprus)
Ltd. a PPF Financial
Services Ltd.

1999
• Procesem přelicencování
subjektů na českém kapi-
tálovém trhu úspěšně
prošly PPF investiční spo-
lečnost a.s. a PPF burzov-
ní společnost a.s.
• PPF investiční společ-
nost a.s. zahájila prodej
podílových listů PPF
Smíšeného otevřeného
podílového fondu.
• Fondy PPF se zařadily
mezi nejúspěšnější co do
zhodnocení majetku po-
dílníků. 
• Společnost Home 
Credit a.s. začala nabízet
prostřednictvím své dcery
Home Credit Slovensko a.s.
služby spojené se splátko-
vým prodejem i na slo-
venském trhu.

2000
• Pod vedením PPF vyká-
zala Česká pojišťovna od
roku 1996 trvalý nárůst
zisku a rozšířila a zvýšila
kvalitu svých produktů
a služeb. PPF tak vytvořila
potenciál pro expanzivní
rozvoj České pojišťovny.
• PPF investiční holding a.s.
oznámil jednání ve shodě
se společnostmi Cespo
a stává se tak majoritním
akcionářem v České pojiš-
ťovně a.s.
• PPF a.s., jako společnost
pověřená výkonem akcio-
nářských práv od subjektů
jednajících ve shodě, uza-
vřela v prosinci v souladu
s novelou koncernového
práva Obchodního zákoní-
ku ovládací smlouvy se
společnostmi Česká pojiš-
ťovna a.s. a ČP finanční
servis a.s.
• PPF burzovní společ-
nost a.s. zaznamenala 
rekordní meziroční 
nárůst objemu spravo-
vaného majetku o 37 % 
na 13,1 mld. Kč.

2001
• Skupina PPF patří mezi
nejvýznamnější finanční
skupiny v České republice
a rozšiřuje své aktivity
i mimo území ČR.
• Česká pojišťovna a.s. pod
vedením PPF získala jeden
z nejvyšších ratingů (BB+)
pro českou instituci od re-
nomované společnosti
Standard & Poor’s a patří
tak k nejzdravějším a nej-
silnějším finančním ústa-
vům v ČR.
• Specializované společ-
nosti PPF patří mezi
vedoucí společnosti na 
trhu v oblasti svého pod-
nikání. PPF investiční 
společnost a.s. se obje-
mem spravovaného ma-
jetku přes 2 mld. Kč řadí
na 7. místo mezi investič-
ními společnostmi v ČR.
Společnost Home Credit
a.s. je leaderem na slo-
venském trhu a patří me-
zi tři největší společnosti
ve splátkovém prodeji na
českém trhu. PPF burzov-
ní společnost a.s. si udržu-
je pozici jednoho z nejvý-
znamnějších obchodníků
s cennými papíry.
Významnou roli na trhu
nemovitostí hraje i PPF
majetková a.s.



finanční část

Z Rothmayerovy zahrady je

neobyčejně obsáhlý impo-

zantní celek fotografií magic-

kého zabarvení, některé foto-

grafie jsou až na pokraji

sdělnosti. K přirozené deko-

raci zahrady přidávali Sudek

a Rothmayer poněkud surrea-

listické objekty: skleněné oči,

zahalenou hlavu sochy, čer-

nou masku. Sudek působil 

jako fotograf, režisér, kon-

ceptuální umělec.

Vzpomínky snů

Josef Sudek
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 17. dubna 2001 vydali o konsolidované účetní závěrce, která je součás-

tí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 

„Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti PPF a.s. k 31. prosinci 2000. Za konsoli-

dovanou účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě audi-

tu výrok o této konsolidované účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směr-

nicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, aby-

chom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahr-

nuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v konsolidované účetní závěrce. Audit

rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení

celkové prezentace konsolidace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený pod-

klad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, zá-

vazky a vlastní jmění společnosti PPF a.s. k 31. prosinci 2000 a konsolidovaný výsledek hospodaření za rok 2000

v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou konsolido-

vanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s ná-

mi ověřenou konsolidovanou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)



2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 2 970 471 1 961 457 1 149 559

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –

B. Stálá aktiva 378 142 423 319 528 466

B.I. Nehmotný investiční majetek 12 255 17 681 13 565

B.II. Hmotný investiční majetek 34 981 106 565 98 652

B.III. Finanční investice 142 290 12 015 30 749

B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl 188 616 287 058 385 500

B.V. Cenné papíry v ekvivalenci – – –

C. Oběžná aktiva 2 559 677 1 502 605 586 581

C.I. Zásoby – – –

C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 127 482 100 900 22 758

C.III. Krátkodobé pohledávky 160 025 1 203 984 29 831

C.IV. Finanční majetek 272 170 197 721 533 992

D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 32 652 35 533 34 512

2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 2 970 471 1 961 457 1 149 559

A. Vlastní jmění 536 798 610 257 584 688

A.I. Základní jmění 420 000 420 000 420 000

A.II. Kapitálové fondy 35 691 70 000 70 000

A.III. Fondy ze zisku 7 149 5 789 467

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 46 389 -19 242 -16 855

A.V. Hospodářský výsledek za účetní období bez menšinových podílů -46 054 54 874 23 936

A.V.1. Hospodářský výsledek běžného účetního období -42 219 54 874 23 936

A.V.2. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (+/-) – – –

A.VI. Pasivní konsolidační rozdíl 24 032 48 086 72 140

A.VII. Konsolidační rezervní fond 49 591 30 750 15 000

B. Cizí zdroje 2 271 551 1 217 920 470 530

B.I. Rezervy 22 3 55

B.II. Dlouhodobé závazky 2 167 050 977 900 70 900

B.III. Krátkodobé závazky 104 479 240 017 399 575

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –

C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 69 739 43 725 8 361

D. Menšinové vlastní jmění 92 383 89 555 85 980

D.I. Menšinové základní jmění 75 370 75 370 75 370

D.II. Menšinové kapitálové fondy – – –

D.III. Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let 13 178 10 610 -1 874

D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 3 835 3 575 12 484

Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)
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2000 1999 1998
1. Tržby za prodej zboží (I) – – –

2. Náklady vynaložené na prodané zboží (A) – – –

3. + Obchodní marže – – –

4. Výkony (II) 320 043 388 828 247 350

5. Výkonová spotřeba (B) 136 423 114 239 104 983

6. + Přidaná hodnota 183 620 274 589 142 367

7. Osobní náklady (C) 98 565 88 215 72 261

8. Odpisy NIM a HIM (E) 18 214 13 637 13 230

9. Zúčt. rezerv, opr. položek a čas. rozlišení provozních výnosů (IV+V) 4 124 3 351 15 657

10. Tvorba rezerv, opr. položek a čas. rozlišení provozních nákladů (G+H) 66 099 7 253 7 496

11. Další provozní výnosy (III+VI-VII) 230 442 17 024 12 536

12. Další provozní náklady (D+F+I-J) 175 263 15 148 4 487

13. * Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek 60 045 170 711 73 086

14. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (VIII) 3 009 378 1 886 184 2 256 586

15. Prodané cenné papíry a vklady (K) 3 010 430 1 860 885 2 218 315

16. Výnosy z finančních investic (IX+X) 4 624 1 1

17. Zúčtování rezerv a opravných položek do fin. výnosů (XI+XII) 1 266 3 082 32 373

18. Zúčtování rezerv a opravných položek do fin. nákladů (L+M) 17 015 2 158 3 875

19. Výnosové úroky (XIII) 192 020 42 795 19 939

20. Nákladové úroky (N) 159 244 30 152 21 248

21. Ostatní finanční výnosy (XIV+XV) 24 813 25 409 51 003

22. Ostatní finanční náklady (O+P) 36 978 32 439 40 368

23. * Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací 8 434 31 837 76 096

24. Daň z příjmů za běžnou činnost (R.2.) 34 660 68 292 39 158

25. ** Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnnost 33 819 134 256 110 024

26. Mimořádné výnosy (XVI) 824 760 1 376

27. Mimořádné náklady (S+T.1.) 2 401 1 103 535

28. Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu 24 054 24 054 24 054

29. Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu 98 442 98 442 98 442

30. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (T.2.) 73 1 076 57

31. * Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek -76 038 -75 807 -73 604

32. *** Konsolidovaný hosp. výsledek za účet. období bez podílu ekvivalence -42 219 58 449 36 420

33. z toho: Hosp. výsledek za běžné účetní období bez menšinových podílů -46 054 54 874 23 936

34. Menšinový hospodářský výsledek za běžné účetní období 3 835 3 575 12 484

35. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci – – –

36. **** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období -42 219 58 449 36 420

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)



1. Založení a charakteristika mateřské společnosti

Založení společnosti

PPF a.s. (dále „společnost“) byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 18. listopadu 1996 v souladu

se zákonem č. 513/91 Sb., a byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. ledna 1997.

Předmět podnikání

– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

– činnost organizačních a ekonomických poradců,

– obstaravatelská činnost v oblasti zajištění správy bytového a nebytového fondu,

– zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Vlastníci společnosti

Vlastníkem s kvalifikovanou většinou je Ing. Petr Kellner.

2. Vymezení konsolidačního celku

2.1. Společnosti v nichž má PPF a.s. větší než 20% podíl na jejich základním jmění

Název Podíl PPF a.s. (v %) Typ společnosti

PPF majetková a.s. 100,00 dceřiná

PPF burzovní společnost a.s. 100,00 dceřiná

PPF investiční společnost a.s. 79,75 dceřiná

PPF Capital Management a.s. 60,00 dceřiná

CM–CREDIT a.s. 60,00 dceřiná

PPF Capital Management a.s. je ze 60 % vlastněná společností PPF burzovní společnost a.s., a proto podíl PPF a.s.

je 60 %.

CM–CREDIT a.s. je 100% vlastněná společností PPF Capital Management a.s., a proto podíl PPF a.s. je 60%.

Účetní závěrky všech společností zahrnutých do konsolidačního celku byly sestaveny k 31. prosinci 2000 a všech-

ny byly auditovány společností KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

V následujícím přehledu jsou uvedeny dceřiné společnosti, ve kterých mateřská společnost vlastní přímo nebo 

nepřímo prostřednictvím dceřiného podniku více než 50 % podílu na jejich základním jmění. Tyto společnosti 

nevstupují do konsolidačního celku, protože jejich obraty nebo vlastní jmění jsou vzhledem ke konsolidačnímu

celku nevýznamné. 

Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)
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Společnosti Studia animovaného filmu a.s. a Zlínská dopravní, a.s. nevstupují do konsolidačního celku vzhledem

k dočasnému držení podílu mateřskou společností.

Název Podíl PPF a.s. (v %) Účetní hodnota (v tisících Kč)

PPF Cyprus Ltd.

2-4 Arch. Makarios III.

Avenue Capital Center, 1065 Nicosia, Kypr 100,00 2 813

PPF Financial Services Ltd.

11 Florinis Street „City Forum“

Office 504, 1065 Nicosia, Kypr 100,00 2 634

PPF Servis a.s.

Na Pankráci 121

Praha 4, PSČ 140 21 100,00 1 382

ELINE a.s.

Na Pankráci 121

Praha 4, PSČ 140 21 100,00 1 000

HOME NET a.s.

Na Pankráci 121

Praha 4, PSČ 140 21 100,00 1 000

Zábavní a výstavní park a.s.

U výstaviště – Pavilon D

Praha 7, PSČ 170 05 100,00 3 565

WIRTSCHAFTSFONDS FÜR OST EUROPA – ZETA HOLDINGS S.A.

8, avenue Marie-Théresé, L-2132 Luxembourg 100,00 7 084

Public Picture & Marketing a.s.

Na strži 63

Praha 4, PSČ 140 00 100,00 1 000

Studia animovaného filmu a.s.

Kříženeckého náměstí 1079/5b

Praha 5, PSČ 150 00 100,00 30 000

Zlínská dopravní, a.s. 67,7 97 500

Českomoravská investorská a.s.

Italská 2, PSČ 120 00 100,00 1 000

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)



2.2. Systém konsolidace

Pro konsolidaci dceřiných podniků byla použita metoda plné konsolidace. Konsolidace byla provedena po 

jednotlivých úrovních, to znamená, že byly sestaveny dílčí konsolidované účetní závěrky za nižší konsolidační 

celky tj. PPF Capital Management a.s. a PPF burzovní společnost a.s.

V případě rozdílů v účetních postupech u jednotlivých společností konsolidačního celku se posuzuje významnost

dopadů úprav účetních postupů na konsolidovanou účetní závěrku. Pokud je dopad nevýznamný, účetní závěrky

jednotlivých společností se neupravují.

3. Zásadní účetní postupy

3.1. Hmotný a nehmotný investiční majetek

PPF a.s., PPF investiční společnost a.s., PPF Capital Management a.s.,CM – REDIT a.s. a PPF burzovní společnost a.s.

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně do 40 tis. Kč a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci

jejich pořízení.

PPF majetková a.s.

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně od 5 000 Kč do 40 000 Kč je evidován v pořizovací ceně a 100% odepsán do nákladů v účetním období, 

ve kterém byl dán do používání. 

Drobný hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 5 000 Kč a nehmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl dán do používání.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy Lineární 30 let

Stroje, přístroje a zařízení Lineární 4 – 15 let

Dopravní prostředky Lineární 4 roky

Inventář Lineární 6 – 15 let

Zřizovací výdaje Lineární 8 let

Software Lineární 4 roky

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)
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3.2. Finanční investice

Finanční investice jsou účtovány v ceně pořízení. Je-li hodnota těchto investic trvale nižší než tato cena, je jejich

účetní cena snížena na cenu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří opravná 

položka.

Dividendy z finančních investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.

Pro stanovení ceny finančních investic při prodeji používá společnost metodu vážených aritmetických průměrů.

3.3. Stanovení opravných položek

Cenné papíry

Společnost tvoří opravné položky na dočasné snížení hodnoty finančních investic.

Společnost tvoří opravnou položku jak na finanční investice tak na krátkodobý finanční majetek, u kterých je 

tržní cena (popř. podíl na vlastním jmění) k datu závěrky nižší než cena pořízení v účetnictví. Opravná položka 

se tvoří ve výši rozdílu tržní ceny a účetní hodnoty.

PPF burzovní společnost a.s.

Tržní cena finančních investic (cenných papírů) je stanovena následujícím způsobem:

1. Veřejně obchodovatelné cenné papíry (CP) obchodované na tuzemském veřejném trhu se ohodnotí kurzem vy-

hlášeným Burzou cenných papírů Praha (BCPP) v den ocenění. Pokud v den výpočtu hodnoty nebylo s cenným

papírem na BCPP obchodováno, je podkladem pro výpočet hodnoty cenného papíru jeho poslední kurz vyhlá-

šený BCPP v období předcházejících 30 dnů před dnem výpočtu hodnoty, pokud byl v tomto období CP obcho-

dován. Nebyl-li CP v tomto období obchodován na BCPP, ocení se posledním kurzem vyhlášeným RM-S v tom-

to období. 

2. Veřejně obchodovatelné CP neobchodované na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelné CP se oceňují podí-

lem, v jehož čitateli je vlastní jmění příslušné společnosti podle účetní závěrky za předchozí účetní období a ve

jmenovateli počet vydaných CP. 

3. V některých případech u CP, které tvoří nevýznamnou část hodnoty portfolia a pokud by náklady na zjištění 

údajů podle odstavce 2. neúměrně přesáhly užitek z těchto informací, přiřadí se těmto CP nulová hodnota.

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých 

zákazníků.

3.4. Přepočty cizích měn

PPF a.s., PPF investiční společnost a.s., PPF Capital Management a.s., CM–CREDIT a.s. a PPF majetková a.s.

Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných

kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)



PPF burzovní společnost a.s.

Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných

kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.

Kurzová rizika vyplývající z držby cizoměnových aktiv jsou částečně kryta zajišťovacími instrumenty (termínovými

kontrakty). Na nerealizované kurzové ztráty z těchto kontraktů k datu účetní závěrky je vytvářena rezerva na kur-

zové ztráty.

3.5. Odpisování aktivního a pasivního konsolidačního rozdílu

Aktivní a pasivní konsolidační rozdíl se odepisuje ve výši 20 % ročně do nákladů nebo výnosů konsolidovaného

výkazu zisku a ztrát prostřednictvím položek „Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu“ popř. „Zúčtování pa-

sivního konsolidačního rozdílu“.

Tento odpis se počítá na dobu 5 let od data pořízení investice v dceřiné společnosti. Odpis konsolidačního rozdílu

je zvýšen o hodnotu opravné položky, která byla vytvořena k investici v dceřiné společnosti.

4. Finanční investice

Emitent Počet akcií/ Cena pořízení na Účetní hodnota
podíl v s.r.o. (%) akcii/podílu (Kč) (tis. Kč)

Zlínská dopravní, a.s. 157 381 619,52 97 500

Studia animovaného filmu a.s. 100% 30 000

WIRTSCHAFTSFONDS FÜR OST EUROPA – ZETA HOLDINGS S.A. 100% – 7 084

Zábavní a výstavní park a.s. 10 371,35 3 565 

PPF (Cyprus) Ltd. 100% – 2 813 

PPF Financial Services Ltd. 100% – 2 634 

PPF Servis a.s. 10 138 221,4 1 382 

HOME NET a.s. 10 100 000 1 000 

ELINE a.s. 10 100 000 1 000 

Public Picture & Marketing a.s. 10 100 000 1 000 

Českomoravská investorská a.s. 10 100 000 1 000 

Ostatní 874

Celkem 149 852

K hodnotě finančních investic byla vytvořena opravná položka ve výši 7 562 tis. Kč.

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)
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5. Krátkodobý finanční majetek

(a) Majetkové cenné papíry – akcie

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní Tržní cena Celková tržní 
na ks (Kč) hodnota (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

Česká pojišťovna a.s. 6 060 2 622,41 15 891 800 2 130,00 12 907 800 

CHEMAPOL a.s. 1 318,10 318 0,00 0 

Lázně Teplice v Čechách a.s. 1 157 207,59 240 179 163,11 188 718 

Kablo a.s. 14 604 521,31 7 613 178 556 8 119 824

Mezisoučet 23 745 475 21 216 342 

(b) Majetkové cenné papíry – zahraniční akcie

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní Tržní cena Celková tržní 
na ks (Kč) hodnota (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

Applix Inc. 4 000 88,62 354 497 94,53 378 130 

Central Europea 5 825 421,97 2 457 975 11,82 68 831 

Česká pojišťovna a.s. 705 2 666,84 1 880 122 2 386,12 1 682 215 

Erste Bank 2 100 1 648,18 3 461 172 1 684,32 3 537 072 

Charter Communication 3 000 668,82 2 006 452 857,88 2 573 647 

Chordiant Software 3 000 1 221,83 3 665 498 112,26 336 772 

JDS Uniph. Corp. 250 2 457,85 614 461 1 576,33 394 082 

Mediacom Comm. 1 000 743,26 743 262 649,91 649 911 

Microsoft 500 3 594,60 1 797 299 1 640,14 820 069 

Onvia.com 1 600 879,69 1 407 510 31,90 51 048 

Ticket Com Inc. 5 000 10,64 53 184 10,63 53 175 

Mezisoučet 18 441 432 10 544 952 

(c) Majetkové cenné papíry – podílové listy

Emitent Počet podíl. Cena pořízení Účetní Tržní cena Celková tržní
listů na ks (Kč) hodnota (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

PPF otevřený podíl. fond SMÍŠENÝ 100 1 037,49 103 749 1 000,00 100 000 

Celkem majetkové cenné papíry 42 290 673 31 861 294 

K výše uvedeným cenným papírům byla vytvořena opravná položka 11 603 tis. Kč.

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)



6. Pohledávky a závazky

(a) Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky činí 191 331 tis. Kč (1999 – 1 205 423 tis. Kč), ke kterým byly na pohledávky po lhůtě

splatnosti vytvořeny opravné položky ve výši 28 267 tis. Kč (1999 – 1 439 tis. Kč). 

Krátkodobé pohledávky
Brutto Vytvořená Netto

opravná položka

PPF Capital Management a.s. 65 085 194 64 891

CM–CREDIT a.s. 14 619 2 065 12 554

PPF burzovní společnost a.s. 60 861 5 971 54 523

PPF investiční společnost a.s. 5 533 – 5 533

PPF majetková a.s. 30 186 20 237 9 949

PPF a.s. 12 575 – 12 575

Celkem 188 492 28 467 160 025

PPF Capital Management a.s.

Krátkodobé pohledávky činí 65 085 tis. Kč (1999 – 915 160 tis. Kč), ze kterých 36 132 tis. Kč představují úroko-

vé směnky vlastní, jež byly vystaveny ve smyslu bodu 9 Emisních podmínek cenného papíru „Obligace PPF Capital

Management a.s.", ISIN CZ0003501124. Směnky jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám. Zajišťující po-

hledávky splňují přísná kritéria bonity dle Emisních podmínek cenného papíru. 

PPF majetková a.s.

V roce 2000 byla vytvořena 100% opravná položka na úvěr poskytnutý společnosti ELINE a.s. ve výši 

19 736 tis. Kč.

(b) Dlouhodobé pohledávky 

Dlouhodobé pohledávky činí 2 127 482 tis. Kč (1999 – 121 772 tis. Kč), ke kterým se vztahuje opravná položka

ve výši 20 872 tis. Kč (1998 – 20 636 tis. Kč). Žádné pohledávky vůči společnostem v konsolidovanému celku 

nemají dobu splatnosti delší než 5 let.

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)
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PPF Capital Management a.s.

V dlouhodobých pohledávkách z obchodního styku jsou vedeny jistinné směnky vlastní v objemu 2 014 470 tis. Kč 

(1999 – 66 750 tis. Kč) a jsou splatné v letech 2002 a 2003. Tyto směnky byly vystaveny ve smyslu bodu 9

Emisních podmínek cenného papíru „Obligace PPF Capital Management a.s.", ISIN CZ0003501124. Směnky jsou

zajištěny zástavním právem k pohledávkám. Zajišťující pohledávky splňují přísná kriteria bonity dle Emisních pod-

mínek cenného papíru. 

(c) Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky činí 104 479 tis. Kč (1999 – 240 381 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem je platit závazky

v době splatnosti.

(d) Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky činí 2 167 050 tis. Kč (1999 – 977 900 tis. Kč). 

PPF Capital Management a.s.

Společnost emitovala dluhopisy ve výši 2 000 000 tis. Kč (1999 – 907 000 tis. Kč). Komise pro cenné papíry 

udělila povolení k vydávaní dluhopisů a jejich veřejnému obchodování dne 20. července 1999. Maximální objem

emise činí 2 miliardy Kč, doba splatnosti je 6 let od doby emise 16. září 1999. Úroková míra je určena hodnotou

12ti měsíčního PRIBORU + 200 bazických bodů. Emitent si vyhrazuje právo splatit předčasně emisi nebo její část,

nejdříve však při výplatě třetího kuponu a následně vždy k datu splatnosti každého dalšího kuponu.

PPF a.s.

Dlouhodobý závazek činí 70 900 tis. Kč. Jedná se o postoupený závazek vyplývající z nákupu akcií PPF investiční

společnost a.s. Závazek je úročen sazbou ve výši 1,4 násobku diskontní sazby zveřejňované ČNB. Konečná splat-

nost závazku je 31. prosince 2002.

Dlouhodobé Splaceno Dlouhodobé Nákladové
závazky během závazky úroky

k 31. 12. 1999 2000 k 31. 12. 2000 v roce 2000

Real a.s. 70 900 – 70 900 4 963

Celkem 70 900 – 70 900 4 963

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)



7. Tržby z prodeje služeb a cenných papírů

2000 1999

Tržby z prodeje cenných papírů 3 009 378 1 886 184

Správa majetkových účastí 3 287 50 445

Správa nemovitostí 87 373 87 158

Tržby ze zprostředkování obchodu s cennými papíry 130 589 179 775

Správa investičních a podílových fondů 44 861 33 790

Správa pohledávek 28 111 26 512

Poradenství, administrativa 25 822 11 148

Celkem 3 329 421 2 275 012

8. Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku a jejich osobní náklady

2000 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 111 42 564 14 778 1 243

Vedoucí pracovníci 31 29 419 10 254 307

Celkem 142 71 983 25 032 1 550

1999 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 110 38 035 13 279 816

Vedoucí pracovníci 26 26 610 9 312 163

Celkem 136 64 645 22 591 979

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)



6564

9. Odměny a půjčky členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů

PPF a.s., PPF burzovní společnost a.s. a CM–CREDIT a.s., PPF investiční společnost a.s., 

PPF Capital Management a.s.

V letech 2000 a 1999 neobdrželi členové představenstva a dozorčí rady žádné odměny, a ani jim nebyla poskyt-

nuta žádná půjčka.

PPF majetková a.s.

V průběhu roku 2000 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů vypláceny odměny a nebyly poskytnuty

půjčky. Člen dozorčí rady během roku 2000 poskytoval společnosti poradenské služby v celkové částce 1 194 tis. Kč

(1999 – 1 082 tis. Kč).

PPF majetková a.s. během roku 2000 uzavřela smlouvu o pronájmu rodinného domu pro člena dozorčí rady. Dům

je používán výhradně k bydlení člena dozorčí rady a jeho rodiny. Nájem vyplývající ze smlouvy bude po dobu dvou

let hrazen výhradně společností PPF majetková a.s.

10. Základní jmění

V roce 2000 nedošlo ke změně základního jmění, jehož výše činí 420 000 tis. Kč. Základní jmění je tvořeno 

100 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč, 9 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 

1 000 000 Kč a 41 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč. 

11. Soudní spory

PPF burzovní společnost a.s.

Společnost podala dne 22. června 2000 žalobu na zaplacení částky 385 630 tis. Kč jako saldo ze vzájemných 

obchodů proti právnické osobě („subjekt A"). Soud dne 9. února 2001 připustil přistoupení další právnické osoby

(„subjekt B") do řízení na pozici žalovaného a dosavadnímu žalovanému přisoudil roli ručitele. 

Subjekt A podal dne 12. května 2000 žalobu na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 1 623 105 tis. Kč proti

společnosti. PPF burzovní společnost a.s. navrhuje zamítnutí žaloby s tím, že pohledávka žalobce zanikla v celém

rozsahu v důsledku započtení, neboť PPF burzovní společnost a.s. započetla proti této pohledávce část své pohle-

dávky ve výši rovnající se žalované částce. Navíc PPF burzovní společnost a.s. v tomto řízení podala proti žalobci

svůj protinávrh na zaplacení částky 369 412 tis. Kč, jako pohledávky z titulu zbytku uplatnění smluvní pokuty. 

Ve věci nebylo dosud jednáno. 

Společnost podala dne 4. září 2000 žalobu na zaplacení 1 000 000 tis. Kč proti subjektu A z titulu porušení

smluvní povinnosti zaplatit saldo ze vzájemných aktivit. Ve věci nebylo dosud jednáno. 

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)



12. Významné následné události

PPF a.s.

V lednu 2001 byl vypořádán převod akcií PPF burzovní společnost a.s. na nového majitele.

PPF burzovní společnost a.s.

Společnost podala dne 9. března 2001 žalobu na zaplacení 1 506 983 tis. Kč proti právnické osobě (subjekt C),

a to jednak z titulu smluvní pokuty a dále z titulu náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

13.  Možné budoucí závazky

České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu

v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe

nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.

PPF a.s. (konsolidovaná účetní závěrka)
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 26. března 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF a.s. k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku je odpovědný

statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že

provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF a.s. k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a pří-

slušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF a.s.



