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, Pro ~ly výrolnf zprávy majf nfle uvedené pojmy následujfc:f vjznam: 

AMISTA 1nvesmnr společnost, a.s., lťO· 274 37 558, se sldlem Pobl'efnf 620/3, Praha 8, PSČ 
18600 

te$k6 n'rodnl banka 

Poslednf den Ú~lho obdob! 

Oolfln Real Estate Second Fund, 1nvestlčnl fond ~ proměnným úldadnlm kapitálem, a.s., 
1~0: 05340578, se stdlem VratislaVOVil 26/16, Vylehrad, 128 IJO Praha 2, obchodnl 
spolefnost 2apsan' v obchoclnfm reJstflku vedeném Městs!Wm soudem 11 Praze pocl sp zn. 
821799 

obdob! od 01.01.2018 do 31.121018 

Pro ůlely vfrolnJ zpnivy maJI nJie uvedené pnlvnl pfedplsy Msledu)fcf vjznam: 

Dohoda mez1 českou republikou a SpoJenými stéty amenckým1 o zlephnl doclrfovánl 
dili\ovych pfedpllll ., mezmirodnlm měfttku a s ohledem na plivni pfedp1sy SpoJených 
.ult(l IJmanckýth o Informacích 1 JeJICh uznamovínt obec:ně známi Jako Fore11n Ac.::ount 
TaiC Comphance Act, vyhlálen6 pod č. 72/2014 Sb.m.s 

