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Počáteční výkaz o finanční pozici ke dni 27. srpna 2021 

(tis. Kč) Poznámka 27. srpna 2021 

AKTIVA   2 000 

Krátkodobá aktiva celkem   2 000 

  Peněžní prostředky 3 2 000 

PASIVA   2 000 

Vlastní kapitál celkem   2 000 

  Základní kapitál 4 2 000 
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1. Informace o společnosti 

Společnost UNICAPITAL Invest VI a.s. (dále také jako "Společnost") byla zapsána do obchodního 

rejstříku v České republice dne 27. srpna 2021. Její sídlo se nachází na adrese Praha 8 - Karlín, 

Pobřežní 297/14, PSČ 186 00.  

Jediným a tudíž 100% akcionářem Společnosti je společnost UNICAPITAL N.V. se sídlem na adrese 

1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201, zapsaná do Nizozemského obchodního rejstříku pod 

registračním číslem 66551625. Společnost UNICAPITAL N.V. je vrcholovou holdingovou společností 

investiční skupiny UNICAPITAL (dále také jako "Skupina"), která se zabývá investováním do společností 

a aktiv především v oblastech distribuce energie, obnovitelných zdrojů energie, zemědělství a realit. 

Společnost je účelově založenou obchodní firmou pro realizaci dluhopisových programů a poskytování 

dluhopisových zdrojů formou úvěrů a zápůjček ostatním společnostem ve Skupině. 

1.1. Vedení Společnosti 

Společnost je akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky. Vnitřní systém 

fungování Společnosti je monistický a reprezentuje jej správní rada. 

1.1.1. Správní rada 

Správní rada je statutárním orgánem, kterému náleží obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. 
Jedná za Společnost navenek ve všech záležitostech. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech 

společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Správní 
rada má v souladu s platnými stanovami Společnosti jednoho člena, který je zároveň předsedou správní 

rady. 

 
Předseda správní rady k 27. srpnu 2021: 

Jméno a příjmení  JUDr. Alena Sikorová 

Datum narození  19. května 1965 

Datum vzniku funkce 27. srpna 2021 
 

2. Pravidla pro sestavení mezitímní účetní závěrky  

2.1. Základní zásady zpracování mezitímní účetní závěrky 

Tato mezitímní účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

(„IFRS“) ve znění přijatém Evropskou Unií. Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého 

trvání Společnosti, který její vedení považuje za platný. 

Při oceňování aktiv a závazků a naplnění předpokladu trvání Společnosti vedení zvážilo dopady pandemie 

nového koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. 

 

2.1.1. Způsob oceňování 

Tento počáteční výkaz o finanční pozici byl sestaven na základě historických cen. Společnost nedrží ani 

nevydává finanční nástroje mimo peněžní hotovost, které by jinak byly oceněny reálnou hodnotou do 

zisku nebo ztráty. Všechna finanční aktiva a závazky jsou vykázány v naběhlé hodnotě. 
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2.1.2. Měna vykazování a funkční měna 

Tento počáteční výkaz o finanční pozici je sestaven v Českých korunách (Kč), které jsou současně 

funkční měnou Společnosti. Veškeré finanční informace v této zahajovací rozvaze jsou uvedeny v celých 

tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

3. Peněžní prostředky 

Jedná se o složení základního kapitálu na bankovním účtu vedeném u Banka CREDITAS a.s. Tyto peněžní 

prostředky jsou splatné na požádání. 

4. Základní kapitál 

Společnost je plně vlastněna společností UNICAPITAL N.V., společností založenou dle právních předpisů 

Nizozemského království, zapsanou do nizozemského obchodního rejstříku 27. července 2016. 

Konečným vlastníkem Skupiny, který se 100% podílem na základním kapitálu a 100% podílem na 

hlasovacích právech ovládá UNICAPITAL N.V., je pan Pavel Hubáček.  

K datu vzniku Společnosti, tj. k 27. srpnu 2021, složila společnost UNICAPITAL N.V. základní kapitál ve 

výši 2 000 tis. Kč. Celkový počet akcií je 1 kus ve jmenovité hodnotě 2 000 tis. Kč.  

5. Následné události 

Společnost připravuje dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených 

dluhopisů 3 mld. Kč. Základní prospekt dluhopisového programu podléhá schválení České národní banky. 

Po případném schválení základního prospektu dluhopisového programu ze strany České národní banky 

bude společnost v roce 2021 emitovat dluhopisy. Konkrétní parametry dluhopisů nebyly k datu sestavení 

počátečního výkazu o finanční pozici stanoveny. 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na tento 

počáteční výkaz o finanční pozici ke dni 27. srpnu 2021. 

 

15. září 2021 

 

JUDr. Alena Sikorová 

Předseda správní rady 