2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 585 351 573 446 560 139

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –
B. Stálá aktiva 564 334 560 955 548 432
B.I. Nehmotný investiční majetek 5 373 6 327 7 213
B.I.1. Zřizovací výdaje – – –
2. Nehm. výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – – –
3. Software 4 703 6 327 7 213
4. Ocenitelná práva 670 – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – – –
6. Nedokončené nehmotné investice – – –
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – – –
B.II. Hmotný investiční majetek 11 127 10 036 7 606
B.II.1. Pozemky – – –
2. Budovy, haly a stavby – – –
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 080 9 989 7 606
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – – –
6. Jiný hmotný investiční majetek 47 47 –
7. Nedokončené hmotné investice – – –
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek – – –
9. Opravná položka k nabytému majetku – – –
B.III. Finanční investice 547 834 544 592 533 613
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 544 292 544 592 533 613
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 3 542 – –
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady – – –
4. Půjčky podnikům ve skupině – – –
5. Jiné finanční investice – – –
C. Oběžná aktiva 20 119 12 175 10 292
C.I. Zásoby – – –
C.I.1. Materiál – – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – – –
3. Výrobky – – –
4. Zvířata – – –
5. Zboží – – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky 250 – –
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku – – –
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
5. Jiné pohledávky 250 – –
C.III. Krátkodobé pohledávky 14 418 2 927 2 901
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 8 963 2 927 2 901
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Sociální zabezpečení – – –
4. Stát – daňové pohledávky 2 155 – –
5. Stát – odložená daňová pohledávka – – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 3 300 – –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
8. Jiné pohledávky – – –
C.IV. Finanční majetek 5 451 9 248 7 391
C.IV.1. Peníze 215 96 62
2. Účty v bankách 5 236 644 7 329
3. Krátkodobý finanční majetek – 8 508 –
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 898 316 1 415
D.I. Časové rozlišení 898 316 1 415
D.I.1. Náklady příštích období 375 307 1 104
2. Příjmy příštích období 523 8 269
3. Kurzové rozdíly aktivní – 1 42
D.II. Dohadné účty aktivní – – –

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF a.s.
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2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 585 351 573 446 560 139

A. Vlastní jmění 487 401 479 674 459 989
A.I. Základní jmění 420 000 420 000 420 000
A.I.1. Základní jmění zapsané v OR 420 000 420 000 420 000
2. Vlastní akcie – – –
A.II. Kapitálové fondy 35 691 70 000 70 000
A.II.1. Emisní ážio 35 691 70 000 70 000
2. Ostatní kapitálové fondy – – –
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku – – –
A.III. Fondy ze zisku 5 283 4 298 –
A.III.1. Zákonný rezervní fond 5 283 4 298 –
2. Nedělitelný fond – – –
3. Statutární a ostatní fondy – – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let 18 700 -34 309 -51 503
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 18 700 – –
2. Neuhrazená ztráta minulých let – -34 309 -51 503
A.V. Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/–) 7 727 19 685 21 492
B. Cizí zdroje 91 556 85 669 92 813
B.I. Rezervy – 1 42
B.I.1. Rezervy zákonné – – –
2. Rezervy na kurzové ztráty – 1 42
3. Ostatní rezervy – – –
B.II. Dlouhodobé závazky 70 900 70 900 70 900
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – – –
4. Emitované dluhopisy – – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – – –
6. Jiné dlouhodobé závazky 70 900 70 900 70 900
B.III. Krátkodobé závazky 20 656 14 768 21 871
B.III.1. Závazky z obchodního styku 15 620 9 436 7 162
2. Závazky ke společníkům a sdružení – – –
3. Závazky k zaměstnancům 1 335 1 352 707
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 1 043 877 915
5. Stát – daňové závazky a dotace 474 1 320 2 596
6. Odložený daňový závazek 2 174 1 773 805
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
9. Jiné závazky 10 10 9 686
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – – –
2. Běžné bankovní úvěry – – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 6 394 8 103 7 337
C.I. Časové rozlišení 6 394 8 103 6 532
C.I.1. Výdaje příštích období 6 394 8 097 6 532
2. Výnosy příštích období – 5 –
3. Kurzové rozdíly pasivní – 1 –
C.II. Dohadné účty pasivní – – 805

PPF a.s.



2000 1999 1998
I. Tržby za prodej zboží – – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – – –
+ Obchodní marže – – –
II. Výkony 82 035 75 910 75 576
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 82 035 75 910 75 576
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – – –
II.3. Aktivace – – –
B. Výkonová spotřeba 42 015 28 458 20 712
B.1. Spotřeba materiálu a energie 2 078 1 678 1 535
B.2. Služby 39 937 26 780 19 177
+ Přidaná hodnota 40 020 47 452 54 864
C. Osobní náklady 38 024 28 694 21 771
C.1. Mzdové náklady 27 855 21 106 16 030
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení 9 745 7 386 5 593
C.4. Sociální náklady 424 202 148
D. Daně a poplatky 47 39 11
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 7 118 5 110 4 315
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 677 82 857
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 413 43 870
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů – – –
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů – – –
VI. Ostatní provozní výnosy 839 177 102
I. Ostatní provozní náklady 5 27 20
VII. Převod provozních výnosů – – –
J. Převod provozních nákladů – – –
* Provozní hospodářský výsledek -4 071 13 798 28 836
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 1 900 – 240
K. Prodané cenné papíry a vklady 1 900 – 240
IX. Výnosy z finančních investic 19 299 15 750 15 000
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 19 299 15 750 15 000
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů – – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic – – –
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku – – –
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 1 42
L. Tvorba rezerv na finanční náklady – 1 42
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů – – –
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 1 000 – –
XIII. Výnosové úroky 167 255 468
N. Nákladové úroky 5 040 6 449 19 098
XIV. Ostatní finanční výnosy 3 10 13
O. Ostatní finanční náklady 1 355 1 001 874
XV. Převod finančních výnosů – – –
P. Převod finančních nákladů – – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací 12 075 8 606 -4 533
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 414 2 784 2 917
R.1. – splatná 13 1 816 2 114
R.2. – odložená 401 968 803
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 7 590 19 620 21 386
XVI. Mimořádné výnosy 157 124 163
S. Mimořádné náklady 20 24 –
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – 35 57
T.1. – splatná – 35 57
T.2. – odložená – – –
* Mimořádný hospodářský výsledek 137 65 106
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 7 727 19 685 21 492

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 8 141 22 504 24 466

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF a.s.
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2000 1999 1998
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 9 248 7 391 419
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním -4 071 13 798 28 836
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 4 563 6 936 8 915
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 7 118 5 110 4 315
A.1.2. Změna stavu: -2 291 1 865 4 587
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku – – –
A.1.2.2. rezerv – – –
A.1.2.3. časového rozlišení -2 291 1 865 4 587
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -264 -39 13
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního

kapitálu a mimořádnými položkami 492 20 734 37 751
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -6 254 -8 097 -95 024
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -11 741 -26 -2 717
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 5 487 -8 071 -92 307
A.2.3. Změna stavu zásob – – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků – – –
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami -5 762 12 637 -57 273
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -5 040 -6 449 -19 098
A.4. Přijaté úroky 167 255 468
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -13 -1 851 -2 171
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 137 123 163
A.7. Zisk(+) Ztráta(–) z prodeje cenných papírů a vkladů – – –
A.8. Ostatní položky finanční povahy -1 352 -991 14 139
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -11 863 3 724 -63 772

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv -13 810 -17 699 -20 113
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku -6 020 -5 441 -12 170
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku -1 648 -1 279 -7 793
B.1.3. Nabytí finančních investic -6 142 -10 979 -150
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 2 577 82 857
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku 677 82 857
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 1 900 – –
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -11 233 -17 617 -19 256

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků – – –
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky – – 90 000
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – – 90 000
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů – – –
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně – – –
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 19 299 15 750 –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 19 299 15 750 90 000
F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků -3 797 1 857 6 972
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 5 451 9 248 7 391

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF a.s.



1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

PPF a.s. („společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 18. listopadu 1996 podle zákona 

č. 513/91 Sb. a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 13. ledna 1997. Hlavní aktivitou společnosti je koordi-

nace aktivit a činností v rámci holdingového uspořádání skupiny PPF. 

Vlastníci společnosti

Vlastníkem s kvalifikovanou většinou je Ing. Petr Kellner.

Sídlo společnosti

PPF a.s.

Na Pankráci 121

140 21 Praha 4

Česká republika

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2000

Členové představenstva Členové dozorčích orgánů

Ing. Petr Kellner JUDr. František Tlustoš

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA Ing. Martin Dindoš

Milan Maděryč Mgr. Lenka Šafránková

Ing. Štěpán Popovič, CSc.

Organizační struktura

Hlavní aktivity společnosti jsou řízeny představenstvem a vedením společnosti.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Hmotný a nehmotný investiční majetek

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně do 40 tis. Kč a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je 

účtován do nákladů v měsíci jejich pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Stroje a přístroje rovnoměrné 4 roky

Automobily rovnoměrné 4 roky

Inventář rovnoměrné 6 let

Software rovnoměrné 4 roky

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

PPF a.s.
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2. Zásadní účetní postupy používané společností (pokračování)

(b) Dlouhodobé finanční investice

Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. Je-li hodnota těchto investic trvale

nižší než tato cena, je jejich účetní hodnota snížena na cenu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty 

těchto investic se tvoří opravná položka.

Ostatní investiční cenné papíry jsou oceněny v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku

v případě přechodného snížení hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních 

investic.

(c) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku 

v případě přechodného snížení hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého 

finančního majetku.

(d) Stanovení opravných položek 

Společnost tvoří opravné položky brutto způsobem, tj. opravné položky z minulého účetního období se účtují 

do výnosů a tvorba opravných položek k jednotlivým aktivům je k rozvahovému dni zahrnována do nákladů.

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti

svých zákazníků. 

Cenné papíry a ostatní finanční investice

Společnost tvoří opravnou položku jak na finanční investice, tak na krátkodobý finanční majetek, a to ve výši 

rozdílu mezi účetní hodnotou a tržní cenou nebo hodnotou podílu na vlastním jmění v případě, kdy tržní cena

nemůže být určena. Tržní cena je cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni 

účetního období, případně cena stanovená kvalifikovaným odhadem.

(e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných

kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle ofi-

ciálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se

tvoří rezerva.

(f) Pronájmy

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání

pronájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně.

PPF a.s.



2. Zásadní účetní postupy používané společností (pokračování)

(g) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje

daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky

za minulá období.

Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku s po-

užitím očekávané daňové platné pro následující období. 

3. Investiční majetek

(a) Nehmotný investiční majetek

Software Ocenitelná Celkem
práva

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 8 457 – 8 457

Přírůstky 497 742 1 239

Úbytky – – –

Přeúčtování – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 8 954 742 9 696

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 2 130 – 2 130

Odpisy 2 120 72 2 192

Opravky k úbytkům – – –

Přeúčtování – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 4 251 72 4 323

Zůstatková hodnota 1. 1. 2000 6 327 – 6 327

Zůstatková hodnota 31. 12. 2000 4 703 670 5 373

PPF a.s.
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(b) Hmotný investiční majetek

Umělecká Stroje, Dopravní Inventář Celkem
díla přístroje prostředky

a sbírky a zařízení

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 47 5 975 7 916 416 14 354

Přírůstky – 2 897 2 754 – 5 651

Úbytky – -183 -505 – -688

Přeúčtování – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 47 8 689 10 165 416 19 317

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 2 002 2 273 43 4 318

Odpisy – 1 698 2 384 66 4 148

Oprávky k úbytkům – -35 -241 – -276

Přeúčtování – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 – 3 665 4 416 109 8 190

Zůstatková hodnota 1. 1. 2000 47 3 973 5 643 373 10 036

Zůstatková hodnota 31. 12. 2000 47 5 024 5 749 307 11 127

4. Drobný hmotný a nehmotný majetek

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a), účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek

do nákladů v měsíci jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného

majetku, který je ještě v používání, je následující:

Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Drobný hmotný majetek 2 551 2 229

Drobný nehmotný majetek (software) 929 520

Celkem 3 480 2 749

Přírůstky drobného hmotného majetku plně odepsané do nákladů v roce 2000 činily 369 tis. Kč (1999 – 339 tis. Kč),

úbytky drobného hmotného majetku činily 47 tis. Kč (1999 – 46 tis. Kč). Přírůstky drobného nehmotného majet-

ku v roce 2000 činily 409 tis. Kč (1999 – 143 tis. Kč), úbytky drobného nehmotného majetku činily 0 Kč 

(1999 – 33 tis. Kč).

PPF a.s.



5. Investice

Finanční investice

Vlastnický Cena
podíl pořízení

(tis. Kč)

PPF Servis a.s. 100,00 % 1 382 214

PPF burzovní společnost a.s. 100,00 % 23 145 000

PPF majetková a.s. 100,00 % 317 500

PPF investiční společnost a.s. 79,75 % 562 300 000

PPF Financial Services Ltd. 100,00 % 2 634 249

PPF (Cyprus) Ltd. 100,00 % 2 813 115

Home Net a.s. 100,00 % 1 000 000

ELINE a.s. 100,00 % 1 000 000

Public Picture & Marketing a.s. 70 % 700 000

WFOE ZH S.A. 50 % 3 542 000

Celkem 598 834 078

K finanční investici ve společnosti PPF investiční společnost a.s. je vytvořena opravná položka ve výši 

50 000 tis. Kč (1999 – 50 000 tis. Kč).K finanční investici ve společnosti ELINE a.s. je vytvořena opravná položka

1 000 tis. Kč (1999 – 0 Kč).

V roce 2000 měla společnost z dlouhodobých finančních investic výnos ve výši 19 299 tis. Kč z titulu přijatých 

dividend, z toho 17 000 tis. z PPF majetková a.s., 1 491 tis. Kč z PPF investiční společnosti a.s. a 808 tis. Kč 

z PPF Servis a.s.

6. Pohledávky a závazky z obchodního styku

(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 8 963 tis. Kč (1999 – 2 927 tis. Kč)

(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 15 620 tis. Kč (1999 – 9 436 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem

společnosti je platit závazky v den splatnosti obdržené faktury, a proto neexistují takové, jejichž doba po splat-

nosti by byla delší než 180 dní.

PPF a.s.
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7. Základní jmění

V roce 2000 nedošlo ke změně základního jmění, jehož výše činí 420 000 tis. Kč. Základní jmění je tvořeno 100 ks

akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč, 9 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

a 41 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč. 

8. Vlastní jmění

(a) Přehled pohybů vlastního jmění

Základní Emisní Zisk Neuhrazená Nerozdělený Zákonný Celkem
jmění ážio běžného ztráta zisk rezervní

období fond

Zůstatek k 1. 1. 2000 420 000 70 000 19 685 -34 309 – 4 298 479 674

Příděly fondům – – -985 – – 985 –

Krytí ztráty minulých let – -34 309 – 34 309 – – –

Převod do nerozd. zisku – – -18 700 – 18 700 – –

Zisk za rok 2000 – – 7 727 – – – 7 727

Zůstatek 31. 12. 2000 420 000 35 691 7 727 – 18 700 5 283 487 401

(b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Valná hromada společnosti rozhodne o rozdělení zisku za rok 2000, které bude provedeno v souladu se stanova-

mi společnosti a právními předpisy.

PPF a.s.



9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2000 a 1999:

2000 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 35 15 701 5 491 330

Vedoucí pracovníci 10 12 154 4 254 94

Celkem 45 27 855 9 745 424

1999 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 29 12 293 4 300 163

Vedoucí pracovníci 7 8 813 3 086 39

Celkem 36 21 106 7 386 202

10. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 6, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se

vztahů k podnikům ve skupině.

Pohledávky k 31. 12. Závazky k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

PPF burzovní společnost a.s. 550 1 129 72

PPF majetková a.s. 480 260 – –

PPF investiční společnost a.s. 416 360 – 7

PPF Capital Management a.s. 69 15 184 159

PPF investiční holding a.s. 20 1 – –

Public Picture & Marketing a.s. 553 – – –

CM–CREDIT a.s. 328 217 – –

Českomoravská investorská a.s. 6 – – –

Celkem 2 422 854 313 238

PPF a.s.
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(b) Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé Splaceno Dlouhodobé Nákladové
závazky během závazky úroky

k 31. 12. 1999 2000 k 31. 12. 2000 v roce 2000

Real a.s. 70 900 – 70 900 4 963

Celkem 70 900 – 70 900 4 963

Jedná se o postoupený závazek vyplývající z nákupu akcií PPF investiční společnost a.s. Závazek je úročen sazbou

ve výši 1,4 násobku diskontní sazby zveřejňované ČNB. Konečná splatnost závazku je 31. prosince 2002.

(c) Tržby a nákupy 

Tržby k 31. 12. Nákupy k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

PPF burzovní společnost a.s. 12 588 17 239 – –

PPF majetková a.s. 13 027 16 067 – –

PPF investiční společnost a.s. 13 683 13 799 31 6 848

PPF Capital Management a.s. 11 109 12 174 – –

CM–CREDIT a.s. 6 214 5 483 – –

PPF investiční holding a.s. 3 260 3 275 – –

Public Picture & Marketing a.s. 778 – 600 –

Českomoravská investorská a.s. 45 – 25 –

Celkem 60 704 68 037 656 6 848

(d) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V letech 2000 a 1999 neobdrželi členové představenstva a dozorčí rady žádné odměny a ani jim nebyla poskyt-

nuta žádná půjčka.

PPF a.s.



11. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 2000 činí 13 tis. Kč (1999 – 1 851 tis. Kč) a představuje 13 tis. Kč 

z titulu zpřesnění daně za rok 1999. 

(b) Odložená

Přehled pohybů dočasných rozdílů vyplývajících ze rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního

majetku je uveden v následující tabulce:

Nehmotný Hmotný Celkem Daňová Odložená
investiční investiční sazba daň
majetek majetek

Zůstatek k 1. 1. 2000 3 013 2 706 5 719 31 % 1 773

Změna v roce 2000 265 1 029 1 294 31 % 401

Zůstatek k 31. 12. 2000 3 278 3 735 7 013 31 % 2 174

12. Pronájmy

Finanční

Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků následovně:

2000 Leasingové Zaplaceno Splatno Splatno
splátky k 31. 12. do 1 roku v násled.
celkem 2000 letech

Osobní vozy 8 324 3 135 2 786 2 403

Celkem 8 324 3 135 2 786 2 403

1999 Leasingové Zaplaceno Splatno Splatno
splátky k 31. 12. do 1 roku v násled.
celkem 2000 letech

Osobní vozy 5 986 2 041 1 894 2 051

Celkem 5 986 2 041 1 894 2 051

13. Významná následná událost

V lednu 2001 byl vypořádán převod akcií PPF burzovní společnosti a.s. na nového majitele.

PPF a.s.



Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF burzovní společnost a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 13. dubna 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF burzovní společnost a.s. k 31. prosinci 2000. Za účetní

závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní

závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že

provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF burzovní společnost a.s. k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem

o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF burzovní společnost a.s.
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2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 332 217 454 238 538 082

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –
B. Stálá aktiva 95 062 96 815 96 633
B.I. Nehmotný investiční majetek 1 159 300 513
B.I.1. Zřizovací výdaje – – –
2. Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – – –
3. Software 428 300 513
4. Ocenitelná práva 731 – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – – –
6. Nedokončené nehmotné investice – – –
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – – –
B.II. Hmotný investiční majetek 2 261 3 279 3 277
B.II.1. Pozemky – – –
2. Budovy, haly a stavby – – –
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 261 2 751 3 277
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – – –
6. Jiný hmotný investiční majetek – – –
7. Nedokončené hmotné investice – 528 –
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek – – –
9. Opravná položka k nabytému majetku – – –
B.III. Finanční investice 91 642 93 236 92 843
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 91 607 91 607 91 607
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem – – –
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 35 1 629 1 236
4. Půjčky podnikům ve skupině – – –
5. Jiné finanční investice – – –
C. Oběžná aktiva 235 966 357 146 441 194
C.I. Zásoby – – –
C.I.1. Materiál – – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – – –
3. Výrobky – – –
4. Zvířata – – –
5. Zboží – – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky – – 13 099
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku – – 13 099
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
5. Jiné pohledávky – – –
C.III. Krátkodobé pohledávky 54 890 216 597 10 950
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 39 506 69 124 10 755
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Sociální zabezpečení – – –
4. Stát – daňové pohledávky 12 678 – –
5. Stát – odložená daňová pohledávka – – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
8. Jiné pohledávky 2 706 147 473 195
C.IV. Finanční majetek 181 076 140 549 417 145
C.IV.1. Peníze 129 48 17
2. Účty v bankách 150 259 91 969 367 738
3. Krátkodobý finanční majetek 30 688 48 532 49 390
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 1 189 277 255
D.I. Časové rozlišení 909 277 255
D.I.1. Náklady příštích období 275 218 255
2. Příjmy příštích období 337 30 –
3. Kurzové rozdíly aktivní 297 29 –
D.II. Dohadné účty aktivní 280 – –

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF burzovní společnost a.s.
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2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 332 217 454 238 538 082

A. Vlastní jmění 269 672 247 435 177 333
A.I. Základní jmění 55 000 55 000 55 000
A.I.1. Základní jmění zapsané v OR 55 000 55 000 55 000
2. Vlastní akcie – – –
A.II. Kapitálové fondy 60 500 60 500 60 500
A.II.1. Emisní ážio 60 500 60 500 60 500
2. Ostatní kapitálové fondy – – –
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku – – –
A.III. Fondy ze zisku 11 000 11 000 11 000
A.III.1. Zákonný rezervní fond 11 000 11 000 11 000
2. Nedělitelný fond – – –
3. Statutární a ostatní fondy – – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let 120 936 29 832 6 721
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 120 936 29 832 6 721
2. Neuhrazená ztráta minulých let – – –
A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/–) 22 236 91 103 44 112
B. Cizí zdroje 60 956 202 314 359 863
B.I. Rezervy – – –
B.I.1. Rezervy zákonné – – –
2. Rezervy na kurzové ztráty – – –
3. Ostatní rezervy – – –
B.II. Dlouhodobé závazky – – –
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – – –
4. Emitované dluhopisy – – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – – –
6. Jiné dlouhodobé závazky – – –
B.III. Krátkodobé závazky 60 956 202 314 359 863
B.III.1. Závazky z obchodního styku 44 034 166 379 322 746
2. Závazky ke společníkům a sdružení – – –
3. Závazky k zaměstnancům 575 478 270
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 371 351 538
5. Stát – daňové závazky a dotace 159 34 645 9 006
6. Odložený daňový závazek 450 461 100
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
9. Jiné závazky 15 367 – 27 203
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – – –
2. Běžné bankovní úvěry – – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 1 589 4 489 886
C.I. Časové rozlišení 586 3 211 621
C.I.1. Výdaje příštích období 487 3 200 621
2. Výnosy příštích období – – –
3. Kurzové rozdíly pasivní 99 11 –
C.II. Dohadné účty pasivní 1 003 1 278 265

PPF burzovní společnost a.s.



2000 1999 1998
I. Tržby za prodej zboží – – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – – –
+ Obchodní marže – – –
II. Výkony 130 589 181 892 55 694
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 130 589 181 892 55 694
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – – –
II.3. Aktivace – – –
B. Výkonová spotřeba 51 859 48 119 35 477
B.1. Spotřeba materiálu a energie 780 549 618
B.2. Služby 51 079 47 570 34 859
+ Přidaná hodnota 78 730 133 773 20 217
C. Osobní náklady 14 769 14 751 12 009
C.1. Mzdové náklady 10 711 10 757 8 719
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení 3 749 3 763 3 046
C.4. Sociální náklady 309 231 244
D. Daně a poplatky 12 13 2
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 1 797 1 628 1 716
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 90 45 251
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 407 31 558
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů – – 14 350
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 5 971 – –
VI. Ostatní provozní výnosy 129 32 411
I. Ostatní provozní náklady 3 016 2 258 1 742
VII. Převod provozních výnosů – – –
J. Převod provozních nákladů – – –
* Provozní hospodářský výsledek 52 977 115 169 19 202
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 2 787 653 1 873 674 1 917 361
K. Prodané cenné papíry a vklady 2 789 039 1 852 053 1 900 150
IX. Výnosy z finančních investic – 1 –
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině – – –
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů – – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic – 1 –
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71 1 1
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů – – –
L. Tvorba rezerv na finanční náklady – – –
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů – 171 1 734
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 9 431 892 965
XIII. Výnosové úroky 6 978 4 133 17 752
N. Nákladové úroky – – 11 333
XIV. Ostatní finanční výnosy 24 279 25 303 39 329
O. Ostatní finanční náklady 33 920 28 144 25 324
XV. Převod finančních výnosů – – –
P. Převod finančních nákladů – – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací -13 409 22 194 38 405
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 17 703 46 313 13 483
R.1. – splatná 17 714 45 952 13 383
R.2. – odložená -11 361 100
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 21 865 91 050 44 124
XVI. Mimořádné výnosy 371 53 2
S. Mimořádné náklady – – 14
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – – –
T.1. – splatná – – –
T.2. – odložená – – –
* Mimořádný hospodářský výsledek 371 53 -12
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 22 236 91 103 44 112

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 39 939 137 416 57 595

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF burzovní společnost a.s.
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2000 1999 1998
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 92 017 367 755 583 842
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 52 977 115 169 19 202
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 4 273 5 177 5 549
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 1 797 1 628 1 716
A.1.2. Změna stavu: 2 159 3 581 8 631
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku – – –
A.1.2.2. rezerv a opravných položek 5 971 – –
A.1.2.3. časového rozlišení -3 812 3 581 8 631
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv 317 -32 307
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami 57 250 120 346 24 751
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 22 802 -350 492 -264 725
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 155 736 -192 548 196 233
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -141 347 -157 910 -435 197
A.2.3. Změna stavu zásob – – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků 8 413 -34 -25 761
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami 80 052 -230 146 -239 974
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků – – -11 333
A.4. Přijaté úroky 6 978 4 133 17 752
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -17 714 -45 952 -13 483
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 371 53 -12
A.7 Zisk(–) ztráta(+) z prodeje cenných papírů a vkladů -2 448 – 17 211
A.8. Ostatní finanční příjmy a výdaje -9 641 18 782 14 791
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 57 598 -253 130 -215 048

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv -48 965 -3 517 -891 122
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku -964 -1 288 -1 043
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku -1 081 -160 -300
B.1.3. Nabytí finančních investic -46 920 -2 069 -889 779
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 49 667 1 907 902 083
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku 90 45 251
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 49 577 1 862 901 832
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 702 -1 610 10 961

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků – – –
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky – -21 000 -12 000
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – – –
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění 

a další vklady peněžních prostředků akcionářů – – –
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně – -21 000 -12 000
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 71 2 –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 71 -20 998 -12 000
F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků 58 371 -275 738 -216 087
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 150 388 92 017 367 755

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF burzovní společnost a.s.



1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

PPF burzovní společnost a.s. (dále jen společnost) byla zapsána do obchodního rejstříku 23. prosince 1993.

Licence pro obchodování s cennými papíry jí byla vydána 18. února 1994. Hlavní aktivitou společnosti je obcho-

dování s cennými papíry na vlastní účet a na účet klienta, zprostředkování transakcí s cennými papíry, konzultační

služby a řízení portfolia.

Vlastníci společnosti

K 31. prosinci 2000 bylo 100 % akcií společnosti v majetku PPF a.s. Na základě Smlouvy o převodu akcií ze dne

21. 12. 2000 byl dne 29. 1. 2001 proveden rubopis 100 % akcií na společnost Pro Per Faect N.V., se sídlem

v Nizozemí, Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.

Sídlo společnosti

PPF burzovní společnost a.s.

Na Pankráci 121

Praha 4

Česká republika

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2000

Členové představenstva Členové dozorčích orgánů

Ing. Marcel Dostal Ing. Vladimír Čech

Bohuslav Samec Ing. Martin Pavlík

Ing. Vladimír Dvořák

Ing. Jan Blaško odstoupil dne 17. května 2000 z představenstva společnosti, tato skutečnost zatím nebyla za-

psána do obchodního rejstříku.

Organizační struktura

Společnost řídí představenstvo a vedoucí pracovníci společnosti.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Východiska pro přípravu účetní závěrky

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými

nařízeními a vyhláškami platnými pro Českou republiku. Závěrka byla zpracována na principech účtování v histo-

rických cenách a principech časového rozlišení nákladů a výnosů.

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

PPF burzovní společnost a.s.
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(b) Hmotný a nehmotný investiční majetek

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně do 40 000 Kč, drobný hmotný investiční majetek a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 

60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl dán do používání.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Metoda Doba odpisování

Stroje a přístroje Lineární 4 roky

Software Lineární 4 roky

Ocenitelná práva Lineární 5 let

Zařízení Lineární 6 – 15 let

Inventář Lineární 12 – 15 let

(c) Finanční investice

Finanční investice jsou účtovány v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří

opravná položka. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.

Pro stanovení cen pořízení finančních investic při prodeji používala společnost metodu vážených aritmetických

průměrů.

