Ondrej Spodniak LL.M.
Predseda predstavenstva Premiot Group
Založenie skupiny Premiot bolo
prirodzeným vyústením viac ako dvoch
desiatok rokov skúseností, ktoré som začal
zbierať už v roku 1999. Po mnohých rokoch
podnikania a pôsobenia v oblasti investícií
viem, že stabilný a dlhodobý výnos si vyžaduje
svoj čas a úsilie. V Premiote preto dohliadam
predovšetkým na to, aby všetky investičné projekty,
ktoré realizujeme, boli dôkladne preverené
a postavené len na pevných základoch.
Jedine tak môžeme splniť všetky záväzky
a zároveň napĺňať našu misiu,
ktorou je budovanie dlhodobých
vzťahov s našimi klientmi a obchodnými
partnermi.
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1 Profil spoločnosti
Premiot Group, a. (ďalej „Spoločnosť“), IČO 04405030, bola zapísaná do obchodného registra
vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20916, dňa 16. septembra 2015 a jej sídlo je
Jindřišská 901/5, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, predmetom podnikania Spoločnosti je investičná
činnosť a budovanie portfólia firiem pôsobiacich v nasledujúcich segmentoch:
- land development,
- real estate (development logistických nehnuteľností, rezidenčných budov, hotelov a penziónov),
- ťažba a dobývanie nerastných surovín - blockchain a dátové centrá - finančné služby.
Spoločnosť sa profiluje ako finančná skupina, pôsobiaca vo vyššie uvedených segmentoch. Súčasťou
skupiny je aj fond kolektívneho investovania, ktorý napomáha k rastu skupiny.
Základné údaje o Spoločnosti sú uvedené v prílohe k účtovnej závierke, ktorá je súčasťou tejto
výročnej správy.

2 Správa o podnikateľskej činnosti a stavu jej majetku
Spoločnosť v roku 2020 začala mnoho nových projektov.
V oblasti land developmentu došlo k realizácii niekoľkých projektov logistických centier, ktoré boli
v roku 2021 ukončené a predané investorom. Za zmienku stojí napríklad projekt Industrial Park
Veľký Osek, ktorý bol v roku 2021 predaný nemeckej skupine Garbe.
V oblasti real estate došlo k zahájeniu výstavby penziónov Karolína Residence v Harrachove (viď
https://www.premiot.cz/projekt/my-harrachov/ ). Počas prvých týždňov predaja bolo na základe
zmluvy o budúcej zmluve predaných vyše 40 % apartmánov. Ďalej bol získaný projekt rezidenčnej
výstavby Skalka. Tento projekt je unikátny predovšetkým svojou polohou v zelenej oáze prírodného
parku, napriek tomu však v srdci mesta (viac: https://www.premiot.cz/projekt/rezidence-skalka/ ).
Z dôvodu pandémie COVID-19 bol pozdržaný projekt výstavby hotela v Budapešti, avšak k
pozastaveniu došlo len pri samotnej výstavbe. V roku 2020 došlo k vyhotoveniu štúdie
uskutočnenia, k vylepšeniu realizačného projektu a hlavne k získaniu partnera na prevádzkovanie
tohto hotela – skupiny Best Western Hotels.
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Najväčší nárast investícií bol v roku 2020 realizovaný v oblasti ťažby a dobývania nerastných surovín.
Obstarali sa dve hlbinné bridlicové bane, vrátane súvisiacich nehnuteľností a vybavenia, a to za
účelom obnovenia ťažby a spracovania bridlice v Hrubom Jeseníku. Ide o unikátny projekt, úplne
jedinečný v strednej Európe. Cieľom je byť najväčším dodávateľom strešnej bridlicovej škridly a
iných výrobkov z bridlice v strednej a východnej Európe.
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Okrem bridlicových baní boli zhotovené dva žulové lomy na ťažbu žulových blokov, vrátane
nehnuteľností a vybavenia pre ušľachtilú výrobu žulových produktov, a ďalej strategicky dôležitý
lom v centre Slovenska pre ťažbu žulových drtí, ktoré sú strategickou surovinou pre výstavbu
blízkych líniových stavieb. Súčasne sa podarilo zákazkovo tieto lomy naplniť na niekoľko
mesiacov/rokov.
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V roku 2020 došlo k výstavbe dátového centra pre ťažbu kryptomeny. Návratnosť tohto projektu
bola iba 5 mesiacov. K dátumu vyhotovenia projektu je výsledkom vnútorné výnosové percento
projektu teda 200 % p.a.

