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1.

Základní údaje o emitentovi a jeho cenných papírech

Obchodní firma:
EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo:
Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000
IČO:
29019087
DIČ:
CZ 29019087
(dále také „Fond“)
Internetová adresa: http://www.amista.cz/povinne-informace/exafin
Telefonní číslo:
+420 226 251 010
(dále také „Fond nebo Emitent“)
Společnost zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním
soudem v Praze, spisová značka oddíl B vložka 15856
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 31. prosince 2009
Právní forma:
akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Předmět podnikání:
činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve
smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech
Zapisovaný základní kapitál:
91.000.000 Kč
Depozitář Fondu:
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se
sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 46.

Cenné papíry
Zakladatelské akcie
Druh: kusové zakladatelské akcie
Forma: na jméno
Podoba: listinné
Počet kusů: 9 100 ks
Investiční akcie
Druh: kusové investiční akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihované
Počet kusů: 3 900 ks
ISIN: CZ0008041605
Název emise: EXAFIN IFPZK

AMISTA investiční společnost, a.s.
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2.

Číselné údaje a informace Emitenta

Cenné papíry Fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu k 11. květnu
2015.
Mezitímní konsolidovaná pololetní účetní závěrka byla sestavena v souladu s IAS 34 Mezitímní
účetní výkaznictví a v jeho návaznosti v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
(IFRS), Mezinárodními účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC a IFRIC) (společně
pouze IFRS) vydanými Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatými Evropskou unií
(EU).
Mezitímní konsolidovaná pololetní účetní závěrka nepodléhá auditu, ani nijak nebyla nezávislým
auditorem přezkoumána. Je sestavena za společnost EXAFIN investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s. a plně ovládané dceřiné společnosti PRELICA CZ s.r.o., Třeboradice
Development, s.r.o, Trigon Hostivař, s.r.o, K-Development, s.r.o. a Censeo, s.r.o. (dále také
„Skupina“.

Srovnávacím obdobím je v případě:
-

Výkazů Rozvahy a Podrozvahových položek konec minulého účetního období, tj.
31. 12. 2015, které bylo auditováno

- Výkazu zisku a ztráty srovnatelné období 6 měsíců počínaje lednem do června
Konsolidovaný výkaz finanční situace
k 30. červnu 2016
(v tis. Kč)

AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Investice do nemovitostí
Pozemky, budovy a zařízení
Nehmotná aktiva
Finanční investice
Poskytnuté úvěry a zápůjčky
Odložená daňová pohledávka
Náklady příštích období a jiná aktiva
Dlouhodobá aktiva celkem
Krátkodobá aktiva
Zásoby
Obchodní a jiné pohledávky

AMISTA investiční společnost, a.s.

30.6.2016

31.12.2015

52 586
207 618
21
0
20 000
0
0
280 225

50 760
146 805
43
0
0
0
0
197 608

0
10 192

0
9 156
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Pohledávka z titulu daně z příjmu
Ostatní finanční aktiva
Náklady příštích období
Peníze a peněžní ekvivalenty

0
0
30
44 783
55 005

0
0
0
51 070
60 226

Aktiva držená k prodeji
Krátkodobá aktiva celkem

0
55 005

0
60 226

335 230

257 834

91 000
-132 453
285 487
1 310
-98 542

91 000
-132 453
150 014
132 953
-96 032

146 802

145 482

0
146 802

0
145 482

50 150
0
0
0
0
50 150

27 852
0
0
1 550
0
29 402

137 743
0
0
0
535
138 278

83 178
0
0
0
547
83 725

Závazky přímo související s aktivy drženými k prodeji
Krátkodobé závazky celkem

0
138 278

0
83 725

Závazky celkem

188 428

113 127

Vlastní kapitál a závazky celkem

335 230

258 609

Aktiva celkem
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové a ostatní fondy
Nerozdělené výsledky
Výsledek hospodaření
Kumulovaný ostatní úplný výsledek
Vlastní kapitál přiřaditelný vlastníkům mateřské
společnosti
Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem
Dlouhodobé závazky
Úvěry a zápůjčky
Emitované dluhopisy
Odložený daňový závazek
Rezervy
Odložené výnosy a ostatní závazky
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky
Obchodní a jiné závazky
Úvěry a zápůjčky
Závazky z dividend
Splatná daň z příjmů
Odložené výnosy