úkon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně někte!ých úkonO (zákor, o auditorech), ve 
~~~di~ch~pma 

--------------------------------------------~ 
zakon e 586/1992 Sb .. o danlch z pliJmO, ve zněnf pozdějllch pfeC:ptsd 

úkon f 563/l-991 Sb., o Ofetnlctvf, ve zněnl t101dijllch pfedplsO 

úkon č 240/2013 Sb., o lnvestlčnic:h společnostech a tnvestlěn.lch fondech, ve znénl 
pozdějllch pfedptsO 

• úkon č 164/2013 Sb., o mez1národnr spolup.-.cl pfi správl: dani a o zm~ně dalllch 
souvlseJic:lch dkonG, ve znim pozdijltch pfedJH..a 

----------------------------~ 
Zlikon ě 90/2012 Sb., o obchodnkh společnostech a drutstvech (zakon o obchodnlch 
korporac.lch), ve zněnl pozdě)lfch pfedplsQ 

z6kon č 256/2004 ~b., o podnlk6nl na kapltilovém trhu, ve zněnl pozdějlfch pfedpisQ 
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, Čestné prohlášení 

Tato výročnf zpráva, pfi vynalofenf ve§keré pllměfené péče, podle našeho nejlepšfho vědomi, pod~vá věrn-i a poctivý 

obraz o flnančnl sltuad, podnikatelské činnosti a výsledcfch hospodafenf Fondu za úfetnf obdobf a o vyhlldkát:h 
budouclho vývoje finančnf situace, podnikatelské činnosti a ~leddch hospodafenf Fondu jako emitenta akdl 
pfedstavujfcfch podll na Fondu pi'ljatých k obchodováni na evropském resulovaném trhu, který má sfdlo na územ( 
české republiky. 

v Bmě dne 29. 04. 2019 

promě • základnfm kapitálem, a.s. 
AMISTA lnve lčnf polefnost, a.s., staM4rnf fedltel 

Ing. , pověfen~ zmocněnec 
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, Informace pro akcionáře podle § 118 odst. 4 

písm. b) až k) a odst. S písm. a) až k) ZPKT 

1. ORGANY FONDU A SKUPINY -JEJICH SLOfEN( A POSTUPY JEJICH ROZHODOVANf 

1.1 VALNA HROMADA FONDU JAKO MATEŘSKt SPOLEČNOSTI 

Valná hromada je nejvyššfm orgánem Fondu. Každý akcioná,, který vlastnr zakladatelské akcie, má právo účastnit se 
valné hromady. Každý investor, který vlastní investlčnf akde, má též právo účastnit se valné hromady. Každý akcionár, 
který vlastni zakladatelské akcie, i každý Investor, který vlastnf Investiční akcie, má právo obdržet vysvětleni ~kajlá se 
Fondu, jrm ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu vytvofeného Fondem, jehož Investiční akcie vlastní, je-li 
takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti zařazených na valnou hromadu nebo na výkon 
akCionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovad právo vždy, nestanovi-li zákon jinak. S investičnfmi akciemi hlasovad 
právo spojeno nenf, nestanovi-li zákon Jinak. Je-li s akdf Fondu spojeno hlasovaá právo, nálelf každé akcii jeden hlas. 

Rozhodován( valné hromady upravuje článek 26 stanov Fondu: 

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přl'tomnr vlastnfd nejméně 30 % akcii, s nlmll je spojeno hlasovací 
právo. Pfi posuzován( schopnosti valné hromady se usnášet se nepflhllž( k akci lm, s nimiž není spojeno hlasovacf 
právo, nebo pokud nelze hlasovacl právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatf, nabydou-ti tyto dočasně 
hlasovacfho práva. Nenl-11 valná hromada schopná usnálet se, svolá statutárnl orgán náhradnf valnou hromadu, a to 
tak, aby se konala od patnácti do §esti ~dnO ode dne, na který byla svolána pOvodni valná hromada. Náhradnr valná 
hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přl'tomných akdonáfO. 

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednáni, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastnfl<l'l 
akcii vydaných Fondem, s nimiž je v pfrpadě projednáni takové záležitosti spojeno hlasovaci právo. 

Pokud stanovy Fondu nebo zákon nevyfadujl vědinu jinou, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů 
vlastnflcll akcií vydaných Fondem, s nimiž je spojeno hlasovacl právo. 

Pllsobnost valné hromady upravuje článek 23 stanov Fondu: 

Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to ZISIF, náleží dle stanov Fondu vše, co do jejf pQsobnostl vkládá závazný 
právnf pfedpis, včetně: 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v dlisledku zvýšení zapisovaného základnlho kapitálu správnl 
radou podle ust. § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právnlch skutečnosti, 

b) volba a odvolá nf statutárnfho fedltele, 
c) volba a odvoláni členů správnr rady a jiných orgánQ určených stanovami, 
d) schváleni smlouvy o výkonu funkce statutárnfho fedltele, 
e) schváleni smluv o výkonu funkce členO správnl rady a Jiných orgánů určených stanovami, ~' /, '"'''""·) 
f) rozhodnutí o zrušeni Fondu, resp. Fondem vytvořeného podfondu s likvidaci, 
g) rozhodnut( o jmenováni likvidátora, resp. o podánf žádosti o jmenování likvidátora ~NB, jmenuje-ti dle zákona 

likvidátora ČNB, 

s 



h) rozhodnut( o přeměně Fondu, 

i) rozhodování o udělen( souhlasu s poskytnutfm př(platku mimo zapisovaný základnl kapitál Fondu jeho 

akclonáfl, kteřl vlastni zakladatelské a kde, a o jeho vrácenr, 

j) rozhodování o určen( auditora pro účetnl závěrku, 

k) rozhodováni o vyčleněn( majetku a dluhů z Investiční činnosti spoletnostl do jednoho čl vice podfondů. 

1.2 STATUTÁRN[ AEDFTEL FONDU JAKO MATEŘSKt SPOLEČNOSTI 

Statutiimf ředitel 

Zastoupeni právnické osoby 

AMISTA investičnl společnost, a.s. 

IC~O 274 37 558 

Sídlo: Pobfežnf 620/3, Praha 8, PS~ 186 00 

Ing. Petr Janoušek, pověfený zmocněnec 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

Fond má lndlvlduáln( statutárnr orgán, jimž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investlčnf fond, a je 

obhospodařován prostfednlctvfm této osoby. 

Statutárnl ředitel je statutárnlm orgánem Fondu, kterému pffslu§í obchodnl vedení Fondu a který zastupuje Fond 

navenek. Statutárnf ředitel se řCdC obecně závaznými právnlml předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho 

podfondů, jsou-li zffzeny. Statutárnl ředitel mj. také svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje změny statutu Fondu a 

jeho podfondO, jsou-ll zflzeny. Statutáml ředitel je volen valnou hromadou Fondu. 

v působnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu: 

a) Udit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodnfvedenf, 

b) provádět usnesen( přijatá valnou hromadou, 

c) zabezpečovat řádné vedenf účetnictvf Fondu, 

d) pfedkládat valné hromadě ke schváleni řádnou, mimořádnou, popřlpadě i mezitlmnl účetnr závěrku 

společnosti a návrh na rozděleni zisku nebo úhrady ztrát, 

e) svolávat valnou hromadu, 

f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a 

stavu jeho majetku, 

g) vyhotovovat dalšf zprávy emitenta cenných papfrQ přijatých k obchodováni na evropském 

regulovaném trhu a zajl§ťovat plněni dalšfch povinnostr, stanovených obecně závaznými právnfmi 

předpisy, zejm. ZPKT, 

h) měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právnr 

IJpravy, opravu pfsemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, 

i) schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondll; 

Statutárnf ředitel určuje základ nf zaměřeni obchodního vedeni Fondu. 

Statutárnl ředitel disponuje oprávněn lm k výkonu své činnosti v podobě rozhodnutí ~NB o povolení k .výkonu činnosti 
investičnf společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního reditele disponuje předchozfm souhlasem .SNB k výkonu své . ...,_\, 

funkce. , ~~ .,'), 
' .. <,.O'(,v \ ff ~. ~'tf c}5' 
~ ~ .. '~ c;_t,)• I 
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ř" Statutárnf ředitel nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi. 

Vzhledem k tomu, že statutámfmu orgánu nesmí být v souladu s obecně závaznými právnfml předpisy týkajfc:fml se 
obhospodařováni Investičních fondll udělovány ze strany akcionářll Fondu jakékoliv pokyny týkajfcf se 
obhospodafovánf Fondu, není statutárnf orgán oprávněn po!ádat nejvyš~r orgán Fondu v souladu s ust. § 51 odst. 2 
ZOK o udělenr pokynu týkajícfho se obchodního vedeni. Statutárnr orgán tAak muže požádat o sdělenr nezávazného 
stanoviska či doporučeni týkajfclho se obchodního vedeni dalšf (poradní) orgány Fondu či jiné subjekty, a to za 
podmfnek určených statutem Fondu či vnltřnfml předpisy Fondu. 

1.3 SPRÁVNÍ RADA FONDU JAKO MATEŘSKt SPOLEČNOSTI 

Pfedsecla spr6vnf rady 

Zastoupeni právnické osoby 

Člen spnlvnf rady: 

Člen spr6vnf rady: 

Zastoupení právnické osoby 

Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. 
IČO 24129194 

Sfdlo: U Kanálky 1585/9, Praha 2, PSČ 120 00 

Charles Henri Norbert De Giraud D'Agay 
pověřený zmocněnec 

Raphaěl Fran~ois Frédéri Boussler 
narozen:4.6.1980 
vzdělání: vysokolkotské 

Charles Henrl Norbert De Giraud D'Agay 
narozen:25.5.1980 
vzdělání: vysokoškolské 

Gemelll Holding, s.r.o. 
IČO 28286375 
Sídlo: Vratislavova 26/16, Praha 2, 128 00 

Raphaěl Fran~is Frédéri Boussier 
pověřený zmocněnec 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016} 

(od 25. 8. 2016) 

Správnf rada dohlfff na fádný výkon činnosti Fondu, jakož I provádí další činnosti stanovené obecně závaznými 
právnfml předpisy. Do pusobnostl správní rady náležr jakákoliv věc týkajfcf se Fondu, ledaže Jl zákon svěfuje do 
pllsobnostl valné hromady nebo ledaže jl zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřuji do plisobnosti 
statutámlho ředitele čl jiného orgánu Fondu. 

Správní rada dc11e dle stanov Fondu: 

a) pfezkoumává fádnou, mimořádnou a popřípadě I mezitfmní účetní závěrku a návrh na rozdělen( zisku nebo 
na ll hradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádfenf; 

b) předkládá valné hromadě návrhy na určen( auditora k ověfení účetnr závěrky, příp. k piezkoumání dal§fch 
zpráv vypracovávaných emitentem cenných papfrů přijatých k obchodová nf na evropském regulovaném trbu, 
o nichž to stanoví obecně závazný právnf pfedpis; 

c) schvaluje statut Fondem nově vytvořeného podfondu; 

Správní rada se skládá ze čtyř člena, volených valnou hromadou. 
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Správní rada je schopná usnálet se, je-ll na zasedání přftomna nadpolovičnl vět~lna jejkh člena. K p'ljetf usnesení je 
, zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členO správní rady. Kafdý člen správní rady má jeden hlas. V 

pffpadě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správnf rady. 

Aádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením programu jednání, a to zpravidla šestkrát za 
rok. V případě, fe správní rada nenf svolána po dobu delší nef 2 měsíce, mOže o její svolání požádat předsedu kterýkoli 
jej! člen, a to s pořadem jednání, který urči. Předseda správnf rady svolá správní radu také tehdy, požádá-li o to 
statutární orgán, a to s pořadem jednání, který statutárnf orgán určil; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po 

doručení žádosti, mOle ji svolat sám statutární orgán. 

1.4 VÝBOR PRO AUDIT FONDU JAKO MATEAsKt SPOLEfNOm 

Pfedseda výboru pro audit: Ing. Vít Vařeka (od 28. 2. 2017) 

narozen:l4.1.1963 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg State Universit v USA. Od roku 1994 pllsobll na pozici 
vedoucí finanční analytik a zástupce ředitele u licencovaného obchodnrka s cennými papíry AKRO Capltal, a.s. Od roku 

2006 do současnosti působí ve společnosti AMISTA IS, a to postupně na pozlcfch výkonný fedltel, předseda 

představenstva a člen dozorčí rady. 

Člen ytboru pro audit: Ing. Michal Betváf (od 28. 2. 2017) 

narozen:17.1.1980 

Vystudoval Technickou fakultu na QÚ v Praze. Od roku 2007 pracuje ve společnosti AMISTA IS, kde postupně zastává 
pozice sales manažer, manažer odděleni pro licenční záležitosti, pracovník oddělení cenných papírO a account 

manažer. Dfíve také působil ve společnosti Ralffelsenbank, a. s. 

Člen ytboru pro audit: Ing. Petr Janoušek (od 28. 2. 2017) 

narozen:22.2.1973 

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA IS se věnuje komplexnímu finančnímu řfzenf společnosti. 
Předtím pOsobll na vedoudch pozicích ve společnostech zabývajldch se lnvestičnf činností a vývojem Informačních 
syst4mů. 

Fond, jako subjekt veřejného zájmu ve smyslu ust. § la pfsm. a) ve spojení s ust. § 19a odst. 1 Zákona o účetnictví zffdll 
ke dni 28. 02. 2017 výbor pro audit. Výbor pro audit zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému ~(zení rizik, 
účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, sleduje postup sestavování účetní závěrky Fondu a předkládá 
řfdldmu nebo kontrolnímu orgánu Fondu doporučení k zajištění Integrity systémO účetnictví a finančnlho výkaznictví. 

Dále doporučuje auditora kontrol nim u orgánu s tím, že toto doporučení fádně odQvodnl. 

Výbor pro audit se skládá ze 3 členO, volených valnou hromadou. Všichni navržení členové výboru pro audit splnili 
zákonné podmínky pro jmenování do výboru pro audit stanovené ust. § 44 Zákona o auditorech. Na svém prvnfm 
zasedání výboru pro audit si jeho členové zvolili za pfedsedu Ing. Víta Vařeku. Předseda svolává a Ndf zasedání výboru 

pro audit. 

Výbor pro audit je schopný usnášet se, je-li na zasedání přltomna nadpoloviční většina jejích čJeóu. K pfljetr usnesenf je 

zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční přítomných čtenO výboru pro audit. ~,." ,.,. ... !-) ~ \ 

Výbor pro audit nezřídli žádný poradní orgán, výbor či komisi. ' ~ ·g -' ) 
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POLmKA ROZMANITOSTI FONDU JAKO MATE~K~ SPOLEČNOS'n 

Fond ve vztahu k statutárnfmu orgánu, kontrolnímu orgánu a výboru pro audit neuplatňuje žádnou spedflckou politiku 
rozmanitosti. Důvodem je předev§ím skutečnost, že volba těchto orgánů je v působnosti valné hromady Fondu, pro~ež 
toto rozhodnutí nemůfe Fond v zásadě ovlivnit. Fond se principiálně hlásí k dodrfování zásad nedlskrlminace a 
rovného zacházení a dbá na to, aby orgány byly obsazovány osobami, jejich! odborné znalostí a zkušenosti svědčí o 
jejich zptlsobllostl k řádnému výkonu funkce. 

1.6 DCEitiNÉ SPOLEČNOSTI 

Fond k 31.12.2018 nemá finanční investice. K 31.12.2017 vlastnil fond podíl ve společnosti Dolfln RE na Švlhance, 
s.r.o., podíl ve společnosti v průběhu roku 2018 zanikla fúzí .s Fondem. 

Z. OSTATNrVEDOUcf OSOBY FONDU A PORTFOUO MANAŽER 

2.1 OSTATN(VEDOUdOSOBY 

~dné další osoby nemají funkci vedou cl osoby ve Fondu. 

2.2 PORTFOUO MANAŽER 

Portfolia manažer Mgr. Richard Opolecký 

narozen: 1983 

vzdělá nf: Západočeská Univerzita v Plzni, Právo a právnf věda 

Mgr. Richard Opolecký je zaměstnán ve společnosti AMISTA IS na pozici portfolia manažera od 10. 4. 2017. Pfed 
p~íchodem do AMISTA IS pracoval v developerské společnosti Aperta Group a.s., na pozici právník, kde získal 
zkušenosti pfl ffzení developerských projektů a právním zastoupení společnosti. Pfedtfm pracoval sedm let v bance 
Cítlbank pic, na pozici právník, kde získal zkušenosti v oblasti regulatoriky a pffpravy vnitřních pfedpisů. 

Portfolia manažer Ing. Rndek Hub 

narozen:1984 

vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Informační management 

Ing. Radek Hub je zaměstnán ve společnosti AMISTA 15 na pozicí portfolia manažera od 15. 3. 2016. Před p~íchodem 
do AMISTA IS pracoval pět let na pozici prlvátnfho bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a.s., majlcl ve správě top 
affluent klientelu se zaměřením primárně na Investiční poradenství, oblast kapitálového trhu a financováni. Pfedtím 
sbíral praktické zkušenosti mimo jiné v CElské spofltelně, a.s., na pozici investiční specialista pro affluent klientelu, a u 
obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities, a.s. 

3. OSOBY S lifDfd PRAVOMOd A PRINCIPY JEJICH ODM~~OVÁNf 

Rozhodování o odměňování pracovnfkll Fondu náležf do působnosti statutárního orgánu Fondu. Clenové statutát~fho 
a kontrolního orgánu vykonávajr svoji činnost na základě smluv o výkonu funkce, v nichž je vždy upravena i je)lch 
odměna včetně v§ech jejích složek, nejednat-li se o bezúplatný wkon funkce. Tyto smlouvy včetně odměil~vání mosr 
být schváleny valnou hromadou Fondu. ) 

'-· ' 
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, STATUTÁRNf ORGÁN 

Za výkon funkce člena statutárn(ho orgánu náleží odměna určená jako součet minimálnf pevné částky a určitý počet 
procent z průměrné hodnoty aktiv Fondu. Variabilní složka odměny je vyplácena na základě auditovaných účetních dat 
schválených valnou hromadou Fondu. 

3.2 KONTROLN{ ORGÁN 

Pfedseda sprcivnr rady 

Zastoupení právnické osoby 

čJen správnr rady: 

Člen sprcivnf rady: 

čJen správní rady: 

Zastoupení právnické osoby 

Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. 
reo 24129194 
Sídlo: U Kanálky 1585/9, Praha 2, Pst 120 00 

Charles Henrl Norbert De Giraud D'Agay 
pověřený zmocněnec 

Raphaěl Franr;ois Frédérl Boussler 
narozen:4.6.1980 
vzděláni: vysoko§kolské 

Charles Henri Norbert De Glraud D'Agay 
narozen:25.5.1980 
vzdělání: vysoko~kolské 

Gemelli Holding, s.r.o. 
JCO 28286375 
Sldlo: Vratislavova 26/16, Praha 2, 128 00 

Raphaěl Franr;ols Frédéri Boussier 
pověřený zmocněnec 

Výkon funkce člena kontrolnlho orgánu Fondu je bezúplatný. 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

Oenové kontrolnlho orgánu vykonávajf činnosti v souladu se stanovami Fondu a jejich pllsobnostl a pravomoci jsou 
obsaženy v odst. 1.3 části této výročnl zprávy s názvem ,.Informace pro akdonáfe". 

it(díd osoby vlastni cenné papíry, představujícl podíl na Fondu, uvedené v odst. 1.3 části této výroční zprávy s názvem 

"Profil Fondu a skuplnyN. 

4. ÚDAJE O ViECH PENHITÝCH I NEPENE!IT'ICH PLNfN(CH, KTERÁ OD FONDU PAIJALI V účErNfM OBDOB( 

ČLENOV~ STATUTÁRNIHO Čl DOZORČ(HO ORGÁNU A OSfATNr OSOBY S ii{Dfd PRAVOMOC( 

4.1 STATUTÁRNf ORGÁN 

Př(jmy členil statutárn(ho orgánu: 180 000,- Kč (odměna za výkon funkce}. Vedle odměny za výkon funkce náleží 

statutárnfmu orgánu odměna za administraci: 485 426,- JCč. S výkonem funkce nejsou spojena žádna nepeně!ltá 
plněnr. y, 
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, DOZORČf ORGÁN 

Výkon funkce člena dozorčfho orgánu je bezúplatný a nejsou s ním spojena udná nepeněiltá plněnr. 

4.3 OSTATNf OSOBY S lCD[d PRAVOMOCf 

Fond neevidoval v Účetnfm období ostatnr osoby s f!dící pravomoc!. 

Poplatky a náklady Fondu jsou hrazeny z investlčnl části Fondu. 

5. ÚDAJE O PC>Č1'U CENN'fCH PAPCRCJ FONDU, KTERé JSOU V MAJETKU STATUTÁRNfHO Čl DOZORči'HO ORGÁNU 
A OSTATN(CH OSOB S lrDfCI PRAVOMOCI 

flenové správnr rady drželi ve svém vlastnictví celkem 20 zakladatelských akclr a 30 000 investiěnlch akcii Fondu. 

K cenným papírům předstawjfdm podn na Fondu se nevztahují žádné opce ani srovnatelné investičnf nástroje, jejichž 
smluvními stranami by byli členové statutárnfho nebo dozorčího orgánu Fondu nebo které by byly uzavfeny ve 
prospěch těchto osob. Osoby s ffdfcí pravomoci Fondu nedr!í výše jmenované cenné paplry ani nepffmo, tedy 
prostfednlctvfm tfetJ'ho subjektu. 

6. 'ÚtSADY A POSTUPY VNITŘNr KONTROLV A PRAVIDlA PiUSTUPU K RIZIKCJM VE VZTAHU K PROCESU 
vftAzNICTVf 

Skupina Fondu na základě ust. § 23a Zákona o účetnlctvr použila mezinárodnr účetnf standardy harmonizované 
evropským právem pro sestaven( tlěetnf závěrky ke Dni oceněn(. účetnictví a výkaznictvl Fondu je kromě všeobecně 
závazných právnlch pfedpisCI upraveno rovněž soustavou vnitfnlch pfedplsO a metodických postupO, plně 

respektujfdch obecně závazné úěetnf pfedpisy a standardy. 

Pfístup do účetnfho systému Fondu je pffsně ffzen a povolen pouze oprávněným osobám. Účetnr doklady jsou 
účtovány po předchozlm fádném schválení oprávněnými osobami, pi'ičemž zpOsob schvalováni je upraven vnitřním 
piedpisem. Platebnf styk je oddělen od zpracováni ~četnictví a prováděn( obchodnfch transakci, veškeré platby jsou 
prováděny oddělenfm vypořádáni. Tento způsob ~hrad zamezuje potendonálnl možnosti, kdy by jedna a tatál osoba 
provedla uzavfení obchodnfho vztahu, zaúčtovala z něho vypl~ajfcl úěetnf operace a současně provedla platbu ve 
prospěch obchodního partnera. 

Kontrola správnosti a ~plnosti účetnictvf a výkaznlctvf Fondu je prováděna ve dvou úrovnfch - Interně, prostfednictvlm 
fldlcfho a kontrolnfho systému, a dále prostřednlctvfm externfho auditu, který ověfuje ročnr účetnr závěrku Fondu. 
lnternr kontrola v rámci kontrolnfho a ffdfclho systému zahrnuje jednak činnosti vnitfnfho auditu a dále řadu 
kontrolnlch prvků, prováděných kontinuálně (např. kontrola za~čtovaného stavu majetku na operativní evidend 
majetku, Inventarizace, kontrola čtyř očl apod.), v rámci kterých je proces kontroly průbělně vyhodnocován. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÁ S AKCIEMI FONDU 

Fond vydává dva druhy cenných papfrti: --a) zakladatelské akde - tyto cenné papfry jsou vydávány k zapisovanému základnfmu kapitálu,Jehol výle je též 
< '· 

uváděna v obchodnfm rejstlfku. Zapisovaný základ nf kapitál Fondu či nf 2 000 000 Kč a je rozd~len na 20 ks kusový 
zakladatelských akcii, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné 

e'\'- '(;. 
papfry na řad, tj. jako listiny znějlcl na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodováni na ~opsltém regulovaném 

p 
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trhu. Podíl na zapisovaném základnfm kapitálu se u zakladatelských akcii určf podle počtu akcir. Zakladatelské akcie se 
r ffdf právní úpravou dle ZOK, ZISIF a dalšfmi právnfml pfedpisy a úpravou v oddOe ll. stanov Fondu. 

Práva spojená se zakladatelskými akciemi 

Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akclonáie podnet se na ffzenf společnosti, na jejfm zisku a na likvidačnfm 
zllstatku při jejlm zrušení s likvidaci. Právo na podll na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodafenr 
společnosti s majetkem, který nepocházr z investiční činnosti Fondu, resp. nenf zařazen do !ádného podfondu. Se 

zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovad právo, nestanovf-11 zákon jinak. Převoditelnost zakladatelských akcií 
je podmfněna souhlasem statutárm'ho orgánu. Se zakladatelskými akciemi nenf spojeno právo na jejich odkoupenr na 
účet společnosti, ani žádné jiné zvláštnr právo. 

Evldenc;e zakladatelských akcU 

Zakladatelské akcie jsou v držení akcionářO Fondu, kteří zodpovfdajf za jejich úschovu. Fond prostfednictvfm svého 
administrátora, tj. AMISTA IS, vede evidenci majitelů zakladatelských akcU v seznamu akcionářů. 

b) lnvestlbd akcie - Fond vydává investlčni akcie k Fondu jako takovému, resp. k jeho investiční části. lnvestičnf akcie 
představuji stejné podOy na fondovém kapitálu investičnf části Fondu. Investiční akcie jsou vydávány jako akcie kusové, 
tj. bez jmenovité hodnoty. V!echny investičnf akcie jsou vydány jako zaknihované ~:enné papíry znějícf na jméno 
investora. 

Fond vydává jednu t1rdu investičních akcií. lnvestičnf akcie jsou od 28. 2. 2017 pfljaty k obchodováni na evropském 
regulovaném trhu Burza cennvch papfrú Praha, a.s .. Investiční akcie se řfdí právnf úpravou dle ZOK, ZISIF a dalšími 
právnimi předpisy a úpravou v oddlle 111. stanov Fondu. 

Práva spojená s lnvestiěnfml akciemi 

s investlčnlml akciemi je spojeno právo týkajlcf se pod nu na zisku z hospodařeni pouze s majetkem z lnvestlčnl činnosti 
Fondu a na likvidačním zllstatku pouze z Investiční činnosti Fondu. S lnvestičnfmi akciemi je spojeno právo na jejich 
odkoupen( na žádost jejich vlastnlka na účet Investiční části Fondu. lnvestičnf akcie odkoupenlm zanikaji. s investičnlmi 
akciemi neni spojeno hlasovacl právo, pokud zákon nestanov( jinak. S Investičními akdemf je spojeno právo na jejich 
odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet lnvestičnl části Fondu. 

Evidence lnvestlěnfch akdl 

Evidence Investičních akdl vydávaných Fondem je vedena v souladu s pHslu~nýml ustanoveními ZPKT. Centrální 
evidenci emise vede Centrální depozltáf cenných papírO, a. s. lnvestičnl akcie Fondu v drženr jednotlivých lnvestorO 
jsou tak evidovány na jejich majetkových účtech vlastnlkll c;enných papírO. Investoři jsou povinni sdělovat účastnlku 
Centrálnfho depozltáfe cenných paplrO, a. s., u něhož majl veden svůj majetkový llčet, veJkeré změny ve svých 
identifikačních údajích. 

8. ODMENY ÚČTOVANt EXTERNÍMI AUDITORY 

lnformac;e o odměnách účtovaných za účetnl obdobr auditory v členění za jednotlivé druhy služeb jsou uvedeny 
v pfiloze účetnl závěrky (oddll "Správnf náklady,.), která je nedRnou součástí této výročnf zprávy. 

" / 
Poplatky a náklady Fondu jsou hrazeny z investiční části Fondu. / 

I ' 

~, 

12 



9. KODEX iUZENf A SPRAVY FONDU 

AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu pfljala soubor vnitřnfch předpisů schválených statutárn(m orgánem 
obhospodařovatele Fondu. Tyto vnitřní předpisy vycházej[ z pofadavkCI stanovených všeobecně závaznými právními 
předpisy, včetně právnrth pfedpisCI Evropské unie, jsou pravidelně aktualizovány a jsou předkládány fNB. Rovněf 

podléhají internl kontrole compliance a vnitfnlho auditu. Mezi tyto vnitřní předpisy patff mj. vnltlnf předpisy upravující 
výkon obhospodařování fondu a výkon řízení a správy fondu. Oblastmi, které jsou vnitřními pfedplsy upraveny, jsou 
například: 

Internl pravidla outsourcingu 

Pravidla f(zenr rizik, dodržován{ limitO a ffzenr likvidity 

Účetní postupy a pravidla účtování 

Pravidla vnltmí kontroly 

Systém vnitřnf komunikace 

Opatřeni proti pranr !plnavých peněz a financování terorismu 

Nahlédnutí do vnitřních předpisO AMiSTA IS, vztahujldch se k Fondu, je možné na základě předchozí žádosti v s(dle 
Fondu. AMISTA ISjesoučasně členem AKATa řídí se takéjej(m etickým kodexem. 

Vzhledem k výše uvedenému Fond nepfljal žádný zvláštnf kodex fízení a správy Fondu. 

10. STRUKTURA VlASTNJHO KAPITALU EMITENTA A DCEitiNiCH SPOLEČNOSTf 

10.1 FOND (MATEŘSKÁ SPOLEČNOST) 

Struktura vlastního kapitálu Fondu je uvedena v účetní závěrce, která je nedHnou součásti této výročnr zprávy. 

Cenné papfry vydávané Fondem: 

Druh: Zakladatelské akcie 
Forma: Kusové akcie na jméno 
Podoba: listinná 
Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty 
Podn na zapisovaném základním kapitálu: 100 % 

Počet emitovaných akcií v oběhu ke konel účetn fho období: 20 ks 
Počet akclf vydaných v účetnrm obdobf: o 
Počet akclf odkoupených v účetnrm období: o 
Obchodovatelnost: Zakladatelské akcie nebyly pfljaty k obchodování na regulovaném trhu. 

Druh: lnvestlčnf akcie 
ISIN: CZ0008042330 

Forma: Kusové akcie na jméno 
Podoba: Zaknihovaná 
Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty 
Počet emitovaných akcii v oběhu ke konci Účetnfho období: 81112 ks 
Počet akclf vydaných v Účetnfm obdob!: O 
Počet akci( odkoupených v Účetnfm období: O 
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, Obchodovatelnost: lnvestičnf akde jsou od 28. 2. 2017 přijaty k obchodován( na evropském regulovaném trhu 

Burza cenných paplnl Praha, a.s. 

Ostatní skutečnosti: 

Počet akcii držených emitentem nebo jménem emitenta, nebo v drženi jeho dceřiných společností: O 

Cástka všech převoditelných cenných papfrO, vyměnitelných cenných papfrO nebo cenných papfrO s opčními listy, s 

uvedenlm podmtnek pro převod, výměnu nebo upsáni: O 

10.2 DCEAIN~ SPOLEČNOSTI 

Fond k 31.12.2018 nemá finančnf Investice. 

11. OMEZENr PAEVODITELNOSTI CENNfCH PAPfRO 

Prevodltelnost zakladatelských akci( Fondu je podmíněna souhlasem statutárního orgánu. Statutárnf orgán uděll 

souhlas s převodem písemně na žádost akcionáre v přfpadě, kdy nabyvatel zakladatelských akcU splňuje ve!keré 

pofadavky na osobu akcionáre společnosti jako fondu kvalifikovaných lnvestorO, stanovené statutem, jakož I obecně 

závaznými právniml předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských 

akdf mezi stávajfcfml akcionáři je vydáván neprodieně bez potřeby kontroly. V případě převodu nebo přechodu 

vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu Informovat 

Fond o změně vlastnfka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného paprru vOči administrátorovi Fondu se 

vyfaduje oznámeni změny vlastnfka přfslu§né akcie a jejf predloženf administrátorovi Fondu. Hodlá-li některý z 

vlastnfků zakladatelských akctr převést své zakladatelské akcie, majf ostatnt vlastnlcl zakladatelských akcif k těmto 

akciím předkupnr právo, ledafe vlastnfk zakladatelských akcii zakladatelské akde pfevádl jinému vfastnfkovl 

zakladatelských akcii. 

K pfevodu Investičních akcif Fondu musí mft investor (převodce) piedchozl souhlas statutárního orgánu Fondu k 

takovému pfevodu, a to v pfsemné formě. Statutární orgán vydá souhlas s převodem za situace, kdy nabyvatel 

lnvestlčnlch akci( Fondu splňuje v~keré požadavky na osobu investora do Fondu, coby fondu kvalifikovaných 

lnvestorO stanovených statutem Fondu, jakož I obecně závaznými právnlmi předpisy, a to bez zbytečného odkladu po 

jeho kontrole. Souhlas s pfevodem investlčnfch akclf Fondu mezi stávajlcfmi Investory je vydáván neprodleně bez 

potfeby kontroly. Omezeni p~evoditelnostl investičních akcií se nevztahuje na investiční akde, které byly přijaty k 

obchodováni na regulovaném trhu. 

V přfpadě převodu nebo přechodu vlastnického práva k Investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez 

zbytečného odkladu informovat Fond o změně vlastnfka. K llčlnnostl převodu akcie v podobě listinného cenného 

papíru vůči administrátorovi Fondu se vyžaduje oznámeni změny vlastnfka přfslu§né akcie a jejf pfedloženr 

administrátorovi Fondu. V přfpadě, že by nabyvatel investičnfch akcii nebyl kvalifikovaným Investorem dle ust. § 272 

ZJSIF, k takovému nabyti se v souladu s ust. § 272 odst. 3 ZISIF neprlhlfff. 

12. AKCIONÁI\SK~ STRUKTURY FONDU 

12.1 FOND (MATEI\sKÁ SPOLEČNOST) 

Struktura akdonářll ke Dni oceněnr (zakladatelské akcie) 
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, v procentech PodHna Podflna Druh 
úklad nim hlaiCMidch pod Hu 

kaplt'lu pmech 

Právnické osoby celkem 
100,00 100,00 pflmý 

z toho Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. (1~0 24129194) 50,00 50,00 p~fmý 

Gemelll Holding. s.r.o. (100 28286375} 50,00 50,00 přlmý 

Fyzické osoby ce1kem 100,00 100,00 nepUmý 

z toho Raphael Fran~ols Frédéri Boussier 50,00 50,00 nepffmý 

Charles Henrl Norbert De Giraud o· Agay 50,00 50,00 nepffmý 

S lnvestlčnlml akciemi Fondu nejsou spojena hlasovad práva ani podíl na základnlm kapitálu. 

13. VLASTNfCI CENNfCH PAP(RÍJ SE ZVlAJTN(MI PMVY 

Fond nevydává vyjma vý.kl uvedených druhll cenných papfrll žádné jiné cenné papfry, se kterými by bylo spojeno 
zvláštnl právo. Se zakladatelským akciemi nenf spojeno právo na podrl na zisku pocházejícím z investičnl činnosti 
Fondu, ale je s nimi spojeno právo na nzenf Fondu prostPednlctvfm hlasovadho práva, které je s timito akciemi 
spojeno, pokud zákon nestanoví jinak. S investičnfmi akciemi nenl spojeno hlasovacr právo, pokud zákon nestanov! 
jinak, aleje s nimi spojeno právo na zpětný odkup Fondem. 

14. OMEZEN( HLASOVAdCH PRAV 

Se zakladatelskými akciemi Fondu je vždy spojeno hlasovacr právo, nestanovi-li zákon jinak. 
S investlčnfml akdeml Fondu nenf spojeno hlasovacf právo, nestanovi-li úkon jinak. 

V pi'fpadě, kdy valná hromada hlasuje o: 

a) změně práv spojených s určitým druhem investlčnfch akdf; 

b) změně druhu nebo formy lnvestlčnlch akcii: 

c) dalšf záležitosti, pro kterou zákon vyla duje hlasování podle druhu akcií; 
hlasuji současně akcionáři, kteff vlastni investičnf akde a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém pflpadě 
je s investičními akciemi spojeno hlasovacf právo. 

15. SMLOUVY MEZI AKCIONAAI S NAsLEDKEM SNižENr PAEVODITELNOm NEBO HLASOVAdCH PRAV 

Fondu nejsou známy fádné smlouvy, které by uzavřeli akcionáfi Fondu a které by současně mohly mít za následek 
snrženl pfevoditelnostl akcií pfedstavujícfch podfl na Fondu nebo snr!enl hlasovacfch práv. 

16. ZVI.ÁbNr PRAVIDLA PRO VOLBU A ODVOLÁNr ČLENÍJ STATUTARNrHo ORGANU A ZM~NU STANOV 

Stanovy Fondu neobsahují žádná zvláštní pravidla pro volbu a odvolání členu statutárnfho orgánu a změnu stanov 

Fondu. 

tleny statutárnlho orgánu voU a odvolává valná hromada Fondu. 
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O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutámfho orgánu nebo na základě 

, protlnávrhll akdonáfti, resp. investoru účastnících se valné hromady nebo na návrh správnf rady, pokud valnou 

hromadu svolává správní rada a navrhuje potřebná opatřeni. 

17. ZVLMTNr PŮSOBNOST ORGÁNŮ 

Stanovy Fondu neobsahují !ádnou zvlá~nf působnost statutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujfdho 

právní poměry obchodních společností a drubtev. 

V pllsobnosti statutámfho feditele je dle stanov Fondu: 

a) řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení, 

b) provádět usneseni přijatá valnou hromadou, 

c) zabezpečovat řádné vedeni účetnictví Fondu, 

d) předkládat valné hromadě ke schváleni řádnou, mimofédnou, popřípadě ' mezltfmní účetnl závěrku 

spoleěnosti a návrh na rozděleni zisku nebo úhrady ztrát, 

e) svolávat valnou hromadu, 

f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a 

stavu jeho majetku, 

g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírll přijatých k obchodováni na evropském 

regulovaném trhu a zajiftovat plněni dalších povinnosti, stanovených obecně závaznými právnlml 

předpisy, zejm. ZPKT, 

h) měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF, jde-li o změnu přfmo vyvolanou změnou právnf 

úpravy, opravu pfsemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, 

i) schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfond6; 

Správní rada dále dle stanov Fondu: 

a) přezkoumává řádnou, mimofádnou a popřípadě • mezltfmní účetnr závěrku a návrh na rozděleni zisku nebo 

na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádřeni; 

b) předkládá valné hromadě návrhy na určeni auditora k ověřeni účetní závěrky, ptrp. k přezkoumání dal~lch 

zpráv vypracovávaných emitentem cenných papfrO přijatých k obchodováni na evropském regulovaném trhu, 

o nich! to stanovl obecně závazný právní předpis; 

c) schvaluje statut Fondem nově vytvořeného podfondu; 

Do pOsobnosti správnr rady náleff jakákoliv věc týkajfd se Fondu, ledaže ji zákon svěfuje do pOsobnostl valné hromady, 

nebo ledaže ji zákon nebo stanovy Fondu v souladu se zákonem svěřuji do pť'Jsobnostl statutárnlho ředitele čl jiného 

orgánu společnosti. 

18. V'izNAMN~ SMLOUVY PAl ZM~N~ OVLÁDÁNf EMITENTA 

Fond neuzavřel žádné smlouvy, ve kterých by byl smluvnl stranou a které nabydou účinnosti, změn( se nebo zaniknou 

v pfípadě změny ovládá nf Fondu v důsledku nabídky převzetl. 
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, 19. SMLOUVY SE ČLENY STATUTARNfHO ORGANU SE ZÁVAZKEM PLN~N( PŘI SKONfENf JEJICH FUNKCE 

Fond neuzavfel se členy statutárnlho orgánu nebo se zaměstnand žádné smlouvy, kterými by byl zavázán k plněn! pro 
prfpad skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabfdkou pfevzetf. 

20. PROGRAMY NABfvAN( CENNÝCH PAPfRO lA lVÝHODNENÝCH PODM[NEK 

Fond nemá žádný program, na jehož základě je zaměstnancOm nebo členam statutárnfho orgánu Fondu umožněno 
nabývat účastnické cenné papíry Fondu, opce na tyto cenné papfry čl jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek. 

Zl. DIVIDENDOVA POLITIKA FONDU 

Protože na neinvestičnf části Fondu neprobfhá ládná ekonomická činnost, nejsou k zakladatelským akciím Fondu 
vypláceny dividendy. 

HospodáFský výsledek lnvestlčnf části Fondu vzniká jako rozdR mezi výnosy z majetku z lnvestlěnl činnosti Fondu a 
náklady na zajištěn! činnosti Investiční činnosti Fondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosO z majetku 
investiční části Fondu náleží do pOsobnosti valné hromady Fondu. 

Výnosy z majetku v investl čni části Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo 
statut Fondu jinak. Pokud hospoda~enr investičnf části Fondu za účetnr obdobf skončf ziskem, mOfe být tento zisk 
použit (i) k výplatě podrl u na zisku nebo (ii) k investicfm směfujfcfm ke zvý~ení hodnoty majetku lnvestičnf části Fondu. 
Pokud hospodařeni investiční části Fondu za účetnf obdob! skonči ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů 
investiční části Fondu. Ke kryti ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestačf-11 tyto prostfedky 
investiční části Fondu ke krytf ztráty, musf být ztráta v roce následujfcfm po účetnfm obdobf, ve kterém ztráta vznikla, 
kryta snížením kapitálového fondu, byl-ll zftzen. 

Pffpadný zisk lnvestičnl části Fondu může být použit k opětovným lnvestlcfm směřujfcfm ke z~enf hodnoty majetku 
Fondu a Fond tak nemuslvyplácet žádný podn na zisku či výnosech. 

OMdendová politika Fondu se mOže lišit v závislosti na tffdě investičnlch akicí. Fond vydává jednu tfldu investičnfch 
akcií (dividendová). Dividendový zpOsob distribuce zisku spojený s danou tffdou investičnfch akcii označuje, že u 
investičních akcii je zhodnoceni zpravidla vypláceno v penězích ve formě dMdendy. ROstový zpOsob distribuce zisku 
označuje, že u investičnfch akcU je zhodnoceni použito k dalšlm lnvestlcfm a je promftnuto do zvýšeni hodnoty 
Investičních akdf. 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podrl na zisku je den určený v, souladu s ust. § 351 ZOK. PodR na zisku je 
splatný do tf! měsků ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnuti o rozdělení zisku. Podíl na zisku 
vyplácf Fond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostnlm převodem na účet investora uvedený v seznamu 
akclonáh1. Právo na výplatu podRu na zisku, o jehož vyplaceni bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje 

v obecné trneté lhůtě. 

V účetnfm obdobf nebyla k lnvestlčnfm akcifm vyplacena žádná dividenda. 
~~ 

'j, v. ' "' v účetnfm období pfedcházejícím Účetnl obdob! nebyla k Investičním akcifm vyplacena žádná dlvide~da. v ' 
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, YnNAMNÁ SOUDN( A ROZHODČf ArzENf 

V Účetním obdobf neproblhala žádná soudnf ani rozhodčf řfzenr, která mohla mft nebo v nedávné minulosti měla 

významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Fondu nebo jeho skupiny. 
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Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské 

činnosti a stavu majetku investičního fondu a 

·majetkových účastí 

Dolf~n R.eal l:statt> ~nd Fund, lnvestlčnl fond s proměnn9m základnlm kapitálem, a s., 
IČO; 05340578, se sldlem Vratislavow 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, obchodnl 
.SIJ(IIečuost zapsana v obchodním re.1střfku vedeném Méstským soudem v Praze PQd sp zn 
821799 

obdob! od 01 01.2018 do U 12 Z018 

L PŘEHLED PODNIKÁN( 

Pfedmětem podnikání Fondu je činnost investičního fondu kvalifikovaných lnvestorO ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. 

a) ZISIF. Jeho činnost spočfvá predmím v držbě investičního majetku za účelem pronájmu a také prodej bytO a 

nebytových prostor držených k prodeji v Praze, v Brně a okolf. Hlavnfm zdrojem pPfjmil Fondu jsou nemovltostl. 

V účetnfm obdob( nedo~lo v činnosti Fondu k zásadnfm změnám, s výJimkou nárOstu majetku v dOsledku fúzf. 
Podnikání pokračuje dle nastaveného modelu. Složení zisku Fondu je následující: 92 % zisku Fondu plyne z prodeje 

majetku drženého k prodeji, 4% tržeb je z prodeje bytů a 4% tržeb jsou spojené z nájmem. 

z. NEMOVIT05n, STROJE A ZAiUZEN( 

POPIS Katastnllnl6zemf p.f./f.p. Cena celkem ZpCisob uliti Plocha 

BD Dukelských hrcllnú 967/10, Praha 7, nebyt 
Praha-Holešovice 967/10 47577,00 nájem 

105 (sldad) 

ID Dukelských hrdlnil 967/10, Praha 7, nebyt 
Praha-Holelovice 967/10 181656,00 nájem 

106 (sldad+světllk) 

BD Antonfnské 549/1, Brno Brno-Veveřl 549/2 47 503164,00 nájem 

ID PelcaPslm 68, Staré Bmo Staré Brno 433/68 62 817 999,00 nájem 

BD Antonrnské 570/30, Bmo Brno-Veveff 570/30 31135 500,00 nájem 

ID Tichovského, fllkov Praha..Žifkov 290/5 44 320 990,00 nájem 

pozemek-BD Dukelských hrdinů 967/10, Prahl 
Praha-HoleJovice 967/10 2423,00 nájem 

7, nebyt 105 (sklad) 

pozemek-BD Dukelskjch hrdlnil 967/10, Praha 
Praha-Holešovice 967/10 8344,00 nájem 

7, nebyt 106 (sldad+SYětllk) 

~o'\ 
Pozemek Antonfnské 549/2., Brno Brno-Veveři 549/2 9 597750,00 nájem ~ ~~C:J • .;t~-" (1 