Spoločnosť v roku 2020 začala s investíciou do pestovania a spracovania konope na farmaceutické
účely v Grécku. K tomu získala pozemky a potrebné licencie. K výstavbe by malo dôjsť v roku 2021.

Výročná správa spoločnosti Premiot Group, a.s.
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020

V sektore financií nebol vďaka pretlaku peňazí na trhu záujem o pôžičky a úvery. V roku 2020 tak
došlo k poskytnutiu malého množstva pôžičiek podnikateľským subjektom.
Na začiatku roku 2020 bola potvrdená existencia nového koronavírusu spôsobujúceho chorobu
covid-19, ktorá sa globálne rozšírila. Pandémia a najmä reštriktívne opatrenia prijaté na obmedzenie
zdravotných dopadov spôsobili narušenie mnohých podnikateľských a hospodárskych aktivít a v
roku končiacom 31. decembra 2020 ovplyvnili podnikanie Spoločnosti.
V nadväznosti na vyššie uvedené došlo k odkladu investičných projektov v oblasti hotelových budov,
naopak pandémia mala pozitívny vplyv takmer vo všetkých ostatných segmentoch pôsobnosti
Premiot Group, a.s., najmä v oblasti land developmentu, výstavby logistických centier, rezidenčných
budov a penziónov a v oblasti ťažby kryptomien . Pozitívny vplyv bol daný zvýšeným dopytom po
produktoch z týchto segmentov, a tým aj rastúcou cenou.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie.
Postavenie spoločnosti Premiot Group, a.s. v roku 2020 je zrejmé z účtovnej závierky, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy.
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3 Samostatná časť

3.1 Informácie o vnútornej kontrole a prístupe k rizikám
V nadväznosti na ustanovenia Zákona o účtovníctve sú samostatným metodickým pokynom
Spoločnosti vymedzené funkcie a konkrétne osoby zodpovedné za účtovný prípad a osoby
zodpovedné za jeho zaúčtovanie. Zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov a úhradu platieb môžu
povoliť a podpísať iba osoby zodpovedné za účtovný prípad (hospodársku operáciu) a osoby
zodpovedné za jeho zaúčtovanie (za zaúčtovanie hospodárskej operácie).
V rámci Spoločnosti sú určení a poverení zamestnanci zodpovedajúci za kontrolu správnosti,
úplnosti, prípustnosti a oprávnenosti hospodárskej operácie a osoby poverené schvaľovaním
účtovných (hospodárskych) operácií.
V rámci integrovaného systému riadenia spoločnosti je vykonávaný interný audit. Jedná sa o
systematické preverovanie a vyhodnocovanie činnosti vnútorných organizačných jednotiek v
oblastiach manažmentu akosti, životného prostredia, BOZP a PO. Záznamy z interných auditov sú
predkladané vedeniu Spoločnosti.
3.2 Informácie o zložení riadiacich orgánov
Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, resp. jediný akcionár spoločnosti.
Exekutívne rozhodnutia sú vykonávané predstavenstvom spoločnosti, ktoré malo na konci roku
2020 jedného člena – pána Ondreja Spodniaka. Dňa 2. februára 2020 došlo k zmene, kedy jediným
členom predstavenstva sa stala spoločnosť Premiot Wealth Management, a.s., IČO: 095 17 472,
zastúpená pri výkone funkcie pánom Ondrejom SpodniakomV spoločnosti je zriadená dozorná rada,
ktorá má funkciu kontrolnú. Presné vymedzenie rozhodovacích právomocí je uvedené v stanovách
Spoločnost
3.3 Informácie o vykonávateľovi kľúčových funkcií Spoločnosti
Kľúčové funkcie spoločnosti, ako je akvírovanie nových projektov, rozhodovanie o diverzifikácii
portfólia projektov, získavanie financovania či vykonávanie administratívnych služieb, vykonáva
dcérska spoločnosť Premiot Wealth Management, a.s., ktorá funguje ako manažérska spoločnosť v
českej časti skupiny Premiot.
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4 Účtovná závierka
Na nasledujúcich stránkach je zobrazená riadna účtovná závierka Spoločnosti k súvahovému dňu.
Obsah tejto kapitoly má nasledujúcu štruktúru:
Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca z:
- súvahy,
- výkazu ziskov a strát,
- prílohy k účtovnej závierke, ktorej súčasťou je prehľad o peňažných tokoch (cash-flow) a prehľad
o zmenách vlastného kapitálu.
Zobrazená účtovná závierka bola schválená štatutárnym orgánom