AMISTA investiční společnost, a.s.
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Konsolidovaný výkaz úplného výsledku
za období 01. 01. 2016 - 30. 6. 2016
(v tis. Kč)

Tržby z poskytovaných služeb
Tržby z prodeje výrobků / zboží
Zisk (ztráta) z prodeje investic do nemovitostí a dlouhodobého
majetku
Úrokové výnosy
Ostatní výnosy
Zisk (ztráta) z přecenění majetku
Náklady na prodané zboží
Spotřeba materiálu a nakoupených dodávek
Změna stavu nedokončené výroby a výrobků
Osobní náklady na zaměstnance
Odpisy
Ztráty ze snížení hodnoty aktiv
Tvorba / rozpuštění rezerv
Úrokové náklady
Ostatní náklady
Zisk (ztráta) před zdaněním
Daň ze zisku
Zisk (ztráta) za období
Ostatní úplný výsledek
Kurzové rozdíly z převodu zahraničních jednotek
Přecenění realizovatelných finančních aktiv
Přecenění derivátů v rámci zajištění peněžních toků
Přecenění majetku
Daň ze zisku týkající se složek ostatního úplného výsledku
Ostatní úplný výsledek za období po zdanění
Celkový úplný výsledek za rok

AMISTA investiční společnost, a.s.

Pololetí
končící
30.6.2016

Pololetí končící
30.6.2015

0
0

0
0

3 188
23
47
0
0
-617
0
0
-499
0
3
-643
-195
1 307
2
1 309

64 072
1 577
166
0
0
-603
0
0
-624
0
0
-2 648
-754
61 186
-94
61 092

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1 309

61 092
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Konsolidovaný výkaz
změn vlastního kapitálu
za období 01. 01. 2016 - 30. 6. 2016
(v tis. Kč)

Zůstatek k 1.1.2015
Změny v roce 2015
Emise akcií
Transakční náklady navýšení základního
kapitálu
Příděl do fondů
Přiznané dividendy
Celkový úplný výsledek
Zůstatek k 30. červnu
2015

Kumulovaný
Základní Kapitálové Fondy Nerozdělené ostatní úplný
kapitál
fondy
ze zisku
výsledky
výsledek
130 000
-167 825
0
146 890
-31 597

Vlastní
kapitál
celkem
77 468
0

0
0
0
61 092

61 092
130 000

-167 825

0

207 982

-31 597

138 560

Zůstatek k 1.1.2015
Změny v roce 2015
Emise akcií
Transakční náklady navýšení základního
kapitálu
Příděl do fondů
Přiznané dividendy
Celkový úplný výsledek
Zůstatek k 31. prosinci
2015

130 000

-167 825

0

146 890

-31 597

77 468

130 000

-167 825

0

279 843

-31 597

210 421

Zůstatek k 1.1.2016
Změny v roce 2016
Emise akcií
Transakční náklady navýšení základního
kapitálu
Příděl do fondů
Přiznané dividendy
Celkový úplný výsledek
Zůstatek k 30. červnu
2016

91 000

-132 453

0

282 967

-96 032

145 482

0

0
0
0
132 953

132 953

0

0
0
0
1 309

1 309
91 000

AMISTA investiční společnost, a.s.