~~~ ·;; ~ .. ~ .~ 
( 

v• 
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,. Pozemek Pekafské 68, Sta~ Brno Staré Bmo 433/68 11 594 000,00 nájem 

Pozemek Antonisnké 549/30, Brno Bmo-Veveff 570/30 6264500,00 nájem 

Pozemky BD Tachovského Žil kov Praha-Žifkov 290/5 4566510,00 nájem 

BD Dukelských hnlln6 967/10, Praha 7, nebyt 
Praha-Holelovlce 967/10 12 003 912,38 prodej 

400,10 

101 (restolurace) m2 

BD Dukelských hrdln6 967/10, Praha 7, nebyt 
Praha-Holemvice 967/10 896087,62 prodej 

102 (zlmni zahnda) 

Vfrobky byt 2 td Praha-VInohrady 1519/11 9500000,00 prodej 
104,9 

m2 

ytrobky byt 3 N~ Praha-VInohrady 1519/11 2500000,00 prodej 

Výrobky byt 4 N~ Praha-VInohrady 1519/11 5900000,00 prodej 
60,3 

m2 

Wrobky byt s N~ Praha-Vinohrady 1519/11 8300000,00 prodej 
82,0 

m2 

Vfrobky byt 6 rd Praha-VInohrady 1519/11 6900000,00 prodeJ 
74,8 

m2 

Vfrobky byt 7 NŠ (177,7 m2) Praha-VInohrady 1519/11 18 400 000,00 prodej 
177,7 

m2 

ytrobky byt 9 N~ Praha-VInohrady 1519/11 8900000,00 prodej 
83,3 
m2 

Vjrobky byt 10 ~ (150,9m2) Praha-VInohrady 1519/11 14 300 000,00 prodej 
150,9 

m2 

Wrobky byt 11 N~ Praha-VInohrady 1519/11 11 500 000,00 prodej 
97,5 

m2 

Vfrobky byt 15 N~ (134,1m2) Praha-VInohrady 1519/11 11 600 000,00 prodej 
134,4 

m2 

ytrobky byt 16 rd Praha-VInohrady 1519/11 8600000,00 prodej 
80,8 

m2 

Vfrobky byt 19 rd Praha-VInohrady 1519/11 6800000,00 prodej 
64,5 

m2 

Vfrobky byt 20 N~ (160,9 m2) Praha-VInohrady 1519/11 14 100 000,00 prodej 
160,9 

m2 

Vfrobky byt 2Z Nl Praha-VInohrady 1519/11 9200000,00 prodej 
82,4 

m2 

vyrobily byt 101 nebyt Nl Praha-VInohrady 1519/11 23 300 000,00 prodej 
413,0 

m2 

390 740 413,00 

Dále uvedené nemovitosti jsou zastaveny ve prospěch banky Waldviertler Sparkasse Bank AG: -,~ 

• Nemovitost- pozemek p.č. 1003, jehož součásti je stavba p.č. 433, zapsané na LV č. 636f katastrálnim územ! 

Staré Brno (411591) vedené katastrálnfm úfadem pro město Brno, Katastrálnf pracoviÍtě Brno, \ 

• Nemovistost - pozemek č. 1410/1, jehož součásti je stavba p.č. 570, zapsaná na Lič. 1014 ~t: ~ :~rál~rm \ 
územ I Vevellj610372) vedené katastrálnlm úfadem pro město Brno, Katastrálnl praw litě Brnb; _ c t ,p ) 

~· -'-'' "'/" <' 
-c..J.(,.ť-' 
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• Nemovitost- pozemek č. 1481, jehof součásti je stavba p.č. 549, zapsaná na LV č. 1014 v katastrálním území 
Y Veveřf (610372) vedené katastr41nfm úfadem pro město Brno, Katastrální pracoviště Brno, 

• Nemovitost- pozemek č. 486, jehož součástf je stavba č.p. 290, zapsaná na LV č. 1164 v katastrálnlm území 
Žižkov (727415) vedené katastrálním úfadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

3. HLAVN( INVESTICE 

změny Investic Fondu v Účetním období byly zpQsobeny fúzí s rozhodn~m dnem k 1. 1. 2018, kdy do investičního 
majetku nafúzoval majetek v celkové hodnotě 389 164 tis. Kč, z toho část majetku určená k prodeji je vykázána jako 
majetek držen~ k prodeji v hodnotě 166 573 tis. Kč. 

V Účetnrm období proběhly Investice do stávajících budov jako technické zhodnocení pro pfípraw budov k prodeji 
nebo k pronájmu. Celková hodnota investic do Investičního majetku byla v hodnotě 3 902 tis. Kč. 

4. ~INNOST FONDU A SKUPINY V ÚČETN(M OBDOBr 

Fond v účetním období neměl jiné investice s výjimkou investic popsan~ch v bodě 3. Hlavní investice. 

4.1 HOSPODMENr FONDU 

Věrn~ a vyčerpávajíc( obraz o hospodafenf Fondu poskytuje rádná účetní závěrka sestavená za Účetnf období a přlloha 
k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je nedllnou součásti Wroční zprávy. 

Protože Fond nevytvářf podfondy, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 ZISIF účetně a majetkově majetek a dluhy ze 
své lnvestičnl činnosti (dále jen ,.investllnf fást Fondu") od svého ostatního jměnf (dále jen Hnelnvestllnf fést Fondu"). 
Hospodafení neinvestičnf části Fondu spočivá pouze v drlenf zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému 
Fond vydal zakladatelské akcie. Na nelnvestičnl části Fondu neprobfhá žádná činnost. K investlčnf části Fondu Fond 
vydává Investiční akcie. 

Hospodafenr Investiční části Fondu skončilo v účetnfm obdobf vykázan~m hospodáfs~m ~ledkem ve ~~ 79 834 tis. 
Kč. Zisk je tvofen zejména ~nosy z majetku určeného k prodeji, z nájmu a náklady vyplývajícími z této činnosti. 
Wznamný vliv na finanční ~sledky měla fúze se společnostmi DRE Delta s.r.o., Dolfln na Na ~vihance s.r.o. a BD Žižkov 

s.r.o. 

Hospodaření neinvestiční části Fondu skončilo v Účetnfm období vykázaným hospocUřs~ ~sledkem ve výši O Kč. 

4.2 STAV MAJETKU INVESTIČNf ČÁSTI FONDU 

finnost Fondu se v Účetnfm období nezměnila. Fond I nadále pokračoval v získáváni a v držbě investičního majetku a 
v prodeji majetku drženého k prodeji. Wznamný vliv na finanční výsledky měla fúze se společnostmi DRE Delta s.r.o., 
Dolfin na Na ~vihance s.r.o. a BD Žlfkov s.r.o. Fúzl narostl Fondu investičnf majetek k pronájmu, a tCm dollo i k nánlstu 
zisku z nájmu v roce 2018. V roce 2017 byla na základě rozhodnuti vedení prodána i část investlčnfho majetku, kte~ 
pOvodně k prodeji určen nebyl, celko~ zisk z prodeje dlouhodobého majetku tak byl v roce 2017 vyUI o 9 mil Kč než 
v roce 2018. NIUí zisk z prodeje dlouhodobého majetku byl pouze částečně kompenzován zvýleným ziskem 
z pronájmu a zpOsobll pokles celkového zisku za účetnf období. - -

#(.-~···· ,,~ 
(' ,.00'<, 
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Majetek fondu ve ~I 521 039 tis. Kč je téměr o 280% vět~l ne! na konci minulého obdob!, kdy jeho hodnota byla 137 r 098 tis. Kč. Majetek fondu je tvofen ze 42% dlouhodobým majetkem, z toho investiční majetek je ve vý~l 219 240 tis. 

Kč oproti minulému obdob! vzrostl o 435 %. Majetek fondu je tvofen z 58 %krátkodobým majetkem, z toho majetkem 

držený k prodeji ve ~I 166 573 tis. Kč, oproti minulému obdobf vzrostl o 169 % a peněžními prostfedky ve vý§i 

115 003 tis. Kč, oproti minulému obdob! vzrostly o 529 %. 

Portfolia Fondu je financováno ze 40 % vlastními zdroji. Z 38 % je majetek Fondu kryt dlouhodobými dzfml zdroji 

(zejména půjčky a úvěry), z 22 % pak clzfml zdroji krátkodobými (zejména závazky z titulu budoud emise, bankovnfmi 

úvěry, závazky z obdlodnfch vztahů a ostatnfmi pasivy). 

AKTIVA 

Fond vykázal v rozvaze ke Dni oceněni aktiva v celkové výši 521 039 tis. Kč. Ta jsou tvofena pfedevšfm dlouhodobým 

hmotným majetkem v hodnotě 219 240 tis. Kč, majetkem drženým k prodeji ve výši 166 573 tis. Kč, vklady na 

bankovnfch účtech ve ~1115 003 tis. Kč. 

PASIVA 

Struktura aktiv v tis. Kč 
600 000 ···--·----------

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

o 
prosinec lB prosinec 17 

-·--·-·----- ·---------· 

Peně!nf prostfedky a 
peněfnf ekvivalenty 

• Pohledávky z obchod nich 
vztah6 a ostatnl aktlva 
Daňové pohledévky 

Majetek urfený k prodeji 

• Podlly v ovlédaných 
osob<ich 

• lnvestlěnl majetek 

Celková pasiva Fondu ve výši 521 039 tis. Kč jsou tvofena vlastním kapitálem Fondu ve výši 184 358 tis. Kč 

(hospodáfský výsledek běžného obdobf a min. Jet 107 445 tis. Kč a kapitálové fondy 76 913 tis. Kč). 

Cizl zdroje ve vý~i 336 681 tis. Kč jsou tvofeny p~edevlfm dlouhodobými půjčkami a úvěry ve vý!i 106 080 tis. Kč a 

výpůjčkami za sp~{zněnýml stranami ve výši 85 094 tis. Kč. Dále mezi krátodobé závazky patff závazek z titulu emise CP 

ve vý!i 75 492 tis. Kč a bankovní úvěry ve výši 31150 tis. Kč. 
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CASHFLOW 

....---------

Struktura siv v tis. Kč 
600 000 -.------ - -------- Uvazky z titulu budoud emise 

500000 -'--~ 

400000 

300000 

200000 

Uvulcy z obchodnlch vztah~ 1 ostatnf pastva 

Rezervy 

• Bankovnl úvhy 

100 000 Odlofený claliový zivazek 

j o 

I 
--,. Ovmv vfpOJ!!kv sprrmw strany 

-100 000 .LI;~~_ll___:I2..[Ql~Ul.-

Peněžnl prostředky ke Dni oceněni byly o 96 724 tis. Kč vyUI oproti minulému účetnfmu obdobl. ROst peněžnlch 
prostředků byl pfedev~lm zpOsoben pfevodem dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů na fond ve vý~i 
222 324 tis. Kč. Peněžní tok generovaný z provoznf činností je - 14 498 tis. Kč, oproti minulému obdobl se jedná o 
pokles o 1 460 tis. Kč. U peněžnlho toku generovaného z finančnl činnosti došlo k růstu o 256 262 tis. Kč, z dOvodu 
převodu bankovnlch úvěrO. U peněžního toku generovaného z investičnl činnosti došlo k poklesu na - 143 649 tis. Kč, 
z dOvodu pořlzenl lnvestlčnlho majetku. 

4.3 STAV MAJETKU NEINVESTIČN( fAsn FONDU 

AKTIVA 

Fond vykázal v rozvaze ke Dni oceněni aktiva v celkové vý§l 2 037 tis. Kč. Ta jsou tvořena vklady na bankovnlch tlčtech 
ve ~I 1 681 tis. Kč, pohledávkami a ostatnlmi aktivy v hodnotě 356 tis. Kč. 

PASIVA 

----·------- ----·-··· -----
Struktura aktiv v tis. Kč 

2500 -,---------------

2000 +----~-~--
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I soo 
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L 
prosinec lB prosinec 17 

• Penělnl prostfedlcy • penHnl 
ekvivalenty 

• Pohled6vky 1 obchodnlth VZlahO 1 

ostltnl elltlve 

celková pasiva Fondu ke Dni oceněni ve výši 2 037 tis. Kč jsou tvofena především vlastnrm kapitálem Fon~u ve ~i 2 
026 tis. Kč (pfičemf zapisovaný základn( kapitál dosáhl výše 2 000 tis. Kč a kumulová ztráta ve výši 26 tis. Kč) a jinými 
závazky ve výši 11 tis. Kč. 
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v následujfdm obdobr plánuje Fond dokončeni problhajldch relconstrukd majetku, pfeprodej majetku a držbu 
lnvestlčnfho majetku k pronájmu. Vzhledem k sltuad s nemovitostmi na trhu nejsou prozatlm plánovány dal§f nákupy 
investlčnlho majetku. V prOběhu roku 2019 dojde ke změně v právnické struktury Fondu, kdy jif nebude emitentem a 
bude transformován na akciovou společnost. Datum transformace je pfedběžně stanoven na červen 2019. 

V Brně dne 29. 04. 2019 
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, Profil Fondu a skupiny 

1. ZÁKLADNr ÚDAJE O FONDU 

Název: 
Obchodnr firma: Dolfin Real Estate Second Fund, lnvestičnf fond s proměnným základnfm 

ldentifikačnf údaje: 
100: 
Dlf: 
LEl: 

Sfdlo: 
Ulice: 

Obec: 
PSČ: 

Vznik: 

05340578 
CZOS340578 
31570040ZT6SQBJPXY84 

Vratislavova 26/16 
Praha 2 
12800 

Fond byl zalofen v souladu se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 19.5.2016 a vznikl zápisem 
do obchodnrho rejstřrku vedeného Městslc'im soudem v Praze pod sp. zn. B 21799 dne 25. 8. 2016. Fond byl zapsč\n do 
seznamu vedeného ČNB dne 15. 8. 2016 

Právnf forma Fondu Je akciová společnost s proměnným základnfm kapitálem. Fond se pfi své činnosti řfdf česk9ml 
právnfmi předpisy, zejm. ZISIF a ZOK. Sídlem Fondu je Česká republika a kontaktnf údaje do hlavnrho mfsta v9konu jeho 
činnosti jsou: AMISTA IS, Pobfežnf 620/3, 186 00 Praha 8- Karlfn, tel: 226 233 110. 

Fond je investičním fondem s právní osobnosti, který má indivlduálnf statutárnf orgán. Tfmto orgánem je právnická 
osoba, společnost AMISTA IS, která je oprávněna obhospodafovat a administrovat Fond od 25. 08. 2016. Do té doby 
byla AMISTA IS pověfena obhospodařovánfm majetku Fondu dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním Investováni. 

Zapisovaný základnf kapitál: 
Zaplsovanf úkladnf kaplt61: 2 000 000 Kč; splaceno 100% 

Akcie: 
Akcie k nelnve~nr ~sti majetku Fondu: 20 ks kusových akcii na jméno v listinné podobě 

(zakladatelské akcie) 

Akcie k lnvestii!nr ~sti majetku fandu: 81112 ks kusových akcii na jméno v zaknihované podobě 
(investičnr akcie) 

fistý obchodní majetek nelnvestl~f ~stl Fondu: 
fistý obchodní majetek investllnf ~stl Fondu: 

Orgány Fondu 

2026tis. Kč 
184 358 tis. Kč 

-----
Informace o orgánech Fondu, jejich slo!enr a postupy jejich rozhodování jsou uvedeny vý!e v č4sti Informace p o 
akclonáFe, bodě. 1. Orgány fondu a skupiny. 
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Hlavní akcionáři 
Gemelll Holding, s.r.o. 
ICO: 
sesfdlem: 
~e podnu na neinvestiční části Fondu: 
účast na kapitálu neinvestiční části Fondu: 
účast na hlasovacfch právech Fondu: 
typ účasti: 

Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. 
I CO: 
sesfdlem: 
vý!e pod!lu na neinvestiční části Fondu: 
účast na kapitálu neinvestiční části Fondu: 
účast na hlasovacfch právech Fondu: 
typ účasti: 

282 86 375 

Vratislavova 26/16, Praha 2, 128 00 
50% 
50% 
ano, 10 hlasů 
pffmá 

24129194 
U Kanálky 1585/9, Praha 2, PSC 120 00 
50% 
50% 
ano, 10 hlasů 
pffmá 

2. ÚDAJE O ZM~NÁCH SKUTEfNOSlf ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNfHO REJSTiirKU, KE JCTERfM ooho BfHEM 
úarNfHO OBDOB[ 

V Účetnfm období nedošlo k žádným změnám ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstffku. 

3. ÚDAJE O INVESTIČNf SPOLEČNOSTI, KTERÁ V ÚČETNfM OBDOBf OBHOSPODAAOVALA FOND 

V účetním obdob! obhospodafovala a administrovala Fond AMISTA investiční společnost, a.s. 

AMISTA IS vykonává svou činnost lnvestlčnf společnosti na základě rozhodnuti CNB č.j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9. 
2006, jef nabylo právnf moci dne 20. 9. 2006. 

AMISTA IS se na základě ust. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investičnf společnost, která je oprávněna přesáhnout 
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařováni investičních fondO nebo zahranlčnfch investičnfch fond O, a to fondů 
kvalifikovaných investore. (s výjimkou kvalifikovaných fondO rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondti sociálnfho 
podnlkánij a zahraničnfch lnvestlčnfch fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou 
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondO sociálního podnlkánij, a dále je oprávněna k 
prováděni administrace investlčnfch fondO nebo zahraničních Investičních fondO dle ust. § 11 odst. 1 pfsm. b) ZISIF ve 
spojení s ust. § 38 odst. 1 ZISIF, a to administrace fondO kvalifikovaných investora (s výjimkou kvalifikovaných fondll 
rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondO sociálnfho podnikánO a zahraničnfch lnvestlčnfch fondů srovnatelných s 
fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondO 
sodálnfho podnlkánij. 

AMISTA IS vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedenr účetnlctvf, oceňovánf majetku a 
dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištěn( vydáváni a odkupování akdl 
a výkon dalšfch činností souvisej Ieí s hospodarením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská činnost tVl<ajfd se 
struktury kapitálu, poradenství v oblasti pfeměn obchodních společnosti nebo pfevodu obchoanrcn ·podnů apod.). 
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, Portfollo manaier 

Informace o osobě portfolia manafera Fondu jsou uvedeny výše v části Informace pro akcionáře, bod č. 2. Ostatní 
vedouci osoby a portfolia manaler, odst. 2.2 Portfolia manažer. 

4. ÚDAJE O DEPOZIT.Aiil FONDU 

Obchodní firma: 
Sídlo: 

Unlcrecllt Bank Czech Republfc: and Slovakla, a.s., 
Želetavská 1525/1, Praha 4- Michle 140 92 

I CO: 6494 8242 

UniCredlt Bank Czech Republlc and Slovakla, a.s., vykonává pro Fond depozitáře od 07. 02. 2017. 

5. ÚDAJE O HLAVNfM PODPÍJRCI 

V Účetnfm obdobf pro Fond nevykonávaly činnost hlavnrho podpťlrce ládné osoby oprávněné poskytovat lnvestičnf 

služby, Fond neměl hlavnrho podpítrce. 

6. ÚDAJE O OSOBÁCH, KTER~ BYLY DEPOZITAAEM POVfRENY ÚSCHOVOU NEBO OPATROV.ANfM MAJETKU 
FONDU, POKUD JE U TfCHTO OSOB ULOŽENO NEBO ňMITO OSOBAMI JINAK OPATROVÁNO VfCE NEŽ 1 " 

MAJETKU FONDU 

DepozitáP nepověfil v Účetnfm obdobf žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Fondu. 

7. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNrKO A VEDOUdCH OSOB VYPIÁCENiCH OBHOSPODAAOVATELEM FONDU 
JEHO PRACOVNfKOM NEBO VEDOUcfM OSOBÁM 

AMISTA IS jako obhospodafovatel Fondu uvádí v pfedepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných 
příjmech svých pracovnfkťl a vedoudch osob ve své výroční zprávě. Participace Fondu na těchto úplatách je zahrnuta v 
úplatě Investiční společnosti za poskytování služeb obhospodafovánf Fondu. 

Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení kapitálu. 

8. ÚDAJE O ÚPLATÁOI PRACOVNfKO A VEDOUdCH OSOB VYPLÁCENÝOI OBHOSPODAitOVATELEM FONDU 
JEHO PRACOVNfKCJM NEBO VEDOUdM OSOBÁM S PODSTATNÝM WVEM NA RIZIKOVÝ PROFIL FONDU 

Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatelem v Účetnfm obdobf vyplaceny. 

9. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHO! HODNOTA PAESAHUJE 1 " HODNOTY MAJETKU FONDU 

Majetek lnvestičn( části Fondu ke Dni oceněnr je tvofen dlouhodobým hmotným majetkem v reálné hodnotě ve výti 
219 240 tis. Kč (poflzovacr cena: 150 329 tis. Kč), majetkem drženým k prodeji v reálné hodnotě ve vý!i 166 573 tis. Kč 
poflzovacf cena: 53 068 tis. Kč). Dále jsou aktiva tvofena penělnlml prostfedky na běžných účtech ye vý!l115 003 tis. 

Kč. 

Podrobněj!f Informace k Identifikaci majetku, jeho! hodnota pfesahuje 1% hodnoty majetku fondu: 
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POPIS Katasttilnf 6:remr p.t../l..p. Cena celkem Zpiisob ulltf Plocha 

BD Antonfnsk6 549/2, Brno Brno-Vevefl 549/2 47 503164,00 nájem 

ao Pekafslcá 68, Star41 Brno Staré Brno 433/68 62 817 999,00 nájem 

BD Antonfnská 570/30, Bmo Bmo-Vevefl 570/30 31135 500,00 nějem 

BD Tachovského, flfkov Praha.Žifkov 290/5 44 320 990,00 nájem 

Pozemek Antonrnské 549/2, Brno Brno-Veveff 549/2 9 597 750,00 nájem 

Pozemek Pekafská 68, Staré Brno Staré Brno 433/68 11 594 000,00 nájem 

Pozemek Antonfsnká 549/30, Brno Bmo-Veveff 570/30 6264 500,00 nájem 

BD Dukelských hrdinů 967/10, Praha 7, nebyt 
Praha-Hole~vlce 967/10 12 003 912,38 prodej 

400,10 

101 (restaurace) m2 

Vjrobky byt z NŠ Praha-Vinohrady 1519/11 9500000,00 prodej 
104,9 

m2 

Výrobky byt 4 Nl Praha-VInohrady 1519/11 5900000,00 prodej 
60,3 

m2 

Vjrobky byt 5 Nl Praha-VInohrady 1519/11 8300000,00 prodej 
82,0 

m2 

Výrobky byt 6 Nl Praha-VInohrady 1519/11 6900000,00 prodej 
74,8 

m2 

Wrobky byt 7 Nl (177,7 m2) Praha-Vinohrady 1519/11 18 400 000,00 prodej 
177,7 

m2 

Vjrobky byt 9 Nl Praha-VInohrady 1519/11 8900000,00 prodej 
83,3 

m2 

Výrobky byt 10 Nl (150,9rn2) Praha-Vinohrady 1519/11 14 300 000,00 prodej 
150,9 

m2 

Vjrobky byt 11 HS Praha-Vinohrady 1519/11 11 500 000,00 prodej 
97,5 

m2 

'Vjrobky byt 15 Nl (134,1m2) Praha-Vinohrady 1519/11 11600 000,00 prodej 
134,4 

m2 

Vjrobky byt 16 Nl Praha-VInohrady 1519/11 8600000,00 prodej 
80,8 

m2 

WJ'obky byt 19 Nl Praha-Vinohrady 1519/11 6800000,00 prodej 
64,5 

m2 

'Vjrobky byt 20 Nl (160,9 rn2) Praha-Vinohrady 1519/11 14 100 000,00 prodej 
160,9 

m2 

Výrobky byt ZZ NŠ Praha-VInohrady 1519/11 9200000,00 prodej 
82,4 

m2 

Vjrobky byt 101 nebyl Nl Praha-Vinohrady 1519/11 23 300 000,00 prodej 
413,0 

m2 .. ~----...... 
~,,,,·\ 

Nemovitý majetek fondu je z velké části pronajlmán, nebo držen za účelem budoucfho pródéJé. 
~v 

Majetek nelnvestičnl části Fondu ke Dni oceněni je tvofen peně!nfml prostfedky na b, rlt~ účtu ve~~~<.:..68~ tis: Kč. 
,;, ; ,&' c <!') 

"~> ·'~-"' 
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, INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A vivOJE 

Fond nevyvíjel v účetnlm obdob( žádné aktivity v oblasti výzkumu a V'lvoJe. 

11. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNfHO PROSTŘEDf A PRACOVNI PRÁVNrcH VZTAZrCH 

Fond vzhledem ke svému předmětu podnikáni neřešf problémy ochrany žlvotnfho prostředl a v účetnlm obdobr 

nevyvíjel žádné aktivity v této oblasti. 

V Účetnfm obdobr nebyl ve Fondu zaměstnán žádný zaměstnanec. 

12. INFORMACE O POBOČCE Nf:BO JINt ČÁSTI OBCHODN(HO zA VODU V ZAHRANIČf 

Fond nemá žádnou pobočku čl jinou část obchodnfho závodu v zahraničí. 

13. FONDOV'i KAPITÁL FONDU A \ŇVOJ HODNOTY AKCIE 

K datu: 31.12.2018 11.12.2017 31.1Z.ZD16 
Fondový kapitál neinvestlčnf části Fondu (Kč): 2026589 2 026 589 1993 709 
Počet emitovaných zakladatelských akcií 
v oběhu ke konci Účetnfho obdobf: 20 20 20 
Počet vydaných zakladatelských akdf v účetnfm obdobf (ks): o o o 
Fondový kapitál nelnvestičnr části Fondu na 1 akcii (Kč): 101329,4500 101329,4500 99685,4670 
Fondový kapltállnvestičnl části Fondu (Kč): 184357 743 131097 634 -369000 
Počet emitovaných investičnfch akcii 
v oběhu ke konel účetnfho obdobr: 81112 81112 o 
Počet vydaných lnvestlčnfch akcii v Účetnfm obdob( (ks): o 81112 o 
Počet odkoupených Investičních akcií v Účetnrm období: o o o 
Fondový kapitál investičnr části Fondu na 1 akcii (Kč): 2272,8788 1616,2544 o 

Fondový kapitál na zakladatelskou akcie v Kl 

102000 ~--------------------------

101 000 .!---------~=::--~-
100 000 

99000 +-~----~~~--~~---------------------

98000 +----------------------------------------
97000 J 

31.12.2016 28.02.2017 31.12.2017 31.12.2018 
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Fondový kapitál na Investiční akcie v Kč 
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2000 

I 1500 -
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14. INFORMACE O PODSTATNfCH ZMrNACH STATUTU FONDU 

V prťlběhu účetnfho obdobf do~lo k následujfdm podstatným změnám statutu Fondu: 

Ke dni 1. 1. 2018 byl statut změněn tak, že došlo k alokaci veškerých nákladů z neinvestiční části Fondu na jeho 

Investiční část a dále došlo k celkové aktualizaci statutu. 

15. INFORMACE O NABYTfVLASTNfCH AKd NEBO VLASTNfCH PODfLO 

Fond v Účetním obdob( nevlastnil žádné vlastnr akcie ani poctny. 

16. fLENOVt SPRÁVNfCH AfofcfcH A DOZORČfCH ORG.ANO A VRCHOLOVt VEDENf 

Statutárnr orgán 

Statutární orgán Fondu, AMISTA IS, jako investiční společnost, která je oprávněna k obhospodařován( fondů 

kvalifikovaných investorů a k prováděni jejich administrace, obhospodařuje investičnf fondy, resp. provádl administraci 

Investičních fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na Internetových stránkách fNB a internetových stránkách 

AMISTA IS www.amista.cz. U Investičních fondů, kde je AMISTA IS obhospodafovatelem, je zároveň jejich 

lndlviduálnlm statutárním orgánem. AMISTA IS pfljala systém vnltřnfch pledpisů, kterým mj. zavedla, udržuje a 

uplatňuje postupy pro Uzeni stfetů zájmO mezi 

• AMISTA IS, včetně jejích pracovnfků, a jl obhospoda~ovanými a administrovanými investlčnfmi fondy nebo 

Investory těchto lnvestičnfch fondll, 

• investlčnlml fondy, u nichž AMISTA IS provádl obhospodafovánf nebo administraci nebo oboji, popf. jejich 

investory, nazájem, 

• osobou, která ovládá AMISTA 15, je ovládána AMISTA IS nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako AMISTA IS a 

vedoudmi osobami AMISTA IS, resp. investory lnvestičnfch fondů, a to vždy s ohledem na všechny p'edvfdatelné 

okolnosti, které mohou vyvolat stfet zájmu v dósledku struktury podnikatelského seskupen(, ve kterém se 

AMISTA IS nacházl, a pfedmětu podnikán( jeho členu, 

včetně zjišťováni, zamezování a oznamován( těchto stfetu zájmů. AMISTA IS neprovádl žádnou jinou hlavní činnost. 

V Účetnfm obdob! nenastaly žádné stfety zájmO statutárnfho orgánu Fondu ve vztahu k Fondu. 
~-·•'" cf\' ~"': 
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Funkčnl obdob! statutárního orgánu je 20 let. Statutární orgán má s Fondem uzav~enou smlouvu o výkonu funkce, 
smlouvu o administraci a smlouvu o právech a povinnostech pll vedeni l1četnlctvf, ve kterých nejsou uvedeny fádné 
výhody při jejich ukončení. Statutárnl orgán nemá uzavfenou fádnou smlouvu s dceflnými společnostmi Fondu. 

AMISTA IS je licencovanou investiční společnosti specializující se na vytvářeni, obhospodařováni a administraci fondů 
kvalifikovaných Investorů s jiŽ dvanáctiletými zku!enostml. Ve statutárním orgánu Fondu je AMISTA IS zastoupena 
prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce, který disponuje pledchozím souhlasem c!NB k V'{konu své funkce. 

Pověfenj zmocněnec: Ing. Petr Janoušek (od 25. 8. 2016) 

narozen:22.2.1973 

Vystudoval Vysoké učenf technické v Brně. V rámd AMISTA IS se věnuje komplexnfmu flnančnfmu řlzenf společnosti. 
Předtfm působil na vedoucích pozldch ve společnostech zabývajlcfch se lnvestlčnf činnosti a vývojem informačnlch 
systémCI. 

Společnosti, v nichž byla AMISTA IS členem správnfch, řldidch nebo dozorčích orgánů nebo společnfkem kdykoli 
v předešlých S letech: 

• BHS Fund 1., investičnf fond s proměnným základnfm kapitálem, a.s. (předseda správnl rady od 28. 1. 2015 do 
současnosti) 

• BHS Fund ll. - Private Equlty, investiční fond s proměnným základnfm kapidlem, a.s. (pfedseda správnl rady od 2. 
3. 2015 do současnosti) 

• Compact Property Fund, investl čni fond s proměnným základnlm kapitálem, a.s. (předseda správní rady od 1. 10. 
2014 do současnosti) 

AMISTA IS nebyla nikdy odsouzena za podvodný trestný čin, nebyla v předešlých S letech spojena s žádnými 
konkurznfmi flzenlml, správami ani likvidacemi ani proti ni nebylo vzneseno žádné llfednl veřejné obviněni ani udělena 
sankce ze strany statu~mrch nebo regulatornlch orgánO. 

Kontrolní orpn 
Pledseda sprévnl rady 

Zastoupeni právnické osoby 

člen sprévnr rady 

Gemelll Holding, s.r.o. 
11!0 28286375 
Sldlo: Vratislavova 26/16, Vy§ehrad, Praha 2, P~ 128 00 

RAPHA~L FRANCOIS F~ÉDÉRI BOUSSIER 
narozen: 04.06. 1980 
vzděláni: vysoko§kolské 

RAPHA~L FRAN~OIS FRÉDÉRI BOUSSIER 
narozen: 04.06. 1980 
vzděláni: vysoko§kolské 

(od 2S. 8 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 8. 2016) 

Raphaěl Francois Frédéri Boussier je zakladatelem, společnfkem a obchodnlm ředitelem ve společnosti Dolfin Real 
Estate, s.r.o., která se od roku 2005 do současnosti zabývá výstavbou a pfestavbou bytových doma v Praze a v Brně. 
Vykonáw pfeváfne nastaveni obchodnl strategie, frdl akvizice nemovltostnfch projektO a zajlštuje jeJich financováni. 
Od roku 2005 zrealizoval vfce než 24 rezidenčnfch projektů v nejvýznamněj§fch lokalitách c!eské republiky. Od roku 
2010 je zakladatelem, vět!lnovým společníkem a obchodnlm ředitelem ve společnosti GEMELLI REAL ESTATE -
London, UK se zkušenosti na realltnlm trhu Velké Bri~nie se zarněřenlm na dlouhodobé investice na nemo iostnfm 
trhu. 
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, Člen spróivnf rady CHARLES HENRI NORBERT DE GIRAUD D'AGAY 
narozen: 25.05. 1980 
vzdělá nf: vysokoškolské 

(od 25. 8 2016) 

Charles Henri Norbert de Glraud D'Agay je zakladatelem, společnlkem a obchodnfm ředitelem ve společnosti Dolfin 
Real Estate, s.r.o .• Zodpovfdá za provozní řízení společnosti, dohled nad provoznfm flnancovánfm, vyhledáván( nových 
obchodních přnežitostf a zajištěn( financováni realizovaných projektů . Dále nastavuje a zajltluje vnltfnf kontrolnf 
mechanismy společnosti, frzenf preměn obchodnlch společností formou M&A. Dále pak komunikace s obchodnfml 
partnery a reprezentace společnosti. Od roku 2006 do současnotl pOsobr na pozici obchodnfho ředitele ve společnosti 
Brno Alrport Logistics Park, která provádl výstavbu prOmyslových parků a jejich následný pronájem. Jeho 
zodpovědnostf je dohled nad výběrovým rrzením vhodných dodavatelů a flnancujlcfch subjektů. 

Člen správnf rady 

Zastoupeni právnické osoby 

Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. 
rto 24129194 
Sfdlo: u Kanálky 1585/9, Vinohrady, Praha 2, P~ 120 00 

CHARLES HENRI NORBERT DE GIRAUD D'AGAY 
narozen: 25.05. 1980 
vzdělánf: vysokoJkolské 

(od 25. 8. 2016) 

(od 25. 08. 2016) 

Členové správnf rady Fondu provádi mimo činnost pro Fond následuj Id hlavni činnosti, které jsou pro Fond významné: 

• Členové správní rady jsou současně členové představenstva akcionáfO Fondu. 

• Členové správnr rady jsou také skutečnými majiteli zakladatelskýcha akcii. 

Společnosti, v nichž byla společnost Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. členem správních, lldfdch nebo dozorčlch 
orgánO nebo společnrkem kdykoli v pfedešlých S letech: 

Nilizev subjektu 

I.A.W.O.F. s.r.o. 

Dolfln Real Estate, s.r.o. 

Dolfln Real Estate, s.r.o. 

Bubenebká R.E. s.r.o. 

DOLAN R.E. - Na ivlhance, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Praha Korunnf, s.r.o. 

Mlinesov 86 s.r .o. 

Dolfln AM, s.r.o. 

Buchovcova, s.r.o. 

Mystikova 8, s.r.o. 

Mueron Jamay Gama, s.r .o. 

Dolfln R.E.- Beta, s.r.o. 

Dolfln R.E. -Delta, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Gama, s.r.o. 

Dolfln R.E. - Epsllon, s.r.o. 

Dolfln Real Estate Second Fund, lnvestlbll fond s proměnným úldadnlm kapiUiem, a.s. 

Dolfln Real Estate Fund, lnvestiěnffond s proměnnjm zěkladnlm lcapiUiem, a.s. 
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IČO 

47914602 

26979314 

26979314 

24225347 

2977010 

29358051 

61506419 

27723241 

2705117 

3536386 

3518213 

3993264 

4091892 

4006062 

{ 253128 

5340578 

4966074 

Vymazáno 

Vymaráno 

Vymazáno 

Vymazáno 
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, Dolfln R.E. • Zeta, s.r.o. 5529069 Vymazáno 

Dolfin Partnership, s.r.o, 5733111 Vymazáno 

Dolfin R.E.- Theta, s.r.o. 6110142 

Dolfln R.E. • Eta, s.r.o. 6110339 

Dolfin R.E.- Záhřebská, s.r.o. 7223234 

Dolfin R.E. -lota, s.r.o. 7562918 

Dolfln R.E. • Konivova, s.r.o. 7544367 

Společnosti, v nichž byla společnost Gemelli Holding, s.r.o. členem správnrch, frdfdch nebo dozorčích orgánQ nebo 
společnfkem kdykoli v pfede!t~ch S letech: 

Název subjektu 

Dolfln Real Estate, ~or.o. 

Bubene&ká R.E. s.r.o. 

DOLFIN R.E. • Na ~vlhance, s.r.o. 

Dolfln R.E. - Praha Korunnr, s.r.o. 

Mlinesov 86 s.r.o. 

Dolfln AM, s.r.o. 

Buc:hovcova, ~or.o. 

Mysllkova 8, s.r.o. 

Mueron Jamay Gama, s.r.o. 

Dolfin R.E.- Beta, s.r.o. 

Dolfln R.E. • Delta, s. r .o. 

Sendln CZ, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Gama, s.r.o. 

Dolfln R.E. • Epsllon, s.r.o. 

Dolfin Real Estate 5eeond Fund, lnvastifnl fond s promhftim úldadnlm lcapiUiem, a.s. 

Dolfln Real Estate Fund, investitnl fond s proměnným úldadnrm kaplt41em, a.s. 

Dolfln R.E. • leta, s.r.o. 

Dolfln Partnershlp, s.r.o. 

Dolfln R.E. ·Theta, s.r.o. 

Dolfln R.E. - Eta, s.r.o. 

Dolfln R.E. • ZéhPebslc6, s.r.o. 

Dolfln R.E. - lota, s.r .o. 

Dolfin R.E.- Koněvova, s.r.o. 

IČO 

26979314 

24225347 

2977010 

29358051 

61506419 

27723241 

2705117 

3536386 

3518213 

3993264 

4091892 

4009452 

4006062 

5253128 

5340578 

4966074 

5529069 

5733111 

6110142 

6110339 

7223234 

7562918 

7544367 

Vymazáno 

Vymazáno 

Vymazáno 

Vymazéno 

Vymazáno 

Vymazáno 

Vymazáno 

Společnosti, v nichž byl RAPHA~L FRAN<;OIS FR~D~RI BOUSSIER členem správních, ~ldldch nebo doiorčlch orgánů nebo 
společnfkem kdykoli v pfede~l'ich s letech: 

\ 
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, Nézev subjektu 

Dolfln Real Estate, s.r.o. 

Kruh ONE s.r.o. v llkvldad 

DC.m Moskevská 62, s.r.o. 

Gemelli Real Estate, s.r.o. 

Dotfln R.E. • Kunzova 6, s.r.o. 

Projekt Mojmlrovo s.r.o. 

Spolelenstvl vlastnlk~ pro dům Vevefl480/44, Brno 

festmfrova 9, s.r.o. 

Dolfln R.E.- VevePf 44, s.r.o. 

Dotfln R.E. • Grohova J4a, s.r.o. 

Nemovitosti :Ubrdovlce, s.r.o. 

Dolfln Jarolova 41 s.r.o. 

Néstavby a Vestavby, s.r.o. 

Dolfln R.E. - (Jdolnl J6, s.r.o. 

Dolfln R.E. - Druhé :Ubrdovlce, s.r.o. 

Bubenelskll R.E. s.r.o. 

Bubene&kě R.E. s.r.o. 

DOLFIN R.E. • Na ~vlhance, s.r.o. 

DOLFIN R.E. • Na ~vlhance, s.r.o. 

Gamem Developmen1, s.r.o. 

Dolfln RE - Domalllcká 6, s.r.o. 

Dolfln RE - Construdlon, s.r.o. 

Mojmlrovo 6, s.r.o. 

Oolfln R.E.- Praha Korunnl, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Praha KOrunnf, s.r.o. 

Anaalm' 

člen statutárnlho orpnu, společnfk 

člen statutárnfho orgánu 

člen statutárního orgánu, společnlk 

člen statutárního orgánu, společnfk 

člen statutámlho orgánu 

člen statutámrho orgánú 

člen statutárnlho orgánu 

člen statutárnlho orgánu 

člen statutárnlho orgánu 

člen statutámlho orgánu 

člen statutárnfho orgánu 

člen statutámlho orjénu 

člen statutámlho orgánu 

člen statutárnfho orgánu 

člen statutárnlho orgánu, společnlk 

člen statutárnfho orgánu 

Ulstoupenl právnické osoby ve statutárnfm orgánu 

člen statutámfho orgánu 

zastoupeni právnické osoby ve statutárnfm orgánu 

člen statutámlho orgánu, společnlk 

člen statutámlho orgánu 

člen statutámfho orgánu 

člen statutárnfho orgánu 

člen statutárnlho orgánu 

Zlllstoupeni právnlck~ osoby ve statutámlm orgánu 

Společnosti, v nichž byl CHARLES HENRI NORBERT DE GIRAUD D'AGAY členem sprévnfch, ffdlcfch nebo dozorčfch 
orgánů nebo společníkem kdykoli v pfede~lých S letech: 

Nézev subjektu 

Kruh ONE s.r.o. v Dkvldad 

Nástavby a Vestavby, s.r.o. 

Néstavby a Vestavby, s.r.o. 

Spolelenstvf pro dům U Kanálky 1585/9, Praha Z 

Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. 

Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. 

Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o. 
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Anplrnj 

člen statutámlho orgánu 

člen statutárnlho orgánu 

spolefnlk 

člen statutárnfho orgánu 

člen statutárnfho orgánu 

společnlk 

I 
člen statu •kniho orgánu 
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, Nlistavby a Vestavby, s.r.o. 

DOLfiN R.E.- Na lvlhance, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Praha Korunnf, s.r.o. 

Dolfln R.E. - Praha Korunnf, s.r.o. 

Mlinesov 86 s.r.o. 

Milnesov 86 s.r.o. 

Dolfln AM, s.r.o. 

Dolfln AM, s.r.o. 

Buchovcova, s.r.o. 

Buchovcova, s.r.o. 

Buchovcova, s.r.o. 

Myslllcova 8, s.r.o. 

Dolfln R.E. • Beta, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Beta, s.r.o. 

Spolefenstvf vtastnfkil Kabonfkova l.p. 218, Brno 

Spolebnstvf vtastnfkil Radllckai f.p. 2343, Praha 

Dalfln R.E. • Epsllon, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Epsllon, s.r.o. 

člen statutárnlho orgánu 

člen statutámlho orgánu 

člen statutámlho orgánu 

zastoupeni právnické osoby ve statutérnfm 
orgánu 

člen statutárnlho orgánu 

zastoupeni právnické osoby ve statutárnfm 
orgánu 

člen statutárnfho orgánu 

zastoupeni právnické osoby ve statutlirnlm 
o ..Pnu 

člen statutámlho orgánu 

společnlk 

zastoupeni právnické osoby ve statutárn!m 
orgánu 

zastoupeni právnické osoby ve statuUrnrm 
orgánu 

člen statutámlho orgánu 

zastoupeni právnické osoby ve statutárn!m 
or&ánu 

zastoupeni právnické osoby ve statutárnim 
orgánu 

zastoupeni právnické osoby ve statutárnrm 
orgánu 

člen statutárnfho orgánu 

zastoupeni právnické osoby ve statutárnlm 
orsánu 

Dolfln Real Estate Secand Fund, lnvestlml fond s proměnnfm úldadnfm 
kapiUiem, a.s. flen správnl rady 

Dolfin Real Estate Fund, lnvestlčnf fond s proměnnfm úldadnfm 
lcapitlllem, a.s. člen správnl rady 

Dolfln Real Estate Fund, lnvestlčnf fond s proměnnim dkladnfm 
kapit"em, a.s. zastoupeni právnické osoby ve správnl radě 

....... ····· .. 

BD Žižkov Z90 s.r.o. 

Dolfln R.E.- Zeta, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Zeta, s.r.o. 

Dolfln Partnershlp, s.r.o. 

Dolfln Partnershlp, s.r.o. 

Dolfln R.E. -Theta, s.r.o. 

Dolfln R.E.- Theta, s.r.o. 

Dolfln R.E. • Eta, s.r.o. 
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člen statutárnlho or&ánu 

člen statutárnlho orgánu 

OEastoupenl právnické osoby ve statutárnlm 
orgánu 

člen statutámlho orgllnu 

zastoupeni právnické osoby ve statutámfm 
orgánu 

člen statutárnlho orgánu 

zastoupeni právnické osoby 
orpnu 

člen statutárnlho orgánu 



r Dolfln R.E.- Eta, s.r.o. 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnlm 

orgánu 

Spolefenstvf vlastn!IW Dukelskfch hrdlnll f.p. 967, Praha 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnim 

orgánu 

Spolefenstvf vlastnlkil Korunnr č!.p. 1000, Praha 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnlm 

orgánu 

Domn R.E. - :Uhtebsk6, s.r.o. člen statutámiho orgánu 

Domn R.E. • ~hfe~Hk', s.r.o. 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnlm 

orgánu 

Spo~nstvlvlastnllu'l ilehofova f.p. 937, Praha 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnim 

orgánu 

Pekafslcá 29,Bmo-společenstvi vlastnlků člen statutárniho orgánu 

Dolfln R.E. - lota, s.r.o. člen statutárniho orgánu 

Dolfln R.E. - lota, s.r.o. 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnlm 

orgánu 

Spolelenstvf vlastniiRi Ruchovcova l!.p. 1668, Praha 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnfm 

orgánu 

Dolfln R.E.- Delta, s.r.o. člen statutárnfho orgánu 

Dolfln R.E. -Delta, s.r.o. 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnim 

orgánu 

Spolewnstvl vlastnlků Domalllclcá l!.p. 145, Brno 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnlm 

orgánu 

Sp~nstvl vlastnlků Budel!ská f.p. 974, Praha 
zastoupeni právnické osoby ve statutámfm 

orgánu 

Dolfln R.E. -Gama, s.r.o. člen statutámlho orgánu 

Dolfln R.E.- Gama, s.r.o. 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnlm 

orgánu 

Anenská 2, Brno - spolebtnstvl vlastnlků člen statutárnfho orgánu 

AnensU 2, Brno- spole&nstvl vlastnlla:l 
zastoupeni právnické osoby ve statutárnfm 

orgánu 

V Účetním období nenastaly žádné stfety zájmli kontrolního orgánu Fondu ve vztahu k Fondu. 

Funkční období člena kontrolního orgánu je s let. Protože je výkon funkce člena kontrolního orgánu bezúplatný, 
nemají členové kontrolního orgánu s Fondem uzavfenou smlouvu o výkonu funkce ani žádnou pracovn( ani jinou 
smlouvu. 

Žádný člen správnf rady nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých S letech spojen s žádnými 
konkurzními řízenfmi, správami ani likvidacemi ani proti němu nebylo vzneseno žádné úfední vefejné obviněni ani 
udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánll. 

17. vfzNAMNt SMLOUVY 

v Účetnrm obdob( nebyly uzavfeny nové smlouvy ve skupině. Změna stavu oproti pfed7flázejíclmu účetnfmu obC.obf je 
způsobená proběhlou fúzi. Smlouvy o plijčkách jsou dlouhodobé a úročené. 
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r 
Stav plljček ve skupině je následující: 

Núevúau 

Pohledávka Dolfln Real Estate,s.r.o. 

Závazkyvllčl Dolfln Real Estate,s.r.o. (fúze Na ~vlhance s.r.o.) 

Závazky v!ičl Dolfln Real Estate,s.r.o. (fúze Delta s.r.o.) 

k31.1U018 

7320 

-38809 

-46285 

k 31.12.2017 

9142 

• Fúzl přešla na fond smlouva o pujčce mezi Dolfln Real Estate, s.r.o. a Na Švlhance s.r.o. ze dne 2.8.2014, 

plljčka je splatná jednorázově k 31.12.2024 a je úročena. 

• Fúzi pře!la na fond smlouva o půjčce mezi Oolfin Real Estate, s.r.o. a Dolfln R.E. - Delta s.r.o. ze dne 
27.8.2015, půjčka je splatná jednorázově k 31.12.2020 a je llročcna. 

• Fond poskytl půjčku ve skupině společnosti Oolfln Real Estate, s.r.o., smlouva ze dne 1.1.2014 je splatná 
jednorázově 31.U.2023 a je llročena. 

Smlouvy, které uzavfel nělcterf z llen6 skupiny Fondu, které obsahuJI ustanovení, podle kterého mé kterýkoli flen 

skupiny Jakýkoli úvazek nebo nárok, které jsou ke konel Úěetnlho obclobf pro skupinu podstatné 

• V Účetním obdobr neuzavřel Fond žádné významné smlouvy. 

18. REGULOVANÉTRHY 

cenné paprry vydané Fondem jsou přijaty k obchodovánr pouze na evropském regulovaném trhu Burza cenných paprro 
Praha, a.s., a to od 28.02.2017 

19. RATING 

Fondu nepožádal o pfldělenr ratingu, žádný rating Fondu nebyl přidělen. 

20. AL TERNATIVNr vfKONNOSTNr UKAZETELE 

Fond nepoužfvá k popisu činnosti a svých výsledků fádné alternativní ukazatele výkonnosti. 

21. VYMEZENr FONDU / EMITENTA 

21.1 ÚDAJE O MAJETKOVÝCH účASTECH 

Fond v účetním obdobf nedržel žádné majetkové llčasti jiných společnostr. 

Mateřská společnost, Fond, může investovat do akclf, podílů či jiných forem účasti v obchodnrch společnostech, které 
nejsou nemovitostnrml společnostmi, až 35 %hodnoty investičnfho majetku Fondu. 

cnem Investováni Fondu jako matefské společnosti je dosahovat stabilnlho zhodnocován[ aktiv nad llrov:o(_výnosu 
dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvfm dlouhodobých Investic do nemovltostf, akcif, pocUiů, resp1 jiný~ 
forem účastr na nemovitostnfch a obchodních společnostech, movitých věci a jejich souborO a doplňkových aktiv 
tvořených standardnfml nástroji kapitálových a finančnlch trhů. Důvodem držby majetkových llčastr Fondu je 
zhodnocen( peněžnfch prostředkO investorO. 

i~;,··~). p,,,"-~( ~fr \Y) 
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, Mateřská společnost, Fond, je lnvestt&.r jednotkou, dle IFRS 10: 

• která zlskává flnančnl prostfedky od Investorů za účelem poskytováni služeb správy Investic těmto 
investonlm, 

• jejfmf obchodnlm cnem je investovat prostředky výhradně za účelem získáváni výnosů z kapitálového 

zhodnoceni, výnosů z Investic nebo obojího, a 

• která oceňuje a vyhodnocuje výkonnost všech svých investic na základě reálné hodnoty. 

Své majetkové účasti proto nekonsoliduje, ale vykazuje v reálných hodnotách. 

zz. VÝZNAMNt UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNfZÁvfRkY 

v době mezi rozvahovým dnem a datem sestavení této výročnf zprávy nastaly následujfcf skutečnosti významné pro 
naplněni účelu výročnf zprávy: 

23. KOMENTÁA K PIULOHÁM 

Součástí této výročnl zprávy jsou přllohy, které podávajl Informace o hospodaienf Fondu. V souladu s obecně 
závaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetnf závěrku, včetně jej( pfAohy, zprávu nezávislého 

auditora a zprávu o vztazlch. 

Hodnoty uváděné v pfAohách jsou uvedeny v tlsícCch Kč. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastnfho 
kapitálu obsahuji údaje uspofádané podle zvláštnfho právnfho předpisu upravujíclho účetnlctvf. Každá z položek 
obsahuje Informace o výši této položky za bezprostředně předcházejfcf účetní období. Pokud nejsou některé tabulky 
nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové. 

Dalšl Informace jsou uvedeny v pfiloze účetnf závěrky. 

Kromě údajů, které jsou popsány v přOoze účetnl závěrky, nenastaly žádné dalšf významné skutečnosti. 
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, Zpráva o vztazích 

1. ÚVOD 

Dolf1n Real Est.:lte Sl!cond Fund, lfl1fe5tl1.nl fond s proměnným základním kapitálem, a.s., 
ICO 05340578, ~ sfdlem Vratislavova 26i16, Vy§ehrad, 128 00 Praha 2, obchodnf 
společnost zap$8ná v obchodn!m reJstflku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn 
821799 

obdobl od 01 Ol .2018 do 31.1.U018 

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 
stejnou ovládajfcf osobou (dále jen "Propojené osoby") za Účetnf obdobf vypracoval statutárnr orgán Fondu v souladu 
s ust. § 82 ZOK. 

2. STRUKTURA VZTAHCJ MEZI PROPOJENfMI OSOBAMI 

OVládaná osoba 

Název: 
Obchodnl firma: 

Sídlo: 
Ulice: 
Obec: 
Pst: 

1~0 

Doltin Real Estate Second Fund, investičnf fond s proměnným Zé\kladnlm kapitálem, a.s. 

Vratislavova 26/16, 
Vylehrad, Praha 2 
12800 

05340578 
zapsaná v obchodnlm rejstfíku vedeném Městským soudem v Praze, oddR B, vlofka 21439 

OVIáclaj(cf osoby 

Jméno: 

Bydliště: 

Ulice: 
Obec: 
PSf: 

Dat. nar.: 

Charles Henri Norbert De Giraud D'Agay 

U Kanálky 1585/9 
Praha 2 
12000 

25.5.1980 

Vý~e uvedená osoba byla po celé účetní období ovládajíc( osobou, která vykonávala nepřfmý rozhodujfd vliv na řízení 

ovládané osoby, jakofto člen statutárního orgánu a jediný společnlk společnosti Mueron Jamay lnvestments, s.r.o., 

1eo: 24129194, se sfdlem u Kanálky 1585/9, VInohrady, 120 oo Praha 2, jejfž podO na Ovládané osobě činil so% 
zapisovaného základního kapitálu a hlasovacfch práv. 
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, 
BydiiJtě: 

Ulice: 
Obec: 
PSČ 

Dat. nar.: 

Raphaěl Fran~ols Frédérl Boussler 

Vratislava 26/16 
Praha 2 
12800 

4.6.1980 

Výše uvedená osoba byla po celé Účetnf období ovládajfcf osobou, která vykonávala nepřfmý rozhoduj Id vliv na ffzení 
ovládané osoby, jakožto člen statutárnfho orgánu a jediný akcionář společnosti Gemelll Holding, s.r.o., IČO: 28286375, 
se sfdlem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, jejfž podl1 na Ovládané osobě činil 50 % zapisovaného 
základnfho kapitálu a hlasovacfch práv. 

Společnosti Gemelll Holding, s.r.o. (50%) a Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. (50%) byly jako osoby jednajfcf ve shodě, 
po celé Účetnf období ovládajlcfmi osobami, které vykonávaly pffmý rozhodujfcf vliv na řfzení Fondu, jakožto jeho 
akclonáfi. 

(společně dále jen "ovhidajfd osobý') 

DaiJf osoby ovládané stejnou ovládajk;f osobou 

Název společnosti IČO Sfdlo 

Dolfin Real Estate, s. r. o. 269 79 314 Anenská 3/2, 602 00 Brno 

Dolfln Real Estate Fund, investičnf 
fond s proměnným základnfm 049 66 074 Vratislavova 26/16, 128 00 Praha 2 
kapitálem, a.s. 

Ovládajfcf osoby v Účetnfm obdob( vykonávaly nepffmý rozhodujfcf vliv na řrzenf společnosti Dolfin Real Estate, s.r.o., a 

to prostřednictvfm společností Gemelli Holding. s.r.o. a Mueron Jamay lnvestments, s.r.o., z nichž každá vlastnila v 

rozhodném obdob! 50% podO v této společnosti. 

Ovládajfd osoby v účetnfm obdobf vykonávaly nepřfmý rozhodujk;f vliv na ffzení společnosti Oolfin Real Estate Fund, 

investlčnf fond s proměnným základnfm kapitálem, a.s., a to prostřednictvrm společnosti Gemelll Holding, s.r.o. a 

Mueron Jamay lnvestments, s.r.o., z nich! každá vlastnila v rozhodném obdob I 50% podll v této společnosti. 

3. ÚLOHA OVLÁDAN~ OSOBY V RÁMCI PODNIKATELSKéiO SESKUPENr 

Ovládaná osoba je jednou z dceřiných obchodnfch společností ovládajfcf osoby, která se zaměřuje p~edevšfm na 
pronájem nemovltého majetku. Ovládaná osoba spravuje svťlj vlastni majetek, mj. za pomocl některých dalšfch osob 
ovládaných stejnou ovládajfcf osobou. 

4. ZP0SOB A PROSTAEDKY OVLÁDÁN( ~r.-:~ 
/~ 

Ovládajíc[ osoba užfvá standardnf zpllsoby a prostfedky ovládáni, tj. ovládání skrze majet~oVý podll na~ovládané 
osobě, čím! přímo uplatňuje rozhodujfd vliv na ovládanou osobu. ~ ~..:~ .. _ c: ) 

"""--~ ""'" <' 
,J._\$ , 

40 R'ť' ' / o / 



, PiEHLED JEDNÁNF UČINfNfCH V ÚČETNFM OBDOBr NA POPUD NEBO V ZÁJMU OSTATN(CH PROPOJENfCH 

OSOB 

v Účetnlm obdobl nebylo učiněno žádné jednáni na popud nebo v zájmu ovládajfcl osoby nebo jí ovládaných osob, 
které by se týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslednl účetní 
závěrky. 

6. PiEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZJ PROPOJENfMI OSOBAMI 

V Účetnlm obdobf byly mezi ovládajíd osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou 

ovládanou stejnou ovládajld osobou uzavřeny následujfcl smlouvy: 

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládajfd osobou: 

Smlouvy uzavřené v úeetnrm obdobr 

• V Účetním obdob! nebyly uzavřené žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládajld osobou. 

Smlouvy uzavřené v pfedelijch úletnf'ch obdoblch 

• v předešlých účetnlch obdoblch nebyly uzavřené žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládajíc{ osobou. 

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatnlml Propojenými osobami 

Smlouvy uzavřené v Úfetnlm období 

• Smlouva o plljčce mezi Dolfin Real Estate,s.r.o. a Na Švlhance s.r.o. pfella na Fond Fúzl v roce 2018, smlouva 
je ze dne 2.8.2014, pOjčka je splatná jednorázově k 31.12.2024 a je úročena. 

• Smlouva o půjčce mezi Dolfln Real Estate,s.r.o. a Dolfln R.E. - Delta s.r.o. přešla na Fond Fúzl v roce 2018, 
smlouva je ze dne 27 .8.2015, půjčka je splatná jednorázově k 31.12.2020 a je úročena. 

Smlouvy uzavfené v předeilých ú&tnlch obdob leh 

• Smlouva o půjčce mezi fondem a společnosti Dolfln Real Estate, s.r.o. ze dne 1.1.2014 se splatnosti 
31.12.2023. 

z ládné ze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládané osobě 

žádná újma. 

7. POSOUZEN( TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDAN~ OSOBl ÚJMA A POSOUZENf JEJfHO VYROVNÁNF 

S ohledem na právnl vztahy mezi ovládanou osobou a ostatnlml Propojenými osobami je zřejmé, fe v dlisledku smluv, 

jiných právních jednáni ěl ostatních opatře nf uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v Účetnfm obdob( 

v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. z tohoto dllvodu 

nedocházl ani k posouzeni jejlho vyrovnáni. 
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' 
ZHODNOCENf vfHOD A NMHOD PLYNOUC{CH ZE VZTAH0 MEZI PROPOJENfMI OSO&AMI 

Ovládaná osoba nemá Udné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly z ~e uvedených vztahO mezi Propojen9mi 
osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s Jinými osobami, pro fádnou stranu neznamenajr 
neoprávněnou ~odu čl nevvhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztah O neplynou žádná rizika. 

9. PROHL.AiENf 

Statutérní orgán Fondu prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou úplné, pr~kazné a správné. 

Fond tfmto jako ovláda~ osoba prohla§uje, ie pro Zjíftěnl potl'ebných Informaci pro vypracování zprávy o vztazfch s 
učinil vše nezbytné, a to s p~r fádného hospodáfe. S ohledem na skutečnost, že ovládaná osoba je osoba odll§ná od 
osoby ovtádajícl, nenl mofné vzhledem k absend relevantních privnfch nástrojů zaručtt, fe při vypratov.\nf této zprávy 
o vztazích disponoval Fond, resp. jeho statutární orgán úplnými a správnými Informacemi pro jej( vypracování. 

_,/ 
V Brně dne 31. 3. 2018 _, / 

42 

prom ný základnfm kaplůlem, a.s. 
AMISTA l~tlč1 společnost, a.s., statutární feditel 

Ing. P1 V , pověfený zmocněnec 



, 

Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2018 

Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s 

proměnným základním kapitálem, a.s. 
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, V'IKAZ O FINANČNf SITUACI K 31. 12. 2018 

tl$. Kf 

Dlouhoclob6 aktiva 

lnvestlčnf majetek 

Podlly v ovládaných osobách 

Kr-'tkodoW aktiva 

Majetek urteny k prodeji 

Daňové pohledávky 

Obchodnf a jiné pohledávky 

P~jčky a llvěry spřlzněnym stranám 

Penělnl prost~dky a peněfnf ekvivalenty 

časové rozllienl aktiv 

Aktiva celkem 

Vlastnr lcapf"l a závazky 

tis. Kč 

Základnl kapitál 

Kapitálové fondy 

Výsledek hospodafenr běžného období 

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z pfedchozích obdob! 

Vlastnr kaplbU celkem 

Dlouhodobé pťljčlcy a úvěry 

Úvěry výpůjčky spřízněné strany 

Odložený daňový závazek 

Dlouhodobé dvazky 

Bankovnr úvěry 

Daňové závazky 

Rezervy 

Závazky z obchodnlch vztahťl a ostatnr pasiva 

Závazky z titulu budoucí emise 

Krftkodobé závazky 

Omt aktiva pflpadaJld k lnvestlfnrm akclfm 

Vlastni lcapl"l a úvazky celkem 

Hodnota Ostých aktiv na Jednu lnvestlfnt' akcii 
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Poznámka 

6.1. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.2 

Pomámka 

6.8. 

6.5. 

6.6. 

6.8. 

6.7. 

6.7. 

6.9. 