(d) Stanovení opravných položek:

Cenné papíry

Společnost tvoří opravnou položku na finanční investice, u kterých je tržní cena k datu závěrky nižší než cena po-

řízení v účetnictví. Opravná položka se tvoří ve výši rozdílu tržní ceny a účetní hodnoty.

Tržní cena finančních investic (cenných papírů) je stanovena následujícím způsobem:

1. Veřejně obchodovatelné cenné papíry (CP) obchodované na tuzemském veřejném trhu se ohodnotí kurzem vy-

hlášeným Burzou cenných papírů Praha (BCPP) v den ocenění. Pokud v den výpočtu hodnoty nebylo s cenným

papírem na BCPP obchodováno, je podkladem pro výpočet hodnoty cenného papíru jeho poslední kurz vyhlá-

šený BCPP v období předcházejících 30 dnů před dnem výpočtu hodnoty, pokud byl v tomto období CP obcho-

dován. Nebyl-li CP v tomto období obchodován na BCPP, ocení se posledním kurzem vyhlášeným RMS v tomto

období. 

2. Veřejně obchodovatelné CP neobchodované na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelné CP se oceňují podí-

lem, v jehož čitateli je vlastní jmění příslušné společnosti podle účetní závěrky za předchozí účetní období a ve

jmenovateli počet vydaných CP, převedený na shodnou emisní hodnotu.

3. Ve výjimečných případech u CP, které tvoří nevýznamnou část hodnoty portfolia a pokud by náklady na zjištění

údajů podle odstavce 2. neúměrně přesáhly užitek z těchto informací, přiřadí se těmto CP nulová hodnota.

PPF burzovní společnost a.s.



4. Stejný postup uvedený v bodu 1 je použit pro veřejně obchodované dluhopisy s tím, že se k tržní ceně pláště

připočte alikvotní úrok vypočtený ke dni ocenění.

5. Veřejně obchodovatelné dluhopisy neobchodované na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelné dluhopisy se 

ocení jmenovitou hodnotou se zahrnutím alikvotních úroků ke dni ocenění.

6. Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahranič-

ním veřejném trhu, se používá kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu.

Společnost při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používá

systém Bloomberg.

(e) Daně

Přijaté úroky z termínovaných vkladů, dluhopisů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 15 % u zdroje.

Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 15 % u zdroje.

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje

daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky

za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou investičního majetku

s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

(f) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB.V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných

kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.

Kurzová rizika vyplývající z držby cizoměnových aktiv jsou částečně kryta zajišťovacími instrumenty (termínovými

kontrakty). Na nerealizované kurzové ztráty z těchto kontraktů k datu účetní závěrky je vytvářena rezerva na 

kurzové ztráty.

(g) Soudní spory

O probíhajících soudních sporech společnost účtuje v podrozvaze. Rezervy na soudní spory se tvoří jen v případě,

že je pravděpodobné, že dojde k finančnímu plnění z těchto soudních sporů.

PPF burzovní společnost a.s.
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3. Investiční majetek

(a) Nehmotný investiční majetek

(v tis. Kč) Ocenitelná práva Software Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 1 471 1 471

Přírůstky 743 338 1 081

Úbytky – – –

Přeúčtování – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 743 1 809 2 552

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 1 171 1 171

Odpisy 12 210 222

Oprávky k úbytkům – – –

Přeúčtování – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 12 1 381 1 393

Zůstatková hodnota 1. 1. 2000 – 300 300

Zůstatková hodnota 31. 12. 2000 731 428 1 159

(b) Hmotný investiční majetek

(v tis. Kč) Nedokončené Stroje, Dopravní Inventář Ostatní Celkem
hmotné přístroje prostředky HIM

investice a zařízení

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 528 3 053 2 253 101 512 6 447

Přírůstky – 246 565 – 153 964

Úbytky – -49 -528 – – -577

Přeúčtování -528 – 528 – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 – 3 250 2 818 101 665 6 834

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 1 580 1 096 18 474 3 168

Odpisy – 668 744 7 156 1 575

Oprávky k úbytkům – -49 -121 – – -170

Přeúčtování – – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 – 2 199 1 719 25 630 4 573

Zůstatková hodnota 1. 1. 2000 528 1 473 1 157 83 38 3 279

Zůstatková hodnota 31. 12. 2000 – 1 051 1 099 76 35 2 261
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4. Přehled o výnosech plynoucích z finančních investic

(v tis. Kč) 2000 1999

Přijaté dividendy 71 1

Úrokové výnosy z termínovaných vkladů 6 158 700

Úrokové výnosy z účtů u bank 775 1 489

Ostatní úrokové výnosy 45 1 943

Celkem 7 049 4 133

5. Investiční cenné papíry podle jednotlivých emitentů

(a) Majetkové cenné papíry – české akcie

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní hodnota
na ks (Kč) (Kč)

Bukovecké papírny a.s. 3 144,54 434 

COTTEX, a.s.  3 187,50 562 

SLEZAN a.s. 1 607,86 608 

Výtahy ČSFR a.s 2 1 000,00 2 000 

Mezisoučet 3 604 

(b) Majetkové cenné papíry – zatímní listy

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní hodnota
na ks (Kč) (Kč)

Velkomoravská banka a.s. 1 20 000,00 20 000 

K majetkovým cenným papírům – českým akciím uvedených v bodech 5(a) byla vytvořena opravná položka 4 tis. Kč.

(c) Majetkové cenné papíry – slovenské akcie

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní hodnota Tržní cena Celková tržní
na ks (Kč) (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

Slovenská poisťovna a.s. 20 793,04 15 861 781,09 15 622 

PPF burzovní společnost a.s.
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(d) Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní hodnota
na ks (Kč) (Kč)

PPF Capital Management a.s.* 107 000 856,14 91 606 984

* jedná se o neobchodovatelný cenný papír

Celková účetní hodnota majetkových cenných papírů je 91 646 tis. Kč.

Všechny majetkové cenné papíry – akcie v portfoliu společnosti mají nominální hodnotu  1 000 Kč.

Společnost vlastní 107 000 akcií PPF Capital Management a.s. o nominální hodnotě 1 000 Kč za akcii. Tyto akcie

představují 60 % vydaných akcií PPF Capital Management a.s. Vlastní jmění k 31. prosinci 2000 a.s. PPF Capital

Management činí 209 542 tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2000 činí 3 510 tis. Kč.

6. Krátkodobý finanční majetek

(a) Majetkové cenné papíry – akcie

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní hodnota Tržní cena Celková tržní
na ks (Kč) (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

Česká pojišťovna a.s. 6 060 2 622,41 15 891 800 2 130,00 12 907 800 

CHEMAPOL a.s. 1 318,10 318 0,00 0 

Lázně Teplice v Čechách a.s. 1 157 207,59 240 179 163,11 188 718

Kablo a.s. 14 604 521,31 7 613 178 556 8 119 824

Mezisoučet 23 745 475 21 216 342

(b) Majetkové cenné papíry – zahraniční akcie

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní hodnota Tržní cena Celková tržní
na ks (Kč) (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

Applix Inc. 4 000 88,62 354 497 94,53 378 130 

Central Europea 5 825 421,97 2 457 975 11,82 68 831 

Česká pojišťovna a.s. 705 2 666,84 1 880 122 2 386,12 1 682 215 

Erste Bank 2 100 1 648,18 3 461 172 1 684,32 3 537 072 

Charter Communication 3 000 668,82 2 006 452 857,88 2 573 647 

Chordiant Software 3 000 1 221,83 3 665 498 112,26 336 772 

JDS Uniph. Corp. 250 2 457,85 614 461 1 576,33 394 082 

Mediacom Comm. 1 000 743,26 743 262 649,91 649 911 

Microsoft 500 3 594,60 1 797 299 1 640,14 820 069 

Onvia.com 1 600 879,69 1 407 510 31,90 51 048 

Ticket Com Inc. 5 000 10,64 53 184 10,63 53 175 

Mezisoučet 18 441 432 10 544 952 
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(c) Majetkové cenné papíry – podílové listy

Emitent Počet podíl. Cena pořízení Účetní Tržní cena Celková tržní
listů na ks (Kč) hodnota (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

PPF otevřený podíl fond SMÍŠENÝ 100 1 037,49 103 749 1 000,00 100 000 

Celkem majetkové cenné papíry 42 290 673 31 861 294 

K výše uvedeným cenným papírům byla vytvořena opravná položka 11 603 tis. Kč.

7. Pohledávky a závazky

a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 39 506 tis. Kč (1999 – 69 124 tis. Kč). Všechny pohledávky jsou ve

lhůtě splatnosti. Společnost nevytvořila žádné opravné položky.

(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 44 034 tis. Kč (1999 – 166 379 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem

společnosti je platit závazky 14 dnů po obdržení faktury. Splatnost ostatních závazků vyplývá z uzavřených smluv.

8. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině

Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 7, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající

se vztahů k podnikům ve skupině.

(v tis. Kč) Pohledávky k 31. 12. Závazky k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

PPF investiční společnost a.s. – – 6 571 851

PPF otevřený podílový fond SMÍŠENÝ – 3 – –

PPF Cyprus Ltd. 263 – 20 958 –

PPF investiční holding a.s. – – – 30

Home Net a.s. 6 571 – – –

PPF a.s. 129 72 549 1

PPF Capital Management a.s. – – 336 –

PPF Financial Services Ltd. – – 78 –

CM–CREDIT a.s. – 714 – –

PPF Consulting a.s. – 14 311 – 37

Celkem 6 963 15 100 28 492 919

PPF burzovní společnost a.s.
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9. Opravné položky

Opravné položky Opravné položky Opr. položky ke kr. Celkem
k fin. investicím k pohledávkám fin. majetku

Zůstatek k 1. 1. 2000 4 – 2 172 2 176

Tvorba – 5 971   9 431 15 402

Zúčtování – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 4 5 971 11 603 17 574

10. Základní jmění

Základní jmění k 31. prosinci 2000 činí 55 000 tis. Kč a je tvořeno 5 000 ks akcií na jméno v nominální hodnotě

1 000 Kč a 50 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000 000 Kč. Základní jmění je splaceno v plné výši.

Základní Emisní Celkem
jmění ažio

5 000 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000 Kč 5 000 – 5 000

50 akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000 000 Kč 50 000 60 500 110 500

Celkem  55 000 60 500 115 500

11. Vlastní jmění

(a) Přehled pohybů vlastního jmění

Základní Emisní Zisk Neroz- Zákonný Celkem
jmění ažio běžného dělený rezervní

období zisk fond

Zůstatek k 1. 1. 2000 55 000 60 500 91 103 29 833 11 000 247 436

Příděly fondům - - -91 103 91 103 - -

Zisk za rok 2000 - - 22 236 - - 22 236

Zůstatek k 31. 12. 2000 55 000 60 500 22 236 120 936 11 000 269 672

(b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

O rozdělení zisku roku 2000 rozhodne valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními

předpisy. Dne 13. 2. 2001 proběhla valná hromada, na které bylo rozhodnuto o výplatě dividend z nerozdělené-

ho zisku minulých let ve výši: 120 010 tis. Kč.
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12. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za roky 2000 a 1999:

2000 Počet Mzdové Soc. a zdrav. Sociální
zaměstnanců náklady pojištění náklady

Zaměstnanci 20 6 431 2 251 269

Vedoucí pracovníci 3 4 280 1 498 40

Celkem 23 10 711 3 749 309

1999 Počet Mzdové Soc. a zdrav. Sociální
zaměstnanců náklady pojištění náklady

Zaměstnanci 17 5 973 2 088 196

Vedoucí pracovníci 3 4 784 1 675 35

Celkem 20 10 757 3 763 231

13. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V průběhu roků 2000 a 1999 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů vypláceny odměny a nebyly poskyt-

nuty půjčky.

14. Transakce se spjatými subjekty

(a) Obchody s cennými papíry

Během roku uzavřela společnost následující objemy obchodů s cennými papíry se spjatými subjekty za obvyklých

podmínek:

(v tis. Kč) Celkové Celkové
prodeje nákupy

PPF Consulting a.s. 6 256 7 124

PPF Cyprus Ltd. 72 083 –

PPF investiční holding a.s. 5 641 –

PPF Český podílový fond 71 734 42 356

PPF Moravskoslezský fond 35 754 20 398

PPF otevřený podílový fond SMÍŠENÝ 169 028 67 508

Celkem 360 496 137 386

Ostatní prodeje a nákupy cenných papírů ve skupině byly nevýznamné.

PPF burzovní společnost a.s.
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(b) Ostatní

Společnost nakoupila služby od PPF a.s. ve výši 13 234 tis. Kč (1999 – 17 239 tis. Kč).

Dále společnost nakoupila od PPF investiční společnost a.s. pohledávku za Home Net a.s. ve výši 6 571 tis Kč, na

kterou byla vytvořena opravná položka ve výši 5 971 tis. Kč. 

15. Zdanění

Daň z příjmů právnických osob za rok 2000 činila 17 714 tis. Kč (1999 – 45 952 tis. Kč).

Na základě rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku společnost zaúčtovala snížení

odložené daňového závazku ve výši 11 tis. Kč (1999 – zvýšení 361 tis. Kč). 

16. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak,

že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž oce-

nění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních

prostředků je ke konci účetního období následující:

Zůstatek k 31. 12.
2000 1999

Peníze 129 48

Účty v bankách 150 259 91 969

Celkem 150 388 92 017

PPF burzovní společnost a.s.



17. Soudní spory

Společnost podala dne 22. června 2000 žalobu na zaplacení částky 385 630 tis. Kč jako saldo ze vzájemných ob-

chodů proti právnické osobě („subjekt A"). Soud dne 9. února 2001 připustil přistoupení další právnické osoby

(„subjekt B") do řízení na pozici žalovaného a dosavadnímu žalovanému přisoudil roli ručitele. 

Subjekt A podal dne 12. května 2000 žalobu na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 1 623 105 tis. Kč proti

společnosti. PPF burzovní společnost a.s. navrhuje zamítnutí žaloby s tím, že pohledávka žalobce zanikla v celém

rozsahu v důsledku započtení, neboť PPF burzovní společnost a.s. započetla proti této pohledávce část své pohle-

dávky ve výši rovnající se žalované částce. Navíc PPF burzovní společnost a.s. v tomto řízení podala proti žalobci

svůj protinávrh na zaplacení částky 369 412 tis. Kč, jako pohledávky z titulu zbytku uplatnění smluvní pokuty. 

Ve věci nebylo dosud jednáno. 

Společnost podala dne 4. září 2000 žalobu na zaplacení 1 000 000 tis. Kč proti subjektu A z titulu porušení

smluvní povinnosti zaplatit saldo ze vzájemných aktivit. Ve věci nebylo dosud jednáno. 

18. Možné budoucí závazky

České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu

v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe

nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.

19. Následné události

Společnost podala dne 9. března 2001 žalobu na zaplacení 1 506 983 tis. Kč proti právnické osobě (subjekt C),

a to jednak z titulu smluvní pokuty a dále z titulu náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

PPF burzovní společnost a.s.
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF investiční společnost a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 16. března 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF investiční společnost a.s. k 31. prosinci 2000. Za účetní

závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní

závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že

provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF investiční společnost a.s. k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se záko-

nem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF investiční společnost a.s.
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2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 44 492 29 435 23 637

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –
B. Stálá aktiva 2 282 2 724 9 229
B.I. Nehmotný investiční majetek – – –
B.I.1. Zřizovací výdaje – – –
2. Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – – –
3. Software – – –
4. Ocenitelná práva – – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – – –
6. Nedokončené nehmotné investice – – –
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – – –
B.II. Hmotný investiční majetek 2 282 2 624 2 695
B.II.1. Pozemky – – –
2. Budovy, haly a stavby 481 500 424
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 453 1 776 1 922
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – – –
6. Jiný hmotný investiční majetek 348 348 349
7. Nedokončené hmotné investice – – –
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek – – –
9. Opravná položka k nabytému majetku – – –
B.III. Finanční investice – 100 6 534
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem – – 6 334
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem – – –
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady – 100 200
4. Půjčky podnikům ve skupině – – –
5. Jiné finanční investice – – –
C. Oběžná aktiva 42 121 23 086 11 827
C.I. Zásoby – – –
C.I.1. Materiál – – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – – –
3. Výrobky – – –
4. Zvířata – – –
5. Zboží – – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky 100 – 1
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku – – 1
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
5. Jiné pohledávky 100 – –
C.III. Krátkodobé pohledávky 12 149 2 371 1 483
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 4 188 1 240 1 159
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Sociální zabezpečení – – –
4. Stát – daňové pohledávky 1 110 797 324
5. Stát – odložená daňová pohledávka – – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
8. Jiné pohledávky 6 851 334 –
C.IV. Finanční majetek 29 872 20 715 10 343
C.IV.1. Peníze 41 53 76
2. Účty v bankách 29 831 743 10 267
3. Krátkodobý finanční majetek – 19 919 –
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 89 3 625 2 581
D.I. Časové rozlišení 89 3 625 2 581
D.I.1. Náklady příštích období 81 85 135
2. Příjmy příštích období 8 3 540 2 444
3. Kurzové rozdíly aktivní – – 2
D.II. Dohadné účty aktivní – – –

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF investiční společnost a.s.
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2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 44 492 29 435 23 637

A. Vlastní jmění 36 246 26 032 20 883
A.I. Základní jmění 20 000 20 000 17 850
A.I.1. Základní jmění zapsané v OR 20 000 20 000 17 850
2. Vlastní akcie – – –
A.II. Kapitálové fondy -4 -4 -4
A.II.1. Emisní ážio – – –
2. Ostatní kapitálové fondy -4 -4 -4
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku – – –
A.III. Fondy ze zisku 3 793 3 643 3 643
A.III.1. Zákonný rezervní fond 3 793 3 643 3 643
2. Nedělitelný fond – – –
3. Statutární a ostatní fondy – – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let 43 -606 4 562
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 43 – 4 562
2. Neuhrazená ztráta minulých let – -606 –
A.V. Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/–) 12 414 2 999 -5 168
B. Cizí zdroje 8 110 2 012 2 551
B.I. Rezervy – – 2
B.I.1. Rezervy zákonné – – –
2. Rezervy na kurzové ztráty – – 2
3. Ostatní rezervy – – –
B.II. Dlouhodobé závazky – – –
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – – –
4. Emitované dluhopisy – – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – – –
6. Jiné dlouhodobé závazky – – –
B.III. Krátkodobé závazky 8 110 2 012 2 549
B.III.1. Závazky z obchodního styku 1 850 1 125 1 544
2. Závazky ke společníkům a sdružení – – –
3. Závazky k zaměstnancům 324 304 150
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 250 196 186
5. Stát – daňové závazky a dotace 5 443 89 357
6. Odložený daňový závazek 243 298 309
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
9. Jiné závazky – – 3
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – – –
2. Běžné bankovní úvěry – – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 136 1 391 203
C.I. Časové rozlišení 136 1 391 58
C.I.1. Výdaje příštích období 136 1 380 27
2. Výnosy příštích období – 11 –
3. Kurzové rozdíly pasivní – – 31
C.II. Dohadné účty pasivní – – 145

PPF investiční společnost a.s.



2000 1999 1998
I. Tržby za prodej zboží – – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – – –
+ Obchodní marže – – –
II. Výkony 44 892 33 790 31 555
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 44 892 33 790 31 555
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – – –
II.3. Aktivace – – –
B. Výkonová spotřeba 25 654 27 530 31 328
B.1. Spotřeba materiálu a energie 246 244 327
B.2. Služby 25 408 27 286 31 001
+ Přidaná hodnota 19 238 6 260 227
C. Osobní náklady 8 276 7 920 5 170
C.1. Mzdové náklady 6 058 5 832 3 805
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení 2 118 2 038 1 329
C.4. Sociální náklady 100 50 36
D. Daně a poplatky 14 10 2
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 800 763 675
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 1 492 311 8 215
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 7 299 10 910
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů – 50 3
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů – – –
VI. Ostatní provozní výnosy 11 640 5 719 3 889
I. Ostatní provozní náklady 7 938 342 201
VII. Převod provozních výnosů – – –
J. Převod provozních nákladů – – –
* Provozní hospodářský výsledek 15 335 3 006 -4 624
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 280 7 293 –
K. Prodané cenné papíry a vklady 100 6 854 –
IX. Výnosy z finančních investic 1 615 – –
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině – – –
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů 1 615 – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic – – –
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku – – –
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů – 2 –
L. Tvorba rezerv na finanční náklady – – 2
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů – – –
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů – – –
XIII. Výnosové úroky 1 073 780 3 426
N. Nákladové úroky – – –
XIV. Ostatní finanční výnosy – 1 2
O. Ostatní finanční náklady 389 372 331
XV. Převod finančních výnosů – – –
P. Převod finančních nákladů – – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací 2 479 850 3 095
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 4 363 870 3 681
R.1. – splatná 4 418 881 4 950
R.2. – odložená -55 -11 -1 269
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost  13 451 2 986 -5 210
XVI. Mimořádné výnosy 5 24 210
S. Mimořádné náklady 1 042 4 145
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – 7 23
T.1. – splatná – 7 23
T.2. – odložená – – –
* Mimořádný hospodářský výsledek -1 037 13 42
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 12 414 2 999 -5 168

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 16 777 3 876 -1 464

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF investiční společnost a.s.
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2000 1999 1998
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 20 715 10 343 8 724
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 15 335 3 006 -4 624
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 1 597 895 2 354
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 800 763 675
A.1.2. Změna stavu: 2 282 144 -1 016
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku – – –
A.1.2.2. rezerv – – –
A.1.2.3. časového rozlišení 2 282 144 -1 016
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -1 485 -12 2 695
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 

provozního kapitálu a mimořádnými položkami 16 932 3 901 -2 270
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -3 725 -1 413 3 621
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -9 878 -887 29 606
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 6 153 -526 -25 985
A.2.3. Změna stavu zásob – – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků – – –
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami 13 207 2 488 1 351
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků – – –
A.4. Přijaté úroky 1 073 780 3 426
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně 

za minulá období -4 418 -888 -4 973
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy -1 037 24 65
A.7. Zisk(+) Ztráta(–) z prodeje cenných papírů a vkladů – – –
A.8. Ostatní položky finanční povahy -389 -370 -329
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 8 436 2 034 -460

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv -466 -1 516 -5 836
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku -466 -986 -516
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku – -10 –
B.1.3. Nabytí finančních investic – -520 -5 320
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 772 7 604 8 215
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku 1 492 311 8 215
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 280 7 293 –
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 1 306 6 088 2 379

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků – – –
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -2 200 2 150 300
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – 2 150 –
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění 

a další vklady peněžních prostředků akcionářů – – –
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 

včetně zaplacené srážkové daně – tantiémy -2 200 – -300
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 1 615 100 –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -585 2 250 -300
F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků 9 157 10 372 1 619
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 29 872 20 715 10 343

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF investiční společnost a.s.



1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

PPF investiční společnost, a.s. („společnost") vznikla na základě zakladatelské smlouvy dne 2. září 1991.

Předmětem podnikání společnosti založené dle § 25 zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech bylo

shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem použití podle zákona č. 248/1992 Sb.

o investičních společnostech a investičních fondech. 

Předmět podnikání společnosti

– shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podni-

kání podle zákona č. 248/1992 Sb.

– shromažďování finančních prostředků prodejem podílových listů a vytváření z nich podílových fondů. Prostředky

takto získané používá ke koupi cenných papírů nebo k ukládání na zvláštním účtu u banky a spravuje svým jmé-

nem a na účet majitelů podílových listů. 

Vlastníci společnosti

PPF investiční společnost a.s. je vlastněna ze 79,75 % společností PPF a.s.

Sídlo společnosti

PPF investiční společnost a.s.

Na Pankráci 121

140 21 Praha 4

Česká republika

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2000

Členové představenstva Členové dozorčích orgánů

Ing. Pavel Veselý Ing. Radek Krůžela

Jan Robin Valdinger, LLB Ing. Alena Bernreiterová

Ing. Štefan Koštialik Ing. Petr Vidner

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

PPF investiční společnost a.s.
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2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Hmotný a nehmotný investiční majetek

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně do 40 tis. Kč a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze 

a je účtován do nákladů v roce jejich pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy rovnoměrné 30 let

Stroje a přístroje rovnoměrné 4 roky

Automobily rovnoměrné 4 roky

Inventář rovnoměrné 6 let

Software rovnoměrné 4 roky

(b) Dlouhodobé finanční investice

Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hod-

noty těchto investic se tvoří opravná položka.

Ostatní investiční cenné papíry jsou oceněny v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku

v případě přechodného snížení hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních 

investic.

(c) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku v přípa-

dě přechodného snížení hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finanční-

ho majetku.

(d) Stanovení opravných položek 

Společnost tvoří opravné položky brutto způsobem, tj. opravné položky z minulého účetního období se účtují do

výnosů a tvorba opravných položek k jednotlivým aktivům je k rozvahovému dni zahrnována do nákladů.

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti

svých zákazníků.

PPF investiční společnost a.s.



2. Zásadní účetní postupy používané společností (pokračování)

(e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných

kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.

(f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje

daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky

za minulá období.

Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku 

s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. 

3. Investiční majetek

(a) Nehmotný investiční majetek

Společnost k 31. prosinci 2000 nepořídila do svých aktiv žádný nehmotný investiční majetek v ceně nad 

60 tis. Kč.

(b Hmotný investiční majetek

Ostatní Stavby Stroje, Dopravní Inventář Celkem
majetek přístroje prostředky

a zařízení

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 348 938 1 603 1 220 2 143 6 252

Přírůstky – – 51 333 42 426

Úbytky – -388 -102 -252 – -742

Přeúčtování – – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 348 550 1 552 1 301 2 185 5 936

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 438 1313 537 1 340 3 628

Odpisy – 19 89 307 345 760

Oprávky k úbytkům – -388 -101 -245 – -734

Přeúčtování – – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 – 69 1 301 599 1 685 3 654

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2000 348 500 290 683 803 2 624

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2000 348 481 251 702 500 2 282

PPF investiční společnost a.s.
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4. Drobný hmotný a nehmotný majetek

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a), účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek

do nákladů v roce jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného

majetku, který je ještě v používání, je následující:

Zůstatek k 31. 12.
2000 1999

Drobný hmotný majetek 2 242 2 233

Drobný nehmotný majetek (software) 10 10

Celkem 2 252 2 243

V roce 2000 byl pořízen drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 40 tis. Kč a byl v plné částce zaúčtován do

odpisů.

5. Investice

Během roku 2000 byl prodán podíl ve společnosti DR.AG. spol. s r.o. (1999 – 100 tis. Kč). K 31. prosinci 2000

má společnost dlouhodobou půjčku ve společnosti WIKA s.r.o. v hodnotě 8 290 tis. Kč, na něž byla v předcho-

zích letech vytvořena 100% opravná položka.

6. Pohledávky a závazky z obchodního styku

(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 4 188 tis. Kč (1999 – 1 240 tis. Kč). V dlouhodobých pohledávkách

jsou i nadále soustředěny pohledávky za dlužníky v konkursním řízení (WIKA s.r.o. ve výši 14 099 tis. Kč

a Atelier SARA ve výši 3 000 tis. Kč), ke kterým jsou opravné položky ve výši 100 %.

(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 1 850 tis. Kč (1999 – 1 125 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem 

společnosti je platit závazky v den splatnosti faktury, a tudíž neexistují takové, jejichž doba po splatnosti by byla

delší než 180 dní.

PPF investiční společnost a.s.



7. Opravné položky

Opr. položky Opr. položky Celkem
k finančním k pohle-

investicím dávkám

Zůstatek k 1. 1. 2000 8 290 17 192 25 482

Tvorba – – –

Zúčtování – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 8 290 17 192 25 482

8. Základní jmění

Základní jmění

Zůstatek k 1. 1. 2000

383 akcií na majitele o nominální hodnotě 50 000 Kč 19 150

850 zaměstnaneckých akcií o nomin. hodnotě 1 000 Kč 850

Zůstatek k 31. 12. 2000 20 000

Dne 13. prosince 2000 schválila mimořádná valná hromada změnu 850 ks zaměstnaneckých akcií na kmenové

akcie a téže nominální hodnotě 1 000 Kč za akcii.