.
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1. Všeobecné informácie

1.1. Základné informácie o Spoločnosti
Premiot Group, a. (ďalej „Spoločnosť“), IČO 04405030, bola zapísaná do obchodného registra
vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20916, dňa 16. septembra 2015 a jej sídlo je
Jindřišská 901/5, Nové Mesto, 110 00 Praha 1 predmetom podnikania Spoločnosti je investičná
činnosť a budovanie portfólia firiem pôsobiacich v nasledujúcich segmentoch:
- land development,
- real estate (development logistických nehnuteľností, rezidenčných budov, hotelov a penziónov),
- ťažba a dobývanie nerastných surovín,
- blockchain a dátové centrá,
- biotechnológie (pestovanie a spracovanie konope na farmaceutické účely),- finančné služby.
Spoločnosť nie je spoločníkom s neobmedzeným ručením v žiadnej spoločnosti.
Na začiatku roku 2020 bola potvrdená existencia nového koronavírusu spôsobujúceho chorobu
covid-19, ktorá sa globálne rozšírila. Pandémia a najmä reštriktívne opatrenia prijaté na
obmedzenie zdravotných dopadov spôsobili narušenie mnohých podnikateľských a hospodárskych
aktivít a v roku končiacom 31. decembra 2020 ovplyvnili podnikanie Spoločnosti.
V nadväznosti na vyššie uvedené došlo k odkladu investičných projektov v oblasti hotelových budov,
naopak pandémia mala pozitívny vplyv takmer vo všetkých ostatných segmentoch pôsobnosti
Premiot Group, as, najmä v oblasti land developmentu, výstavby logistických nehnuteľností,
rezidenčných budov a penziónov a v oblasti ťažby kryptomien . Pozitívny vplyv bol daný zvýšeným
dopytom po produktoch z týchto segmentov, a tým aj rastúcou cenou.
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2. Účtovné postupy