-132 453

0

284 276

-96 032

146 791
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Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
za období 01.01.2016 - 30.6.2016
(v tis. Kč)

Přehled o peněžních tocích z provozní činnosti
Výsledek hospodaření před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace:
odpisy
tvorba (rozpuštění) rezerv
ztráta (zisk) z kursových změn
tvorba (rozpuštění) opravných položek
ztráta (zisk) z přecenění investičního majetku
ztráta (zisk) z prodeje investičního majetku
přecenění derivátů
výnosy z dividend a podílů na zisku
úrokové výnosy
úrokové náklady
ostatní nepeněžní úpravy
Úpravy o změny pracovního kapitálu:
snížení (zvýšení) stavu pohledávek z obchodních
vztahů,
jiných pohledávek a časového rozlišení
snížení (zvýšení) stavu zásob
zvýšení (snížení) stavu závazků z obchodních
vztahů,
jiných závazků pasiv a časového rozlišení
zvýšení (snížení) stavu krátkodobého finančního
majetku
Placené daně z příjmu
Peněžní toky z provozní činnosti celkem
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s pořízením finančních investic
Příjmy z prodeje finančních investic
Výdaje spojené s pořízením nehmotného a hmotného
majetku
Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté zápůjčky a úvěry
Přijaté dividendy a podíly na zisku
Přijaté úroky
Peněžní toky z investiční činnosti celkem
Peněžní toky z financování
Příjem z emise akcií

AMISTA investiční společnost, a.s.

Pololetí
končící
30.6.2016

Pololetí
končící
30.6.2015

1 307

61 186

499
-3
0
0
0
-3 188
0
0
-23
643
0
-765

624
0
0
0
0
-64 072
0
0
-1 577
2 648
0
-1 191

-1 066

-10 123

0

0

54 553

-32 428

0
52 722
0
52 722

0
-43 742
0
-43 742

0
0

0
0

-63 116
0
-20 000
0
23
-83 093

14
0
349
0
1 577
1 940

0

0
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Další vklady peněžních prostředků a ekvivalentů společníků a
akcionářů
Ostatní příjmy a výdaje na vrub vlastního kapitálu
Vyplacené podíly na zisku, dividendy
Emise (nákup) vlastních dluhopisů
Přijaté zápůjčky a úvěry
Placené úroky
Platba závazku z leasingu
Peněžní toky z financování celkem

0
0
0
0
22 298
-643
0
21 655

0
0
0
0
-1 534
-2 648
0
-4 182

Čisté zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů

-8 716

-45 984

Stav peněz a peněžních ekvivalentů k začátku období
Peněžní prostředky a ekvivalenty nabyté fúzí
Přírůstek (úbytek) během období
Stav peněz a peněžních ekvivalentů ke konci období

51 070
0
-8 716
42 354

32 567
0
-45 984
-13 417

Níže uvedené procentuální hodnoty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny na jedno desetinné
místo. Z tohoto důvodu mohou některé hodnoty vykazovat drobné odchylky.
Ve sledovaném období mezi 31. 12. 2015 a 30. 6. 2016 došlo k následujícímu vývoji a změnám:








Celková aktiva se zvýšila o 30,0 % a dosahují hodnoty 335 230 tis. Kč. Nejvýznamnější
položku aktiv (77,6 %) představuje dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 260 204 tis. Kč.
Aktiva vzrostla právě díky investicím do nemovitostí a pozemků (nárůst 60 813 tis. Kč) a
poskytnutím půjčky ve výši 20 000 tis. Kč. Krátkodobý majetek naopak o 8,7% poklesl,
vlivem snížení hodnoty Peněz a peněžních ekvivalentů.
Celkové závazky se zvýšily oproti počátečnímu období o 66,6 % a dosahují hodnoty 188
428 tis. Kč. Na tento růst závazků mělo vliv jednak navýšení krátkodobých obchodních
závazků (nárůst o 65,6%, tj. 54 565tis.) a navýšení bankovních úvěrů ve skupině. Největší
položku krátkodobých závazků tvoří přijaté zálohy ve výši 95 479 tis. Kč, přijaté půjčky
dosahují hodnoty 50 150 tis. Kč.
Vlastní kapitál mírně vzrostl o 0,9 % (tj. 1 320tis. Kč) na 146 802 tis. Kč. V souvislosti
s nárůstem hodnoty majetku se snížil jeho podíl na financování majetku z 56% na konci
roku 2015 na 44% k 30. 6. 2016. Základní kapitál tvoří 62% vlastního kapitálu, zbylá
hodnota je tvořen Kapitálovými, ostatními fondy a nerozděleným ziskem.
Výsledek hospodaření za první pololetí roku 2016 se oproti stejnému období roku 2015
poklesl na výši 1 309 tis. Kč. Nižší hodnota je dána poklesem zisku z prodeje investic do
nemovitostí o 95% (tj. 60 884 tis. Kč). Příjmy z realizace developerského projektu „Melodie
Letňany", ul. Letovská, Praha 9, jsou očekávány po kolaudaci, tj. až ve 2. pololetí roku
2016.