9. Vlastní jmění

Přehled pohybů vlastního jmění

Základní Zisk Neuhra- Neroz- Zákonný Ostatní Celkem
jmění běžného zená dělený rezervní kapitál.

období ztráta zisk fond fondy

Zůstatek k 1. 1. 2000 20 000 2 999 -606 – 3 643 -4 26 032

Rozdělení zisku – -799 606 43 150 – –

Dividendy – -2 200 – – – – -2 200

Zisk za rok 2000 – 12 414 – – – – 12 414

Zůstatek k 31. 12. 2000 20 000 12 414 – 43 3 793 -4 36 246

O rozdělení zisku za rok 2000 po splnění zákonných povinností (doplnění rezervního fondu) rozhodne valná 

hromada.

PPF investiční společnost a.s.
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10. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2000 a 1999:

2000 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. nákady

pojištění

Zaměstnanci 7 3 648 1 275 70

Vedoucí pracovníci 5 2 410 843 50 

Celkem 12 6 058 2 118 100

1999 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. nákady

pojištění

Zaměstnanci 7 2 019 706 32

Vedoucí pracovníci 4 3 813 1 332 18

Celkem 11 5 832 2 038 50

11. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 6, případně v účtech časového rozlišení, jsou obsaže-

ny i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

Pohledávky k 31. 12. Závazky k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

PPF a.s. – 7 388 360

PPF burzovní společnost a.s. 6 571 851 – –

PPF Český uzavřený podílový fond 2 136 2 103 – –

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond 1 224 974 – –

PPF otevřený podílový fond SMÍŠENÝ 482 463 – –

PPF CONSULTING a.s. – – 18 –

PPF (Cyprus) Ltd. 280 – – –

Celkem 10 693 4 398 406 360

PPF investiční společnost a.s.



(b) Tržby a nákupy služeb

Tržby k 31. 12. Závazky k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

PPF a.s. 774 6 848 13 350 14 058

PPF burzovní společnost a.s. 743 810 – –

PPF Český uzavřený podílový fond 27 037 21 808 – –

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond 12 644 10 219 – –

PPF otevřený podílový fond SMÍŠENÝ 5 212 1 763 – –

CM–CREDIT a.s. 3 607 3 451 – –

PPF CONSULTING a.s. – – 212 –

Celkem 50 017 44 899 13 562 14 058

12. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 2000 činí 4 418 tis. Kč (1999 – 888 tis. Kč) a obsahuje vratku daně za

minulé účetní období ve výši 356 tis. Kč.

(b) Odložená

Přehled pohybů dočasných rozdílů vyplývajících z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního

majetku je uveden v následující tabulce:
Nehmotný Hmotný Celkem Daňová Odložená
investiční investiční sazba daň
majetek majetek

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 963 963 31% 298

Změna v roce 2000 – -178 -178 31% -55

Zůstatek k 31. 2. 2000 – 785 785 31% 243

13. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak,

že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž oce-

nění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních

prostředků je ke konci účetního období následující:
Zůstatek k 31. 12.

2000 1999

Peníze 41 53

Účty v bankách 29 831 743

Krátkodobý finanční majetek – depositní směnka – 19 919
Celkem 29 872 20 715

PPF investiční společnost a.s.
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF investiční společnost a.s. 
Český uzavřený podílový fond

Na základě provedeného auditu jsme dne 16. března 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF investiční společnost a.s. Český uzavřený podílový fond

k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit 

na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, 

že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF investiční společnost a.s. Český uzavřený podílový fond k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření 

za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF Český uzavřený podílový fond



2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 1 224 885 1 270 933 1 007 496

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –
B. Stálá aktiva 197 214 222 904 271 009
B.I. Nehmotný investiční majetek – 1 368 6 839
B.I.1. Zřizovací výdaje – 1 368 6 839
2. Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – – –
3. Software – – –
4. Ocenitelná práva – – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – – –
6. Nedokončené nehmotné investice – – –
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – – –
B.II. Hmotný investiční majetek – – –
B.II.1. Pozemky – – –
2. Budovy, haly a stavby – – –
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – – –
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – – –
6. Jiný hmotný investiční majetek – – –
7. Nedokončené hmotné investice – – –
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek – – –
9. Opravná položka k nabytému majetku – – –
B.III. Finanční investice 197 214 221 536 264 170
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem – – –
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 197 214 221 536 264 170
4. Půjčky podnikům ve skupině – – –
5. Jiné finanční investice – – –
C. Oběžná aktiva 1 027 580 1 047 944 736 314
C.I. Zásoby – – –
C.I.1. Materiál – – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – – –
3. Výrobky – – –
4. Zvířata – – –
5. Zboží – – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky – – –
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku – – –
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
5. Jiné pohledávky – – –
C.III. Krátkodobé pohledávky 4 946 8 777 8 518
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 85 8 114
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Sociální zabezpečení – – –
4. Stát – daňové pohledávky 4 861 8 769 8 404
5. Stát – odložená daňová pohledávka – – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
8. Jiné pohledávky – – –
C.IV. Finanční majetek 1 022 634 1 039 167 727 796
C.IV.1. Peníze – – –
2. Účty v bankách 105 927 147 864 444 079
3. Krátkodobý finanční majetek 916 707 891 303 283 717
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 91 85 173
D.I. Časové rozlišení 91 85 173
D.I.1. Náklady příštích období – – –
2. Příjmy příštích období 91 85 173
3. Kurzové rozdíly aktivní – – –
D.II. Dohadné účty aktivní – – –

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF Český uzavřený podílový fond



111110

2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 1 224 885 1 270 933 1 007 496

A. Vlastní jmění 1 221 968 1 264 696 1 005 094
A.I. Základní jmění – – –
A.I.1. Základní jmění zapsané v OR – – –
2. Vlastní akcie – – –
A.II. Kapitálové fondy 1 155 989 1 288 790 980 431
A.II.1. Emisní ážio – – –
2. Ostatní kapitálové fondy 1 430 402 1 454 496 1 454 496
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -274 413 -165 706 -474 065
A.III. Fondy ze zisku – – –
A.III.1. Zákonný rezervní fond – – –
2. Nedělitelný fond – – –
3. Statutární a ostatní fondy – – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let – 24 664 49 061
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let – 24 664 49 061
2. Neuhrazená ztráta minulých let – – –
A.V. Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/–) 65 979 -48 758 -24 398
B. Cizí zdroje 2 756 6 056 2 146
B.I. Rezervy – 3 379 –
B.I.1. Rezervy zákonné – – –
2. Rezervy na kurzové ztráty – 3 379 –
3. Ostatní rezervy – – –
B.II. Dlouhodobé závazky – – –
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – – –
4. Emitované dluhopisy – – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – – –
6. Jiné dlouhodobé závazky – – –
B.III. Krátkodobé závazky 2 756 2 677 2 146
B.III.1. Závazky z obchodního styku 2 347 2 266 1 719
2. Závazky ke společníkům a sdružení 409 411 427
3. Závazky k zaměstnancům – – –
4. Závazky ze sociálního zabezpečení – – –
5. Stát – daňové závazky a dotace – – –
6. Odložený daňový závazek – – –
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
9. Jiné závazky – – –
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – – –
2. Běžné bankovní úvěry – – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 161 181 256
C.I. Časové rozlišení 161 181 189
C.I.1. Výdaje příštích období 161 181 189
2. Výnosy příštích období – – –
3. Kurzové rozdíly pasivní – – –
C.II. Dohadné účty pasivní – – 67
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2000 1999 1998
I. Tržby za prodej zboží – – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – – –
+ Obchodní marže – – –
II. Výkony – – –
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – – –
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – – –
II.3. Aktivace – – –
B. Výkonová spotřeba 30 256 25 251 25 476
B.1. Spotřeba materiálu a energie – – –
B.2. Služby 30 256 25 251 25 476
+ Přidaná hodnota -30 256 -25 251 -25 476
C. Osobní náklady – – –
C.1. Mzdové náklady – – –
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení – – –
C.4. Sociální náklady – – –
D. Daně a poplatky – – –
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 1 368 5 471 5 471
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu – – –
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu – – –
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů – 1 220 –
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů – 1 220 1 220
VI. Ostatní provozní výnosy – – –
I. Ostatní provozní náklady – – –
VII. Převod provozních výnosů – – –
J. Převod provozních nákladů – – –
* Provozní hospodářský výsledek -31 624 -30 722 -32 167
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 2 984 608 2 535 812 16 822 463
K. Prodané cenné papíry a vklady 2 907 533 2 609 988 16 831 390
IX. Výnosy z finančních investic 491 908 3 119
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině – – –
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů – – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic 491 908 3 119
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 34 979 31 640 5 643
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 3 379 – –
L. Tvorba rezerv na finanční náklady – 3 379 –
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů – – –
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů – – –
XIII. Výnosové úroky 5 688 13 764 15 595
N. Nákladové úroky – – 14
XIV. Ostatní finanční výnosy 62 080 82 373 64 929
O. Ostatní finanční náklady 85 870 67 476 72 549
XV. Převod finančních výnosů – – –
P. Převod finančních nákladů – – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací 97 822 -16 346 7 796
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 219 1 690 27
R.1. – splatná 219 1 690 27
R.2. – odložená – – –
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 65 979 -48 758 -24 398
XVI. Mimořádné výnosy – – –
S. Mimořádné náklady – – –
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – – –
T.1. – splatná – – –
T.2. – odložená – – –
* Mimořádný hospodářský výsledek – – –
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 65 979 -48 758 -24 398

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 66 198 -47 068 -24 371

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF Český uzavřený podílový fond
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2000 1999 1998
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 147 864 444 079 352 141
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 66 198 -47 068 -24 371
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -181 911 228 448 55 381
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 1 368 5 471 5 471
A.1.2. Změna stavu: -124 705 94 349 1 383
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku -121 300 90 957 -994
A.1.2.2. rezerv a ostatních opravných položek -3 379 3 379
A.1.2.3. časového rozlišení -26 13 2 377
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv – – –
A.1.4. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje cenných papírů -41 097 128 628 48 527
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku – – –
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -17 477 – –
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami -115 713 181 380 31 010
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -21 494 -607 314 -285 288
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 3 831 -259 -2 984
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 79 531 1 413
A.2.3. Změna stavu zásob – – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků -25 404 -607 586 -283 717
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami -137 207 -425 934 -254 278
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků – – –
A.4. Přijaté úroky – – –
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -219 –1 690 -27
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy – – –
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -137 426 -427 624 -254 305

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv -16 848 -69 370 -21 572
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku – – –
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku – – –
B.1.3. Nabytí finančních investic -16 848 -69 370 -21 572
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 112 337 200 779 374 272
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku – – –
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 112 337 200 779 374 272
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 95 489 131 409 352 700

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů – – –
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky – – -6 457
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – – –
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění 

a další vklady peněžních prostředků akcionářů – – –
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně – – -6 457
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku – – –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti – – -6 457
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -41 937 -296 215 91 938
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 105 927 147 864 444 079

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)
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1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika fondu

PPF investiční společnost a.s. Český uzavřený podílový fond („podílový fond“) byl založen jako uzavřený podílový

fond pro druhou vlnu kuponové privatizace. Povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 28. září 1993

Ministerstvem financí České republiky podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních spo-

lečnostech a investičních fondech.

Ministerstvo financí České republiky schválilo dne 28. září 1993 vydání podílových listů podílového fondu. 

Emise podílových listů fondu a jejich připsání na majetkové účty podílníků vedené ve SCP byla uskutečněna

k 25. květnu 1995. Od data emise jsou také podílové listy obchodovány na kapitálovém trhu.

Sídlo společnosti

PPF investiční společnost a.s.

Český uzavřený podílový fond 
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Česká republika

Československá obchodní banka, a.s. („ČSOB“) poskytuje fondu služby depozitáře a služby spojené s uložením

a správou cenných papírů („depozitář“) podle depozitářské smlouvy. 

Akcie fondu získané v průběhu druhé vlny kuponové privatizace byly připsány na majetkový účet podílového 

fondu vedeném ve SCP k 28. únoru 1995.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Pro stanovení cen pořízení cenných papírů podílový fond používá vážený aritmetický průměr.

U ocenění portfolia cenných papírů fond postupoval v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky 

č. 207/1998 Sb. platné od 1. září 1998. Pro ocenění dluhopisů a pokladničních poukázek společnost vypracovala

po dohodě s depozitářem směrnice na základě § 4 odst. 4 vyhlášky č. 207/1998 Sb.

1. Pro výpočet hodnoty akcie je použit uveřejněný závěrečný kurz akcie uveřejněný Burzou cenných papírů Praha a.s.,

pro den, ke kterému se výpočet provádí, pokud bylo v daný den s akcií na kurzotvorném trhu burzy obchodováno.

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

PPF Český uzavřený podílový fond
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2. Nelze-li pro den, ke kterému se výpočet provádí, vypočítat hodnotu akcie podle odstavce l, používá se kurz 

ze závěrečných kurzů akcie pro tento den uveřejněný organizátorem mimoburzovního trhu, na jehož kurzo-

tvorném trhu bylo v daný den s akcií obchodováno.

3. Nelze-li použít způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 1 ani podle odstavce 2, používá se pro výpočet

hodnoty kurz podle odstavce 1 nebo 2, uveřejněný naposledy v období 30 dnů předcházejících dni, ke které-

mu se výpočet provádí.

4. Nelze-li použít ani způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 3, používá se u akcie, se kterou nebylo na

veřejném kurzotvorném trhu obchodováno déle než 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet prová-

dí, poslední známá hodnota akcie snižovaná denně o 1 % po dobu 100 kalendářních dnů.

5. Pro výpočet hodnoty dluhopisu bez naběhlého úroku se používá střed mezi cenou nákupu a prodeje průměr-

ných referenčních cen vyhlášených burzou pro den, ke kterému se výpočet provádí.

6. Pro výpočet dluhopisu obchodovaného na trhu krátkodobých dluhopisů vedených v evidenci České národní

banky se používá průměrná cena uveřejňovaná Českou národní bankou pro den, ke kterému se výpočet 

provádí.

7. Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahranič-

ním veřejném trhu, se používá kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu.

Společnost při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používá

systém Bloomberg.

(b) Daně

Přijaté úroky z termínovaných vkladů a dluhopisů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 15 % u zdroje. 

Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 15 % u zdroje.

Přijaté dividendy ze zahraničních akcií jsou zdaňovány 15 %. 

Od roku 1996 jsou kapitálové výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a ostatní příjmy obsaženy v daňovém

základu. Kapitálové výnosy jsou od roku 2000 zdaňovány sazbou 15 % (do roku 1999 25 %) po odečtení souvi-

sejících nákladů z daňového základu. Jako náklad lze uplatnit úhrn hodnot cenných papírů, prodaných ve zdaňo-

vacím období, a to jen do výše úhrnu příjmů z jejich prodeje. Pokud úhrn hodnot těchto prodaných cenných pa-

pírů je za zdaňovací období vyšší než úhrn příjmů z jejich prodeje, lze tento rozdíl uplatnit jako výdaj (náklad)

nejdéle v následujících třech zdaňovacích obdobích, a to v jednotlivých zdaňovacích obdobích maximálně ve výši

částky, o kterou úhrn příjmů z prodeje těchto cenných papírů převýší úhrn hodnot cenných papírů v tomto

jednotlivém zdaňovacím období a to jen do výše zisku z prodeje těchto cenných papírů.

Od roku 1997 může podílový fond převádět daňové ztráty (kromě ztráty z prodeje cenných papírů, jak je uvede-

no v předchozím odstavci) do následujících třech a od roku 2000 do následujících sedmi zdaňovacích období. 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového zákla-

du s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

PPF Český uzavřený podílový fond



(c) Pohledávky a závazky

Podílový fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti

svých dlužníků. 

Podílový fond měl pohledávky z obchodního styku k 31. prosinci 2000 v hodnotě 1 305 tis. Kč (1999: 1 228 tis. Kč).

K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 1 220 tis. Kč (1999: 1 220 tis. Kč).

Podílový fond měl závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2000 v hodnotě 2 347 tis. Kč (1999: 2 266 tis. Kč).

Podílový fond neměl závazky po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 2000 a 1999.

(d) Přepočty cizích měn

Fond používá pro přepočet cizích měn oficiální kurz ČNB ke dni vzniku účetního případu. V průběhu roku se 

účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované zisky a ztráty vzniklé z přecenění majetku jsou vykazovány jako rozdíl z přecenění na účtu oceňo-

vacích rozdílů z přecenění majetku. Kurzová rizika vyplývající z držby cizoměnových aktiv jsou částečně kryta za-

jišťovacími instrumenty (termínovými kontrakty). Na nerealizované kurzové ztráty z těchto kontraktů je vytvářena

rezerva na kurzové ztráty.

3. Poplatek za správu a vedení fondu

V souladu se Statutem podílového fondu, poplatek za správu a vedení fondu investiční společností, který je vypočí-

táván jako 2 % z průměrné roční hodnoty majetku fondu, činil 27 037 tis. Kč v roce 2000 (1999: 21 808 tis. Kč).

4. Změna účetních postupů

Podílový fond počínaje rokem 2000 účtuje o nerealizovaných kurzových ziscích a ztrátách z přecenění cizoměno-

vých aktiv a pasiv k 31. prosinci na účtu oceňovací rozdíly z přecenění majetku. Do 31. prosince 1999 účtoval

podílový fond o přecenění cizoměnového krátkodobého finančního majetku k 31. prosinci výsledkově – na účty

kurzových zisků a ztrát. Celková výše takto zaúčtovaných kurzových zisků je 17 477 tis. Kč.

5. Poplatek za výkon funkce depozitáře a za uložení a správu cenných papírů

V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře a poskytování služeb spojených s uložením a správou cen-

ných papírů ČSOB činil poplatek za tyto služby 879 tis. Kč v roce 2000 (1999: 709 tis. Kč).

PPF Český uzavřený podílový fond
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6. Ostatní kapitálové fondy

Podílový fond zakoupil ve druhé vlně kuponové privatizace akcie v hodnotě 1 633 261 tis. Kč. Tyto akcie byly 

oceněny dle závazné účetní metodiky Ministerstva financí ČR. Na 1 000 investičních bodů vložených do fondu

připadal majetek ve výši 19 982 Kč v účetním vyjádření, který byl rozdělen na podílové listy v celkové nominální

hodnotě 817 355 tis. Kč a vklad do kapitálového fondu ve výši 815 905 tis. Kč. Bylo vydáno 817 355 podílových

listů o nominální hodnotě 1 000 Kč. 

Ostatní kapitálové fondy byly sníženy o ztrátu z roku 1995 ve výši 178 765 tis. Kč a o ztrátu roku 1999 ve výši 

24 094 tis. Kč.

Za každých 1 000 investičních bodů investovaných do fondu v průběhu druhé vlny kuponové privatizace obdržel

každý podílník 10 podílových listů.

(v tis. Kč) Oceňovací Oceňovací rozdíly Kapitálové
kapitálové z přecenění majetku fondy

fondy a z kapitálové účasti celkem

Zůstatek k 31. prosinci 2000 1 430 402 -274 413 1 155 989

Zůstatek k 31. prosinci 1999 1 454 496 -165 706 1 288 790

7. Rozdělení hospodářského výsledku

Účetní ztráta 48 758 tis. Kč za rok 1999 byla na základě rozhodnutí představenstva PPF investiční společnosti a.s.

uhrazena ve výši 24 094 tis. Kč. z kapitálových fondů a ve výši 24 664 z nerozděleného zisku minulých let.

Účetní zisk za rok 2000 bude rozdělen na základě rozhodnutí představenstva PPF investiční společnosti a.s. v sou-

ladu se zákonem č. 248/92 Sb. a statutem fondu. 30 % účetního zisku bude vyplaceno podílníkům a 70 % účet-

ního zisku bude reinvestováno.

8. Přehled o finančních výnosech

(v tis. Kč) 2000 1999

Přijaté dividendy 1 950 2 249

Úrokové výnosy z dlužných cenných papírů 33 520 30 299

Úrokové výnosy z termínovaných vkladů 5 658 13 751

Úrokové výnosy z účtů u bank 30 13

Celkem 40 158 46 312
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9. Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů

(v tis. Kč) 2000 1999

Tržby z prodeje cenných papírů 2 984 608 2 535 812

Prodané cenné papíry 2 907 533 2 609 988

Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů 77 075 -74 176

10. Finanční investice

(v tis. Kč) 2000 1999

Zůstatek k 1. lednu 221 536 264 170

Přírůstky finančních investic v ceně pořízení 16 848 69 370

Úbytky finančních investic v ceně pořízení -71 239 -329 407

Změny v oceňovacích rozdílech 30 069 217 403

Zůstatek k 31. prosinci 197 214 221 536

11. Krátkodobý finanční majetek

(v tis. Kč) 2000 1999

Zůstatek k 1. lednu 891 303 283 717

Přírůstky fin. majetku v ceně pořízení (bez nakoup. AÚV) 3 410 383 2 967 462

Nakoupené AÚV 14 044 -9 677

Naběhlé AÚV 9 884 6 197

Náklady na prodaný finanční majetek -2 836 294 -2 280 581

Cenné papíry držené do splatnosti -451 313 -186 448

Kurzové ztráty plynoucí z krátkodobého finančního majetku – 19 676

Změny v oceňovacích rozdílech -121 300 90 957

Zůstatek k 31. prosinci 916 707 891 303

PPF Český uzavřený podílový fond
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12. Počet a tržní hodnota finančních investic podle jednotlivých emitentů

Majetkové cenné papíry – akcie

Emitent Počet Tržní cena Celková tržní
akcií na kus (Kč) hodnota (Kč)

Přerovské strojírny a.s. 127 527 0 0

ZPS Zlín a.s. 44 882 0 0

KABLO a.s. 36 103 546 19 719 459

BOPO a.s. 19 902 0 0

Česká pojišťovna a.s. 41 215 2 350 96 855 250

Česká spořitelna a.s. 311 000 234 72 898 400

České radiokomunikace a.s. 6 000 1 290 7 740 000

PPF investiční holding a.s. 1 497 497

Celkem 197 213 606

Všechny majetkové cenné papíry (finanční investice) – akcie v portfoliu fondu mají nominální hodnotu 1 000 Kč,

kromě akcií České spořitelny a.s., Českých radiokomunikací a.s. a PPF investičního holdingu, které mají nominální

hodnotu 100 Kč.
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13. Krátkodobý finanční majetek

Zahraniční cenné papíry – akcie

Emitent Měna Počet Tržní cena Celková tržní
akcií na kus (Kč) hodnota (Kč)

BIOCHEM PHARMA USD 6 000 1 210 7 260 096

NORTEL NETWORK CORP. USD 10 830 1 212 13 129 044

INTERSHOP COMM. EUR 2 375 1 173 2 785 181

INFINEON TECHNOLOGIES AG. EUR 5 320 1 388 7 383 147

SAP AG (EUR) EUR 1 170 4 344 5 082 646

NOKIA CORP. EUR 18 000 1 667 30 001 950

CAP GEMINI SOGETI EUR 780 6 028 4 702 200

STMICROELECTRONICS NV. EUR 4 900 1 632 7 995 257

AT&T Corp. USD 3 780 652 2 465 597

ADVANCED MICRO DEVICES USD 18 105 522 9 454 386

ALCATEL ALSTHOM USD 1 880 2 115 3 976 687

ALTERA CORP. USD 3 880 995 3 860 057

Amazon / AMZN USD 3 360 588 1 976 924

America Online USD 7 300 1 316 9 606 015

AMERICAN EXPRESS USD 2 580 2 077 5 359 811

Amgen Inc. / AMGN USD 3 675 2 418 8 885 280

APPLE COMPUTER USD 2 500 563 1 406 644

APPLIED MATERIALS USD 4 385 1 444 6 332 284

ARIBA INC. USD 2 925 2 028 5 931 640

AVAYA INC. USD 390 390 152 042

AVIGEN INC. USD 3 060 785 2 400 936

AVIRON USD 3 475 2 526 8 778 846

MER LYNCH – BIOTECH HLDRs USD 1 360 6 440 8 758 308

BROADVISION INC USD 8 240 447 3 679 749

CABLE & WIRELESS USD 2 895 1 508 4 365 609

CELL GENESYS INC. USD 3 780 863 3 260 305

CISCO SYSTEMS USD 8 680 1 446 12 554 294

COMMERCE ONE INC. USD 2 655 957 2 540 960

CORIXA CORPORATION USD 4 565 1 054 4 812 544

CORNING USD 4 640 1 997 9 265 637
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Zahraniční cenné papíry – akcie (pokračování)

Emitent Měna Počet Tržní cena Celková tržní
akcií na kus (Kč) hodnota (Kč)

DELL Computer USD 2 240 659 1 477 188

ENDESA SPONSORED USD 5 065 631 3 196 516

ERICSSON LM TEL CO ADR USD 17 885 423 7 567 635

GENERAL ELECTRIC USD 6 300 1 813 11 420 358

GENZYME CORP. – GENZ DIVISION USD 2 080 3 401 7 073 875

IMCLONE SYSTEMS USD 4 400 1 664 7 320 597

Intel / INTC USD 7 660 1 137 8 706 806

JDS UNIPHASE CORP. USD 4 885 1 576 7 700 831

JOHNSON & JOHNSON USD 2 595 3 973 10 308 985

PHILIPS ELEC. NV USD 6 480 1 371 8 882 274

Lucent Technology USD 4 680 510 2 389 025

MATAVAS ADS USD 6 195 773 4 788 101

MICROSOFT USD 3 730 1 640 6 118 423

Micron Technology Inc/MU USD 6 330 1 342 8 497 148

MP3.COM Inc. USD 7 150 136 970 603

PMC SIERA INC. USD 885 2 973 2 631 314

PALM INC. USD 6 763 1 070 7 239 697

PFIZER Inc. USD 5 460 1 739 9 497 113

Rambus Inc / RMBS USD 1 065 1 366 1 454 986

SBC Communications USD 4 030 1 806 7 276 450

CHARLES SCHWAB CORP. USD 5 400 1 073 5 794 918

Telekomunikacja Polska – GDR USD 33 250 258 8 587 238

TELLABS INC. USD 3 900 2 136 8 332 095

3COM USD 4 560 321 1 465 632

3DFX INTERACTIVE INC USD 7 470 9 70 616

VERITAS SOFTWARE USD 2 657 3 309 8 791 050

Verzion comm. INC USD 1 890 1 896 3 582 619

VICAL INC. USD 3 815 700 2 668 747

WORLDCOM, INC. USD 1 943 532 1 032 997

YAHOO INC USD 3 185 1 137 3 620 258

Celkem 366 628 170
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Dlužné cenné papíry (hodnoty jsou v tis. Kč)

Emitent Počet Měna Nominál Cena Nákupní Tržní AÚV
(v jedn. pořízení AÚV cena celkem

měny) bez AÚV celkem
bez AÚV

MF – pokl. poukázky 20903265 50 CZK 1 000 000 49 432 0 49 485 0

POLAND GOVERNMENT BOND 1.000 PLN 1 000 7 874 0 8 451 240

POLAND GOVERNMNT BOND 4.000 PLN 1 000 31 791 3 105 32 055 3 220

POLAND GOVERNMENT BOND 2.300 PLN 1 000 15 648 0 17 896 0

POLAND GOVERNMENT BOND 14.000 PLN 1 000 93 703 0 104 197 0

POLGB 8,05/05 4.500 PLN 1 000 32 194 518 34 592 1 931

EIB 15,5/01 600 SK 25 000 13 486 0 12 472 654

Slovenský plyn. priemysel 9,00 % 1.136 EUR 1 000 40 976 0 40 113 678

BAYLNDBK 7,0 1.900 CZK 25 000 47 595 9 47 909 2 651

VOLKSWAGEN 6,25/03 800 CZK 25 000 19 966 0 19 764 664

DEUTSCHE HYPO 800 CZK 25 000 19 992 0 19 938 268

SD 10,90 3.000 CZK 10 000 32 631 0 33 108 1 299

Slov. elektr. – dluhopis 2.000 CZK 10 000 19 900 0 20 000 669

RadioMobil 8,2 53 CZK 1 000 000 53 794 0 54 734 628

KOB VAR/05 2.000 CZK 10 000 20 150 0 20 000 318

CITILEASING 10,45 200 CZK 100 000 20 000 0 21 850 296

519 132 3 632 536 563 13 516

14. Čistá hodnota majetku fondu

(v tis. Kč) Tržní hodnota Tržní hodnota
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Majetkové cenné papíry 563 842 563 160

Dlužné cenné papíry vč. nakoupeného úroku a AÚV 550 078 549 679

Účty v bankách 147 143

Termínované vklady 105 780 147 721

Krátkodobé pohledávky 4 946 8 777

Ostatní aktiva 91 1 453

Hodnota majetku fondu celkem 1 224 884 1 270 933

Minus závazky a ostatní pasiva 2 917 6 237

Čistá hodnota majetku fondu 1 221 968 1 264 696

Počet podílových listů 817 355

Čistá hodnota majetku fondu na podílový list (Kč) 1 495 1 547

Tržní cena podílových listů fondu byla 1 260 Kč k 31. prosinci 2000 (1999: 1 259 Kč).
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15. Transakce se spjatými subjekty

(a) Nákupy a prodeje cenných papírů

Během roku uzavřel podílový fond několik obchodů se spjatým subjektem za obvyklých podmínek:

(v tis. Kč) Prodeje Nákupy
2000 1999 2000 1999

PPF burzovní společnost a.s. 71 344 16 334 42 356 14 325

Celkem 71 344 16 334 42 356 14 325

(b) Pohledávky a závazky vůči spjatým subjektům 

(v tis. Kč) Pohledávky Závazky
2000 1999 2000 1999

PPF investiční společnost a.s. – – 2 137 2 103

Celkem – – 2 137 2 103

16. Přecenění finančních investic

(v tis. Kč) Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Kladný oceňovací rozdíl z přecenění akcií – –-

Záporný oceňovací rozdíl z přecenění akcií -291 843 -173 596

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění akcií -291 843 -173 596

Kladný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů 17 430 7 890

Záporný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů – –

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů 17 430 7 890

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění majetku -274 413 -165 706

17. Zaměstnanci

Podílový fond neměl žádné zaměstnance v letech 2000 a 1999.