2.1. Základné zásady spracovania účtovnej závierky
Účtovná závierka je zostavená v súlade s účtovnými predpismi platnými v Českej republike pre
stredné účtovné jednotky a je zostavená v historických cenách.
Pri oceňovaní aktív a záväzkov a naplnení predpokladu trvania Spoločnosti vedenie zvážilo dopady
pandémie nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie covid-19.
2.2. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Nehmotný (a hmotný) majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a obstarávacia cena
prevyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je považovaný za dlhodobý nehmotný (a hmotný) majetok.
Nakúpený dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je prvotne vykázaný v obstarávacích cenách,
ktoré zahŕňajú cenu obstarania a náklady s jeho obstaraním súvisiace.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je odpisovaný metódou rovnomerných odpisov na základe
jeho predpokladanej doby životnosti. Spoločnosť uplatňuje ročné odpisové sadzby, ktoré sa líšia od
sadzieb odpočítateľných na daňové účely.
Odpisový plán je v priebehu používania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
aktualizovaný na základe zmien očakávanej doby životnosti.
Ak zostatková hodnota aktíva presahuje jeho odhadovanú spätne získateľnú sumu, jeho zostatková
hodnota sa zníži na túto sumu prostredníctvom opravnej položky. Spätne získateľná čiastka je
stanovená na základe očakávaných budúcich peňažných tokov generovaných daným aktívom.
Náklady na opravy a údržbu dlhodobého hmotného majetku sa účtujú priamo do nákladov.
Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku je aktivované.
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2.3. Pohľadávky
Pohľadávky sú vykázané v nominálnej hodnote zníženej o opravnú položku k pochybným
pohľadávkam. Opravná položka k pochybným pohľadávkam je vytvorená na základe vekovej
štruktúry pohľadávok a individuálneho posúdenia bonity dlžníkov.
Spoločnosť nevytvára opravné položky k pohľadávkam voči spriazneným stranám.
2.4. Prepočet cudzích mien
Transakcie vykonávané v cudzích menách sú prepočítané a zaúčtované devízovým kurzom platným
v deň transakcie.
Zostatky peňažných aktív, pohľadávok a záväzkov vedených v cudzích menách boli prepočítané
devízovým kurzom zverejneným Českou národnou bankou k súvahovému dňu. Všetky kurzové zisky
a straty z prepočtu peňažných aktív, pohľadávok a záväzkov sú účtované do výkazu zisku a straty.
2.5. Podiely v ovládaných osobách
Podiely v ovládaných osobách predstavujú majetkové účasti v obchodných korporáciách, ktoré sú
ovládané alebo riadené Spoločnosťou (ďalej tiež „dcérska spoločnosť“).
Podiely v dcérskych spoločnostiach sú ocenené:
- obstarávacou cenou - v prípade spoločností založených na realizáciu projektu (SPV), ktoré sú v
rannej fáze projektu,
- ekvivalenciou – v ostatných prípadoch.
V prípade ocenenia podielov v ovládaných osobách došlo v roku 2020 k zmene účtovnej metodiky,
kedy bola odmietnutá metóda ocenenia podielov na základe reálnej hodnoty stanovenej podľa
znaleckých posudkov. Zmena metódy oceňovania bola premietnutá spätne do roku 2019.
2.6. Rezervy
Spoločnosť vytvára rezervy, pokiaľ má súčasný záväzok, je pravdepodobné, že bude na
vysporiadanie tohto záväzku potrebné vynaložiť vlastné zdroje a existuje spoľahlivý odhad výšky
záväzku.
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2.7. Spriaznené strany
Spriaznenými stranami Spoločnosti sa rozumie:
- strany, ktoré priamo alebo nepriamo môžu uplatňovať rozhodujúci vplyv v Spoločnosti,
a spoločnosti, kde tieto strany majú rozhodujúci alebo podstatný vplyv,
- strany, ktoré priamo alebo nepriamo môžu uplatňovať podstatný vplyv v Spoločnosti, - členovia
štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánov Spoločnosti, alebo jej materskej spoločnosti a osoby
blízke týmto osobám, vrátane podnikov, kde títo členovia a osoby majú podstatný alebo rozhodujúci
vplyv, - dcérske spoločnosti.
Významné transakcie a zostatky so spriaznenými stranami sú uvedené v poznámke 9.
2.8. Úrokové náklady
Všetky úrokové náklady sú účtované do nákladov.
2.9. Odložená daň
Odložená daň sa vykazuje pri všetkých prechodných rozdieloch medzi zostatkovou hodnotou aktíva
alebo záväzku v súvahe a ich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohľadávka je zaúčtovaná,
pokiaľ je pravdepodobné, že ju bude možné daňovo uplatniť v budúcnosti.
2.10. Rozdiely zo zmien účtovných metód a opravy chýb rokov minulých
Rozdiely zo zmien účtovných metód (vrátane vplyvu odloženej dane) a opravy v dôsledku
nesprávneho účtovania alebo neúčtovania o nákladoch a výnosoch v minulých účtovných
obdobiach, pokiaľ sú významné, sa vykazujú v položke Iný výsledok hospodárenia minulých rokov.
V roku 2020 došlo k zmene metódy oceňovania obchodných podielov, ako je uvedené v časti 2.5.
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2.11. Prehľad o peňažných tokoch
Spoločnosť zostavila prehľad o peňažných tokoch s využitím nepriamej metódy. Peňažné
ekvivalenty predstavujú krátkodobý likvidný majetok, ktorý je možné ľahko a pohotovo previesť na
vopred známu sumu v hotovosti.
2.12. Následné udalosti
Vplyv udalostí, ktoré nastali medzi súvahovým dňom a dňom zostavenia účtovnej závierky, je
zachytený v účtovných výkazoch v prípade, že tieto udalosti poskytli doplňujúce informácie o
skutočnostiach, ktoré existovali k súvahovému dňu.
V prípade, že medzi súvahovým dňom a dňom zostavenia účtovnej závierky došlo k významným
udalostiam predstavujúcim skutočnosti, ktoré nastali po súvahovom dni, sú dôsledky týchto
udalostí popísané v prílohe účtovnej závierky, ale nie sú zaúčtované v účtovných výkazoch.
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Ocenenie podielov na spoločnostiach vo väčšine prípadov nezodpovedá ich reálnej hodnote.
Významný rozdiel je najmä u projektových spoločností s vyšším stupňom dokončenia projektov,
najmä v prípade ocenenia podielu na spoločnosti Na Doubkové 2, s.r.o., kedy je reálna hodnota
podielov vyššia približne o 20.000 tis. Kč
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S výnimkou podielu na spoločnosti PREMIOT Capital Fund SICAV a.s. nie je rozdiel medzi percentom
podielu na vlastníctve a percentom podielu na hlasovacích právach. V prípade akcií PREMIOT Capital
Fund SICAV a.s. ide o investičné prioritné akcie, bez hlasovacích práv.

