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Zpráva ke sdělení společnosti RegioJet Finance a.s. o hodnotách čisté zadluženosti 

k 31. 12. 2020 a hodnotě poměru LTV k 31. 12. 2020  

 
Určeno:  

Managementu společnosti RegioJet Finance a.s.  
 

Cíl:   
Ověření správnosti uváděných hodnot čisté zadluženosti a poměru LTV k datu 31 12. 2020. 
 
Předpoklady a omezení ke stanovisku: 
Toto stanovisko je sestaveno na základě žádosti managementu společnosti RegioJet Finance a.s. a 
je určeno pouze pro jeho použití. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poskytnutí tohoto stanoviska 
dalším osobám. Vzhledem k tomu, že níže uvedené postupy nepředstavují audit ani prověrku 
provedené v souladu s mezinárodními auditorskými standardy nebo mezinárodními standardy pro 
prověrky (nebo podle příslušných národních standardů nebo národní praxe), nepřestavuje toto 
stanovisko auditorský výrok, ani zprávu z prověrky. Naše postupy byly provedeny v souladu 
s mezinárodním standardem pro související služby vztahujícím se na dohodnuté postupy ISRS 4400. 
 
Zdrojová data: 

• Výroční zpráva společnosti RegioJet Finance a.s. za rok 2020 (dále jen VZ) 
• Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité 

hodnotě emise do 1.002.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 1.500.000.000 Kč 
splatných v roce 2024 (dále jen Prospekt) 

• Zástavní smlouvy na vagony ve vlastnictví společnosti RegioJet Finance a.s.  
 
Dohodnuté postupy: 
Níže jsou popsány dohodnuté postupy, které jsme provedli. Naše postupy byly provedeny v souladu s 
mezinárodním standardem pro související služby vztahujícím se na dohodnuté postupy. Níže popsané 
postupy byly provedeny výhradně za účelem sestavení tohoto stanoviska. Konkrétně jsme provedli 
následující postupy: 

- Z Prospektu jsme identifikovali přesné definice pojmu čistá zadluženost, zadluženost, 
poměr LTV, zastavené vlaky, vlaky, povolená hodnota poměru LTV, 

- porovnali jsme správnost údajů uváděných ve sdělení v návaznosti na VZ s ohledem na 
definice jednotlivých pojmů, 

- ověřili jsme vykazovanou výši hodnoty zastavených vlaků na zástavní smlouvy. 
 
Níže shrnujeme naše zjištění: 
 
Hodnoty uváděné ve sdělení, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska, jsou vykázány 
v souladu s Výroční zprávou společnosti RegioJet Finance a.s. a dle změní definic v Prospektu 
dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 
do 1.002.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 1.500.000.000 Kč splatných v roce 2024.  

 
 
V Brně, dne 23. dubna 2021 
                                                        
 
 
BDO Audit s.r.o.                                                            Ing. Lukáš Musil 
oprávění č. KA ČR 018 auditor, KA ČR oprávnění č. 2276 