18. Zdanění

Daň z příjmů za rok 2000 činila 219 tis. Kč (1999: 1 690 tis. Kč). 
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19. Zajišťovací instrumenty

Fond během roku 2000 používal zajišťovací instrumenty za účelem řízení kurzových rizik spojených s aktivy v za-

hraničních měnách (zahraničními akciemi a bankovními účty).

Zajišťovací instrumenty jsou účtovány na podrozvahových účtech. Nerealizované zisky z termínovaných obchodů

dosáhly k 31. prosinci 2000 hodnoty 4 504 tis. Kč (1999: nerealizované ztráty 3 379 tis. Kč). 

Následující celkové forwardové nákupy a prodeje jsou uzavřeny k rozvahovému dni:

Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Celkové nákupy 15 777 216 093

Celkové prodeje 254 565 –

20. Možné budoucí závazky

České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu

v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe

nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.

21. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak,

že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž oce-

nění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních

prostředků je ke konci účetního období následující:

Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Finanční majetek 105 927 147 864

Termínovaný vklad se splatností – –

více než 3 měsíce po skončení roku – –

Obchodovatelné cenné papíry – –

Celkem 105 927 147 864
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF investiční společnost a.s.
Moravskoslezský uzavřený podílový fond

Na základě provedeného auditu jsme dne 16. března 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF investiční společnost a.s. Moravskoslezský uzavřený 

podílový fond k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je

vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, 

že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF investiční společnost a.s. Moravskoslezský uzavřený podílový fond k 31. prosinci 2000 a výsledek 

hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora
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2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 572 350 595 332 472 293

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –
B. Stálá aktiva 80 180 97 179 126 859
B.I. Nehmotný investiční majetek – 635 3 176
B.I.1. Zřizovací výdaje – 635 3 176
2. Nehm. výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – – –
3. Software – – –
4. Ocenitelná práva – – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – – –
6. Nedokončené nehmotné investice – – –
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – – –
B.II. Hmotný investiční majetek – – –
B.II.1. Pozemky – – –
2. Budovy, haly a stavby – – –
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – – –
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – – –
6. Jiný hmotný investiční majetek – – –
7. Nedokončené hmotné investice – – –
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek – – –
9. Opravná položka k nabytému majetku – – –
B.III. Finanční investice 80 180 96 544 123 683
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem – – –
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 80 180 96 544 123 683
4. Půjčky podnikům ve skupině – – –
5. Jiné finanční investice – – –
C. Oběžná aktiva 492 139 498 110 345 356
C.I. Zásoby – – –
C.I.1. Materiál – – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – – –
3. Výrobky – – –
4. Zvířata – – –
5. Zboží – – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky – – –
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku – – –
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
5. Jiné pohledávky – – –
C.III. Krátkodobé pohledávky 2 951 4 452 4 125
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 59 23 36
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Sociální zabezpečení – – –
4. Stát – daňové pohledávky 2 892 4 429 4 089
5. Stát – odložená daňová pohledávka – – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
8. Jiné pohledávky – – –
C.IV. Finanční majetek 489 188 493 658 341 231
C.IV.1. Peníze – – –
2. Účty v bankách 34 117 70 825 199 396
3. Krátkodobý finanční majetek 455 071 422 833 141 835
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 31 43 78
D.I. Časové rozlišení 31 43 78
D.I.1. Náklady příštích období – – –
2. Příjmy příštích období 31 43 78
3. Kurzové rozdíly aktivní – – –
D.II. Dohadné účty aktivní – – –

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)
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2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 572 350 595 332 472 293

A. Vlastní jmění 570 658 592 327 471 104
A.I. Základní jmění – – –
A.I.1. Základní jmění – – –
2. Vlastní akcie – – –
A.II. Kapitálové fondy 535 613 599 302 454 808
A.II.1. Emisní ážio – – –
2. Ostatní kapitálové fondy 668 291 675 266 675 266
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -132 678 -75 964 -220 458
A.III. Fondy ze zisku – – –
A.III.1. Zákonný rezervní fond – – –
2. Nedělitelný fond – – –
3. Statutární a ostatní fondy – – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let – 16 296 26 366
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let – 16 296 26 366
2. Neuhrazená ztráta minulých let – – –
A.V. Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/–) 35 045 -23 271 -10 070
B. Cizí zdroje 1 566 2 867 1 015
B.I. Rezervy – 1 573 –
B.I.1. Rezervy zákonné – – –
2. Rezervy na kurzové ztráty – 1 573 –
3. Ostatní rezervy – – –
B.II. Dlouhodobé závazky – – –
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – – –
4. Emitované dluhopisy – – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – – –
6. Jiné dlouhodobé závazky – – –
B.III. Krátkodobé závazky 1 566 1 294 1 015
B.III.1. Závazky z obchodního styku 1 388 1 115 835
2. Závazky ke společníkům a sdružení 178 179 180
3. Závazky k zaměstnancům – – –
4. Závazky ze sociálního zabezpečení – – –
5. Stát – daňové závazky a dotace – – –
6. Odložený daňový závazek – – –
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
9. Jiné závazky – – –
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – – –
2. Běžné bankovní úvěry – – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 126 138 174
C.I. Časové rozlišení 126 138 142
C.I.1. Výdaje příštích období 126 138 142
2. Výnosy příštích období – – –
3. Kurzové rozdíly pasivní – – –
C.II. Dohadné účty pasivní – – 32
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2000 1999 1998
I. Tržby za prodej zboží – – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – – –
+ Obchodní marže – – –
II. Výkony – – –
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – – –
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – – –
II.3. Aktivace – – –
B. Výkonová spotřeba 14 334 12 111 12 267
B.1. Spotřeba materiálu a energie – – –
B.2. Služby 14 334 12 111 12 267
+ Přidaná hodnota -14 334 -12 111 -12 267
C. Osobní náklady – – –
C.1. Mzdové náklady – – –
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení – – –
C.4. Sociální náklady – – –
D. Daně a poplatky – – –
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 635 2 541 2 541
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu – – –
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu – – –
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů – 556
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů – 556 556
VI. Ostatní provozní výnosy – – –
I. Ostatní provozní náklady – – –
VII. Převod provozních výnosů – – –
J. Převod provozních nákladů – – –
* Provozní hospodářský výsledek -14 969 -14 652 -15 364
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 1 553 626 1 160 618 7 835 523
K. Prodané cenné papíry a vklady 1 513 425 1 195 343 7 838 348
IX. Výnosy z finančních investic 248 394 1 401
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině – – –
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů – – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic 248 394 1 401
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 16 512 14 848 2 590
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 1 573 – –
L. Tvorba rezerv na finanční náklady – 1 573
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů – – –
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů – – –
XIII. Výnosové úroky 2 824 6 142 7 822
N. Nákladové úroky 17 – 7
XIV. Ostatní finanční výnosy 30 668 40 019 32 264
O. Ostatní finanční náklady 41 892 32 685 35 937
XV. Převod finančních výnosů – – –
P. Převod finančních nákladů – – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací 50 117 -7 580 5 308
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 103 1 039 14
R.1. – splatná 103 1 039 14
R.2. – odložená – – –
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 35 045 -23 271 -10 070
XVI. Mimořádné výnosy – – –
S. Mimořádné náklady – – –
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – – –
T.1. – splatná – – –
T.2. – odložená – – –
* Mimořádný hospodářský výsledek – – –
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 35 045 -23 271 -10 070

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 35 148 -22 232 -10 056

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)
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2000 1999 1998
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 70 825 199 396 172 019
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 35 148 -22 232 -10 056
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -87 629 106 940 23 406
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 635 2 541 2 541
A.1.2. Změna stavu: -57 859 43 572 383
A.1.2.1. oceňovacích rozdílů z přecenění krátkodobého finančního majetku -56 286 42 000 -744
A.1.2.2. rezerv -1 573 1 573
A.1.2.3. časového rozlišení – -1 1 127
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv – – –
A.1.4. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje dlouhodobých cenných papírů -22 358 60 827 20 482
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku – –
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky – – –
A.1.7. Změny v účetních postupech -8 047 – –
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami -52 481 84 708 13 350
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -30 465 -281 046 -143 597
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 1 501 -327 -2 549
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 272 279 787
A.2.3. Změna stavu zásob – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do pen. prostředků -32 238 -280 998 -141 835
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami -82 946 -196 338 -130 247
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků –
A.4. Přijaté úroky – – –
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -103 -1 039 -14
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy – – –
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -83 049 -197 377 -130 261

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv -8 906 -30 252 -9 802
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku – – –
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku – – –
B.1.3. Nabytí finančních investic -8 906 -30 252 -9 802
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 55 247 99 058 171 884
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku – – –
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 55 247 99 058 171 884
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 46 341 68 806 162 082

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů – – –
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky – – -4 444
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – – –
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady pen. prostředků akcionářů – – –
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně – – -4 444
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku – – –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti – – -4 444
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -36 708 -128 571 27 377
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 34 117 70 825 199 396

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)
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1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika fondu

PPF investiční společnost a.s. Moravskoslezský uzavřený podílový fond („podílový fond“) byl založen jako uzavře-

ný podílový fond pro druhou vlnu kuponové privatizace. Povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 

28. září 1993 Ministerstvem financí České republiky podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o in-

vestičních společnostech a investičních fondech.

Ministerstvo financí České republiky schválilo dne 28. září 1993 vydání podílových listů podílového fondu. 

Emise podílových listů fondu a jejich připsání na majetkové účty podílníků vedené ve SCP byla uskutečněna 

k 22. květnu 1995. Od data emise jsou také podílové listy obchodovány na kapitálovém trhu.

Sídlo společnosti

PPF investiční společnost a.s.

Moravskoslezský uzavřený podílový fond

Na Pankráci 121

Praha 4

Česká republika

Československá obchodní banka, a.s. („ČSOB“) poskytuje fondu služby depozitáře a služby spojené s uložením

a správou cenných papírů („depozitář“) podle depozitářské smlouvy. 

Akcie fondu získané v průběhu druhé vlny kuponové privatizace byly připsány na majetkový účet podílového 

fondu vedeném ve SCP k 28. únoru 1995.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí 

Pro stanovení cen pořízení cenných papírů fond používá vážený aritmetický průměr.

U ocenění portfolia cenných papírů fond postupoval v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky 

č. 207/1998 Sb. platné od 1. září 1998. Pro ocenění dluhopisů a pokladničních poukázek společnost vypracovala

po dohodě s depozitářem směrnice na základě § 4 odst. 4 vyhlášky č. 207/1998 Sb.

Pro výpočet hodnoty akcie je použit uveřejněný závěrečný kurz akcie uveřejněný Burzou cenných papírů Praha a.s.,

pro den, ke kterému se výpočet provádí, pokud bylo v daný den s akcií na kurzotvorném trhu burzy obcho-

dováno.

Nelze-li pro den, ke kterému se výpočet provádí, vypočítat hodnotu akcie podle odstavce l, používá se kurz ze 

závěrečných kurzů akcie pro tento den uveřejněný organizátorem mimoburzovního trhu, na jehož kurzotvorném

trhu bylo v daný den s akcií obchodováno.

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)
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Nelze-li použít způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 1 ani podle odstavce 2, používá se pro výpočet

hodnoty kurz podle odstavce 1 nebo 2, uveřejněný naposledy v období 30 dnů předcházejících dni, ke kterému

se výpočet provádí.

Nelze-li použít ani způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 3, používá se u akcie, se kterou nebylo na ve-

řejném kurzotvorném trhu obchodováno déle než 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet provádí,

poslední známá hodnota akcie snižovaná denně o 1 % po dobu 100 kalendářních dnů.

Pro výpočet hodnoty dluhopisu bez naběhlého úroku se používá střed mezi cenou nákupu a prodeje průměrných

referenčních cen vyhlášených burzou pro den, ke kterému se výpočet provádí.

Pro výpočet dluhopisu obchodovaného na trhu krátkodobých dluhopisů vedených v evidenci České národní banky

se používá průměrná cena uveřejňovaná Českou národní bankou pro den, ke kterému se výpočet provádí.

Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahraničním

veřejném trhu, se používá kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu. Společ-

nost při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používá systém

Bloomberg.

(b) Daně

Přijaté úroky z termínovaných vkladů a dluhopisů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 15 % u zdroje. 

Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 15 % u zdroje.

Přijaté dividendy ze zahraničních akcií jsou zdaňovány 15 %. 

Od roku 1996 jsou kapitálové výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a ostatní příjmy obsaženy v daňovém

základu. Kapitálové výnosy jsou od roku 2000 zdaňovány sazbou 15 % (do roku 1999 25 %) po odečtení souvi-

sejících nákladů z daňového základu. Jako náklad lze uplatnit úhrn hodnot cenných papírů, prodaných ve zdaňo-

vacím období, a to jen do výše úhrnu příjmů z jejich prodeje. Pokud úhrn hodnot těchto prodaných cenných pa-

pírů je za zdaňovací období vyšší než úhrn příjmů z jejich prodeje, lze tento rozdíl uplatnit jako výdaj (náklad)

nejdéle v následujících třech zdaňovacích obdobích, a to v jednotlivých zdaňovacích obdobích maximálně ve výši

částky, o kterou úhrn příjmů z prodeje těchto cenných papírů převýší úhrn hodnot cenných papírů v tomto jedno-

tlivém zdaňovacím období a to jen do výše zisku z prodeje těchto cenných papírů.

Od roku 1997 může podílový fond převádět daňové ztráty (kromě ztráty z prodeje cenných papírů, jak je uvede-

no v předchozím odstavci) do následujících třech a od roku 2000 do následujících sedmi zdaňovacích období. 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového zákla-

du s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond



(c) Pohledávky a závazky

Podílový fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti

svých dlužníků. 

Podílový fond měl pohledávky z obchodního styku k 31. prosinci 2000 v hodnotě 615 tis. Kč (1999: 579 tis. Kč).

K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 556 tis. Kč. (1999: 556 tis. Kč).

Podílový fond měl závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2000 v hodnotě 1 388 tis. Kč (1999: 1 115 tis. Kč).

Podílový fond neměl závazky po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 2000 a 1999.

(d) Přepočty cizích měn

Fond používá pro přepočet cizích měn oficiální kurz ČNB ke dni vzniku účetního případu. V průběhu roku se 

účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované zisky a ztráty vzniklé z přecenění majetku jsou vykazovány jako rozdíl z přecenění na účtu oceňo-

vacích rozdílů z přecenění majetku. Kurzová rizika vyplývající z držby cizoměnových aktiv jsou částečně kryta zajiš-

ťovacími instrumenty (termínovými kontrakty). Na nerealizované kurzové ztráty z těchto kontraktů je vytvářena

rezerva na kurzové ztráty.

3. Poplatek za správu a vedení fondu

V souladu se Statutem podílového fondu, poplatek za správu a vedení fondu investiční společností, který 

je vypočítáván jako 2 % z průměrné roční hodnoty majetku fondu, činil 12 644 tis. Kč v roce 2000 

(1999: 10 219 tis. Kč).

4. Změna účetních postupů

Podílový fond počínaje rokem 2000 účtuje o nerealizovaných kurzových ziscích a ztrátách z přecenění cizomě-

nových aktiv a pasiv k 31. prosinci na účtu oceňovací rozdíly z přecenění majetku. Do 31. prosince 1999 účtoval

podílový fond o přecenění cizoměnového krátkodobého finančního majetku k 31. prosinci výsledkově – na účty

kurzových zisků a ztrát. Celková výše takto zaúčtovaných kurzových zisků je 8 047 tis. Kč.

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond
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5. Poplatek za výkon funkce depozitáře a za uložení a správu cenných papírů

V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře a poskytování služeb spojených s uložením a správou cen-

ných papírů ČSOB činil poplatek za tyto služby 411 tis. Kč v roce 2000 (1999: 332 tis. Kč).

6. Ostatní kapitálové fondy

Podílový fond zakoupil v druhé vlně kuponové privatizace akcie v hodnotě 759 039 tis. Kč. Tyto akcie byly oceně-

ny dle závazné účetní metodiky Ministerstva financí ČR. Na 1 000 investičních bodů vložených do fondu připadal

majetek ve výši 19 982 Kč v účetním vyjádření, který byl rozdělen na podílové listy v celkové nominální hodnotě

379 856 tis. Kč a vklad do kapitálového fondu ve výši 379 183 tis. Kč. Bylo vydáno 379 856 podílových listů

o nominální hodnotě 1 000 Kč. 

Ostatní kapitálové fondy byly sníženy o ztrátu z roku 1995 ve výši 83 773 tis. Kč a o ztrátu roku 1999 ve výši 

6 975 tis. Kč.

Za každých 1 000 investičních bodů investovaných do fondu v průběhu druhé vlny kuponové privatizace obdržel

každý podílník 10 podílových listů.

(v tis. Kč) Oceňovací Oceňovací rozdíly Kapitálové
kapitálové z přecenění majetku fondy

fondy a z kapitálových účastí celkem

Zůstatek k 31. prosinci 2000 668 291 -132 678 535 613

Zůstatek k 31. prosinci 1999 675 266 -75 964 599 302

7. Rozdělení hospodářského výsledku

Účetní ztráta 23 271 tis. Kč za rok 1999 byla na základě rozhodnutí představenstva PPF investiční společnosti a.s.

uhrazena ve výši 6 975 tis. Kč. z kapitálových fondů a ve výši 16 296 z nerozděleného zisku minulých let.

Účetní zisk za rok 2000 bude rozdělen na základě rozhodnutí představenstva PPF investiční společnosti a.s.

v souladu se zákonem č. 248/92 Sb. a statutem fondu. 30 % účetního zisku bude vyplaceno podílníkům a 70 %

účetního zisku bude reinvestováno.
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8. Přehled o finančních výnosech

(v tis. Kč) 2000 1999

Přijaté dividendy 935 1 037

Úrokové výnosy z dlužných cenných papírů 15 825 14 205

Úrokové výnosy z termínovaných vkladů 2 787 6 132

Úrokové výnosy z účtů u bank 37 10

Celkem 19 584 21 384

9. Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů

(v tis. Kč) 2000 1999

Tržby z prodeje cenných papírů 1 553 626 1 160 618

Prodané cenné papíry 1 513 425 1 195 343

Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů 40 201 -34 725

10. Finanční investice

(v tis. Kč) 2000 1999

Zůstatek k 1. lednu 96 544 123 683

Přírůstky finančních investic v ceně pořízení 8 906 30 252

Úbytky finančních investic v ceně pořízení -32 888 -159 885

Změny v oceňovacích rozdílech 7 618 102 494

Zůstatek 31. k prosinci 80 180 96 544

11. Krátkodobý finanční majetek

(v tis. Kč) 2000 1999

Zůstatek k 1. lednu 422 833 141 835

Přírůstky fin. majetku v ceně pořízení (bez nakoup. AÚV) 1 727 530 1 344 663

Nakoupené AÚV 6 087 -4 835

Naběhlé AÚV 5 631 2 848

Náklady na prodaný finanční majetek -1 480 537 -1 035 458

Cenné papíry držené do splatnosti -170 187 -77 432

Kurzové zisky plynoucí z krátkodobého finančního majetku – 9 212

Změny v oceňovacích rozdílech -56 286 42 000

Zůstatek k 31. prosinci 455 071 422 833
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12. Počet a tržní hodnota finančních investic podle jednotlivých emitentů

Majetkové cenné papíry – akcie

Emitent Počet Tržní cena Celková tržní
akcií na kus (Kč) hodnota (Kč)

Přerovské strojírny a.s. 59 189 0,00 0

ZPS Zlín a.s. 20 727 0,00 0

KABLO a.s. 18 234 546,20 9 959 411

BOPO a.s. 9 238 0,00 0

Česká pojišťovna a.s. 19 257 2 350,00 45 253 950

Česká spořitelna a.s. 90 000 234,40 21 096 000

České radiokomunikace a.s. 3 000 1 290,00 3 870 000

PPF investiční holding a.s. 1 497,40 497

Celkem 80 179 858

Všechny majetkové cenné papíry (finanční investice) – akcie v portfoliu fondu mají nominální hodnotu 1 000 Kč,

kromě akcií České spořitelny a.s., Českých radiokomunikací a.s. a PPF investičního holdingu, které mají nominální

hodnotu 100 Kč.
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13. Krátkodobý finanční majetek

Zahraniční cenné papíry – akcie

Emitent Měna Počet Tržní cena Celková tržní
akcií na kus (Kč) hodnota (Kč)

BIOCHEM PHARMA USD 2 805 1 210,02 3 394 095

NORTEL NETWORK CORP. USD 5 090 1 212,28 6 170 530

INTERSHOP COMM. EUR 1 125 1 172,71 1 319 296

INFINEON TECHNOLOGIES AG. EUR 2 490 1 387,81 3 455 646

SAP AG (EUR) EUR 540 4 344,14 2 345 837

NOKIA CORP. EUR 8 280 1 666,78 13 800 897

CAP GEMINI SOGETI EUR 365 6 028,46 2 200 389

STMICROELECTRONICS NV. EUR 2 295 1 631,69 3 744 717

AT&T Corp. USD 1 740 652,27 1 134 957

ADVANCED MICRO DEVICES USD 8 325 522,2 4 347 294

ALCATEL ALSTHOM USD 940 2 115,26 1 988 344

ALTERA CORP. USD 1 820 994,86 1 810 645

Amazon / AMZN USD 1 540 588,37 906 090

America Online USD 3 360 1 315,89 4 421 398

AMERICAN EXPRESS USD 1 230 2 077,45 2 555 259

Amgen Inc. / AMGN USD 1 725 2 417,76 4 170 642

APPLE COMPUTER USD 1 180 562,66 663 936

APPLIED MATERIALS USD 2 045 1 444,08 2 953 140

ARIBA INC. USD 1 375 2 027,91 2 788 378

AVAYA INC. USD 178 389,85 69 394

AVIGEN INC. USD 1 140 784,62 894 467

AVIRON USD 1 625 2 526,29 4 105 216

MER LYNCH – BIOTECH HLDRs USD 640 6 439,93 4 121 557

BROADVISION INC USD 3 860 446,57 1 723 766

CABLE & WIRELESS USD 1 355 1 507,98 2 043 316

CELL GENESYS INC. USD 1 770 862,51 1 526 651

CISCO SYSTEMS USD 3 960 1 446,35 5 727 535

COMMERCE ONE INC. USD 1 245 957,05 1 191 524

CORIXA CORPORATION USD 2 135 1 054,23 2 250 773

CORNING USD 2 170 1 996,90 4 333 283

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond



137136

Zahraniční cenné papíry – akcie (pokračování)

Emitent Měna Počet Tržní cena Celková tržní
akcií na kus (Kč) hodnota (Kč)

DELL Computer USD 1 020 659,46 672 648

ENDESA SPONSORED USD 2 375 631,1 1 498 860

ERICSSON LM TEL CO ADR USD 8 380 423,13 3 545 808

GENERAL ELECTRIC USD 2 880 1 812,76 5 220 735

GENZYME CORP. – GENZ USD 970 3 400,90 3 298 874

IMCLONE SYSTEMS USD 2 060 1 663,77 3 427 370

Intel / INTC USD 3 590 1 136,66 4 080 605

JDS UNIPHASE CORP. USD 2 295 1 576,42 3 617 893

JOHNSON & JOHNSON USD 1 215 3 972,63 4 826 750

PHILIPS ELEC. NV USD 3 247 1 370,72 4 450 732

Lucent Technology USD 2 140 510,48 1 092 418

MATAVAS ADS USD 2 905 772,9 2 245 268

MICROSOFT USD 1 750 1 640,33 2 870 574

Micron Technology Inc/MU USD 2 960 1 342,36 3 973 390

MP3.COM Inc. USD 3 350 135,75 454 758

PMC SIERA INC. USD 415 2 973,24 1 233 893

PALM INC. USD 3 085 1 070,49 3 302 449

PFIZER Inc. USD 2 520 1 739,40 4 383 283

Rambus Inc / RMBS USD 500 1 366,18 683 092

SBC Communications USD 1 840 1 805,57 3 322 250

CHARLES SCHWAB CORP. USD 2 550 1 073,13 2 736 489

Telekomunikacja Polska – GDR USD 15 660 258,26 4 044 395

TELLABS INC. USD 1 830 2 136,43 3 909 675

3COM USD 2 080 321,41 668 534

3DFX INTERACTIVE INC USD 4 300 9,45 40 649

VERITAS SOFTWARE USD 1 214 3 308,64 4 016 686

Verzion comm. INC USD 860 1 895,57 1 630 186

VICAL INC. USD 1 785 699,54 1 248 680

WORLDCOM, INC. USD 885 531,65 470 511

YAHOO INC USD 1 475 1 136,66 1 676 572

Celkem 170 802 999
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Dlužné cenné papíry (hodnoty jsou v tis. Kč)

Emitent Počet Měna Nominál Cena Nákupní Tržní AÚV
(v jedn. pořízení AÚV cena celkem

měny) bez AÚV celkem
bez AÚV

MF – pokl. poukázky 20903265 30 CZK 1 000 000 29 659 0 29 691 0

POLAND GOVERNMNT BOND 3000 PLN 1 000 23 300 1 835 24 041 2 415

POLAND GOVERNMENT BOND 1200 PLN 1 000 8 164 0 9 337 0

POLAND GOVERNMENT BOND 6000 PLN 1 000 40 061 0 44 656 0

POLGB 8,05/05 2500 PLN 1 000 17 886 288 19 218 1 073

EIB 15,5/01 400 SK 25 000 8 991 0 8 315 436

Slovenský plyn. priemysel 9,00 % 568 EUR 1 000 20 488 0 20 057 339

BAYLNDBK 7,0 900 CZK 25 000 22 526 4 22 694 1 256

VOLKSWAGEN 6,25/03 400 CZK 25 000 9 983 0 9 882 332

DEUTSCHE HYPO 400 CZK 25 000 9 996 0 9 969 134

SD 10,90 1500 CZK 10 000 16 308 0 16 554 649

Slov. elektr. – dluhopis 1000 CZK 10 000 9 950 0 10 000 334

RadioMobil 8,2 20 CZK 1 000 000 20 250 0 20 654 237

KOB VAR/05 1000 CZK 10 000 10 075 0 10 000 159

IPB VAR/08 1000 CZK 10 000 10 265 253 10 265 498

CITILEASING 10,45 100 CZK 100 000 10 000 0 10 925 148

Celkem 267 902 2 380 276 257 8 011

14. Čistá hodnota majetku fondu

(v tis. Kč) Tržní hodnota Tržní hodnota
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Majetkové cenné papíry 250 983 255 351

Dlužné cenné papíry vč. nakoupeného úroku a AÚV 284 268 264 026

Účty v bankách 86 77

Termínované vklady 34 031 70 748

Krátkodobé pohledávky 2 951 4 452

Ostatní aktiva 31 678

Hodnota majetku fondu celkem 572 350 595 332

Minus závazky a ostatní pasiva 1 692 3 005

Čistá hodnota majetku fondu 570 658 592 327

Počet podílových listů 379 856

Čistá hodnota majetku fondu na podílový list (Kč) 1 502 1 559

Tržní cena podílových listů fondu byla 1 265 Kč k 31. prosinci 2000 (1999: 1 244 Kč).
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15. Transakce se spjatými subjekty

(a) Nákupy a prodeje cenných papírů

Během roku uzavřel podílový fond několik obchodů se spjatým subjektem za obvyklých podmínek:

(v tis. Kč) Prodeje Nákupy
2000 1999 2000 1999

PPF burzovní společnost a.s. 35 754 8 166 20 398 6 819

Celkem 35 754 8 166 20 398 6 819

(b) Závazky vůči spjatým subjektům

(v tis. Kč) Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

PPF investiční společnost a.s. 1 234 974

16. Přecenění finančních investic

(v tis. Kč) Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Kladný oceňovací rozdíl z přecenění akcií – –

Záporný oceňovací rozdíl z přecenění akcií 1) -141 032 -79 775

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění akcií -141 032 -79 775

Kladný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů 8 354 3 811

Záporný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů – –

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů 8 354 3 811

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění majetku -132 678 -75 964

17. Zaměstnanci
Podílový fond neměl žádné zaměstnance v letech 2000 a 1999.

18. Zdanění

Daň z příjmů za rok 2000 činila 103 tis. Kč (1999: 1 039 tis. Kč). 