Spoločnosť ďalej k 31. decembru 2020 eviduje poskytnutú zálohu na obstaranie podielov v
spoločnosti ROCK WORKS s.r.o. vo výške 26.170 tis. Kč (v roku 2019 zálohy na obstaranie podielov
vo výške 6.500 tis. Kč).

4. Pohľadávky

K 31. decembru 2020 ani 2019 Spoločnosť neevidovala pohľadávky po splatnosti mimo spriaznených
strán.
Opravné položky k pohľadávkam k 31. decembru 2020 neboli tvorené (v roku 2019 boli vytvorené
vo výške 1.250 tis. Kč).
Pohľadávky nie sú kryté vecnými zárukami a žiadna z nich nemá splatnosť dlhšiu ako 5 rokov.
Spoločnosť neeviduje žiadne pohľadávky a podmienené pohľadávky, ktoré nie sú vykázané v
súvahe.
Významnou pohľadávkou Spoločnosti je pohľadávka voči dcérskej spoločnosti Cannabius Europe
Capital a.s., ktorú Spoločnosť nadobudla postúpením od spoločnosti Na Doubkové 2, s.r.o, ktorá
bude v roku 2021 kapitalizovaná do úveru poskytnutého spoločnosti Cannabius Europe Capital a.s.,
a ďalej pohľadávka voči dcérskej spoločnosti PREMIOT Mining & Resource a.s. z titulu postúpenia
pohľadávky za pani Petrou Masnou (vlastník spoločnosti Důl Nové Oldřůvky a.s.) vo výške 599 tis.
Kč.
5. Poskytnuté úvery a pôžičky

Ďalšími významnými pohľadávkami sú pohľadávky z titulu poskytnutých úverov a pôžičiek.
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Poskytnuté úvery a pôžičky možno rozdeliť takto:

Zoznam poskytnutých úverov a pôžičiek je uvedený nižšie.
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6. Vlastný kapitál
K 31. decembru 2020 bola akcionárska štruktúra nasledujúca:

K 31. decembru 2020 Spoločnosť vykázala vlastný kapitál vo výške 87.153 tis. Kč.
Do dátumu vydania tejto účtovnej závierky nenavrhla Spoločnosť rozdelenie zisku za rok 2020.

7. Záväzky, budúce záväzky a podmienené záväzky
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky nie sú kryté vecnými zárukami a nemajú splatnosť
dlhšiu ako 5 rokov.
Spoločnosť neeviduje žiadne ďalšie záväzky, ktoré by neboli vykázané v súvahe.
Spoločnosť neposkytla žiadne vecné záruky, ktoré by neboli vykázané v súvahe, s výnimkou
zmenkového ručenia k vybraným emitovaným dlhopisom spoločnosťami v skupine.
Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych podmienených záväzkov Spoločnosti k 31. decembru
2020 s výnimkami uvedenými v tejto prílohe.
Významným záväzkom Spoločnosti je záväzok voči spoločnosti Europa Investment
Property CZ a.s., ktorý k 31. decembru 2020 predstavoval 57.104 tis. Kč (k 31. decembru 2019 0 tis.
Kč). Ide o pohľadávku z titulu postúpenia pohľadávok, ktorá je splatná k 1. marcu 2021. Očakáva sa,
že táto pohľadávka bude k dátumu splatnosti uhradená čerpaním úverového rámca dohodnutého
medzi Spoločnosťou a Europa Investment Property CZ a.s.
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8. Prijaté úvery a ostatné pôžičky

Zoznam prijatých úverov a pôžičiek je uvedený nižšie.
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9. Tranzakcie so spriaznenými stranami

V tejto poznámke sú uvedené všetky významné transakcie so spriaznenými stranami.

Spoločnosť vykazovala tieto zostatky so spriaznenými stranami:

10. Tržby
Tržby je možné členiť následovne:
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11. Zamestnanci

Spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov.
Členom predstavenstva neboli k 31. decembru 2020
pôžičky/závdavky/zálohy/úvery, žiadne zaistenie ani ostatné plnenia.

a

2019

poskytnuté

12. Odmena audítorskej spoločnosti

Celková odmena audítora za povinný audit účtovnej závierky za rok 2020 činila 40 tis. Kč.