!11.1Z.Z018 

219240 

219240 

!03836 

166573 

o 
13250 

7330 

116684 

o 
523076 

31.12.2018 

2000 

76913 

55147 

52324 

186384 

106080 

85094 

33504 

224678 

31150 

1037 

o 
4335 

75492 

112014 

184J58 

523076 

2,27 

, r· 
I '-" , -

~·· 

31.12.2017 

41018 

7348 

33670 

98117 

62034 

o 
6979 

9142 

19959 

o 
139135 

31.12.2017 

2000 

78800 

-196 

52520 

133124 

1307 

U07 

o 
3837 

o 
867 

o 
4704 

1!1098 

- 139 135 



, VÝKAZ O ÚPLNÉM V'ISLEDKU HOSPODAŘENf 
ZA OBDOB( 2018 A 2017 

tis. Kf 
Za rok od 1. ledna 2018 

Poznámka do 31. prosince 2018 

Tržby spojené s nájmem 6548 

Tržby z prodeje výrobkll I zboží 166n4 

Tržby z prodeje majetku 7450 

Ostatnr výnosy 2817 

Náklady na prodaný majetek -7348 

Správní náklady -3781 

Náklady spojené s nájmem -754 

Změna stavu nedokončené výroby a 
-124 649 

výrobků 

Opravné polo!ky k pohledávkám -1162 

Osobní náklady -440 

Ostatnf náklady -944.2 

Provoznf výsledek hospodaPenf 360U 

Ostatní finanční výnosy 1 

Ostatnf finančnf náklady -279 

úrokové výnosy 90 

úrokové náklady -7478 

Finanfnl výsledek hospodafenl -7665 

Daň ze zisku -28563 

Zisk z pokračujfá ~nnostl pflpadajld na 
55147 

drlltele lnvestt~nfch akd po zdaněni 

Zisk z pokratujld annostl pflpadajrd na o 
drlftele zakladatelskjch akd po zdaněni 

Ostatnf úplnv výsledek hospodařeni 55362 

Celkový úplný výsledek hospodal'enf 55147 
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Za rok od 1. ledna 2017 

do 31. prosince 2017 

o 
11952 

39276 

27 

o 
··3459 

o 

o 

123 

-100 

-6101 

41568 

12655 

-513 

o 
-1347 

10795 

·1712 

52456 

64 

1869 

52520 



, 
tis. Kě 

Ztlstatek k 1. 1. 2017 

Zisk/ztráta za období 

Ostatní transakce fúze 

Převody ve vlastnrm 

kapitálu 

Zílstatek k u. 12. 2017 

U klad ni 
tis. Kl 

kapitdl 

Dopad fdze k 1.1.2018 

Ztlstatek 
2000 

k1.1.2018 

Zisk/ztráta za obdobr 

Pfevody ve vlastnrm 

kapitálu 

Z6statek 
2000 

k Jl, 12. 2018 

PiEHLED O ZM!NÁCH VLASTN(HO KAPITÁLU 

ZA OBDOB( OD 01. 01. Z017 DO 31. 12. 2017 

Základ ni Ostatnl nedělitelné 
Nerozdělent zisk nebo 

neuhrazeně ztnita z pledch~lc:h 
Iea plUI fondy 

obdob I 

2000 ·!76 

180 

78800 

52520 

2000 78800 52 524 

PitEHLED O ZMENÁCH VIASTNfHO KAPITÁLU 

ZA oaooar oo 01. 01. zou DO 31. 12. 2011 

ostatnr 
Fond z pfeceninl 

Nerozdllený zisk nebo 

neděllteiM neuhrezentí ztnita z 
fondy 

majetku 
pfedc:hozk:h obdob I 

·1887 

78800 -1887 52!24 

55147 

78800 -1887 107471 
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Vlastni kapltěl 

cellcem 

1624 

180 

78800 

52520 

UJ1Z4 

Vlastni kapit" 
celkem 

·1887 

1!1237 

55147 

186384 

I 

I 
~ I 



, VÝKAZ O PENHN(CH TOdCH ZA OBDOB( 2018 A 2017 

tis. Kl 

PenUnr tok z provoznk::h i!lnnostf 

Zisk za období 

Úpravy o: 

Daňový náklad 

úrokové výnosy 

úrokové náklady 

Tvorba opravných položek a rezerv 

Změny z přeceněn( 

Ztráta (zisk) z prodeje lnvestičnlho majetku 

ztráta (zisk) z prodeje majetku drženého k prodeji 

Ostatnr úpravy o nepenělnf operace a přírůstky- oprava chyby 

minulých let 
Čistý penllnf tok 1 provoznl flnnostl pfed zdonlnlm a zml11Gml 

pt(ICDIIIIfho kaplt61u 

Změna stavu pohledávek z provoznr činnosti, přechodných účtů 

aktiv 

Změna stavu krátkodobých závazků z provoznr činnosti, 

plechodných účtů pasiv 

Změna staw jiných závazků pasiv a časového rozli!enf 

Zaplacené daně ze zisku 

čisté penlze z provoznlch tlnnostl 

Penělnl tok z lnvestlbllch i!lnností 

Výdaje spojené s pořizenfm podUil v pl'fdru!ených podnfcfch 

Přrjmy z prodeje nehmotného a hmotného majetku 

PHjmy z prodeje majetku drženého k prodeji 

Poskytnuté zápQjěky a úvěry 

Poflzeni majetku akvizice 

Penělnl prostfedky akvizice 

Peněžnl tok z ftnancovénl (neprovoznr cash flow) 

Změna stavu pfljatých úv~nl a pOJček 

Zaplacené úroky 

Dopad akvizice na kapitál 

48 

Pozn~mka 2018 

55147 

28563 

-90 

7478 

1162 

-55 362 

-102 

-42125 

o 

·5330 

-6268 

3468 

o 
-8130 

-6368 

-14498 

2017 

52520 

1712 

-44 

1391 

-123 

-8578 

-39 276 

-11952 

180 

-4170 

-16121 

496 

3837 

-15 958 

o 

-15958 

o -27 281 

7450 52000 

166 774 80 664 

1812 o 
-323 056 -71 009 

..3371 '<,~ 939 
v o,_ 

f-143 649 35 13 
s 
~22324 

'\. 
o 



Emise a odkupy lnvestlfnfch akcii- závazek na emisi 75492 o 
Vyloučeni finančnf Investice- akvizice -33 670 o 

Čisté penlze pouflté ve financováni Z5487l -1391 

Osté zvýlenl peněz a penilnlch ekvlvalent6 96724 17964 

Penlze a penilnl ekvtvalenty na ~ku obdob! 19959 1995 

Penrze a peniJnf ekvivalenty na konci obdobf 11668S 19959 
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Příloha v účetní závěrce k 31.12.2018 
1. VÝCHODISKA PRO PitrPRAW ÚČETN( zAVfRKV 

Charakteristika hlavnr aktivity Fondu 

Fond byl zalo!en v souladu se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 19.5.2016 a vznikl zápisem 
do obchodnrho rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21799 dne 25. 8. 2016. Fond byl zapsán do 
seznamu vedeného tNB dne 15. 8. 2016 

Předmět podnlkánr Fondu 
činnost Investičního fondu kvalifikovaných Investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 pfsm. a) Ztikona o Investičních 
společnostech a investičních fondech 

Sídlo fondu 
Ulice: 
Obec: 
PSČ: 

Statutárnr orgány Fondu 

Vratislavova 26/16 
Praha 2- Vy~ehrad 
12800 

Fond je lnvestičnfm fondem s právnf osobností, který má Individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba 
oprávněna obhospodafovat a administrovat tento lnvestlčnf fond. Touto osobou je společnost AMISTA investičnr 
společnost, a.s. · 

Statutdrnr Pedltel 

Zastoupení právnické osoby 

SPRÁVN( RADA 

Pledseda spréivnf rady 

Zastoupení právnické osoby 

Člen spr~vnr rady: 

flen spmnr rady: 

AMISTA Investiční společnost, a.s. 
IČO 27437558 
Sídlo: Pobfe!nf 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 

Ing. Petr Janoušek, pověfen~ zmocněnec 

Mueron Jamay lnvestments, s.r.o. 
100 24129194 
Sídlo: U Kanálky 1585/9, Praha 2, PSt 120 00 

Charles Henri Norbert De Giraud D'Agay 
pověřen~ zmocněnec 

Raphaěl Fran~ois Frédérl Boussier 
narozen: 4. června 1980 
vzdělánr: vysoko!kolské 

Charles Henri Norbert De Giraud D'Agay 
narozen: 25. května 1980 
vzdělání: vysokoJkolské 
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(od 25. srpna 2016) 

(od 25. srpna 2016) 

(od 25. srpna 2016) 

(od 25. srpna 2016) 

(od 25. srpna 2016) 

(od 25. srpn~016) 

I 
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, • BD Žl!kov 290 s.r.o. se sídlem Tachovské náměstf 290/5, Žižkov, 130 00 Praha 3, 1~0: 05431816, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddll C, vložka 263556, 

• Dolfin R.E.- Delta, s.r.o. se sídlem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO: 04091892, zapsaná v 
obchodnfm rejsth'ku vedeném Městským soudem v Praze, oddll C, vlo!ka 242166, 

• DOLFIN R.E.- Na Švihance, s.r.o. se sfdlem Anenská 3/2, Staré Brno, 602 00 Brno, 1~0: 02977010, zapsaná v 
obchodním rejstřlku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddll C, vložka 83169. 

Běžné účetní období trvalo od 1.1. do 31. 12.2018 {12 měsíců). Jako srovnávacf obdob! jsou uvedeny lldaje z llčetnf 
závěrky sestavené k 31.12.2017 za obdobf od 1.1. do 31.12.2017 (12 měsfcll). 

annost fondu nepodléhá !ádným sezónním výkyWm. cne a politiky fondu pro řfzenf kapitálu, úvěrového rizika a rizika 
likvidity jsou stejné jako před vstupem na kapitálový trh. 

2. RIZIKA A NEJISTOTY, KTER~ OVUVNILY Čl BY MOHLY OVLIVNIT FINANČN( SITUACI EMITENTA 

Vývoj podnikatelského prostiedf ani vlastní opatfenr fondu nevyvolaly v roce 2018 zásadní nová rizika a nejistoty. 

Fond věnoval zvýJenou pozornost vývoji cen na trhu s nemovitostmi a prodeji bytů určených k prodeji. 

Ve sledovaném období se neprojevila !ádná skutečnost, na kterou by fond nebyl připraven a pro kterou by neměl 
alternativu. 

Hlavními riziky, kterým je věnována pozornost fondu jsou: 

RIZIKO KONCENTRACE 
Koncentrace využiti nemovltostr spoleěnosti na pronájmy fyzickým osoWm nadále trvá; riziko je vlak rozlo!eno 
nejenom teritoriálně, ale 1 diverzifikaci hlavních nájemcO. Téměř všichni nájemd pravidelně poukazují llhrady nájmO. 
K nevýznamným rizikovým pohledtivkám byla vytvořena opravná položka. Vzhledem k současné situaci na trhu 
nemovltostmi v Praze a Brně fond nepfedpokláda problém s hledánfm nových nájemcO v pfipadě jejich odchodu. 

SPECIFICKt RIZIKO SPOJENt S AKTIVl DRŽENfMIK PRODEJI 
Jedná se o nejvýznamněj!f riziko, kterému fond čelf a které se projevovalo v popisovaném období. 

Fond v popisovaném obdobf plánovaně prodal řadu bytu - se ziskem. Cilem je pokračovat v prodejfch 1 v následujfcfm 
obdob!. Pro následujfcf rok je očekáván velký zájem na pražském trhu vzhledem k nedostatku volných bytQ k prodeji. 
Vzhledem k tomu také společnost neočekává propady cen na trhu nemovltostr. 

RIZIKO UKVIDITY 
Riziko likvidity je oceněno fondem jako středně významné riziko. Podle piánO fondu je očekáváno budoucr navýJení 
přijmO, zatím je pravidelně vyhodnocována finančnf situace a cash flow, bez dalších přijatých opaďení Fond pravidelně 
vyhodnocuje své schopnost( čelit závazkům a toho riziko ffdf tak, že na straně aktiv vytvářr takové portfolia, kde by byl 
dostatek likvidních prostředků, a na straně pasiv mft takové instrumenty, pomoci kterých fond zfská likvidní 
prostfedky. Fond ifdí likviditu také na základě limitu minimálnfho zůstatku na běžném účtu . 

tlROKOV~/OVEROVt RIZIKO 
Úvěrové riziko pro fond spočfvá v nedodržení závazku protistranou obchodu (např. dlužnfkem, flnanblr lnstltud, 
dodavatelem služby). Fond Pfdf komplexnf analýzou a selekcC protistran obchodu a emitentů. Vzhledem k tomu že na 
základě akvizice k 1.1.2018 přešly do Fondu dalšf bankovnf úvěry od WSB bude fond sledovat kvalitu svého llvěrového 
portfolia. -

/ 
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, PŘEHLED ZÁSADNrCH llfETNfCH POSTUP0 

Pfechod na Mezlnárodnf standardy ófetnlho výkaznlc:tvf 
Fond v této lndividuálnl účetnl závěrce poprvé uplatnil Mezinárodnf standardy účetního výkaznlctv( (lnternational 
Flnanclal Reporting Standarts -IFRS) schválenými pro použit( EU. 

Pfed přechodem na Mezlnárodnf standardy účetního výkaznictvl fond sestavoval účetnf závěrky v souladu s českými 
účetnlmi předpisy dle pofadavkO zákona č. 563/1991 S., o účetnictví, ve zněnf pozděj~lch předpisO, dále jen "Zákon" a 
vyhlá~ č. 501/2002 Sb., kterou se prováděj( některá ustanoveni Zákona - leské účetnf standardy pro flnančnf 
instituce. V únoru 2017 byly akcie fondu pfijaty k obchodován( na evropském regulovaném trhu (Burza cenných paplrů 
Praha) a fond, v souladu se Zákonem rozhodl, že použije pro účtováni a sestaveni účetnl závěrky Mezinárodnl 
standardy účetního výkaznictvl ve 2017. Datem přechodu na IFRS byl1.1.2017 

V zahajovacf rozvaze fond vykázal aktiva a ~vazky, jejichž uznáni je vyžadováno IFRS, nevykázal aktiva a závazky, 
jejichž uznáni IFRS nepovolujf, překlasifikoval aktiva a závazky, které byty vykázány jako jiný typ aktiv, závazku nebo 
vlastnlho kapitálu podle pravidel, který fond použlval a použil IFRS pro stanoveni oceněni aktiv a závazkO. Výsledný 
dopad změn v účetnfch pravidlech, které vyplývajl z pfechodu na IFRS byl vykázán v položce nerozděleného zisku. 

Oceňovad základna 

lndividuálnf účetnl závěrka byla sestavena na základě historických cen kromě následujldch významných položek 
v individuálnlm výkazu o flnančnl pozici, které byly k datu vykázáni oceněny, jak je uvedeno nlže: 

• Investice do nemovltostl, majetek držený k prodeji a nehmotný majetek z lnvestlčnl činnosti jsou oceněny reálnou 
hodnotou 

• PodRy v přidružených podnicfch jsou oceňovány v reálné hodnotě vykázané v zisku nebo ztrátě 
• Finančnl aktiva a dluhy z investičnf činnosti jsou oceněny reálnou hodnotou 

Historická cena obecně vycházl z reálné hodnoty protlhodnoty poskytnuté výměnou za zbožl a služby. 

Reálná hodnota je cena, která by byla získána z prodeje aktiva nebo zaplacena za pfevzetl závazku v rámd řádné 
transakce mezi účastnlky trhu ke dni oceněni, bez ohledu na to, zda je cena pozorovatelná nebo odhadována za 
použiti jiné oceňovacl techniky. Pfi stanovení reálné hodnoty aktiva nebo ~vazku fond bere v úvahu takové 
charakteristiky aktiva čl závazku, které by účastnici trhu zohlednili pfl oceňováni aktiva či závazku ke dni oceněni. 

Odhady 

Sestaveni účetnl závěrky podle IFRS vyžaduje, 'aby vedeni fondu udělalo rozhodnutf, odhady a stanovilo předpoklady, 
které majl vliv na aplikaci účetních metod a ovlivňuji vykázanou výši aktiv a závazků, výnosů a nákladů. Pfestofe jsou 
tyto odhady založeny na historických a současně známých zku~nostech, internlch výpočtech a r6zných dal~ích 

faktorech, o nichž je vedenf fondu přesvědčeno, že jsou za daných podmlnek pflměfené, mohou se skutečné výsledky 
od těchto odhadO ll~it. 

Aktiva drlená k prodeji 

Dlouhodobá aktiva nebo vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji jsou oceněny v ni!šl z účetnl hodnoty 
a reálné hodnoty snfžené o náklady na prodej. 

Reálná hodnota je stanovena znaleckým posudkem nezávislé externl znalecké společnosti dlsponujfcí nezbytnou 
odbornou zpllsobilostf. Při stanoveni výsledné reálné hodnoty znalec vycházl pfedev~fmr' z od~diskontovaných 
peněžních tokO založených na analýze budouclch peně!nfch pi'ijmů nebo pou!lvá metod_~ ~řl mého po rovnaní. 

Tato dlouhodobá aktiva držená k prodeji (ať uf jednotlivě nebo jako součást vyřazoV'ilf.: skupinyJ_etí~t&u odJ isována. 
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Dlouhodobá aktiva klasifikovaná jako drfená k prodeji a aktiva a závazky zahrnuté ve vyřazované skupině klasifikované 
, jako držené k prodeji mus! být ve výkazu o finanční situaci vykázány na samostatném řádku. 

Nehmotný majetek 

Nehmotný majetek pro provoznf účely 

Dlouhodobý nehmotný majetek pro provozn! účely se vykazuje v pořizovací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek 
fondu tvo~f software (licence na software a náklady na vývoj) a je odepisován rovnoměrně po dobu 2 al6 let podle 
jejich odhadované životnosti. 

Nehmotný majetek pro neprovozní tlčely 

Nabytá nehmotná aktiva pro neprovoznf účely jsou prvotně vykázána v polizovacfch cenách. Po prvotním vykázán( se 
oceňují na reálnou hodnotu stanovenou posudkem znalce, přičemž změny této reálné hodnoty jsou účtovány do 
výsledku hospodafenf. 

Investice do nemovitostl 

Investice do nemovltostf je nemovitost drlená za tlčelem dosaženi přijmu z pronájmu nebo kapitálového zhodnoceni či 
obojfho. Investice do nemovitostr je vykázána jako aktivum pouze když: 

je pravděpodobné, že budoucr ekonomické prfnosy spojené s investl cf do nemovltostl poplynou do Fondu a 
náklady na poffzenr Investice do nemovltostí lze spolehlivě zjistit. 

Investice do nemovitostf se prvotně zaúčtuje v polizovaclch nákladech. Transakční náklady jsou zahrnuté do prvotnfho 
oceněnf. Náklady poffzené investice do nemovltostf zahrnují její kupní cenu a veAeré pflmo přlfaditelné výdaje. Pffmo 
pfiřaditelné výdaje zahrnuji napffklad platby za odborné právnf služby, daně z pfevodu nemovltostl a ostatní 
transakčnf náklady. Náklady na investid do nemovitosti porfzenou vlastni činnost! jsou jejf pofizovacf náklady k datu, 
ke kterému byla stavba dokončena a pflpravena k užlvání, podle zásad definovaných pro pozemky, budovy a zarfzenl. 

Po po~tečnlm zarazen! jsou Investice do nemovltostr oceněny v reálné hodnotě. Zisky a ztráty plynoud ze změn 
reálné hodnoty Investic do nemovltostf jsou vykázány ve výkazu zisku nebo ztráty a ostatnfho tlplného výsledku v 
obdob!, kdy bylo provedeno pfecenění. Fond určl reálnou hodnotu bez odpočltávánl jakýchkoliv transakčních nákladů, 
které mohou vzniknout z důvodu prodeje nebo jiného zpOsobu vyfazenf. 

Pokud Fond zjisti, le reálnou hodnotu investice do nemovltostl nelze spolehlivě určit na kontinuálním základě, ocenf 
Fond Investici do nemovltostr pomoci n-'kladového modelu podle zásad definovaných pro pozemky, budovy a zaffzenl. 

Investice do nemovitostf jsou odtlčtovány pfl vyřazení, nebo když je investice do nemovltostí trvale vyňata z uffvánf a 
nejsou očekávané fádně budoud ekonomické pflnosy. 

Majetkové účasti 

účasti s podstatným vlivem ("pfidružené společnostJH) jsou společnosti, kde nemá fol'\d pravomoc rfdit finančnl a 
provoznl strategii obvykle spojenou s vlastnlctvlm akcií pfedstavujfcfmi vice než polovinu hlasovadch práv. 

Investice do pfldrufených společnost! jsou vykazovány pfi pofízení ve vý~i pofizovatfch nákladO, k rozvahovému dni je 
majetková tlčast do pfldružené společnosti vykázána v reálné hodnotě, pflčemž změny této reálné hodnoty jsou 
účtovány do výsledku hospodafenf v souladu s lAS 39. Akcie této piidružené společnosti nejsou -kotovan a 
obchodované na aktlvnlm trhu. 
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Výnos z investice se vykazuje pouze v rozsahu obdrženého podnu z kumulovaného zisku dané investice. Výnos 
z investic do dceřiné společnosti je vykázán v zisku nebo ztrátě běfného obdobf jako výnos z dividend poté, co vznikne 
právo na výplatu. 

Dlouhodobé pohledávky, obchodní a jiné pohledávky vykazované v krátkodobých aktivech 

V kategorii dlouhodobé pohledávky jsou vykazovány pohledávky čl jejich část s dobou splatnosti delšf nei jeden rok. 

Veškeré pohledávky vzniklé z lnvestičnf činnosti jsou k rozvahovému dni oceňovány v reálné hodnotě, pfičemf změny 
této reálné hodnoty jsou účtovány do výsledku hospodafenl. 

Pohledávky, které nejsou klasifikovány v reálné hodnotě, jsou vždy k datu účetnr závěrky posuzovány za llčelem 
zjl~ěnf, zda existuje objektivnf dOkaz o tom, že došlo ke snffenr jejich hodnoty. 

Od účtová nf 

Finančnf aktiva jsou odúčtována, pokud smluvnr práva k zlskání peněžních toků z těchto aktiv zanikla nebo byla tato 
aktiva pfevedena a současně v~echna rizika a užitky plynoud z jejich vlastnictvf byly také převedeny. Pokud všechna 
rizika a užitky nebyly pfevedeny, testuje fond svou kontrolu nad nimi, aby se ujistila, že pokračujlcí účast plynouc( ze 
zachováni kontroly nebráni od účtováni. 

Peněinf prostředky a peněinf ekvivalenty 

Peněžní prostředky a peněžnf ekvivalenty tvoU hotovost v bance, pokladnf hotovost a krátkodobé vklady s pOvodni 
dobou splatnosti do tff měsfcO. Fond vypracovává výkaz peněfnfch tokO s pouiltfm nepffmé metody. 

Flnanlnr závazky 

Flnančnf závazky fondu z investiční činnosti jsou k rozvahovému dni oceňovány v reálné hodnotě, přičemž změny této 
reálné hodnoty jsou účtovány do výsledku hospodařeni. 

Finančnf závazky, které nejsou klasifikovány v reálné hodnotě, jsou oceňovány v naběhlé hodnotě. 

Kompenzace flnančnrcn nástrojO 

Finančnf aktiva a závazky jsou kompenzovány a jejich čistá hodnota vykázána ve výkazu finanční pozice, pokud je 
kompenzace vykázaných částek právně vymahatelná a fond má v úmyslu provést vyrovnán{ v čisté hodnotě nebo 
současně realizovat aktlwm a vypořádat závazek. 