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond



19. Zajišťovací instrumenty

Fond během roku 2000 používal zajišťovací instrumenty za účelem řízení kurzových rizik spojených s aktivy 

v zahraničních měnách (zahraničními akciemi a bankovními účty).

Zajišťovací instrumenty jsou účtovány na podrozvahových účtech. Nerealizované zisky z termínovaných obchodů

dosáhly k 31. prosinci 2000 hodnoty 2 116 tis. Kč (1999: nerealizované ztráty 1 573 tis. Kč).

Následující celkové forwardové nákupy a prodeje jsou uzavřeny k rozvahovému dni:

Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Celkové nákupy 7 413 100 607

Celkové prodeje 119 592 –

20. Možné budoucí závazky

České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu

v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe

nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.

21. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak,

že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž oce-

nění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních

prostředků je ke konci účetního období následující:

Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Finanční majetek 34 117 70 825

Termínovaný vklad se splatností – –

více než 3 měsíce po skončení roku – –

Celkem 34 117 70 825

PPF Moravskoslezský uzavřený podílový fond
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF investiční společnost a.s. 
otevřený podílový fond SMÍŠENÝ

Na základě provedeného auditu jsme dne 16. března 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF investiční společnost a.s. otevřený podílový fond SMÍŠENÝ

k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit 

na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, 

že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF investiční společnost a.s. otevřený podílový fond SMÍŠENÝ k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření

za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF otevřený podílový fond SMÍŠENÝ



2000 1999
AKTIVA CELKEM 232 799 303 459

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – –
B. Stálá aktiva – –
B.I. Nehmotný investiční majetek – –
B.I.1. Zřizovací výdaje – –
2. Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – –
3. Software – –
4. Ocenitelná práva – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – –
6. Nedokončené nehmotné investice – –
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – –
B.II. Hmotný investiční majetek – –
B.II.1. Pozemky – –
2. Budovy, haly a stavby – –
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – –
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – –
6. Jiný hmotný investiční majetek – –
7. Nedokončené hmotné investice – –
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek – –
9. Opravná položka k nabytému majetku – –
B.III. Finanční investice – –
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem – –
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem – –
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady – –
4. Půjčky podnikům ve skupině – –
5. Jiné finanční investice – –
C. Oběžná aktiva 232 721 303 266
C.I. Zásoby – –
C.I.1. Materiál – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – –
3. Výrobky – –
4. Zvířata – –
5. Zboží – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky – –
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku – –
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – –
5. Jiné pohledávky – –
C.III. Krátkodobé pohledávky 1 375 –
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 22 –
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – –
3. Sociální zabezpečení – –
4. Stát – daňové pohledávky 1 353 –
5. Stát – odložená daňová pohledávka – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – –
8. Jiné pohledávky – –
C.IV. Finanční majetek 231 346 303 266
C.IV.1. Peníze – 14
2. Účty v bankách 59 035 226 601
3. Krátkodobý finanční majetek 172 311 76 651
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 78 193
D.I. Časové rozlišení 78 193
D.I.1. Náklady příštích období – –
2. Příjmy příštích období 77 193
3. Kurzové rozdíly aktivní 1 –
D.II. Dohadné účty aktivní – –

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)
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2000 1999
PASIVA CELKEM 232 799 303 459

A. Vlastní jmění 232 131 301 162
A.I. Základní jmění – –
A.I.1. Základní jmění – –
2. Vlastní akcie – –
A.II. Kapitálové fondy 224 967 295 194
A.II.1. Emisní ážio – –
2. Ostatní kapitálové fondy 300 000 300 000
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -75 033 -4 806
A.III. Fondy ze zisku – –
A.III.1. Zákonný rezervní fond – –
2. Nedělitelný fond – –
3. Statutární a ostatní fondy – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let 5 968 –
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 5 968 –
2. Neuhrazená ztráta minulých let – –
A.V. Hospodářský výsledek běžného účetní období (+/–) 1 196 5 968
B. Cizí zdroje 576 2 189
B.I. Rezervy – 476
B.I.1. Rezervy zákonné – –
2. Rezervy na kurzové ztráty – 476
3. Ostatní rezervy – –
B.II. Dlouhodobé závazky – –
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – –
4. Emitované dluhopisy – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – –
6. Jiné dlouhodobé závazky – –
B.III. Krátkodobé závazky 576 1 713
B.III.1. Závazky z obchodního styku 576 515
2. Závazky ke společníkům a sdružení – –
3. Závazky k zaměstnancům – –
4. Závazky ze sociálního zabezpečení – –
5. Stát – daňové závazky a dotace – 1 198
6. Odložený daňový závazek – –
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – –
9. Jiné závazky – –
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – –
2. Běžné bankovní úvěry – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 92 108
C.I. Časové rozlišení 92 69
C.I.1. Výdaje příštích období 92 69
2. Výnosy příštích období – –
3. Kurzové rozdíly pasivní – –
C.II. Dohadné účty pasivní – 39

PPF otevřený podílový fond SMÍŠENÝ



2000 1999
I. Tržby za prodej zboží – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – –
+ Obchodní marže – –
II. Výkony – –
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – –
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – –
II.3. Aktivace – –
B. Výkonová spotřeba 7 579 2 577
B.1. Spotřeba materiálu a energie – –
B.2. Služby 7 579 2 577
+ Přidaná hodnota -7 579 -2 577
C. Osobní náklady – –
C.1. Mzdové náklady – –
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení – –
C.4. Sociální náklady – –
D. Daně a poplatky – –
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku – –
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu – –
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu – –
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů – –
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů – –
VI. Ostatní provozní výnosy – –
I. Ostatní provozní náklady – –
VII. Převod provozních výnosů – –
J. Převod provozních nákladů – –
* Provozní hospodářský výsledek -7 579 -2 577
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 188 344 63 340
K. Prodané cenné papíry a vklady 170 064 57 036
IX. Výnosy z finančních investic – –
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině – –
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic – –
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 1 629 319
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 476 –
L. Tvorba rezerv na finanční náklady – 476
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů – –
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů – –
XIII. Výnosové úroky 5 257 3 655
N. Nákladové úroky 3 –
XIV. Ostatní finanční výnosy 19 244 4 603
O. Ostatní finanční náklady 36 027 3 800
XV. Převod finančních výnosů – –
P. Převod finančních nákladů – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací 8 856 10 605
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 81 2 060
R.1. – splatná 81 2 060
R.2. – odložená – –
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost   1 196 5 968
XVI. Mimořádné výnosy – –
S. Mimořádné náklady – –
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – –
T.1. – splatná – –
T.2. – odložená – –
* Mimořádný hospodářský výsledek – –
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 1 196 5 968

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 1 277 8 028

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)
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2000 1999
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 226 615 –

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 277 8 028
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -70 604 -4 415
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv – –
A.1.2. Změna stavu: -69 573 -4 415
A.1.2.1. oceňovacích rozdílů z přecenění krátkodobého finančního majetku -69 197 -4 806
A.1.2.2. rezerv -476 476
A.1.2.3. časového rozlišení 100 -85
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv – –
A.1.4. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje dlouhodobých cenných papírů – –
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku – –
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky – –
A.1.7. Změny v účetních postupech -1 031 –
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami -69 327 3 613
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -98 172 -74 938
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -1 375 –
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -1 137 1 713
A.2.3. Změna stavu zásob – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků -95 660 -76 651
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,

zdaněním a mimořádnými položkami -167 499 -71 325
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků – –
A.4. Přijaté úroky – –
A.5. Splatná daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -81 -2 060
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy – –
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -167 580 -73 385

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv – –
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku – –
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku – –
B.1.3. Nabytí finančních investic – –
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv – –
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku – –
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic – –
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti – –

Peněžní toky z finančních činností – –
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů – –
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky – –
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – 300 000
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů – –
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně – –
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku – –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti – 300 000
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -167 580 226 615
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 59 035 226 615

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)
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1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika fondu

PPF investiční společnost a.s. otevřený podílový fond SMÍŠENÝ („podílový fond“) byl založen jako otevřený podí-

lový fond, který shromažďuje prostředky pro kolektivní investování prodejem podílových listů. Povolení k vydávání

podílových listů bylo vydáno dne 23. června 1999 Komisí pro cenné papíry podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona

č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Sídlo společnosti

PPF investiční společnost a.s.

otevřený podílový fond SMÍŠENÝ

Na Pankráci 121

Praha 4

Česká republika

Československá obchodní banka, a.s. („ČSOB“) poskytuje fondu služby depozitáře a služby spojené s uložením

a správou cenných papírů („depozitář“) podle depozitářské smlouvy. 

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Pro stanovení cen pořízení cenných papírů fond používá vážený aritmetický průměr.

U ocenění portfolia cenných papírů fond postupoval v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky 

č. 207/1998 Sb. platné od 1. září 1998. Pro ocenění dluhopisů a pokladničních poukázek společnost vypracovala

po dohodě s depozitářem směrnice na základě § 4 odst. 4 vyhlášky č. 207/1998 Sb.

1. Pro výpočet  hodnoty akcie je použit uveřejněný závěrečný kurz akcie uveřejněný Burzou cenných papírů Praha a.s.,

pro den, ke kterému se výpočet provádí, pokud bylo v daný den s akcií na kurzotvorném trhu burzy obchodo-

váno.

2. Nelze-li pro den, ke kterému se výpočet provádí, vypočítat hodnotu akcie podle odstavce l, používá se kurz 

ze závěrečných kurzů akcie pro tento den uveřejněný organizátorem mimoburzovního trhu, na jehož kurzo-

tvorném trhu bylo v daný den s akcií obchodováno.

3. Nelze-li použít způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 1 ani podle odstavce 2, používá se pro výpočet

hodnoty kurz podle odstavce 1 nebo 2, uveřejněný naposledy v období 30 dnů předcházejících dni, ke které-

mu se výpočet provádí.

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)
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4. Nelze-li použít ani způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 3, používá se u akcie, se kterou nebylo na

veřejném kurzotvorném trhu obchodováno déle než 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet prová-

dí, poslední známá hodnota akcie snižovaná denně o 1 % po dobu 100 kalendářních dnů.

5. Pro výpočet hodnoty dluhopisu bez naběhlého úroku se používá střed mezi cenou nákupu a prodeje průměr-

ných referenčních cen vyhlášených burzou pro den, ke kterému se výpočet provádí.

6. Pro výpočet dluhopisu obchodovaného na trhu krátkodobých dluhopisů vedených v evidenci České národní

banky se používá průměrná cena uveřejňovaná Českou národní bankou pro den, ke kterému se výpočet

provádí.

7. Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahranič-

ním veřejném trhu, se používá kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu.

Společnost při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používá

systém Bloomberg.

b) Daně

Přijaté úroky z termínovaných vkladů a dluhopisů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 15 % u zdroje. 

Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 15 % u zdroje.

Přijaté dividendy ze zahraničních akcií jsou zdaňovány 15 %. 

Od roku 1996 jsou kapitálové výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a ostatní příjmy obsaženy v daňovém

základu. Kapitálové výnosy jsou od roku 2000 zdaňovány sazbou 15 % (do roku 1999 25 %) po odečtení souvi-

sejících nákladů z daňového základu. Jako náklad lze uplatnit úhrn hodnot cenných papírů, prodaných ve zdaňo-

vacím období, a to jen do výše úhrnu příjmů z jejich prodeje. Pokud úhrn hodnot těchto prodaných cenných pa-

pírů je za zdaňovací období vyšší než  úhrn příjmů z jejich prodeje, lze tento rozdíl uplatnit jako výdaj (náklad)

nejdéle v následujících třech zdaňovacích obdobích, a to v jednotlivých zdaňovacích obdobích maximálně ve výši

částky, o kterou úhrn příjmů z prodeje těchto cenných papírů převýší úhrn hodnot cenných papírů v tomto jedno-

tlivém zdaňovacím období a to jen do výše zisku z prodeje těchto cenných papírů.

Od roku 1997 může podílový fond převádět daňové ztráty (kromě ztráty z prodeje cenných papírů, jak je uvede-

no v předchozím odstavci) do následujících třech a od roku 2000 do následujících sedmi zdaňovacích období. 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového zákla-

du s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

(c) Pohledávky a závazky

Podílový fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti

svých dlužníků. 

Podílový fond měl pohledávky z obchodního styku k 31. prosinci 2000 v hodnotě 22 tis. Kč (1999: 0 tis. Kč).

Podílový fond měl závazky z obchodního styku k 31. prosinci 2000 v hodnotě 576 tis. Kč (1999: 515 tis. Kč).

Podílový fond neměl závazky po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 2000 a 1999.
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d) Přepočty cizích měn

Fond používá pro přepočet cizích měn oficiální kurz ČNB ke dni vzniku účetního případu. V průběhu roku se 

účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované zisky a ztráty vzniklé z přecenění majetku jsou vykazovány jako rozdíl z přecenění na účtu oceňo-

vacích rozdílů z přecenění majetku. Kurzová rizika vyplývající z držby cizoměnových aktiv jsou částečně kryta zajiš-

ťovacími instrumenty (termínovými kontrakty). Na nerealizované kurzové ztráty z těchto kontraktů je vytvářena

rezerva na kurzové ztráty.

3. Poplatek za správu a vedení fondu

V souladu se Statutem podílového fondu, poplatek za správu a vedení fondu investiční společností, který 

je vypočítáván jako 1,75 % z průměrné roční hodnoty majetku fondu, činil 5 212 tis. Kč v roce 2000 

(1999: 1 763 tis. Kč).

4. Změna účetních postupů

Podílový fond počínaje rokem 2000 účtuje o nerealizovaných kurzových ziscích a ztrátách z přecenění cizoměno-

vých aktiv a pasiv k 31. prosinci na účtu oceňovací rozdíly z přecenění majetku. Do 31. prosince 1999 účtoval 

podílový fond o přecenění cizoměnového  krátkodobého finančního majetku k 31. prosinci výsledkově – na účty

kurzových zisků a ztrát. Celková výše takto zaúčtovaných kurzových zisků je 1 031 tis. Kč.

5. Poplatek za výkon funkce depozitáře a za uložení a správu cenných papírů

V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře a poskytování služeb spojených s uložením a správou cen-

ných papírů ČSOB činil poplatek za tyto služby 193 tis. Kč v roce 2000 (1999: 66 tis. Kč).
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6. Kapitálové fondy

Podílový fond emitoval k datu účetní závěrky 300 000 kusů podílových listů o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Tyto

podílové listy jsou na doručitele a jsou veřejně obchodovatelné.

(v tis. Kč) Oceňovací Oceňovací rozdíly Kapitálové
kapitálové z přecenění majetku fondy

fondy a z kapitálových účastí celkem

Zůstatek k 31. prosinci 2000 300 000 -75 033 224 967

Zůstatek k 31. prosinci 1999 300 000 -4 806 295 194

7. Rozdělení hospodářského výsledku

Účetní zisk roku 2000 bude v souladu se Statutem podílového fondu převeden na nerozdělený zisk minulých let.

Účetní zisk roku 1999 ve výši 5 968 tis. Kč byl v souladu se Statutem podílového fondu převeden na nerozdělený

zisk minulých let.

8. Přehled o finančních výnosech

(v tis. Kč) 2000 1999

Úrokové výnosy z dlužných cenných papírů 1 087 319

Úrokové výnosy z termínovaných vkladů 5 238 3 640

Úrokové výnosy z účtů u bank 19 15

Přijaté dividendy 542 –

Celkem 6 886 3 974

9. Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů

(v tis. Kč) 2000 1999

Tržby z prodeje cenných papírů 188 344 63 340

Prodané cenné papíry 170 064 57 036

Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů 18 280 6 304
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10. Krátkodobý finanční majetek

(v tis. Kč) 2000 1999

Zůstatek k 1. lednu 76 651 -

Přírůstky fin. majetku v ceně pořízení (bez nakoup. AÚV) 335 821 136 499

Nakoupené AÚV 636 604

Naběhlé AÚV 682 319

Náklady na prodaný finanční majetek -170 064 -57 036

Cenné papíry držené do splatnosti -2 218 –

Kurzové zisky plynoucí z krátkodobého finančního majetku – 1 071

Změny v oceňovacích rozdílech -69 197 -4 806

Zůstatek k 31. prosinci 172 311 76 651

Zahraniční cenné papíry – akcie

Emitent Měna Počet Tržní cena Celková tržní
akcií na kus (Kč) hodnota (Kč)

GLOBAL CROSSING USD 6 500 541,10 3 517 176

NORTEL NETWORK CORP. USD 5 491 1 212,28 6 656 656

SAINT – GLOBAIN EUR 660 5 870,56 3 874 568

PECHINEY SA SERIES EUR 2 000 1 708,53 3 417 064

ALTERA CORP. USD 1 400 994,86 1 392 804

ANALOG DEVICES USD 1 800 1 935,65 3 484 165

AVAYA INC. USD 150 389,85 58 478

2B INTERNET HOLDRs USD 2 900 673,45 1 953 004

MER LYNCH – BIOTECH HOLDRs USD 2 900 6 439,93 18 675 803

BROADCOM CORP. CL – A USD 700 3 176,29 2 223 404

CISCO SYSTEMS USD 1 200 1 446,35 1 735 617

Clear Channel Comm USD 2 500 1 831,66 4 579 154

CORNING USD 1 480 1 996,90 2 955 419

DELL Computer USD 3 400 659,46 2 242 160

EMC Corp. USD 3 000 2 514,56 7 543 694

ERICSSON LM TEL CO ADR USD 12 000 423,13 5 077 530

EXODUS COMMUNICATIONS INC USD 1 200 756,26 907 512

EXXON MOBIL CORPORATION USD 1 000 3 287,46 3 287 462
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Zahraniční cenné papíry – akcie (pokračování)

Emitent Měna Počet Tržní cena Celková tržní
akcií na kus (Kč) hodnota (Kč)

Intel / INTC USD 2 600 1 136,66 2 955 313

Intl Business Mach Corp / IBM USD 1 400 3 214,11 4 499 747

INTERNET INFRASTRUCTURE USD 2 500 836,80 2 092 004

JDS UNIPHASE CORP. USD 1 750 1 576,42 2 758 742

LSI LOGIC CORP. USD 2 000 646,22 1 292 448

Lucent Technology USD 1 800 510,48 918 856

MER LY RUSSEL  2000 MITTS USD 3 500 399,31 1 397 568

Micron Technology Inc/MU USD 1 870 1 342,36 2 510 216

MOTOROLA INC. USD 5 400 765,71 4 134 852

NOKIA ADR USD 5 200 1 644,87 8 553 301

PEREGRINE SYSTEMS USD 65 746,81 48 542

Amex Energy Select USD 5 000 1 255,01 6 275 067

AMEX TECH SELECT INDEX USD 3 100 1 183,93 3 670 168

SUN MICROSYSTEMs INC USD 2 800 1 054,23 2 951 834

TELLABS INC. USD 1 800 2 136,43 3 845 582

TEXACO INC. USD 1 400 2 349,32 3 289 050

TEXAS INSTRUMENTS USD 2 400 1 791,58 4 299 792

VIACOM INC USD 3 797 1 767,76 6 712 176

VIGNETTE CORP. USD 2 700 680,63 1 837 712

WEBMD CORP. USD 226 300,24 67 853

WORLDCOM, INC. USD 2 850 531,65 1 515 205

Celkem 139 207 697
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Dlužné cenné papíry (hodnoty jsou v tis. Kč)

Emitent Počet Měna Nominál Cena Nákupní Tržní AÚV
(v jedn. pořízení AÚV cena celkem

měny) bez AÚV celkem
bez AÚV

HZL 1KB 8,125/04 1 000 CZK 10 000 10 508 0 10 495 512

DRESDEN BANK AG-DRSD. 03 10 000 EUR 100 8 443 0 7 920 0

DRESDEN BANK AG-PHARM. 2 000 EUR 100 3 906 0 3 978 0

Slovenský plyn. priemysel 9,00% 284 EUR 1 000 10 244 0 10 028 170

Celkem 33 100 0 32 421 682

11. Čistá hodnota majetku fondu

(v tis. Kč) Tržní hodnota Tržní hodnota
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Majetkové cenné papíry 139 208 44 990

Dlužné cenné papíry vč. nakoupeného úroku a AÚV 33 103 31 661

Účty v bankách 193 19 295

Termínované vklady 58 842 207 320

Krátkodobé pohledávky 1 375 –

Ostatní aktiva 78 193

Hodnota majetku fondu celkem 232 799 303 459

Minus závazky a ostatní pasiva 668 2 297

Čistá hodnota majetku fondu 232 131 301 162

Počet podílových listů 300 000

Čistá hodnota majetku fondu na podílový list (Kč) 774 1 004
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12. Transakce se spjatými subjekty

(a) Nákupy a prodeje cenných papírů

Během roku  uzavřel podílový fond několik obchodů se spjatým subjektem za obvyklých podmínek:

(v tis. Kč) Prodeje Nákupy
2000 1999 2000 1999

PPF burzovní společnost a.s. 169 028 57 215 67 508 108 330

Celkem 169 028 57 215 67 508 108 330

(b) Závazky vůči spjatým subjektům

(v tis. Kč) Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

PPF investiční společnost a.s. 482 463

13. Přecenění krátkodobého finančního majetku

(v tis. Kč) Zůstatek Zůstatek
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Kladný oceňovací rozdíl z přecenění akcií – –

Záporný oceňovací rozdíl z přecenění akcií -74 355 -4 871

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění akcií -74 355 -4 871

Kladný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů – 65

Záporný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů -678 –

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů -678 –

Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění majetku 75 033 -4 806

14. Zaměstnanci

Podílový fond neměl žádné zaměstnance v letech 2000 a 1999.

15. Zdanění

Daň z příjmů za rok 2000 činila 81 tis. Kč (1999: 2 060 tis. Kč). 
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16. Zajišťovací instrumenty

Fond během roku 2000 používal zajišťovací instrumenty za účelem řízení kurzových rizik spojených s aktivy 

v zahraničních měnách (zahraničními akciemi a bankovními účty).

Zajišťovací instrumenty jsou účtovány na podrozvahových účtech. Nerealizované zisky z termínovaných obchodů

dosáhly k 31. prosinci 2000  hodnoty 948 tis. Kč (1999: nerealizované ztráty 476 tis. Kč).

Následující celkové forwardové nákupy a prodeje jsou uzavřeny k rozvahovému dni:

Tržní hodnota Tržní hodnota
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Celkové nákupy – 49 895

Celkové prodeje 114 222 –

17. Možné budoucí závazky

České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu

v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe

nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.

18. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak,

že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž oce-

nění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních

prostředků je ke konci účetního období následující:

Tržní hodnota Tržní hodnota
k 31. prosinci 2000 k 31. prosinci 1999

Peníze – 14

Účty v bankách 59 035 226 601

Celkem 59 035 226 615

PPF otevřený podílový fond SMÍŠENÝ
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF Capital Management a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 4. dubna 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF Capital Management a.s. k 31. prosinci 2000. Za účetní

závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní

závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že

provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF Capital Management a.s. k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se záko-

nem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF Capital Management a.s.



2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 2 276 743 1 144 693 204 568

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –
B. Stálá aktiva 36 774 82 125 96 875
B.I. Nehmotný investiční majetek 7 16 24
B.I.1. Zřizovací výdaje 7 16 24
2. Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – – –
3. Software – – –
4. Ocenitelná práva – – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – – –
6. Nedokončené nehmotné investice – – –
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – – –
B.II. Hmotný investiční majetek 3 234 78 662 71 872
B.II.1. Pozemky – 10 968 11 586
2. Budovy, haly a stavby – – 3 925
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 234 5 680 7 673
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – – –
6. Jiný hmotný investiční majetek – – –
7. Nedokončené hmotné investice – 14 819 6 774
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek – 8 568 –
9. Opravná položka k nabytému majetku – 38 627 41 914
B.III. Finanční investice 33 533 3 447 24 979
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 29 350 2 200 17 900
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 4 042 – –
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 141 1 247 7 079
4. Půjčky podnikům ve skupině – – –
5. Jiné finanční investice – – –
C. Oběžná aktiva 2 235 718 1 057 348 105 525
C.I. Zásoby – – –
C.I.1. Materiál – – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – – –
3. Výrobky – – –
4. Zvířata – – –
5. Zboží – – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 127 132 100 900 8 658
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 2 014 470 66 750 60
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
5. Jiné pohledávky 112 662 34 150 8 598
C.III. Krátkodobé pohledávky 65 727 944 426 8 905
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 43 208 904 998 6 224
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Sociální zabezpečení – – –
4. Stát – daňové pohledávky 2 194 – 2 534
5. Stát – odložená daňová pohledávka – – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 7 500 30 000 –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
8. Jiné pohledávky 12 825 9 428 147
C.IV. Finanční majetek 42 859 12 022 87 962
C.IV.1. Peníze 75 70 145
2. Účty v bankách 42 784 341 917
3. Krátkodobý finanční majetek 0 11 611 86 900
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 4 251 5 220 2 168
D.I. Časové rozlišení 4 251 5 220 2 168
D.I.1. Náklady příštích období 40 403 460
2. Příjmy příštích období 4 189 4 815 1 697
3. Kurzové rozdíly aktivní 22 2 11
D.II. Dohadné účty aktivní – – –

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF Capital Management a.s.
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2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 2 276 743 1 144 693 204 568

A. Vlastní jmění 209 542 206 032 201 460
A.I. Základní jmění 178 300 178 300 178 300
A.I.1. Základní jmění 178 300 178 300 178 300
2. Vlastní akcie – – –
A.II. Kapitálové fondy – – –
A.II.1. Emisní ážio – – –
2. Ostatní kapitálové fondy – – –
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku – – –
A.III. Fondy ze zisku 3 635 3 405 1 749
A.III.1. Zákonný rezervní fond 3 635 3 405 1 749
2. Nedělitelný fond – – –
3. Statutární a ostatní fondy – – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let 24 097 19 755 -11 712
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 24 097 19 755 –
2. Neuhrazená ztráta minulých let – – -11 712
A.V. Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/–) 3 510 4 572 33 123
B. Cizí zdroje 2 008 131 915 507 2 523
B.I. Rezervy 22 2 11
B.I.1. Rezervy zákonné – – –
2. Rezervy na kurzové ztráty 22 2 11
3. Ostatní rezervy – – –
B.II. Dlouhodobé závazky 2 000 000 907 000 –
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – – –
4. Emitované dluhopisy 2 000 000 907 000 –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – – –
6. Jiné dlouhodobé závazky – – –
B.III. Krátkodobé závazky 8 109 8 505 2 512
B.III.1. Závazky z obchodního styku 3 627 846 1 218
2. Závazky ke společníkům a sdružení – – –
3. Závazky k zaměstnancům 369 417 399
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 272 313 254
5. Stát – daňové závazky a dotace 3 038 6 236 122
6. Odložený daňový závazek 584 693 519
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
9. Jiné závazky 219 – –
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – – –
2. Běžné bankovní úvěry – – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 59 070 23 154 585
C.I. Časové rozlišení 59 055 23 154 270
C.I.1. Výdaje příštích období 45 557 23 153 269
2. Výnosy příštích období 13 498 – –
3. Kurzové rozdíly pasivní – 1 1
C.II. Dohadné účty pasivní 15 – 315

PPF Capital Management a.s.