Ondrej Spodniak
predseda predstavenstva

žiadne
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5 Doplnkové informácie
V tejto časti výročnej správy sú uvedené ďalšie informácie k účtovnej závierke.
5.1 Udalosti vzniknuté po súvahovom dni
V období od súvahového dňa do dátumu schválenia tejto výročnej správy štatutárnym orgánom
(viď dátum na druhej strane výročnej správy) nedošlo k žiadnej udalosti, okrem udalostí popísaných
v poznámke 14 prílohy účtovnej závierky, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvnila finančnú pozíciu
Spoločnosti a nebola zachytená v účtovnej závierke.
5.2 Finančné riadenie a zaisťovanie rizík
Spoločnosť uplatňuje štandardné metódy finančného riadenia typické pre holdingové entity. V
oblasti riadenia rizík je v dlhodobom horizonte venovaná pozornosť predovšetkým téme prijatých
akvizičných úverov a ich postupnému vyrovnaniu, a ďalej zaisťovaniu menových kurzov. V týchto
oblastiach dochádza k prirodzenému hedgingu, a to snahou o vyrovnanú menovú bilanciu.
5.3 Aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Spoločnosť nemala k 31. decembru 2020 žiadnych zamestnancov. Spoločnosť je riadená
predstavenstvom.
5.4 Aktivity v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť Premiot Group, a.s. vzhľadom na charakter svojho podnikania nepodporuje výskum a
vývoj, spoločnosť nevynaložila v priebehu roku 2020 žiadne prostriedky na výskum a vývoj.
5.5 Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia
Spoločnosť zameriava zvýšenú pozornosť na ochranu životného prostredia, v rámci svojich
projektov navrhuje vždy riešenie šetrné k životnému prostrediu.
Spoločnosť sa v rámci svojich projektov v energetike zameriava na alternatívne výroby energie.

5.6 Informácie o organizačných zložkách v zahraničí
Spoločnosť Premiot Group, a.s. nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
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5.7 Riziká s vplyvom na Spoločnosť a ciele a metódy ich riadenia
Spoločnosť je vystavená najmä rizikám jednotlivých investičných projektov. Tieto riziká sa snažia
eliminovať vhodnou skladbou portfólia projektov, resp. sektorov, v ktorých pôsobia.
Súčasná doba praje najmä projektom s nehnuteľnosťami, s výnimkou hotelového biznisu, či sektoru
kryptomien. Oproti tomu Spoločnosť investuje tiež do konzervatívnych projektov v podobe ťažby
nerastov alebo do progresívnych projektov v oblasti biotechnológií (pestovanie a spracovanie
konope na lekárske použitie).

6 Správa o vzťahoch

Na nasledujúcich stránkach je zobrazená Správa o vzťahoch Spoločnosti.

Výročná správa spoločnosti Premiot Group, a.s.
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020
Správa o vzťahoch
spoločnosti
Premiot Group, a.s.
Podľa § 82 zákona o obchodných korporáciách
Za účtovné obdobie kalendárneho roku 2020