Snf!enr hodnoty majetku 

U aktiv, která nejsou klasifikována v reálné hodnotě, fond posuzuje vždy ke konel účetnfho obdobf, zda existuje 
jakýkoli náznak, že může dojít ke snrženr hodnoty určitého aktiva. 

Snfienf hodnoty neflnančnfch aktiv 

Účetnf hodnoty neflnančnfch aktiv neklasifikovaných v reálné hodnotě jsou vždy k datu účetnf závěrky prověfovány za 
účelem zjí~těnC, zda existuje náznak snlfenf hodnoty. 

Ztráta se snfženr hodnoty se vykazuje ve vý~l, o niž účetnr hodnota daného aktiva pl-evýšf svoji Zpětně získatelnou 
hodnotu. Zpětně zfskatelná hodnota je reálná hodnota daného aktiva snížená o náklady spojené s jeho prodejem nebo 
jeho hodnoty z uffvánf, je-ll vyšlL Pro účely posouzeni snffenr hodnoty jsou aktiva rozdělena do skupin na nejnlUf 
úroveň, na nfž lze samostatně identifikovat peněfnf toky (penězotvorné jednot~). Aktiva, u :nichl dS~Io ke snfženr 
hodnoty, se testujf z hlediska pffpadného snlfenf hodnoty nebo jeho zru!enr ke každému konel účetního období. 
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Ztráta se snížení hodnoty se zúčtuje do výkazu úplného výsledku pouze v takovém rozsahu, aby ll četní hodnota 
r daného aktiva nepfekročila účetní hodnotu aktiva, která by byla stanovena po odečtu odpisu, pokud by nebyla 

vykázána fádmi ztráta se snížení hodnoty. 

Sniienf hodnoty flnančnrch aktiv 

finanční aktiva, která nejsou klasifikována v reálné hodnotě, jsou vždy k datu účetní závěrky posuzována za účelem 
zjiftěnf, zda existuje objektivní dG kaz o tom, fe do~lo ke snížení jejich hodnoty. 

Ke snížen( hodnoty určitého finančního aktiva nebo skupl~y finančních aktiv a v dOsledku toho ke ztrátě se snfžení 
hodnoty dojde pouze v pffpadě, existuje-ll objektivní dll kaz, fe se snlflla hodnota v dOsledku jedné nebo vEce události, 
k nlmf do~lo po prvotnfm zaúčtování daného aktiva (,.událost vedoucí ke ztrátě") a že událost (nebo události) vedoud 
ke ztrátě má dopad na odhadované budoucí peněžnf toky z daného finančnlhu aktiva nebo skupiny finančních aktiv, 
které lze spolehlivě odhadnout. Hlavnfml ukazateli snlfenr hodnoty jsou významné finanční obtfle daného dlulnlka, 
pravděpodobnost, fe dlufník ohlásl úpadek, neplní. 

Ztráty se sníženi hodnoty se zaúčtujf do výsledku hospodafení a zohlední se na účtu opravných položek. 

DanzpHjmů 

Daň z pffjmll se skládá ze splatné a odlolené daně. Daň z pfijmO se vykazuje v zisku nebo ztrátě běfného období. 

Splatná daň je očekávaný daňový závazek ze zdanitelných pfflmů za daný rok, který je vypočten v souladu s českou 
daňovou legislativou za použití uzákoněných daňových sazeb ke konclllčetnfho období, a v!echny llpravy splatné daně 
týkajíc! se pfedchozích let. 

Odložená daň je vypočtena s poulltím závazkové metody uplatněné na vlechny pfechodné rozdíly mezi daňovou 
základnou aktiv a závazkQ a jejich účetními hodnotami. 

Odlofený daňový závazek se vykazuje u wech zdanitelných přechodných rozdOQ. Odložená daňová pohledávka se 
vykazuje u v~ech přechodných rozdOů v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že v pfíštfch obdobích bude k dispozici 
zdanitelný zisk, proti němuž lze uplatnit tyto přechodné rozdOy. 

Pro výpočet odložených daňových pohledávek a závazků jsou použity pfedpokládané daňové sa1.by platné v obdobích 
vyrovnán( pohledávky nebo závazku, na základě daňových sazeb, které byly uzákoněny ke konci llčetnlho obdob!. 

Daňové pohledávky a závazky se započltávajf, umožňuje-li zápočet zákon, a pokud se vztahuji k témul finančnfmu 
ufadu. 

Základnf kapitál 

Základní kapitál je tvořen kmenovými akdemi. Vyplacen( dividend je vykázáno proti vlastnímu kapitálu v době, kdy je 
schváleno akdonáfi fondu. 

Výnosy a náklady 

Výnosy jsou zvýlenfm ekonomického prospěchu, k němu! do~lo za účetní období. Výnosy se vykazuj! v prfpadě, fe je 
pravděpodobné, že pfinesou ekonomický prospěch fondu, a lze je spolehlivě ocenit. 

Náklady jsou snl!enfm ekonomického prospěchu, k němu! do§lo za účetnr obdob I. 

Provozní náklady jsou náklady za slulby a provoz investic do nemovltostí, včetně daně z nemovitostf a nákladO na 
energie a slufby, které jsou přeúčtovávány nájemcllm. 
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y 
Výpůjčnl náklady 

Výplljční náklady pflmo pflfaditelné poffzenf, výstavbě nebo výrobě zpllsobilého aktiva, co! jsou aktiva, což jsou 

aktiva, která nezbytně vy!adujf značné časové obdobf k tomu, aby se stala zpOsobllýml pro jejich zamýšlené pouliti 
nebo prodej, jsou zahrnuty do pofizovacfch nákladu takových aktiv, dokud pffsiu~ná aktiva nejsou z podstatné části 

připravena pro jejich zamýšlené pouliti nebo prodej. Přfpadný výnos realizovaný z dočasné investice vypůjčených si 

prostfedkO je odečten od výpůjčnfch nákladO určených k aktivaci. 
V rozhodném obdobf ani v obdobf předchozfm nebyly ve Fondu aktivovány !ádné výpOjčnf náklady. 

Informace o segmentech 

Standard IFRS 8 vyžaduje identifikad provozních segmentO na základě rozděleni internfch výkazů, které jsou 
pravidelně vyhodnocovány subjektem s rozhodovacf pravomocí za účelem alokace zdrojů a posouzeni jejich výkonu. 
V souladu s IFRS 8 fond identifikoval dva provoznf segmenty, a to pronájem investic do nemovltostí a prodeje majetku 
drlených k prodeji. 

Klasifikace fondu jako lnvestlčnf jednotky 

Subjekty, které splňuji definici investičnl jednotky v rámci iFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, jsou povinny ocenit 

svoJe dceriné společnosti reálnou hodnotu, nikoli tyto dcery do účetní závěrky konsolidovat. Kritéria, která definuji 
lnvestičnf účetnl jednotku, jsou následuj Id. lnvestičnf jednotka Je účetnf jednotka, která: 

• zfskává flnančnf prostfedky od investorů za účelem poskytováni slufeb správy investic těmto lnvestonlm, 

• se svým Investorům zavá!e, ze jejfm obchodnlm cnem je Investovat prostředky výhradně za účelem zfskávánl 

výnosů z kapitálového zhodnocení, výnosO z investic nebo obojího, a 

• oceňuje a vyhodnocuje výkonnost ~ech svých Investic na základě reálné hodnoty. 

Své majetkové účasti proto nekonsoliduje, ale vykazuje v reálných hodnotách. 

Fond je nástrojem kolektivního Investováni a představuje jednu z forem nep~fmého Investováni kapitálu, kdy investoři 

vkládajl své volné peněfnl prostredky do profesionálně spravovaného fondu za účelem dosaženi zisku na základě 

principu diverzifikace rizika. Přitom sami jednotlivý investofl o konkrétních lnvesticfch Fondu nerozhoduji. Fond nenf 

oprávněn k jiné než investičnf činnosti a v rámci investifnl politiky se zavázal investovat pouze do aktiv zptjsobilých 
pflná~et bud' dlouhodobý výnos, nebo zisk z prodeje. Fond je prostfednictv(m exit strategii Uzen tak, aby tento profit 

investorů byl maximalizován zejména prodejem nemovltostf v lnvestičnfm horizontu uvedeném ve statutu Fondu. 
Fond je rovně! ze zákona povinen svOj majetek a závazky oceňovat reálnou hodnotou. 

Vzhledem k tomu, fe Fond splňuje výše uvedená kritéria pro klasifikaci jako investiční účetnf jednotka, je vyňat z 
konsolidačního po!adavku podle čl. iFRS 10. Tento závěr bude každoročně přehodnocován, pokud se zrněni některá z 
těchto kritérif nebo charakteristik. 

Exlt strategie 

Obchodnf podfly na cnových společnostech byly nabývány za účelem dlouhodobé drtby. Nemovité aktiva vlastněné 

pfímo fondem, přlpadně nabývanými obchodními společnostmi generuji finančnl prosti'edky skrze investičnl aktivitu 

společnosti, které po započteni provozních nákladO na chod, financování a ostatních/provoznlch nákladů spojených s 
obsluhou majetkové struktury společnosti pfedstavujfcf v dlouhodobém měřítku výnosové aktivum. 

Výnosnost aktiva Je posuzována v horizontu 5 a vice let s ohledem na výnosnost podkladového aktiva a či tého 

obchodnlho jměnl obchod nich společnosti. V pflpadě finanční výhodnosti dosalltelné ,..market prlce" je cnem akti m 
prodat za ne]lep§fch obchod nich podmfnek, čl v pflpadě poklesu finančnf výkonosti aktiva n10že být a~lv.u~-prodál')o 

(!) <- ,, \""tl' \l 
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pro zamezen( dal~fho poklesu jeho hodnoty v souladu s dodrženlm odborné péče obhospodařovatele a zájmu 
, lnvestorO Investiční jednotky. 

V souvislosti s vývojem realitnfho trhu, všechny nemovitostnf aktiva držené v majetku fondu vykazuj{ dlouhodobě tržnl 
hodnotu vy§ší než pofizovad. Obchodnfm záměrem fondu je tyto nemovitosti držet případně provádět technické 
zhodnoceni prostfednlctvrm rekonstrukce, čl realizovat výnosy z nájmO. Dále realizovat prodeje výnosových investic 
zájemcOm za cenu převyšující hodnotu NPV (net present value) a zfskané prostředky investovat do v budoucnu 
pořizovaného investlčniho majetku. 

V rámci optimalizace administrativních nákladO vynaložených na udržení a správu fondové struktury, a také 
v souvislosti s vývojem leglslativnlch změn v oblasti fondové regulace je záměrem společnosti v horizontu několika 
měsfcO po rozvahovém dni vystoupit z fondové regulace. Záměr předcházf a je koordinovaný současně s procesem 
vyřazeni Investičních akcii z regulovaného trhu. 

4. DOPAD NOVEL A INTERPRETAd IFRS NA INDIVIDUALNf FINAN(Nf WKAZV FONDU 

Závazné novely a Interpretace IFRS, Nová a novelizovaná účetnf pravidla IFRS, která byla vydána, ale nejsou doposud 
účinná a nebyla Fondem použita 
Úpravy IFRS přijaté pro pouliti v EU, které jsou závazně účinné od 1.1.2018 

Následujfd úpravy IFRS, které jsou přijaté pro pouliti v EU, se staly závazně účinnými v běžném obdob!. Obecně 
všechny tyto úpravy IFRS vyžaduji plně retrospektlvnl poufltf (tj. srovnávacf hodnoty musl bjt reklasifikovány), jen 
některé z nich vyžaduj( použiti prospektlvnl. 

Tržby (IFRS 15) 
Finančnl Instrumenty (IFRS 9) 

Klasifikace a oceněni platebnfc:h transakc:f na základě akci( (IFRS 2) 

Uplatňováni IFRS 9 Finanční nástroje s pojistnými smlouvami IFRS 4 (IFRS 4) 

Pfevody lnvestlčniho majetku (lAS 40) 

Roční zdokonalen( IFRS pro obdob i 2014-2016 (IFRS 1 a lAS 28) 

IFRIC 22 transakce v cl zl měně a zálohové platby 

Úpravy IFRS pfljaté pro poulitC v EU, které jsou závazně úflnné od 1.1.2019 
IFRS 16 leasing 
IFRIC 23 nejistota ohledně zacházenf s daněmi z pffjmtl 
Pi'edplatné se zápornou kompenzacr (IFRS 9) 
dlouhodobé podfiy v přidružených společnostech a společných podnicích (lAS 26) 

změna, zkrácen{ nebo vypořádáni projekt{! (lAS 19) 
Roční zdokonalen( IFRS pro období 2015-2017- rOzné standardy 

Nové a novelizované IFRS přijaté pro pouliti v EU, které nejsou závazně účinné pro rok končfd 31. prosince 2018, ale 
mohou být poulfty dffve 

IFRS 16 leasing 
IFRIC 23 nejistota ohledně zacházení s daněmi z příjmli 
Pfedplatné se zápornou kompenzacr (IFRS 9) 
dlouhodobé podRy v přidružených společnostech a společných podnlclch (lAS 26) 
změna, zkráceni nebo vypořádáni projektů (lAS 19) 
Ročnr zdokonaleni IFRS pro období 2015-2017- rOzné standardy 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financl odložilo účinnost standardu IFRS 9 pro lnvestienr společnosti a lnvesttčnl 
fondy s třiletým přechodným obdobfm, Fond prozatfm neře§l možný dopad tohoto standardu do budoucích účetnfch 
závěrek. 
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, Tyto standardy neměly ve sledovaném období žádný dopad na účetnf závěrku Fondu. 

S. DOPAD ZMfN PIECHODU NA IFRS 

Fond sestavil zahajovací rozvahu podle IFRS k 1.1.2017. 

V souladu s § 196 Zákona č. 240/2013 Sb. O investlčnfch společnostech a lnvestičnfch fondech, ve zněnf pozdějifch 
předpisli, vykazuje fond majetek a dluhy z investlčnf činnosti oceněné reálnou hodnotou podle mezinárodních 
účetnfch standardi:l. 

V účetnf závěrce k 31.12.2016 zpracované podle národnfch účetnfch pfedpisli je majetek uveden v pofizovadch 
cenách. Pfecenění provedeno po účinnosti akvizice a bylo zahrnuto v datech k 31.12.2017. 

Dlouhodobý hmotný majetek využívaný pro investiční činnost (držený za účelem pronájmu nebo zvyšování hodnoty) je 
vykázán v položce majetek držený k prodeji a lnvestičnf majetek. 

Oceňovacf rozdRy z pfeceněnf majetku a dluhli z investlčnf činnosti účtované podle IFRS do hospodářského výsledku 
byly v zahajovací rozvaze pfevedeny z kapitálových fond li do nerozděleného zisku minulých účetních období. Objem 
vlastnfho kapitálu se přechodem na IFRS nezměnil. 

Úbytky oceňovacfch rozdflu z přeceněni majetku a dluh ll z Investiční činnosti při změně stavu tohoto majetku během 
účetnfho obdobf vstoupily do hospodáfského výsledku daného účetnfho obdobf. 

6. vfKAZ O FINANČNf POZICI 

6.1 JNVESTIČNf MAJETEK 

Investiční majetek byl k 31.12.2018 pfeceněn modelem oceněni reálné hodnoty na základě posudku :malce 
k 31.12.2018. 
Fond majetek držf za účelem dlouhodobého pronájmu. Také pod investičním majetkem je evidován majetek v pfípravě 
na dlouhodobý pronájem (běžf rekonstrukce). Jakmile se zfská prohlášení vlastníka a dojde k rozděleni domO na bytové 
jednotky je majetek reklasifikovan jako držený k prodeji a je zahájen jeho okamžitý prodej a nabfzenf zákaznfkllm. 
V roce 2018 bylo získáno prohlášení vlastnfka na dllm, který do Fondu nafúzovál - na Švlhance, došlo k jeho 
reklasifikaci a postupnému prodeji bytových jednotek. 
v prO běhu roku došlo k prodeji investičního majetku v celkové hodnotě 7 802 tis. Kč. 

tis. Kč 2018 

PZ 7348 

Pffr~stky- akvizice 390597 

Úbytky -7348 

Pllnlstky 2469 

Reklasifikace majetku Jako majetek drfený k prodeji -189462 --/ 
\, > 

Dopad změn re~lné hodnoty 15636 

Dopad změn směnných kurzO ....,..,..." 
.. 'v 

2017 

19751 

-12 723 

320 

KZ 219 240 7. 348 

Ve výsledovce jsou nájmy z investic do nemovitosti vykázány v rámci trfeb z poskytovaných sluleb a náklady na rábku 
náklady spojené s nájmem. I 
Závazky z titulu opravy nebo rekonstrukce tohoto majetku nese majitel stavby. o~ o:s''-- '-· / 

/ 
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, PENHN( PROSTAEDKY A EICVIVALENTY 

Fond má peněžnf prostfedky vedené na běžných účtech v UniCredit Bank a WSB. 

6.3 MAJETEK DRŽENj K PRODEJI 

Na majetku drženém k prodeji jsou evidovány byty v celkové reálné hodnotě pfeceněné k 31.12.2018 na základě 
posudku znalce na hodnotu 172 700 tis. Kč. K bytům byl k 31.12.2018 vytvofen impairment v celkové hodnotě ~6 127 
tis. Kč. 

V rámd fúzl k 1.1.2018 nepfišel na Fond žádný dlouhodobý majetek držený k prodeji ale v prQběhu roku, bylo zrskáno 
prohlášen( vlastnfka k projektu na Švihance, kde se teď byty prodávajf. 

tls.Ki! 

PZ 

Pffnlstky- akvizice 

Úbytky 

Pflnlstky 

Reklaslflkace majetku jako majetek drfen~ k prodeji z majetku 

Dopad změn reálné hodnoty 

Dopad změn směnn~ch kurzll 

Zěstatek 

6.4 OBCHODN( A JINt POHLEDÁVKY 

2011 

62034 

·124649 

189462 

39726 

166573 

2017 

134978 

-74813 

1869 

62034 

celková výše pohledávek z obchodnfch vztahů k 31.12.2018 byla netto 1182 tis. Kč. 

Pohledávky z obchodnfch vztahO po lhlltě splatnosti jsou evidovány ve výši 1 975 tis. Kč, k těmto pohledávkám byla 
tvofena opravná pololka ve výši 1 626 tis. Kč. 

Ostatnr pohledávky jsou v celkově hodnotě 12 068 tis. Kč, jsou to pohledávky z titulu prodeje bytu v hodnotě 9 690 tis. 
Kč a ostatnr pohledávky z titulu vyúčtováni nájemnfků. 

6.5 PťuČKY A LJV~RY SPŘfzN~NfM STRANÁM 

Protlstrana 

(v tis. Kl) 

Záplijčlca Dolfln Real Estate,s.r.o. • 

Záplijčka Delfín AM, s. r.o. * 

Hodnota pohlecMvek 
ve slcuplni 

k 31.12.2018 

6984 

10 

• Jedná se o nezajBtěné ťiroěené plljčky se splatnosti 31.12.2020. 
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Wnosové llraky 
k3L12.2011 

69 

Komentáf (núev 
smlouvy) 

Smlouva o zápťljčce 

PrapoJenf 

Ma jet kov~ 

Smlouva o zápťljčce_..-..Majetkové 



, Protlstrana Hodnota pohledávek ve Wnosow úroky Komenblf (núev 
PropoJenf 

(v tis. K~ slwplni k 31.12.2017 k 31.12.2017 smlouvyt 

ZápOjčka Delfín Real Estate,s.r.o. 6915 24 Smlouva o zápOjčce Majetkové 

Záplljčka Na Švlhance 2 227 10 Smlouva o zápOjčce Majetkové 

Protlstrana Hodnota úvaziW ve Nákladové úroky Komenbif (nézev 
Propojeni 

(v tis. K~) skuplnf k 31.12.2018 k 31.12.2018 smlouvy) 

.zápOjčka Dolfln Real Estate,s.r.o. • 
85094 802 Smlouva o zápCijčce Majetkové 

•pňjčky byly postoupeny na fond v rámci akvizice k 1.1.2018 a jsou splatné k 31.12.2020 a nejsou zaJlhěné. 

6.6 ODLOŽENÁ DA~ 

Vykázanr odloženého daňového závazku 

Pohledávky Uvazky Ro.zdO 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Dlouhodobý hmotný majetek 33504 1307 -21197 -1307 

Ostatnl 

Odlolený daňový úvazek 33504 1307 ·32197 -1307 

v souladu s účetnfmi postupy uvedenými byly pro výpočet odlolené daně použity daňové sazby platné pro obdobr, ve 
kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny 19 %. 

V roce 2017 byla použitá daňová sazba 5% z tohoto d6vodu došlo k nárOstu mezl 2017 a 2018. 

6.7 OBCHODN[ A JINt ZÁVAZKY 

Celková vý~e závazk6 z obchodních vztahO k 31.12.2018 byla 1409 tis. Kč, z toho po splatnost198 tis. Kč. A dalšf část ve 
výši 1 004 tis. Kč jsou úlohy přijaté na vyúčtováni služeb pronajfmaných bytových jednotek, 1 840 tis. Kč jsou dohady 
na vyúčtování a úroky z úv~rů. 
Daňové závazky v hodnotě 1 037 tis. Kč jsou závazky z titulu DPPO. 

6.S BANKOVN( (JV~RY 

v tis. Kf 31.12.2018 31.12.2017 

Banka Typ smlouvy ZaJIItinf 

Smlouva o úvěru 
VIz dole. 47580 

056734-002 \1~~~ 
Smlowa o úvěru 

Viz dole 24500 
056734-003 "0~'<.- \ 

Smlouva o óvěru ('~' lJ.'-' \ 

VIz dole 31150 ,,rY') 056734..()01 
,.~~ -> ··,""" ~ ,, 

r oo '-· 
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Waldvlertler Sparkasse Bank AG 

Waldviertler Sparkasse Bank AG 

Waldvlertler Sparkasse Bank AG 
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Waldvlertler Sparkasse Bank AG 
Smlouva o úvěru 

060428-001 
VIz dole 34000 

Celkem 137 230 

Na Fond pfešel dlouhodobý bankovnf úvěr č. 056734-002 vedený u Waldvlertler Sparkasse Bank AG v celkové ~I 
47 600 tis. Kč. Konečný termín splatnosti úvěru 31. OS. 2020. ZOstatek k 31.12.2018 činí 47 580 tis. Kě 
Úvěr 056734-()()2 je zajištěn následovně: 

• Blankosměnka vlastni, splatná u Sparkasse, Zástavnf právo ve prospěch banky k nemovltostem č. pozemku 
1003, stavba Staré Brno č. p. 433k budoucím pohledávkám vyplývajíclc:h z kupnfch smluv vztahujfcích se k 
nebytovým prostorám I bytovým jednotkám vzniklých v uvedené stavbě 

• vinkulace pojistného plnění z pojištěni staveb, které jsou pfedmětem zaji§těnl. 