2000 1999 1998
I. Tržby za prodej zboží – – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – – –
+ Obchodní marže – – –
II. Výkony 3 287 50 445 38 391
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3 287 50 445 38 391
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – – –
II.3. Aktivace – – –
B. Výkonová spotřeba 29 020 35 840 46 119
B.1. Spotřeba materiálu a energie 387 913 1 276
B.2. Služby 28 633 34 927 44 843
+ Přidaná hodnota -25 733 14 605 -7 728
C. Osobní náklady 10 902 11 615 11 254
C.1. Mzdové náklady 8 024 8 588 8 320
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení 2 799 2 987 2 859
C.4. Sociální náklady 79 40 75
D. Daně a poplatky 4 071 126 108
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 1 928 2 834 1 831
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 104 618 3 861 1 043
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 49 728 5 554 726
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 3 926 1 915 1 304
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 38 677 6 699 5 617
VI. Ostatní provozní výnosy 13 968 1 534 9 171
I. Ostatní provozní náklady 15 092 2 069 90
VII. Převod provozních výnosů – – –
J. Převod provozních nákladů – – –
* Provozní hospodářský výsledek -23 619 -6 982 -15 836
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 187 395 10 691 506 008
K. Prodané cenné papíry a vklady 187 105 7 429 484 948
IX. Výnosy z finančních investic 2 465 – –
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 850 – –
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů 1 615 – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic – – –
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku – – –
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 2 11 –
L. Tvorba rezerv na finanční náklady 22 2 11
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 1 263 2 856 30 639
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 3 916 1 263 2 856
XIII. Výnosové úroky 181 867 34 576 5 217
N. Nákladové úroky 152 255 23 085 –
XIV. Ostatní finanční výnosy 2 75 11 259
O. Ostatní finanční náklady 514 2 485 13 178
XV. Převod finančních výnosů – – –
P. Převod finančních nákladů – – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací 29182 13 945 52 130
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 772 2 675 3 387
R.1. – splatná 881 2 501 2 868
R.2. – odložená -109 174 519
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 4 791 4 288 32 907
XVI. Mimořádné výnosy 45 512 670
S. Mimořádné náklady 1 326 75 338
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – 153 116
T.1. – splatná – 153 116
T.2. – odložená – – –
* Mimořádný hospodářský výsledek -1 281 284 216
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 3 510 4 572 33 123

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 4 282 7 400 36 626

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF Capital Management a.s.
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2000 1999 1998
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 12 022 87 962 30 503
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním -23 619 -6 982 -15 836
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 18 673 25 747 5 926
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 1 928 2 834 1 831
A.1.2. Změna stavu: 71 635 21 220 4 412
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku 38 627 3 287 3 288
A.1.2.2. opravných položek -3 877 -1 584
A.1.2.3. časového rozlišení 36 885 19 517 1 124
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -54 890 1 693 -317
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami -4 946 18 765 -9 910
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -1 143 943 -1 021 943 10 800
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -1 143 656 -1 027 763 24 666
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -287 5 820 -13 866
A.2.3. Změna stavu zásob – – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků – – –
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami -1 148 889 -1 003 178 890
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -152 255 -23 085
A.4. Přijaté úroky 181 867 34 576 5 217
A.5. Splatná daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -881 -2 654 -2 984
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy -1 269 217 332
A.7. Ostatní položky finanční povahy -512 862 -1 919
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -1 121 939 -993 262 1 536

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv -234 702 -19 930 -451 128
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku -14 857 -18 601 -9 750
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku – -25 –
B.1.3. Nabytí finančních investic -219 845 -1 304 -441 378
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 292 013 14 552 507 051
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku 104 618 3 861 1 043
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 187 395 10 691 506 008
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 57 311 -5 378 55 923

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků 1 093 000 907 000 –
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky – – –
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – – –
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění 

a další vklady peněžních prostředků akcionářů – – –
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně – – –
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 2 465 – –
C.4. Změna stavu finančních investic – 15 700 –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 1 095 465 922 700 –
F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků 30 837 -75 940 57 459
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 42 859 12 022 87 962

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF Capital Management a.s.



1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

PPF Capital Management a.s. vznikla na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3. srpna 1995 za účelem ekono-

mického a organizačního poradenství. V roce 1999 se její činnost zaměřila na správu a řízení strategického port-

folia skupiny PPF a na vyhledávání kvalitních investičních příležitostí. V obou strategiích vystupuje skupina PPF 

jako finanční investor, jejímž cílem je zhodnocení vložených prostředků.

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2000 jsou:

PPF burzovní společnost a.s. 60 %

PPF Financial Services Limited 40 %

Sídlo společnosti

PPF Capital Management a.s.

Na Pankráci 121

140 21 Praha 4

Česká republika

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2000

Členové představenstva Členové dozorčích orgánů

Ing. Ladislav Chvátal JUDr. František Tlustoš

Ing. Karel Pražák Ing. Václav Šrajer

Ing. Zbyněk Štěrba Mgr. Václav Kratochvíl

Organizační struktura

Hlavní aktivity společnosti jsou řízeny představenstvem a vedoucími pracovníky společnosti.

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

PPF Capital Management a.s.
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2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Hmotný a nehmotný investiční majetek

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně.  Hmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně do 40 tis. Kč a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč  je vykazován v rozvaze a je 

účtován do nákladů v měsíci jejich pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy rovnoměrné 30 let

Stroje a přístroje rovnoměrné 4 roky

Automobily rovnoměrné 4 roky

Inventář rovnoměrné 6 let

Zřizovací výdaje rovnoměrné 8 let

Software rovnoměrné 4 roky

(b) Dlouhodobé finanční investice

Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hod-

noty těchto investic se tvoří opravná položka.

Ostatní investiční cenné papíry jsou oceněny v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku

v případě přechodného snížení hodnoty. Výnosy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.

(c) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku v přípa-

dě přechodného snížení hodnoty.  Výnosy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního

majetku.

(d) Stanovení opravných položek a rezerv

Společnost tvoří opravné položky (s výjimkou opravné položky k nabytému majetku) brutto způsobem, tj. oprav-

né položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba opravných položek k jednotlivým aktivům je

k rozvahovému dni zahrnována do nákladů. 

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti

svých zákazníků.  

PPF Capital Management a.s.



Cenné papíry a ostatní finanční investice

Společnost tvoří opravnou položku jak na finanční investice, tak na krátkodobý finanční majetek, a to ve výši 

rozdílu mezi účetní hodnotou a tržní cenou nebo hodnotou podílu na vlastním jmění v případě, kdy tržní cena

nemůže být určena. Tržní cena je cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni 

účetního období, případně cena stanovená kvalifikovaným odhadem.

(e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB ke dni vzniku účetního případu pohledávky či 

závazku, stejný kurz se používá pro přepočet aktiv a pasiv v zahraniční měně k rozvahovému dni. V průběhu roku

se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách, nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují

v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se vytváří rezerva.

(f) Pronájmy

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání

pronájmu.  Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně.

(g) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.  Splatná daň zahrnuje

daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky

za minulá období.

Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku s po-

užitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. 

PPF Capital Management a.s.
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3. Investiční majetek

(a) Nehmotný investiční majetek

Zřizovací výdaje Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 45 45

Přírůstky – –

Úbytky – –

Přeúčtování – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 45 45

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 29 29

Odpisy 9 9

Opravky k úbytkům – –

Přeúčtování – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 38 38

Zůstatková hodnota 1. 1. 2000 16 16

Zůstatková hodnota 31. 12. 2000 7 7

(b) Hmotný investiční majetek

Nedok. Zálohy Pozemky Stroje a Dopravní Opr. pol. Celkem
hmotné zařízení, prostř. k nabyt.

investice inventář majetku

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 14 819 8 568 10 968 3 870 6 160 49 311 93 696

Přírůstky 411 – 14 399 – 20 – 14 830 

Úbytky 23 798 – 25 367 75 1 659 49 311 100 210

Přeúčtování 8 568 -8 568 – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 – – – 3 795 4 521 – 8 316

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 – – – 1 725 2 625 10 684 15 034

Odpisy – – – 708 1 184 – 1 892

Oprávky k úbytkům – – – 71 1 089 10 684 11 844

Přeúčtování – – – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 – – – 2 362 2 720 – 5 082

Zůstatková hodnota 1. 1. 2000 14 819 8 568 10 968 2 145 3 535 38 627 78 662

Zůstatková hodnota 31. 12. 2000 – – – 1 433 1 801 – 3 234

PPF Capital Management a.s.



V roce 2000 došlo k prodeji nedokončených hmotných investic a pozemků za celkovou cenu 104 031 tis. Kč.

Zároveň došlo k rozpuštění opravné položky k nabytému majetku, která se vztahovala k tomuto prodanému in-

vestičnímu majetku.

4. Drobný hmotný a nehmotný majetek

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a), účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek

do nákladů v měsíci jejich pořízení.  Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného

majetku, který je ještě v používání, je následující:
Zůstatek k 31. 12.

2000 1999

Drobný hmotný majetek 238 242

Drobný nehmotný majetek (software) 117 117

Celkem 355 359

V roce 2000 byl pořízen drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 27 tis. Kč, který byl v plné částce zaúčtován

do odpisů. 

5. Investice

(a) Ostatní investiční cenné papíry a vklady

Počet Průměrná Tržní 2000 2000
vlastněných cena poříz. cena Tržní cena Účetní cena

akcií akcie (Kč) akcie (Kč) celkem (Kč) celkem (Kč)
Přerovské strojírny a.s. 4 135,00 – – 540

ZPS Zlín a.s. 2 1 145,50 – – 2 291

TechnoMax a.s. 8 003 39,04 – – 312 437

Kreditní banka a.s. 280 100,00 – – 28 000

GAMA a.s. 1 320,28 – – 320

BOPO a.s. 6 869 140,00 5,90 40 527 961 660

1. PIF 1 600,20 763,50 764 600

Plastik a.s. 30 44,50 – – 1 335

Zábavní a výstavní park a.s. 1 100 000,00 * * 100 000

Celkem 1 407 183

* Cenný papír není veřejně obchodovatelný, proto v tabulce chybí údaj o tržní ceně.

K 31. prosinci 2000 byla vytvořena opravná položka k investicím ve výši 1 266 tis. Kč. 

PPF Capital Management a.s.
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(b) Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem

Vlastnický podíl Cena pořízení

CM–CREDIT a.s. 100 % 2 000 000

Studia animovaného filmu, a.s. 100 % 30 000 000

WFOE ZH S.A. 50 % 3 542 000

Českomoravská investorská a.s. 50 % 500 000

Celkem 36 042 000

V roce 2000 měla společnost z dlouhodobých finančních investic výnos ve výši 2 465 tis. Kč z titulu přijatých divi-

dend a podílů na zisku. K 31. prosinci 2000 byla vytvořena opravná položka k Studia animovaného filmu, a.s. ve

výši 2 650 tis. Kč.

6. Pohledávky a závazky z obchodního styku

(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 43 402 tis. Kč (1999 – 905 739 tis. Kč), ze kterých 36 132 tis. Kč

představují úrokové směnky vlastní, jež byly vystaveny ve smyslu bodu 9 Emisních podmínek cenného papíru

„Obligace PPF Capital Management a.s.", ISIN CZ0003501124. Směnky jsou zajištěny zástavním právem k pohle-

dávkám. Zajišťující pohledávky splňují přísná kritéria bonity dle Emisních podmínek cenného papíru. 

(b) Jistinné směnky vlastní v objemu 2 014 470 tis. Kč  (1999 – 66 750 tis. Kč) jsou vedeny v dlouhodobých po-

hledávkách z obchodního styku a jsou splatné v letech 2002 a 2003. Tyto směnky byly vystaveny ve smyslu bodu

9 Emisních podmínek cenného papíru „Obligace PPF Capital Management a.s.", ISIN CZ0003501124. Směnky

jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám. Zajišťující pohledávky splňují přísná kriteria bonity dle Emisních

podmínek cenného papíru. 

(c) Krátkodobé obchodní závazky činí 3 627 tis. Kč (1999 – 846 tis. Kč).  Žádné ze závazků nejsou po lhůtě

splatnosti, obvyklým postupem společnosti je úhrada závazků ve splatném termínu.

7. Dlouhodobé závazky

Společnost emitovala dluhopisy ve výši 2 000 000 tis. Kč (1999 – 907 000 tis. Kč). Komise pro cenné papíry udě-

lila povolení k vydávaní dluhopisů a jejich veřejnému obchodování dne 20. července 1999. Maximální objem emi-

se činí 2 miliardy Kč, doba splatnosti je 6 let  od doby emise 16. září 1999. Úroková míra je určena hodnotou

12ti měsíčního PRIBORU + 200 bazických bodů. Emitent si vyhrazuje právo splatit předčasně emisi nebo její část,

nejdříve však při výplatě třetího kuponu a následně vždy k datu splatnosti každého dalšího kuponu.

PPF Capital Management a.s.



8. Opravné položky

Opravná položka Opravná položka Celkem
k finančním investicím k pohledávkám

Zůstatek k 1. 1. 2000 1 263 4 071 5 334

Tvorba 3 916 49 3 965

Rozpuštění -1 263 -3 926 -5 189

Zůstatek 31. 12. 2000 3 916 194 4 110

9. Jiné pohledávky

(a) Jiné dlouhodobé pohledávky představují půjčku právnické osobě ve výši 112 662 tis. Kč

(1999 – 37 480 tis. Kč), úročenou 10 %. K této pohledávce nebyla vytvořena opravná položka 

k 31. prosinci 2000 (1999 – 3 330 tis. Kč).

(b) Jiné krátkodobé pohledávky obsahují pohledávku za zahraniční právnickou osobou ve výši 12 825 tis. Kč, 

která je splatná 31. července 2001.

10. Základní jmění

Ve výši základního jmění nedošlo v roce 2000 k žádné změně, i nadále je splacené základní jmění ve výši 

178 300 tis. Kč tvořeno 178 kusy akcií v nominální hodnotě 1 000 000 Kč a 3 kusy akcií v nominální hodnotě

100 000 Kč.

11. Vlastní jmění

(a) Přehled pohybů vlastního jmění

Základní Zisk Neroz- Neuhra- Zákonný Celkem
jmění běžného dělený zená rezervní

obdoví zisk ztráta fond

Zůstatek k 1. 1. 2000 178 300 4 572 19 755 – 3 405 206 032

Příděly fondům – -230 – – 230 –

Rozdělení zisku – -4 342 4 342 – – –

Zisk za rok 2000 – 3 510 – – – 3 510

Zůstatek 31. 12. 2000 178 300 3 510 24 097 – 3 635 209 542

(b) O plánovaném rozdělení zisku běžného období rozhodne valná hromada.

PPF Capital Management a.s.
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12. Rezervy

Rezerva na kurzové ztráty Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2000 2 2

Tvorba rezerv 22 22

Čerpání rezerv 2 2

Zůstatek. k 31. 12. 2000 22 22

13. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2000 a 1999:

2000 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. náklady

pojištění

Zaměstnanci 8 3 720 1 293 53

Vedoucí pracovníci 4 4 304 1 506 26

Celkem 12 8 024 2 799 79

1999 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. náklady

pojištění

Zaměstnanci 11 5 015 1 737 24 

Vedoucí pracovníci 7 3 573 1 250 16

Celkem 18 8 588 2 987 40

PPF Capital Management a.s.



14. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 6, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se

vztahů k podnikům ve skupině.

Pohledávky k 31. 12. Závazky k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

PPF burzovní společnost a.s. 336 – – –

CM–CREDIT a.s. 500 30 007 – –

PPF investiční společnost a.s. 54 – – –

PPF a.s. 184 146 69 –

PPF investiční holding a.s. – 2 202 – –

Public Picture & Marketing a.s. 592 – – –

Českomoravská investorská a.s. 7 299 – – –

Celkem 8 965 32 355 69 –

(b) Tržby a nákupy služeb

Tržby k 31. 12. Nákupy k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

PPF burzovní společnost a.s. – – – 12

CM–CREDIT a.s. 587 79 – –

PPF investiční společnost a.s. 4 – – 3

PPF a.s. 305 804 11 109 12 351

PPF investiční holding a.s. – 21 064 – –

Celkem 896 21 947 11 109 12 366

(c) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V letech 1999 a 2000 neobdrželi členové představenstva a dozorčí rady žádné odměny. 

PPF Capital Management a.s.
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15. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 2000 činí 881 tis. Kč (1999 – 2 654 tis. Kč) a je upravena o 241 tis. Kč

vztahujících se ke zpřesnění daně za minulá období. 

(b) Odložená

Přehled pohybů dočasných rozdílů vyplývajících ze rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního

majetku je uveden v následující tabulce:

Nehmotný Hmotný Celkem Daňová Odložená
investiční investiční sazba daň
majetek majetek

Zůstatek k 1. 1. 2000 5 2 231 2 236 31 % 693

Změna v roce 2000 -2 -349 -351 31 % -109

Efekt změny daňové sazby – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 3 1 882 1 885 31 % 584

16. Pronájmy

Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků  následovně:

2000 Leasingové Zaplaceno Splatno Splatno
splátky celkem k 31. 12. 2000 do 1 roku v násl. letech

Osobní vozy 2 141 908 714 519

Celkem 2 141 908 714 519

1999 Leasingové Zaplaceno Splatno Splatno
splátky celkem k 31. 12. 1999 do 1 roku v násl. letech

Osobní vozy 2 586 753 606 1 227

Celkem 2 586 753 606 1 227

PPF Capital Management a.s.



17. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že

zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění

může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních pro-

středků je ke konci účetního období následující:

Zůstatek k 31. 12.
2000 1999

Finanční majetek 42 859 411

Depozitní směnky – 11 611

Obchodovatelné cenné papíry – –

Celkem 42 859 12 022

PPF Capital Management a.s.



Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF majetková a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 26. března 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF majetková a.s. k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku je

odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, 

že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF majetková a.s. k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem 

o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF majetková a.s.
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2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 66 981 84 105 54 335

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –
B. Stálá aktiva 20 958 19 028 14 605
B.I. Nehmotný investiční majetek 7 201 11 133 5 910
B.I.1. Zřizovací výdaje – – 5
2. Nehm. výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – – –
3. Software 7 201 9 512 42
4. Ocenitelná práva – – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – – –
6. Nedokončené nehmotné investice – – 4 242
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – 1 621 1 621
B.II. Hmotný investiční majetek 12 138 7 395 8 695
B.II.1. Pozemky – – –
2. Budovy, haly a stavby 3 568 – –
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 860 6 245 7 545
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – – –
6. Jiný hmotný investiční majetek 3 350 1 150 1 150
7. Nedokončené hmotné investice – – –
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek 360 – –
9. Opravná položka k nabytému majetku – – –
B.III. Finanční investice 1 619 500
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 819 – –
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 800 500
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady – – –
4. Půjčky podnikům ve skupině – – –
5. Jiné finanční investice – – –
C. Oběžná aktiva 19 815 39 691 10 299
C.I. Zásoby – – –
C.I.1. Materiál – – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – – –
3. Výrobky – – –
4. Zvířata – – –
5. Zboží – – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky – – 1 000
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku – – 1 000
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
5. Jiné pohledávky – – –
C.III. Krátkodobé pohledávky 9 949 27 886 2 402
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 3 785 8 162 2 185
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Sociální zabezpečení – – –
4. Stát – daňové pohledávky 2 884 642 197
5. Stát – odložená daňová pohledávka – – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
8. Jiné pohledávky 3 280 19 082 20
C.IV. Finanční majetek 9 866 11 805 6 897
C.IV.1. Peníze 144 158 62
2. Účty v bankách 9 722 347 6 835
3. Krátkodobý finanční majetek – 11 300 –
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 26 208 25 386 29 431
D.I. Časové rozlišení 24 811 25 386 29 142
D.I.1. Náklady příštích období 1 147 3 625 6 072
2. Příjmy příštích období 23 664 21 761 23 070
3. Kurzové rozdíly aktivní – – –
D.II. Dohadné účty aktivní 1 397 – 289

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)



2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 66 981 84 105 54 335

A. Vlastní jmění 60 869 74 053 46 641
A.I. Základní jmění 1 270 1 270 1 270
A.I.1. Základní jmění 1 270 1 270 1 270
2. Vlastní akcie – – –
A.II. Kapitálové fondy – – –
A.II.1. Emisní ážio – – –
2. Ostatní kapitálové fondy – – –
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku – – –
A.III. Fondy ze zisku 300 300 300
A.III.1. Zákonný rezervní fond 300 300 300
2. Nedělitelný fond – – –
3. Statutární a ostatní fondy – – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let 52 483 45 071 16 563
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 52 483 45 071 16 563
2. Neuhrazená ztráta minulých let – – –
A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/–) 6 816 27 412 28 508
B. Cizí zdroje 4 958 3 720 7 006
B.I. Rezervy – – –
B.I.1. Rezervy zákonné – – –
2. Rezervy na kurzové ztráty – – –
3. Ostatní rezervy – – –
B.II. Dlouhodobé závazky – – –
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – – –
4. Emitované dluhopisy – – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – – –
6. Jiné dlouhodobé závazky – – –
B.III. Krátkodobé závazky 4 958 3 720 7 006
B.III.1. Závazky z obchodního styku 1 918 593 231
2. Závazky ke společníkům a sdružení – 350 –
3. Závazky k zaměstnancům 566 552 475
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 415 378 339
5. Stát – daňové závazky a dotace 113 292 5 558
6. Odložený daňový závazek 1 936 1 544 403
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
9. Jiné závazky 10 11 –
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – – –
2. Běžné bankovní úvěry – – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 1 154 6 332 688
C.I. Časové rozlišení 427 368 688
C.I.1. Výdaje příštích období 427 224 385
2. Výnosy příštích období – 144 303
3. Kurzové rozdíly pasivní – – –
C.II. Dohadné účty pasivní 727 5 964 –
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2000 1999 1998
I. Tržby za prodej zboží – – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – – –
+ Obchodní marže – – –
II. Výkony 87 373 87 158 86 199
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 87 373 87 158 86 199
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – – –
II.3. Aktivace – – –
B. Výkonová spotřeba 30 873 27 879 27 301
B.1. Spotřeba materiálu a energie 1 307 994 1 330
B.2. Služby 29 566 26 885 25 971
+ Přidaná hodnota 56 500 59 279 58 898
C. Osobní náklady 16 193 15 659 13 445
C.1. Mzdové náklady 11 640 11 341 9 776
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení 4 068 3 966 3 389
C.4. Sociální náklady 485 352 280
D. Daně a poplatky 25 26 –
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 6 027 2 786 4 150
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 21 194 108
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu – – 155
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů – – –
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 19 737 – 500
VI. Ostatní provozní výnosy 4 404 683 571
I. Ostatní provozní náklady – 346 1
VII. Převod provozních výnosů – – –
J. Převod provozních nákladů – – –
* Provozní hospodářský výsledek 18 943 41 339 41 326
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 1 700 – –
K. Prodané cenné papíry a vklady 1 985 – –
IX. Výnosy z finančních investic – – –
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině – – –
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů – – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic – – –
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 529 5 –
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů – – –
L. Tvorba rezerv na finanční náklady – – –
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů – – –
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 2 646 – –
XIII. Výnosové úroky 2 085 1 816 1 596
N. Nákladové úroky – – –
XIV. Ostatní finanční výnosy – 1 –
O. Ostatní finanční náklady 532 257 505
XV. Převod finančních výnosů – – –
P. Převod finančních nákladů – – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací -849 1 565 1 091
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 11 275 15 539 14 202
R.1. – splatná 10 884 14 398 13 799
R.2. – odložená 391 1 141 403
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 6 819 27 365 28 215
XVI. Mimořádné výnosy 10 47 331
S. Mimořádné náklady 13 – 38
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – – –
T.1. – splatná – – –
T.2. – odložená – – –
* Mimořádný hospodářský výsledek -3 47 293
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 6 816 27 412 28 508

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 18 091 42 951 42 710

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF majetková a.s.



175174

2000 1999 1998
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 11 805 6 897 15 906
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 18 943 41 339 41 326
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 24 308 12 281 -14 386
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 6 027 2 786 4 150
A.1.2. Změna stavu: 16383 9 689 -18 583
A.1.2.1. opravné položky k pohledávkám a investicím 22 383 – 500
A.1.2.2. rezerv – – –
A.1.2.3. časového rozlišení -6 000 9 689 -19 083
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv a vyřazení 1 898 -194 47
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami 43251 53 620 26 940
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -953 -28 911 -218
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -1 800 -24 484 10 780
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 847 -4 427 -10 998
A.2.3. Změna stavu zásob – – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků – – –
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami 42 298 24 709 26 722
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků – – –
A.4. Přijaté úroky 2 085 1 816 1 596
A.5. Splatná daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -10 884 -14 398 -14 202
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy -3 47 293
A.7. Ostatní položky finanční povahy -2 649 -251 -505
A.8. Zisk(+) Ztráta(–) z prodeje cenných papírů a vkladů -285 – –
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 30 562 11 923 13 904

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv -14 222 -7 209 -15 021
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku -8 372 -1 463 -9 158
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku -100 -5 246 -5 863
B.1.3. Nabytí finančních investic -5 750 -500 –
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 721 194 108
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku 21 194 108
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 1 700 – –
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -12 501 -7 015 -14 913

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků – – –
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -20 000 – -8 000
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – – –
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady 

peněžních prostředků akcionářů – –
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -20 000 – -8 000
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku – – –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -20 000 – -8 000
F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků -1 939 4 908 -9 009
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 9 866 11 805 6 897

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF majetková a.s.



1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

PPF majetková a.s. (dále jen společnost) byla založena 14. června 1995 s původním názvem Petrská majetková a.s.

Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 14. srpna 1995. Hlavní aktivitou společnosti je správa a rozvoj majet-

kových fondů s výjimkou fondů investičních, podílových a privatizačních ve smyslu zákonů č. 248/92 Sb.,

č. 92/91 Sb. a poradenství v oblasti správy a rozvoje majetku.

Vlastníci společnosti

Společnost je 100 % vlastněna společností PPF a.s.

Sídlo společnosti

PPF majetková a.s.

Na Klikovce 7

Praha 4

Česká republika

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2000

Členové představenstva Členové dozorčích orgánů

Ing. Petr Javůrek Milan Maděryč

Ing. Jindřich Jansa JUDr. František Tlustoš

Ing. Aleš Minx JUDr. Martin Wurst

Organizační struktura

Společnost řídí představenstvo a vedoucí pracovníci společnosti.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Východiska pro přípravu účetní závěrky

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými

nařízeními a vyhláškami platnými pro Českou republiku. Závěrka byla zpracována na principech účtování v histo-

rických cenách a principech časového rozlišení nákladů a výnosů.

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

PPF majetková a.s.
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2. Zásadní účetní postupy používané společností (pokračování)

(b) Hmotný a nehmotný investiční majetek

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně od 5 000 Kč do 40 000 Kč je evidován v pořizovací ceně a 100 % odepsán do nákladů v účetním období,

ve kterém byl dán do používání. Drobný hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 5 000 Kč a nehmotný 

investiční majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl dán 

do používání.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Metoda Doba odpisování

Stroje a přístroje Lineární 4 roky

Software Lineární 4 roky

Zařízení Lineární 4 roky

Zřizovací výdaje Lineární 5 let

Dopravní prostředky Lineární 4 roky

(c) Dlouhodobé finanční investice

Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. Je-li hodnota těchto investic trvale

nižší než tato cena, je jejich účetní hodnota snížena na cenu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty 

těchto investic se tvoří opravná položka.

(d) Stanovení opravných položek 

Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů nebo výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu

stavu opravných položek na počátku a konci účetního období.

Společnost tvoří opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých 

zákazníků.

(e) Daně

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje

daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky

za minulá období.

Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku s po-

užitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. V souladu s platnými předpisy společnost nebere

v úvahu ostatní dočasné rozdíly vyplývající např. z opravných položek a rezerv. 