Predstavenstvo spoločnosti Premiot Group, a.s., so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Mesto, 110 00
Praha 1, IČO 044 050 30 zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel
B, vložka 20916 (v tejto správe tiež len „Spoločnosť“ ) spracovalo nasledujúcu správu o vzťahoch v
zmysle § 82 zákona č. 90/2012 Zb., o obchodných korporáciách (ďalej len „Zákon o obchodných
korporáciách“) za obdobie kalendárneho roku 2020 (ďalej len „Rozhodné obdobie“).
1 Štruktúra vzťahov
1.1 Podľa informácií dostupných predstavenstvu Spoločnosti konajúcemu so starostlivosťou
riadneho hospodára bola Spoločnosť po celé Rozhodné obdobie súčasťou skupiny Premiot, v ktorej
je ovládajúcou osobou spoločnosť PREMIOT GROUP LTD., IČO: 09657646, so sídlom 7 Whitechapel
Road. Office 41, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Skupina“).
1.2 Údaje o osobách patriacich do Skupiny sa uvádzajú k 31. decembru 2020, a to podľa informácií
dostupných štatutárnemu orgánu spoločnosti konajúcemu so starostlivosťou riadneho hospodára.
Štruktúra vzťahov v Skupine je graficky znázornená v Prílohe č. 1.
1.2.1 Ovládajúca osoba
PREMIOT GROUP LTD., IČO: 09657646, so sídlom 7 Whitechapel Road. Office 41, Londýn, Spojené
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v tejto správe tiež len „Ovládajúca osoba“), priamo
ovláda Spoločnosť a od 14. augusta 2018 je jej jediným akcionárom.
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2 Úloha Spoločnosti v Skupine
Spoločnosť je finančná/investičná spoločnosť, ktorej cieľom je vytvárať diverzifikované portfólio
investície, najmä do oblastí:
- land development,
- real estate (development logistických nehnuteľností, rezidenčných budov, hotelov a penziónov),
- ťažba a dobývanie nerastných surovín,
- blockchain a dátové centrá,
- biotechnológie (pestovanie a spracovanie konope na farmaceutické účely),- finančné služby.
3 Spôsob a prostriedky ovládania
Ovládajúca osoba priamo ovláda Spoločnosť najmä prostredníctvom rozhodovania ako jediného
akcionára Spoločnosti pri výkone valného zhromaždenia.
4 Prehľad vzájomných zmlúv v rámci Skupiny
4.1 Zmluvy uzavreté medzi Spoločnosťou a Ovládajúcou osobou, ktoré boli v Rozhodnom období
platné:
Medzi Ovládajúcou osobou a Spoločnosťou neboli v Rozhodnom období uzavreté žiadne zmluvy.
4.2 Zmluvy uzavreté medzi Spoločnosťou a inými osobami ovládanými Ovládanou osobou, ktoré
boli v Rozhodnom období platné:
Premiot Group, a.s. Europa Investment Property CZ a.s.
a) Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok z 31. 12. 2020 spoločnosť Europa Investment
Property CZ a.s. postúpila Spoločnosti pohľadávky voči EUROPA INVESTMENT PROPERTY UK LTD. v
nominálnej výške 44.865 tis. Kč, a to za nominálnu hodnotu.
b) Na základe zmluvy o započítaní z 31. 12. 2020 došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok a
záväzkov medzi Spoločnosťou a Europa Investment Property CZ a.s. vo výške 9.087 tis. Kč.
c) Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok z 31. 12. 2020 Spoločnosť postúpila spoločnosti
Europa Investment Property CZ a.s. pohľadávky za Premiot Hungary & Partners Kft. v nominálnej
výške 214 tis. EUR, a to za nominálnu hodnotu.
d) Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok z 31. 12. 2020 Spoločnosť postúpila spoločnosti
Europa Investment Property CZ a.s. pohľadávky voči DAM REMDOX Capital Inc. v nominálnej výške
12.240 tis. Kč, a to za nominálnu hodnotu.
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Premiot Group, a.s. a EUROPA INVESTMENT PROPERTY UK LTD.
a) Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok z 30. 11. 2020 Spoločnosť postúpila spoločnosti
EUROPA INVESTMENT PROPERTY UK LTD. pohľadávky voči spoločnosti Aerium Capital Pte. Ltd. vo
výške 1.700 tis. Kč, a to za ich nominálnu hodnotu.
b) Na základe zmluvy o započítaní z 31. 12. 2020 došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok a
záväzkov medzi Spoločnosťou a EUROPA INVESTMENT PROPERTY UK LTD. vo výške 46.565 tis. Kč.
Premiot Group, a.s. a PREMIOT Mining & Resources a.s.
a) Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok z 25. 2. 2020 Spoločnosti postúpila spoločnosti
PREMIOT Mining & Resources a.s. pohľadávky za pani Bc. Petrou Masnou vo výške 10.000 tis. Kč, a
to za ich nominálnu hodnotu.
b) Na základe zmluvy o prevode akcií z 18. 12. 2020 previedla spoločnosť PREMIOT Mining &
Resources a.s. 100% akcií spoločnosti Důl Premiot Ťažobné a.s. na Spoločnosť,
a to za cenu 2.200 tis. Kč.