• zástavní právo k poctnu v obchodní korporaci 

• zástavní právo k pohledávce z blokovanému clčtu 9800000720/7940 

Na Fond pfešel dlouhodobý bankovnf úvěr č. 056734..()03 vedený u Waldvlertler Sparkasse Bank AG v celkové výši 24 
500 tis. Kč. Konečný termfn splatnosti úvěru 31. 07. 2021. Zůstatek k 31.12.2018 člnf 24 500 tis. Kč. 

úvěr 056734-Q03 je zajištěn následovně: 

• Blankosměnka vlastní, splatná u Sparkasse, Zástavní právo ve prospěch banky 

• Zástavnf právo ve prospěch banky k nemovitostem č. pozemku 1410/1, stavba Veveří č. p. 570 

• k budoucím pohledávkám vypl~jfcích z kupních smluv vztahujícfch se k nebytovým prostorám 1 bytovým 
jednotkám vzniklých v uvedené stavbě. 

• zástavnr právo k podRu v obchodnf korporaci 

• zástavní právo k pohledávce z blokovanému účtu 9800000720/7940 

• ústavní právo k pohledávce z blokovanému účtu 800001546/7940 

Na Fond pfešel krátkodobý bankovní úvěr l:. 056734-001 vedený u Waldvlertler Sparkasse Bank AG v celkové výši 31 
150 tis. Kč. Konečný termín splatnosti úvěru 29.11.2019. Z6statek k 31.12.2018 činí 31150 tls.Kč. 
úvěr 056734-Q01 je zaj&ěn následovně: 

• Blankosměnka vlastni, splatná u Sparkasse, Zástavní právo ve prospěch banky 

• zástavní právo ve prospěch banky k nemovitostem č. pozemku 1481, stavba Veverr č. p. 549 

• vinkulace pojistného plněni z poji!tění staveb, které jsou pfedmětem zajlftinf. 

• k budoudm pohledávkám vyplývajíclch z kupnfch smluv vztahujících se k nebytovým prostorám 1 bytovým 
jednotkám vzniklých v uvedené stavbě. 

• zástavnf právo k podOu v obchodnf korporacl 

• zástavní právo k pohledávce z blokovanému účtu 9800000720/7940 

Na Fond pfe~ krátkodobý bankovní úvěr č. 060428-001 vedený u Waldvtertler Sparkasse Bank AG v celkové vý!l 34 
000 tis. Kč. Konečný termln splatnosti úvěru 31.07.2021. Zůstatek k 31.12.2018 činí 34 000 tis. Kč. 

Úvěr 056734-()()1 je zajištěn následovně: 

• Blankosměnka vlastni, splatná u Sparkasse, Zástavnf právo ve prospěch banky 

• zástavnr právo ve prospěch banky k nemovltostem č. pozemku 486, stavba Žižkov č. p. 290 
• vinkulace pojistného plnění z po]i!těnf staveb, které jsou pfedmětem zajl§těnf. 

... -
I''''Jit, ,_,/" 

• k budoucím pohledávkám vyplývajfdch z kupnJch smluv vztahujídch se k nebytový_., prostorám bytovým 
jednotkám vzniklých v uvedené stavbě. 

• zástavnr právo k podRu v obchodnr korporaci J 
';,/ 
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• zástavní právo k pohledávce z blokovanému účtu 8800001702/7940 

úroky z bankovních úvěrů činí v roce 2018 6 675 tis. Kč a jsou vykázány ve výkazu o úplném výsledku v rámci 
úrokových nákladů. 

6.9 ZÁVAZEK Z TITULU BUDOUd EMISE 

K 31.12.2018 eviduje fond závazek z titulu budoucl emise akcii, který vznikl na základě akvizice k 1.1.2018 v hodnotě 
75 492 tis. Kč. K emisi akcii zatfm nedošlo. 

6.10 VLASTNf KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastnfho kapitálu je uveden v úvodnl části účetnf závěrky. 

Základnl kapitál je splacen v plné výši, tvoři ho 20 kusO kmenových akcií zaknihovaných na majitele o nominální 
hodnotě 100 000,- Kč. Tyto zakladatelské akcie nejsou pfijaty k obchodováni na evropském regulovaném trhu ani na 
jiném vefejném trhu. 

Zbylý základní (fondový) kapitál ve výši 78 800 tis. Kč je rozvržen na 81 112 kustl zaknihovaných investičnlch kusových 
akclf ve formě na jméno, ISIN CZ0008042330. Investiční akcie jsou vefejně obchodovatelné na regulovaném trhu Burzy 
cenných papfrO Praha, a.s. 

Fond nevyplatil v roce 2018 ani v letech pfedcházejfcfch podfly na zisku. 

V pfCpadě, že dojde ke změně Statutu spočívající v zásadnl změně investlčnl strategie Fondu, má investor, který s 
uvedenou změnou nesouhlasil, možnost požádat do 30 dnů od této změny o odkup Investičních akcii. Fond je povinen 
od tohoto vlastníka investičnl akcie odkoupit za podmfnek platných pfed pfislušnou změnou Statutu. Toto je 
potenciální podrozvahový závazek fondu vůčllnvestorOm. V roce 2018 k takovému odkupu nedošlo. 

7. viKAZ O ÚPLN~M viSLEDKU 

7.1 TRŽBY SPOJENt S NÁJMEM 

Fond měl jak v tomto, tak v pfedchozích obdobrch výnosy pouze z tuzemska z titulu nájmu prostor. 

Z pronájmu prostor plynou Fondu v následujldch letech závazky ve výši: 

Trlby spoJené s náJmem do1roka do S let nad Slet 

Nájemné budova 1 901 157 

Nájemné budova 2 1002 696 

Nájemné budova 3 832 1053 245 

Nájemné budova 4 1085 947 

Celkem 3821 2859 245 

Některé smlouvy jsou uzavfené na dobu neurčitou ale s výpovědní dobou 3 měsfce, takové smlouvy jsou zahrnuté do 
I 

kategorie smlouvy do S let. 
I - (V'(, \ 
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, SPRÁVNf NÁKLADY 

Správní náklady jsou náklady na slulby spojené s provozem fondu jako jsou náklady na administraci, náklady na 
depozitář, právnf a notáfské služby, účetn( služby, správa majetku. 

k3112.2018 k 31.12.2017 

Energie 175 83 

Administrace 485 548 

Výkon funkce jednatele 180 150 

Ekonomické poradenstvr 2237 648 

Depozltlíf 300 155 

Audit 14 53 

Ostatnf 360 1972 

Celkem 3781 3609 

v ostatníth nákladec::h roku 2017 jsou vy~zány i náklady na spotfebu materiálu pro byty v hodnotě 654 tis. Kě, které 
k 31.12.2018 jsou vykázány na samostatném řádku náklady spojené s nájmem. 

7.a PRODEJ INVESTIČNfHO MAJETKU 

V roce 2018 prodal fond investičn( majetek se ziskem 102 tis. l<č. v roce 2018 je ve ~kazu o úplném ~sledku tento 
prodej zaznamenán na fáddch trlby z prodeje majetku a náklady na prodaný majetek. V roce 2017 byl tento prodej ve 
výkazu o úplném výsledku vykázán kumulovaně na řádku trlby z prodeje majetku. 

7.4 ZISK Z PRODEJE MAJETKU DRŽEN~HO K PRODEJI 

Z prodeje majetku drženého k prodeji inkasoval fond zisky: 

Tržby z prodeje výrobkll I zbožl 

Změna staw nedokončené Y9roby a llifobkO 

Zisk z prodeje 

Náklady na prodej 

Celkem zisk z prodeje 

k31.12.2018 

166774 

-124 649 

42125 

-2854 

19271 

Náklady na prodej jsou ve výkazu o úplném výsledku vy~zány v rámci ostatnrch nákladO. 

7.5 FINANČN( WNOSY A NÁKlADY 

Flnančnr náklady tvoff pfljaté úroky z titulu půjček a bankovní poplatky. 

7.6 DAfíl Z PArJMŮ VYKÁZANÁ VE WSLEDKU HOSPODAfi.EN[ 

k31.U.2017 

11952 

o 
11952 

-440 

11512 

v roce 2018 je pro fond platné da"ová sazba 5 % vzhledem k plánovanému exitu Fondu pro odloženou daň byla\ 
~~~~n~~~ 1 

\ ~ r),. ~e_,) 
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Efektivní daňová sazba společnosti (efektivní daňová sazba =daň z přfjm6/výsledek hospodaření před zdaněnlm * 100} 
J je ve vý~i 4,6 %. 

8. PODMfNfNÁ AKTIVA A ZÁVAZKY 

Fondu není známa existence podmíněných aktiv k 31.12.2018 s výjimkou případného plněni z pojistných smluv 
nemovitého majetku a závazkll popsaných v této přfloze. 

Fond neeviduje žádné jiné podmíněné závazky s výjimkou uvedených. Vll či fondu nenf veden fádný soudnf spor, jehož 
výsledek by mohl významně ovlivnit IJdaje llčetní závěrky a společnosti nenf známo, že by takovýto spor mohl být vllči 
společnosti zahájen. 

9. SPitfzNfNt STRANY 

za spřfzněné strany se považujf členové pfedstavenstva, výkonného vedeni, akdonáři fondu a společnosti, v nichž tyto 
strany mají ovládajíc! nebo podstatný vliv nebo které jsou jejich společnými podniky. 

9.1 CELKOVt PRODEJE SPiUzNfNÝM STRANÁM A NÁKUPY OD SPiUzNI!NÝCH STRAN ZA OBDOB( OD 1.1.2018 DO 

31.12.2018 

Nebyly sjednány. 

9.2 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VŮČI SPIUZNENÝM STRANÁM K 31.12.2018 

Uvedeno v bodě 6.5 obchodní a jiné pohledávky. 

9.3 FINANČNf PLNrNr OD A VŮČI SPArzNI!NÝM STRANÁM 

K 31.12.2018 fond nepfljal žádné plljčky ve skupině. 

9.4 ODMI!NY ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČ( RADY A VEDENr FONDU 

K 31.12.2018 nebyly poskytnuté žádné odměny. 

10. NEPŘETRŽITf TRVÁNr 

Účetnf závěrka byla sestavena na základě předpokladu nepřetržitého trvání. 

11. vfzNAMN~ UDÁLOsn PO SKONČENf OBDOBr 

Vedeni fondu sl nenl vědomo jakýchkoli významných skutečnosti, které se staly po datu účetnr závěrky a které by měly 
významný vliv na IJčetnf výkazy k 31. prosinci 2018. 
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V Praze dne 29. 4. 2019 , 
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Dolftnij Second Fund, lnvestil!nf fond 
s pr ě nfm dkladnfm kapltjlern, a.s. 

AMISTA est1 r společnost, a.s., stltutiimr fedltel 
Ing. 'f · , povlfený zmocněnec 



r Finanční výkazy neinvestiční a investiční části 

fondu 

Finanční výkazy neinvestiční části fondu 

VÝKAZ O FINANfNf SITUACI K 31. 12. 2018 

tis. U 

Dlouhodoblt aktiva 

Pohledávky z obchod nich vztahů a ostatnl aktiva 

K.-.tkodoW aktiva 

Peněfnr prosti'edky a peněžnl ekvivalenty 

Aktiva celkem 

tis. Ia 

Základnr kapitál 

Výsledek hospodafenf běfného obdob! 

Nerozdělený zisk nebo neuhrazení ztráta z pl'edchozlch obdobf 

Vlastni kap~UI celkem 

Obchodnl a Jiné závazky 

Vlastni kaplbil a úvazky celkem 

31.12.2018 

356 

356 

1681 

1681 

2037 

31.12.2018 

2000 

o 
26 

2026 

11 

1037 

31.U.2017 

356 

356 

1681 

1681 

2037 

31.12.2017 

2000 

64 

-38 

2026 

11 

2037 

VÝKAZ O ÚPLNtM vfSLEDKU HOSPODAAENf ZA OBDOBf OD Ol. 01. 2018 DO 31. U. 2018 

tls.Kf 

Sprivnl náklady 

flstt provoznl výsledek hospodatenl 

Ostatnf provoznl náklady 

Provoznl výsledek hospodafenl 

Flnančnl náklady/výnosy 

Flnanfnl výsledek hospodafenl 

Zlsk/z.tráta z polcrai!ujld flnnostl pfec:l zdaněnlm 

Zisk z pokratujlc:l flnnostl po zdaněni 

Celkovi 6plnj výsledek hospoclatenl 

Od 1. 1. do Jl. u. 2018 Od 1. 1. do 31. U. 2017 

-149 

-149 
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Finanční výkazy investiční části fondu 

VÝKAZ O FINANČNf SITUACI K 31. 12. 2018 

tis. Kl 

Dlouhodobá aktiva 

lnvestlčnl majetek 

Podlly v ovládaných osobách 

Kr.itkodobé aktiva 

Majetek určený k prodeji 

Daňovt!l pohledévky 

Pohledávky z obchodnlch vztahQ a ostatní aktiva 

Peněžnl prostředky a penělni ekvivalenty 

Aktiva celkem 

tis. !a 

Ukladnf kapitál 

Výsledek hospodafenf běžného obdobf 

Kapitálové fondy 

Nerozdělen9 zisk nebo neuhrazen~ ztráta z pfedchozích období 

Vlastni kapiUI celkem 

Dlouhodobé půjčky a úvěry 

Úvěry Y9půjčky spffzněné strany 

Odložený daňov9 ~vazek 

Dlouhodobé závazky 

Bankovnr úvěry 

Daňové závazky 

Rezervy 

Závazky z obchodnfch vztahů a ostatnf pasiva 

Závazky z titulu budoud emise 

Krétkodobé úvazky 

flsté aktiva pfipadajfd k lnvestlmfm akclrm 

Vlastnr kapitál a úvazky celkem 

68 

Pozn6mka 31.U.2018 

219240 

219240 

o 
301799 

166573 

o 
20223 

115003 

SZ10J9 

!11. 12. 2018 

o 
55147 

76913 

52298 

184358 

106080 

85094 

33504 

224678 

31150 

1037 

o 

4324 

75492 

112003 

186!84 .----
/ 

5~1039 

31.12.2.017 

41018 

7348 

33670 

96080 

62034 

o 
15768 

18278 

1!7098 

31.U.2017 

o 
-196 

78800 

52494 

1!1091 

o 
o 

1307 

1307 

o 
3837 

o 
856 

o 
4693 

1!1098 

-137 098 

! 
I 
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, WKAZ O ÚPLN~M WSLEDKU HOSPODAŘEN( 

ZA OBDOBr OD 01. 01. 2018 DO 31. 12. 2018 

tis. ~Cf 

Trfby spojene s nájmem 

Trlby z prodeje výrobkO I zbo!l 

Triby z prodeje majetku 

Ostatnr výnosy 

Náklady na prodaný majetek 

Správnl náklady 

Náklady spojené s nájmem 

Změna stavu nedokončeni výroby a výrobkll 

Opravné polofky k pohledávkám 

Osobnf náklady 

Ostatnl náklady 

Provoznl výsledek hospodafenl 

Ostatnl flnančnl výnosy 

Ostatnl flnanfnl náklady 

úrokové výnosy 

Úrokové náklady 

Flnanbll výsledek hospodafenl 

Daň ze zisku 

Zisk z pokral!uJfd l!lnnostl po zdaninr 

Ostatnf úplný výsledek hospodaření 

Celkový úplný výsledek hospoda lenl 

Za rok od 1. ledna 2018 

Pozn~mka do 31. prosince Z018 

69 

6548 

166774 

7450 

2817 

-7 348 

-3 781 

-754 

-124 649 

-1162 

-440 

-9442 

:1601J 

1 

-279 

90 

·7478 

-7665 

·28 563 

-215 

55 :I&Z 

55147 

Za rok od 1. ledna 2017 do 

31. prosince 2017 

11952 

39276 

27 

-3459 

123 

·100 

-6101 

41718 

12435 

·506 

-1347 

10582 

-1712 

50651 

1869 

52456 
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Zpráva nezávislého auditora 
o auditu účetní závěrky k 31.12.2018 

společností Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O AUDITU ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY 

akcionářům společnosti Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s 

proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 

128 00 Praha 2, IČ 05340578. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Dolfin Real Estate Second Fund, investiční 

fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále také jen Společnost), sestavené na základě 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS ve znění přijatém Evropskou unií ke dni 

31.12.2018, za období od 01.01.2018 do 31. 12. 2018, která se skládá z výkazu o finanční situaci 

k 31. 12. 2018, výkazu o úplném výsledku hospodaření, přehledu o změnách vlastního kapitálu, 

přehledu o změnách čistých aktiv připadajících k investičním akciím a výkazu o peněžních tocích za 

období od 01.01.2018 do 31. 12. 2018 a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných 

účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy 

této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti 

Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

k 31.12.2018 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní 

standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše 

odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 

audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 

auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti 

vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 

poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Hlavní záležitosti auditu 

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní 

závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu 

2 
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účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok 

k těmto záležitostem nevyjadřujeme. 

Společnost investuje zejména do aktiv nemovité povahy, které přináší stabilní výnosy. V účetní 

závěrce je vykázána také držba významných peněžních prostředků formou vkladů u bank na 

požádání a ostatních krátkodobých finančních instrumentů, u nichž je předpoklad, že budou 

v krátkodobém horizontu investovány především do aktiv nemovité povahy za účelem dosahování 

dlouhodobých stabilních výnosů z nájmů. Společnost k 31.12.2018 vykázala v neprovozním 

dlouhodobém hmotném majetku nemovitosti, které k rozvahovému dni činí 41,9% hodnoty 

celkových aktiv a majetek určený k prodeji, který činí 31,8% hodnoty celkových aktiv. Vklady u bank 

a ostatní krátkodobé finanční instrumenty činí 22,3% hodnoty celkových aktiv. Výnosy z pronájmu 

(resp. prodeje) nemovitostí tvoří 98,4 % výnosů společnosti. Společnost se v rámci svých 

podnikatelských aktivit účastnila podnikové kombinace (fúze), ve které byla nástupnickou účetní 

jednotkou s rozhodným dnem 01.01.2018. 

Ověření držby ne movitostí, jejich ocenění, výnosů z jejich držby, prodeje a pronájmu, se staly hlavní 

záležitostí auditu. 

Při ověření jsme se zaměřili na držbu, pořízení, prodej a nájmy nemovitého majetku, a analýzu 

dokumentů souvisejících s těmito transakcemi, vykázání dlouhodobého hmotného nemovitého 

majetku a vykázání majetku určeného k prodeji v účetních knihách a v účetní závěrce a jejich ocenění 

k rozvahovému dni. 

Námi provedené auditorské postupy zahrnovaly mimo jiné spolupráci s naším znalcem, který se 

podílel na vyhodnocení předpokladů a metodiky použité znalcem účetní jednotky při ocenění 

dlouhodobého majetku. V rámci našich testů jsme ověřili, že požitá metodika ocenění je v souladu 

s platnými předpisy a ocenění vyjadřuje reálnou hodnotu vykázaného majetku. 

Informace o dlouhodobém hmotném majetku a výnosů z pronájmu a prodeje nemovitého majetku 

jsou uvedeny ve výkazu o finanční situaci, výkazu o úplném výsledku hospodaření a v článku 6.1., 

7.1, 7.3. a 7.4. přílohy. 

kreston.cz 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 

výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární 

ředitel Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi 

a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 

či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak 

tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní 

informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 

předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
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(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 

činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli 

při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) 

věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost statutárního ředitele, správní rady a výboru pro audit 
Společnosti za účetní závěrku 

Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS ve znění přijatém Evropskou unií a 

za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 

neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 

schopna pokračovat v trvání podniku, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 

záležitosti týkající se trvání podniku a použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní 

závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její 

činnosti, resp. kdy ne má jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá správní rada a výbor pro 

audit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 

náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 

v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 

významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 

a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v 

souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě 

přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 

tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli 
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vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v 

důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 

způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, 

úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 

okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 

systému. 

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 

a informace, které v této souvislosti statutární ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní 

závěrky. 

Posoudit vhodnost použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky 

statutárním ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 

významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 

významně zpochybnit schopnost Společnosti pokračovat v trvání podniku. Jestliže dojdeme 

k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v 

naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 

informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti 

Společnosti pokračovat v trvání podniku vycházejí z důkazních informací, které jsme získali 

do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 

Společnost ztratí schopnost pokračovat v trvání podniku. 

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky včetně přílohy, a dále to, zda 

účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 

zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutárního ředitele, správní radu a výbor pro audit mimo jiné 

o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu 

učinili , včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy 

V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme 

v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních 

standardů pro audit: 

Určení auditora a délka provádění auditu 

Auditorem Společnosti nás dne 29.6.2018 určila valná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti 

jsme nepřetržitě 3 roky. 
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Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit 

Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávě je v souladu s naší dodatečnou 

zprávou pro výbor pro audit Společnosti, kterou jsme dne 29.4.2019 vyhotovili dle článku ll nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 

Poskytování neauditorských služeb 

Prohlašujeme, že jsme Společnosti neposkytli žádné služby uvedené v čl. S odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným 

obchodním společnostem neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny 

v příloze účetní závěrky Společnosti." 

V Brně dne 29. 4. 2019 

Kreston A&CE Audit, s. r. o. 

Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno 

oprávnění KAČR č. 007 

Ing. Leoš Kozo horský, jednatel společnosti 

Odpovědný statutární auditor: 

Ing. Libor Cabicar 

oprávnění KAČR č. 1277 

Přílohy: 

Výroční zpráva obsahující účetní závěrku skládající se z: 

- Výkazu o finanční situaci 

- Výkazu o úplném výsledku hospodaření 

Přílohy 

Výkazu o peněžních tocích 

Přehledu o změnách vlastního kapitálu 

Přehledu o změnách čistých aktiv připadajících k investičním akciím 

I 
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