Přijaté úroky z termínovaných vkladů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 15 % u zdroje.

PPF majetková a.s.



(f) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných

kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.

3. Investiční majetek

(a) Nehmotný investiční majetek

Software Zřizovací Zálohy na nehm. Celkem
výdaje invest. majetek

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 9 560 21 1 621 11 202

Přírůstky 100 – – 100

Úbytky – – -1 621 -1 621

Přeúčtování – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 9 660 21 – 9 681

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 48 21 – 69

Odpisy 2 411 – – 2 411

Oprávky k úbytkům – – – –

Přeúčtování – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 2 459 21 – 2 480

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2000 9 512 – 1 621 11 133

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2000 7 201 – – 7 201

PPF majetková a.s.
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(b) Hmotný investiční majetek

Budovy Stroje, Dopravní Umělecká Zálohy Celkem
přístroje prostředky díla na HIM

a zařízení

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 4 991 5 985 1 150 – 12 126

Přírůstky 3 611 330 1 161 2 200 360 7 662

Úbytky – -79 – – – -79

Přeúčtování – – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 3 611 5 242 7 146 3 350 360 19 709

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 2 628 2 103 – – 4 731

Odpisy 43 1 248 1 615 – – 2 906

Oprávky k úbytkům – -66 – – – -66

Přeúčtování – – – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 43 3 810 3 718 – – 7 571

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2000 – 2 363 3 882 1 150 – 7 395

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2000 3 568 1 432 3 428 3 350 360 12 138

Z položky oprávky k úbytkům u strojů přístrojů a zařízení bylo 13 tis. Kč zaúčtováno jako manka a škody.

4. Drobný hmotný a nehmotný majetek

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(b), účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek

do nákladů v roce jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného

majetku, který je ještě v používání, je následující:

Zůstatek k 31. 12.
2000 1999

Drobný hmotný majetek 3 008 2 359

Drobný nehmotný majetek (software) – –

Celkem 3 008 2 359

V roce 2000 byl pořízen drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 710 tis. Kč a byl plně odepsán do účetních

odpisů.

PPF majetková a.s.



5. Finanční investice

Emitent Počet akcií Nominál Cena Účetní Podíl na 
(Kč) pořízení hodnota základním

na ks (Kč) (Kč) mění

Zábavní a výstavní park, a.s. 9 100 000 385 000 3 465 000 90 %

Českomoravská investorská, a.s. 5 100 000 100 000 500 000 50 %

Public Picture & Marketing, a.s. 3 100 000 100 000 300 000 30 %

Celkem 4 265 000

Jedná se o neobchodovatelné akcie. V roce 2000 byla vytvořena opravná položka na investici v Zábavním a vý-

stavním parku ve výši 2 646 tis. Kč.

6. Pohledávky a závazky

(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 4 285 tis. Kč ( 1999 – 8 662 tis. Kč). Všechny pohledávky jsou ve

lhůtě splatnosti. Opravná položka ve výši 500 tis. Kč byla vytvořena na nevyúčtovanou zálohu poskytnutou klien-

tovi (1999 – 500 tis. Kč).

(b) Jiné pohledávky činí 23 017 tis. Kč a jsou tvořeny především poskytnutými krátkodobými úvěry. V roce 2000

byla vytvořena 100% opravná položka na úvěr poskytnutý společnosti ELINE a.s. ve výši 19 736 tis. Kč.

(c) Krátkodobé obchodní závazky činí 1 918 tis. Kč (1999 – 593 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společ-

nosti je platit závazky 14 dnů po obdržení faktury. Splatnost ostatních závazků vyplývá z uzavřených smluv.

7. Příjmy příštích období

Příjmy příštích období jsou tvořeny především nevyfakturovanými poplatky za správu nemovitého majetku.

PPF majetková a.s.
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8. Transakce se spjatými subjekty

(a) Pohledávky a závazky vůči spjatým subjektům

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 6, případně v účtech časového rozlišení, jsou obsaže-

ny i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

(v tis. Kč) Pohledávky k 31. 12. Závazky k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

ELINE a.s. 19 736 50 – –

Zábavní a výstavní park a.s. 210 35 – 350

PPF a.s. – – 180 266

PPF Capital Management a.s. 100 – – –

PPF Service a.s. 908 – – –

Celkem 20 954 85 180 616

Společnost poskytla ELINE a.s. půjčku ve výši 19 736 tis. Kč, na kterou byla vytvořena 100% opravná položka.

(b) Tržby a nákupy služeb

(v tis. Kč) Tržby Nákupy
2000 1999 2000 1999

ELINE a.s. 272 15 – –

Home Net a.s. 114 – – –

PPF a.s. 1 600 – 13 027 16 061

PPF Capital Management a.s. 100 – – –

Celkem 2 086 15 13 027 16 061

9. Opravné položky

Opr. položky Opr. položky Celkem
k finančním k pohle-

investicím dávkám

Zůstatek k 1. 1. 2000 – 500 500

Tvorba 2 646 19 737 22 383

Zúčtování – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 2 646 20 237 22 883

PPF majetková a.s.



10. Základní jmění

Základní jmění k 31. prosinci 2000 činí 1 270 tis. Kč (1999 – 1 270 tis. Kč). Základní jmění je tvořeno 12 ks akcií

na majitele v nominální hodnotě 100 tis. Kč a 7 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 10 tis. Kč. Základní 

jmění je splaceno v plné výši.

11. Vlastní jmění

a) Přehled pohybů vlastního jmění

Základní Zisk Neroz- Zákonný Celkem
jmění běžného dělený rezervní

období zisk fond

Zůstatek k 1. 1. 2000 1 270 27 412 45 071 300 74 053

Rozdělení zisku – -7 412 7 412 – –

Dividendy – -20 000 – – -20 000

Zisk za rok 2000 – 6 816 – – 6 816

Zůstatek k 31. 12. 2000 1 270 6 816 52 483 300 60 869

b) O rozdělení účetního zisku roku 2000 rozhodne valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými

právními předpisy.

12. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady v roce 2000 a v roce 1999: 

2000 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 28 7 721 2 696 419

Vedoucí pracovníci 5 3 919 1 372 66

Celkem 33 11 640 4 068 485

1999 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 33 8 607 3 009 323

Vedoucí pracovníci 3 2 734 957 29

Celkem 36 11 341 3 966 352

PPF majetková a.s.
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13.  Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V průběhu roku 2000 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů vypláceny odměny a nebyly poskytnuty 

půjčky. Člen dozorčí rady během roku 2000 poskytoval společnosti poradenské služby v celkové částce 1 194 tis. Kč

(1999 – 1 082 tis. Kč).

Společnost během roku 2000 uzavřela smlouvu o pronájmu rodinného domu pro člena dozorčí rady. Dům je po-

užíván výhradně k bydlení člena dozorčí rady a jeho rodiny. Nájem vyplývající ze smlouvy bude po dobu dvou let

hrazen výhradně společností PPF majetková a.s.

14. Daň z příjmů

(a) Splatná

Daň z příjmů právnických osob za rok 2000 činila 10 884 tis. Kč (1999 – 14 398 tis. Kč). 

(b) Odložená

Přehled pohybů dočasných rozdílů vyplývajících z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního

majetku je uveden v následující tabulce:

Nehmotný Hmotný Celkem Daňová Odložená
investiční investiční sazba daň
majetek majetek

Zůstatek k 1. 1. 2000 2 787 2 194 4 981 31 % 1 544

Změna v roce 2000 806 457 1 263 31 % 392

Zůstatek k 31. 12. 2000 3 593 2 652 6 244 31 % 1 936

15. Možné budoucí závazky

České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu

v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe

nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.

PPF majetková a.s.



16. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak,

že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejich oceně-

ní může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních

prostředků je ke konci účetního období následující:

Zůstatek k 31. 12.
2000 1999

Peníze 144 158

Účty v bankách 9 722 347

Krátkodobý finanční majetek – depositní směnka – 11 300

Celkem 9 866 11 805

PPF majetková a.s.
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti PPF CONSULTING a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 26. března 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,

zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF CONSULTING a.s. k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku

je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi

Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů

prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad

a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, 

že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění

společnosti PPF CONSULTING a.s. k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem

o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. května 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský

Licence číslo 71 Dekret číslo 69

Zpráva auditora

PPF CONSULTING a.s.



2000 1999 1998
AKTIVA CELKEM 12 364 42 361 10 738

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění – – –
B. Stálá aktiva 301 14 753 9 892
B.I. Nehmotný investiční majetek – – –
B.I.1. Zřizovací výdaje – – –
2. Nehm. výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti – – –
3. Software – – –
4. Ocenitelná práva – – –
5. Jiný nehmotný investiční majetek – – –
6. Nedokončené nehmotné investice – – –
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek – – –
B.II. Hmotný investiční majetek 299 588 276
B.II.1. Pozemky – – –
2. Budovy, haly a stavby – – –
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 299 588 276
4. Pěstitelské celky trvalých porostů – – –
5. Základní stádo a tažná zvířata – – –
6. Jiný hmotný investiční majetek – – –
7. Nedokončené hmotné investice – – –
8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek – – –
9. Opravná položka k nabytému majetku – – –
B.III. Finanční investice 2 14 165 9 616
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem – – –
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 2 14 165 9 616
4. Půjčky podnikům ve skupině – – –
5. Jiné finanční investice – – –
C. Oběžná aktiva 12 060 27 565 844
C.I. Zásoby – – –
C.I.1. Materiál – – –
2. Nedokončená výroba a polotovary – – –
3. Výrobky – – –
4. Zvířata – – –
5. Zboží – – –
6. Poskytnuté zálohy na zásoby – – –
C.II. Dlouhodobé pohledávky – – –
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku – – –
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
5. Jiné pohledávky – – –
C.III. Krátkodobé pohledávky 293 26 281 239
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 264 26 280 239
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení – – –
3. Sociální zabezpečení – – –
4. Stát – daňové pohledávky 29 – –
5. Stát – odložená daňová pohledávka – – –
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem – – –
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem – – –
8. Jiné pohledávky – 1 –
C.IV. Finanční majetek 11 767 1 284 605
C.IV.1. Peníze 20 11 17
2. Účty v bankách 11 743 38 588
3. Krátkodobý finanční majetek 4 1 235 –
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 3 43 2
D.I. Časové rozlišení 3 43 2
D.I.1. Náklady příštích období 3 43 2
2. Příjmy příštích období – – –
3. Kurzové rozdíly aktivní – – –
D.II. Dohadné účty aktivní – – –

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF CONSULTING a.s.
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2000 1999 1998
PASIVA CELKEM 12 364 42 361 10 738

A. Vlastní jmění 8 424 1 552 -2 711
A.I. Základní jmění 1 000 1 000 1 000
A.I.1. Základní jmění zapsané v OR 1 000 1000 1 000
2. Vlastní akcie – – –
A.II. Kapitálové fondy – – –
A.II.1. Emisní ážio – – –
2. Ostatní kapitálové fondy – – –
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku – – –
A.III. Fondy ze zisku 219 5 5
A.III.1. Zákonný rezervní fond 219 5 5
2. Nedělitelný fond – – –
3. Statutární a ostatní fondy – – –
A.IV. Hospodářský výsledek z minulých let 333 -3 716 22
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 333 22 22
2. Neuhrazená ztráta minulých let – -3 738 –
A.V. Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/–) 6 872 4 263 -3 738
B. Cizí zdroje 3 890 40 505 13 389
B.I. Rezervy – – –
B.I.1. Rezervy zákonné – – –
2. Rezervy na kurzové ztráty – – –
3. Ostatní rezervy – – –
B.II. Dlouhodobé závazky – 14 311 13 099
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
3. Dlouhodobé přijaté zálohy – – –
4. Emitované dluhopisy – – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě – – –
6. Jiné dlouhodobé závazky – 14 311 13 099
B.III. Krátkodobé závazky 3 890 26 194 290
B.III.1. Závazky z obchodního styku 1 000 25 812 98
2. Závazky ke společníkům a sdružení – – –
3. Závazky k zaměstnancům 35 92 55
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 27 69 61
5. Stát – daňové závazky a dotace 2 828 221 76
6. Odložený daňový závazek – – –
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem – – –
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem – – –
9. Jiné závazky – – –
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci – – –
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé – – –
2. Běžné bankovní úvěry – – –
3. Krátkodobé finanční výpomoci – – –
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 50 304 60
C.I. Časové rozlišení 50 60 60
C.I.1. Výdaje příštích období 50 60 60
2. Výnosy příštích období – – –
3. Kurzové rozdíly pasivní – – –
C.II. Dohadné účty pasivní – 244 –

PPF CONSULTING a.s.



2000 1999 1998
I. Tržby za prodej zboží – – –
A. Náklady vynaložené na prodané zboží – – –
+ Obchodní marže – – –
II. Výkony 4 897 4 999 2 730
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 897 4 999 2 730
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby – – –
II.3. Aktivace – – –
B. Výkonová spotřeba 2 286 988 822
B.1. Spotřeba materiálu a energie 60 63 51
B.2. Služby 2 226 925 771
+ Přidaná hodnota 2 611 4 011 1 908
C. Osobní náklady 1 072 2 445 729
C.1. Mzdové náklady 777 1 803 537
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva – – –
C.3. Náklady na sociální zabezpečení 272 631 188
C.4. Sociální náklady 23 11 4
D. Daně a poplatky 3 5
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 138 144 32
III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 139 – –
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 150 – –
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů – – –
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů – – –
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů – – –
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů – – –
VI. Ostatní provozní výnosy 26 554 10 –
I. Ostatní provozní náklady 26 511 24 –
VII. Převod provozních výnosů – – –
J. Převod provozních nákladů – – –
* Provozní hospodářský výsledek 1 430 1 403 1 147
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 1 063 369 2 226 1 966
K. Prodané cenné papíry a vklady 1 055 412 1 922 1 552
IX. Výnosy z finančních investic 169 60 –
IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině – – –
IX.2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů – – –
IX.3. Výnosy z ostatních finančních investic 169 60 –
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 218 – –
XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů – – –
L. Tvorba rezerv na finanční náklady – – –
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 48 3 850 –
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů – – 3 900
XIII. Výnosové úroky 702 2 885 61
N. Nákladové úroky 703 3 981 1 327
XIV. Ostatní finanční výnosy – – –
O. Ostatní finanční náklady 50 70 72
XV. Převod finančních výnosů – – –
P. Převod finančních nákladů – – –
* Hospodářský výsledek z finančních operací 8 341 3 048 -4 824
R. Daň z příjmů za běžnou činnost 2 899 188 61
R.1. – splatná 2 899 188 61
R.2. – odložená – – –
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 6 872 4 263 -3 738
XVI. Mimořádné výnosy – – –
S. Mimořádné náklady – – –
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti – – –
T.1. – splatná – – –
T.2. – odložená – – –
* Mimořádný hospodářský výsledek – – –
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/–) – – –
*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/–) 6 872 4 263 -3 738

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) 9 771 4 451 -3 677

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v celých tisících)

PPF CONSULTING a.s.
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2000 1999 1998
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 1 284 605 1 026
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 9 771 4 451 -3 677
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -8 455 -2 500 4 843
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 138 144 32
A.1.2. Změna stavu: -261 -3 647 3 959
A.1.2.1. opravné položky k finančním investicím -48 -3 850 3 900
A.1.2.2. rezerv a ostatních opravných položek – – –
A.1.2.3. časového rozlišení -213 203 59
A.1.3. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv 11 -93 -414
A.1.4. Zisk(–) ztráta(+) z prodeje cenných papírů -7 957 – –
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku -387 – –
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 1 1 096 1 266
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami 1 316 1 951 1 166
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 3 678 -138 -10
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 25 988 -26 042 -239
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -22 304 25 904 229
A.2.3. Změna stavu zásob – – –
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků -6 – –
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami 4 994 1 813 1 156
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -703 -3 981 -1 327
A.4. Přijaté úroky 702 2 885 61
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -2 899 -188 –
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy – – –
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 094 529 -110

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Nabytí stálých aktiv -7 615 -3 000 -15 376
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku – -466 -308
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku – – –
B.1.3. Nabytí finančních investic -7 615 -2 544 -15 068
B.1.4. Vliv zpětného uplatnění DPH – 10 –
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 29 924 1 938 1 966
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku 139 1 938 –
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 29 785 – –
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám – – –
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 22 309 -1 062 -13 410

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů -14 311 1 212 13 099
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky – – –
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu – – –
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům – – –
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady pen. prostředků akcionářů – – –  
C.2.4. Úhrada ztráty společníky – – –
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku – – –
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně – – –
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 387 – –
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -13 924 1 212 13 099
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 10 479 679 -421
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 11 763 1 284 605

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2000 (v celých tisících Kč)

PPF CONSULTING a.s.



1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

PPF CONSULTING a.s. (dále jen společnost) byla založena 21. února 1997 jako PPF Securities a.s. a 25. srpna 1999

přejmenována na PPF CONSULTING a.s. Hlavní aktivitou společnosti je činnost organizačních a ekonomických po-

radců a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Vlastníci společnosti

Vlastníkem s kvalifikovanou většinou je Ing. Petr Kellner.

Sídlo společnosti

PPF CONSULTING a.s.

Na Pankráci 121

Praha 4

Česká republika

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2000

Členové představenstva Členové dozorčí rady

Ing. Petr Kellner Ing. Aleš Minx

RNDr. Vladimír Burda JUDr. František Tlustoš

Ing. Pavel Tomšů Mgr. Lenka Šafránková

Organizační struktura

Společnost není vnitřně dále strukturována. Společnost řídí představenstvo.

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

PPF CONSULTING a.s.
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2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Hmotný a nehmotný investiční majetek

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací 

ceně do 40 tis. Kč a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je 

účtován do nákladů v roce jejich pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Metoda Doba odpisování

Stroje a přístroje Lineární 4 roky

Software Lineární 4 roky

Zařízení Lineární 8 – 15 let

Inventář Lineární 15 let

(b) Finanční investice

Finanční investice jsou účtovány v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří

opravná položka. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.

Pro stanovení cen pořízení finančních investic při prodeji používá společnost metodu vážených aritmetických 

průměrů.

(c) Stanovení opravných položek

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti

svých zákazníků.

Cenné papíry

Společnost tvoří opravnou položku jak na finanční investice, tak na krátkodobý finanční majetek, a to ve výši roz-

dílu mezi účetní hodnotou a tržní cenou nebo hodnotou podílu na vlastním jmění v případě, kdy tržní cena ne-

může být určena. Tržní cena je cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účet-

ního období, případně cena stanovená kvalifikovaným odhadem.

(d) Daň z příjmu

Přijaté úroky z termínovaných vkladů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 15 % u zdroje. 

Přijaté výnosy z depozitních směnek a dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 15 % u zdroje.

PPF CONSULTING a.s.



(e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn kurzu ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzo-

vých ziscích a ztrátách. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva, pokud

nejsou kurzová rizika kryta zajišťovacími instrumenty.

3. Investiční majetek

Hmotný investiční majetek

Stroje, Dopravní Ostatní Celkem
přístroje prostředky HIM

a zařízení

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 46 712 6 764

Přírůstky – – – –

Úbytky – 249 3 252

Přeúčtování – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 46 463 3 512

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 14 156 6 176

Odpisy 12 126 – 138

Oprávky k úbytkům – -98 -3 -101

Přeúčtování – – – –

Zůstatek k 31. 12. 2000 26 184 3 213

Zůstatková hodnota 1. 1. 2000 32 556 0 588

Zůstatková hodnota 31. 12. 2000 20 279 0 299

PPF CONSULTING a.s.
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4. Investice

(a) Krátkodobý finanční majetek

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní Tržní cena Celková tržní 
na ks (Kč) hodnota (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

Bankovní holding a.s. 60 97 5 850 58 3 480

ČKD Praha Holding a.s. 10 19 192 19 194

Celkem 6 042 3 674

(b) Finanční investice

Emitent Počet akcií Cena pořízení Účetní Tržní cena Celková tržní 
na ks (Kč) hodnota (Kč) na ks (Kč) hodnota (Kč)

Kablo Kladno a.s. 3 598 1 795 556 1 668

Starorolský porcelán a.s. 1 35 35 35 35

Celkem 1 830 1 703

K výše uvedeným cenným papírům byla vytvořena opravná položka 2 tis. Kč.

Všechny majetkové cenné papíry – akcie v portfoliu společnosti mají nominální hodnotu 1 000 Kč.

5. Přehled o finančních výnosech 

(v tis. Kč) 2000          1999

Přijaté dividendy 169 60

Úrokové výnosy z termínovaných vkladů 2 78

Úrokové výnosy z účtů u bank 2 1

Ostatní úrokové výnosy 698 2 806 

Celkem 871 2 945

PPF CONSULTING a.s.



6. Pohledávky a závazky

(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 264 tis. Kč (1999: 26 280 tis. Kč). Všechny pohledávky jsou ve lhůtě

splatnosti. Nebyly proto tvořeny žádné opravné položky.

(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 1 000 tis. Kč (1999: 25 812 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem spo-

lečnosti je platit závazky 14 dnů po obdržení faktury. Splatnost ostatních závazků vyplývá z uzavřených smluv.

(c) Společnost neeviduje žádné dlouhodobé obchodní závazky (1999: 14 311 tis. Kč).

7. Základní jmění

Základní jmění k 31. prosinci 2000 činí 1 000 tis. Kč a je tvořeno 100 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 

10 000 Kč. Základní jmění je splaceno v plné výši.

8. Vlastní jmění

Přehled pohybů vlastního jmění

Základní Zisk Nerozdělený Neuhrazená Zákonný Celkem
jmění běžného zisk ztráta rezervní

období fond

Zůstatek k 1. 1. 2000 1 000 4 263 22 -3 738 5 1 552

Příděly fondům – -4 263 311 3 738 214 –

Čerpání fondů – – – –

Zisk za rok 2000 – 6 872 – – – 6 872

Zůstatek k 31. 12. 2000 1 000 6 872 333 – 219 8 424

PPF CONSULTING a.s.
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9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2000 a 1999:

2000 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 1 777 272 23

Celkem 1 777 272 23

1999 Počet Mzdové Sociální Sociální
zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 2 1 803 631 11

Celkem 2 1 803 631 11

10. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 7, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se

vztahů k podnikům ve skupině:

(v tis. Kč) Pohledávky k 31. 12. Závazky k 31. 12.
2000 1999 2000 1999

PPF burzovní společnost a.s. – – – 14 311

PPF investiční společnost a.s. 18 10 – –

PPF a.s. – – 961 –

Celkem 18 10 961 14 311

(b) Tržby a nákupy

Během roku 2000 společnost realizovala tržby s PPF investiční společnosti a.s. ve výši 212 tis. Kč. Ostatní tržby 

ve skupině jsou nevýznamné.

V průběhu roku 2000 společnost uskutečnila obchod s akciemi České pojišťovny a.s. v celkovém objemu 

1 033 584 tis. Kč a realizovala při něm zisk ve výši 179 tis. Kč.

PPF CONSULTING a.s.



11. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V průběhu roků 2000 a 1999 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů vypláceny odměny a nebyly poskyt-

nuty půjčky.

12. Daň z příjmů

Daň z příjmů právnických osob za rok 2000 činila 2 899 tis. Kč (1999: 188 tis. Kč).

13. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích, peněžních prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak,

že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejich oceně-

ní může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních

prostředků je ke konci účetního období následující:

Zůstatek k 31. 12.
2000 1999

Peníze 20 11

Účty v bankách 11 743 38

Krátkodobý finanční majetek – 1 235

Celkem 11 763 1 284

14. Možné budoucí závazky

České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu

v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe

nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.

PPF CONSULTING a.s.



Dílo Josefa Sudka, předního českého fotografa světového významu, je neodmyslitelně spjato s ateliérem, který 

obýval a ve kterém tvořil od  roku 1927 až do své smrti v roce 1976. O přesném datu vybudování ateliéru na

pražském Újezdě panují dohady, půdorys objektu je ale znám od roku 1901. V roce 1927 podepisuje na jeho 

užívání smlouvu Josef Sudek, zřizuje laboratoř a temnou komoru, nejprostornější je však samotný prosklený 

ateliér. Přestože se jednalo o relativně malý prostor o délce necelých 12 metrů a šířce 7,5 metru, díky Sudkově

tvorbě se nesmazatelně zapsal do historie české fotografie. Od počátku druhé světové války, která omezila

Sudkovu tvorbu v exteriérech, zde začalo vznikat několik fotografických cyklů – Okno mého ateliéru (1940 –

1954), Procházka po mé zahrádce (1944 – 1953), Zahrada mého ateliéru (1950 – 1958). Také díky těmto dílům

se Sudkův ateliér stal slavnou a vyhledávanou kulturní památkou.

Po Sudkově smrti v roce 1976 ateliér chátral a dílo zkázy dovršil v roce 1985 požár, kdy z původního ateliéru ne-

zbylo, až na několik fragmentů, takřka nic. Zdálo se, že je to definitivní tečka za Sudkovým ateliérem, tolik spja-

tým s originálním fotografickým dílem autora. 

Rok 2000 však s sebou přinesl novou naději. Díky finanční podpoře skupiny PPF se začala připravovat a posléze

i realizovat úplná obnova fotografického ateliéru nejen podle dochovaných dobových plánů, ale i podle vlastních

Sudkových fotografií. Díky doslova mravenčí práci významné české historičky umění Dr. Anny Fárové, která v uply-

nulých dvaceti letech shromažďovala Sudkovu fotografickou tvorbu a pozůstalost, se podařilo získat dostatek infor-

mací a podkladů pro obnovení ateliéru na pražském Újezdě č. 30. Vzhled, velikost, umístění, prostorové i funkční ře-

šení objektu vychází z jeho původní podoby. Také celodřevěná konstrukce se šikmou střechou a výrazným atelié-

rovým oknem v čelní fasádě byla obnovena dle původního řešení. Dochované části které přežily požár, například

části původního nábytku, nalezly v ateliéru opět své místo. Části vybavení, které se nedochovaly, jsou s maximální

mírou autenticity rekonstruovány a zachovávají tak ráz ateliéru, známý ze Sudkovy fotografické tvorby. Mimo sa-

motného ateliéru prošla renovací i zahrada ve vnitrobloku domů na Újezdě. Dosazením keřů, stromů a rekultivací

zanedbaného pozemku se vrací místu původní charakter oázy uprostřed rušného velkoměsta.

Vítězství člověka a jeho umu nad pomíjivostí času – tak by se dala trochu nadneseně nazvat obnova památky na

člověka, který výrazně ovlivnil celé generace fotografů. Byla to právě skupina PPF, zřizovatel a finanční investor,

která se tímto počinem přihlásila k uměleckému odkazu velkého českého fotografa.

V současnosti je ateliér Josefa Sudka využíván jako galerie, kde jsou a nadále budou představována fotografická

umělecká díla starších i současných českých fotografů. V budoucnosti se bude ateliér periodicky vracet k rozsáh-

lému dílu Josefa Sudka a představí i tu část díla, kterou veřejnost dosud neměla možnost shlédnout a poznat.

Ateliér Josefa Sudka

Újezd č. 30

110 00 Praha 1

www.sudek-atelier.cz

Umělecké fotografie ve výroční zprávě 2000 

jsou doprovázeny vybranými úryvky z textu monografie 

„Josef Sudek“, 1995 (Anna Fárová).



1896 Josef Sudek se narodil 17. března v Kolíně, jako druhé dítě manželů Sudkových. 

Jeho otec, malíř a dekoratér, zemřel o tři roky později.

1915 – 1916 Bojoval na italské frontě, kde také fotografoval.

Byl zasažen granátem a přišel o pravou paži.

1922 – 1924 Studoval fotografii na grafické škole ve třídě profesora Karla Nováka.

1924 Spoluzakládal Pražskou fotografickou společnost.

1927 Usadil se ve svém malostranském ateliéru na pražském Újezdě.

1932 Poprvé v Praze samostatně vystavoval.

1936 Vystavoval na mezinárodní výstavě v pražském Mánesu.

1958 Přestěhoval se do nového ateliéru na pražský Úvoz.

Ateliér na Újezdě zůstal i nadále místem jeho umělecké tvorby.

1976 15. září Josef Sudek umírá v Praze.

Po jeho smrti vyšlo doma i v zahraničí velké množství knih o jeho životě a díle.
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