c) Na základe zmluvy o započítaní z 31. 12. 2020 došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok a
záväzkov medzi Spoločnosťou a PREMIOT Mining & Resources a.s. vo výške
9.401 tis. Kč.
Premiot Group, a.s. a Na Doubkové 2, s.r.o.
a) Na základe zmluvy o úvere z 29. 9. 2020 došlo k poskytnutiu úverového rámca do výšky 50.000
tis. Kč zo strany Spoločnosti, a to ako nezabezpečeného úveru s úrokovou sadzbou 1Y PRIBOR +
12% p.a. a splatnosťou do 31. 12. 2021.
b) Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok z 31. 12. 2020 spoločnosť Na Doubkové 2, s.r.o.
postúpila Spoločnosti pohľadávky voči Cannabius Europe Capital a.s. v nominálnej výške 1.550 tis.
Kč, a to za nominálnu hodnotu.
c) Na základe zmluvy o započítaní z 31. 12. 2020 došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok a
záväzkov medzi Spoločnosťou a Na Doubkové 2, s.r.o. vo výške 1.550 tis. Kč.
Premiot Group, a.s. a Premiot Hungary & Partners Kft.
a) Na základe zmluvy o úvere zo 4. 10. 2020 Spoločnosť poskytla spoločnosti Premiot Hungary &
Partners Kft. úver vo výške 4.200 tis. Kč. Úver bol poskytnutý ako nezaistený, s úrokovou sadzbou
1Y PRIBOR + 12 % p.a. a splatnosťou do 17. 12. 2020.
Úver nebol do 31. 12. 2020 splatený.
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Premiot Group, a.s. a Premiot Finance For Your Business s.r.o.
a) Na základe zmluvy o úvere zo 16. 12. 2020 Premiot Finance For Your Business s.r.o. poskytla
Spoločnosti úver vo výške 14.000 tis. Kč. Úver bol poskytnutý ako nezaistený, s úrokovou sadzbou
1Y PRIBOR + 12 % p.a. a splatnosťou do 17. 12. 2020. Úver nebol do 31. 12. 2020 splatený.
b) Na základe zmluvy o započítaní z 31. 12. 2020 došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok a
záväzkov medzi Spoločnosťou a Premiot Finance For Your Business s.r.o. vo výške 1.400 tis. Kč.
Premiot Group, a.s. a Cannabis Kam P.C.
a) Na základe zmluvy o úvere z 5. 12. 2020 došlo k poskytnutiu úverového rámca do výšky 350 tis.
EUR zo strany Spoločnosti, a to ako nezaistený úver s úrokovou sadzbou 1Y EURIBOR + 9% p.a. a
splatnosťou do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy na splatenie. Úver nebol do 31. 12. 2020
splatený.
Premiot Group, a.s. a Důl Premiot Strojní s.r.o.
a)Na základe zmluvy o úvere z 12. 12. 2020 Spoločnosť poskytla spoločnosti Důl Premiot Strojní
s.r.o. úver vo výške 1.200 tis. Kč. Úver bol poskytnutý ako nezaistený, s úrokovou sadzbou 12 % p.a.
a splatnosťou do 12. 12. 2020. Úver nebol do 31. 12. 2020 splatený.
Premiot Group, a.s. a PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.
a) Na základe zmluvy o prevode podielu z 12. 9. 2020 Spoločnosť previedla 89% podiel na
spoločnosť Premiot Finance For Your Business s.r.o. a to za cenu 36.273 tis. Kč.
b) Na základe zmluvy o úpise akcií z 12. 9. 2020 Spoločnosť upísala prioritné investičné akcie
spoločnosti PREMIOT Capital Fund SICAV a.s. vo výške 36.273 tis. Kč.
c) Na základe zmluvy o započítaní z 29. 9. 2020 došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok a
záväzkov medzi Spoločnosťou a PREMIOT Capital Fund SICAV a.s. vo výške 36.273 tis. Kč.
5 Prehľad konaní vykonaných na popud alebo v záujme Ovládajúcej osoby alebo ňou ovládaných
osôb
Počas Rozhodnutého obdobia neurobila Spoločnosť na popud Ovládajúcej osoby alebo ňou
ovládaných osôb žiadne konanie, ktoré sa týkalo majetku presahujúceho 10 % vlastného kapitálu
Spoločnosti zisteného podľa poslednej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020, okrem
rokovaní uvedených v bode 4.
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6 Posúdenie ujmy a jej vyrovnanie
Na základe zmlúv uzavretých v Rozhodnom období medzi Spoločnosťou a ostatnými osobami zo
Skupiny, iných konaní ani opatrení, ktoré boli v záujme alebo na popud týchto osôb uskutočnené
Spoločnosťou v Rozhodnom období, Spoločnosti nevznikla žiadna újma.
7. Hodnotenie vzťahov a rizík v rámci Skupiny
7.1 Hodnotenie výhod a nevýhod vzťahov v Skupine.
Spoločnosti vyplývajú z účasti v Skupine najmä výhody, a to najmä finančná sila. Spoločnosti
nevyplývajú z účasti v Skupine nevýhody.
7.2 Zo vzťahov v rámci Skupiny neplynú pre Spoločnosť žiadne riziká.

31. marca 2021
Ondrej Spodniak
Predseda predstavenstva
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Príloha - Správa o vzťahoch
Štruktúra Premiot Group k 31. 12. 2020

.

Osoby ovládané rovnakou ovládajúcou osobou k 31. 12. 2020
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7 Správa nezávislého audítora
Na nasledujúcich stránkach je zobrazená Správa nezávislého audítora.