AMISTA investiční společnost, a.s.
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3.

Informace o činnosti Emitenta
 Činnost emitenta

Investiční fond EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále také jen
„Fond“) v souladu se svojí investiční strategií investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již
mající formu věcí nemovitých, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a
obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených
standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.
Strategickým aktuálním záměrem Emitenta je dokončení developerský projektů Letovská – východ
a Letovská – západ.

 Informace o činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta
Fond se ve sledovaném období věnoval dokončení bytového projektu „Melodie Letňany“ a dále
též výstavbou bytového projektu „Harmonie Letňany“ (obojí viz www.vyladenebyty.cz), kde v obou
případech je plánován převod dokončených jednotek do vlastnictví klientů s již uzavřenými
budoucími kupními smlouvami (nyní prodáno 100%).
Kromě dokončení výše uvedených projektů se dále Fond bude věnovat investici do etapizované
výstavby 57 rodinných
domů
v lokalitě
Praha
9,
Třeboradice /
Čakovice
(viz www.vyladenedomy.cz), kde byl zahájen prodej a je plánováno následné zahájení výstavby.
V únoru byla realizována transakce – přijetí úvěru do fondu s úrokovou sazbou 1,00 % p.a. ve výši
5,000.000,- Kč se splatností na vyžádání do 1 měsíce, nejpozději do 30. 4. 2019 ze strany dceřiné
společnosti. Trigon Hostivař, s.r.o., IČO: 242 47 502, za účelem financování výstavby projektů
"Melodie Letňany" a "Harmonie Letňany" v Praze 9.

 Informace o předpokládané činnosti Emitenta v následujícím pololetí
Z analýzy vybraných makroekonomických veličin a analýzy nemovitostního trhu vyplývá, že za
předpokládaného makroekonomického vývoje dojde v následujících letech k mírnému oživení
realitního trhu. Z dlouhodobého pohledu jsou investice do nemovitostí vnímány jako perspektivní
a stále umožňují investorům dosahovat na dobře připravených projektech nadprůměrné
zhodnocení vložených finančních prostředků.
Skupina v následujícím 6měsíčním období plánuje dokončit developerský projekt výstavby bytů
Letovská – východ kolaudací domu a předáním uživatelům. Dále se bude věnovat dokončení
bytového projektu Letovská – západ, který za dříve jmenovaným projektem bezprostředně
následuje a je již také zcela rozprodán (oba projekty viz www.vyladenebyty.cz). Skupina se bude
nadále věnovat rozvoji investic do dalších developerských projektů, např. výstavby bytového domu
AMISTA investiční společnost, a.s.
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a prodej jednotlivých bytových jednotek v Praze 10. Zároveň jsou vyhledávány další možnosti
k akvizici zajímavých nemovitostních projektů v souladu s investiční strategií Fondu.
Skupina níže uvádí rizika spojená s investicemi do nemovitostních aktiv, ostatní rizika související
s obchodní činností jsou pak uvedena v rizikovém profilu ve statutu Fondu.
a) Riziko nedostatečné likvidity – riziko spojené s investicemi do nemovitostí
Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum nebude zpeněženo
včas za přiměřenou cenu a že Skupina z tohoto důvodu nebude schopna dostát svým
závazkům v době, kdy se stanou splatnými. Pro minimalizaci tohoto rizika je v rámci
Skupiny sledováno cash flow a je držena přiměřená rezerva likvidních prostředků určená ke
krytí případných neočekávaných výdajů.
Skupina vlastní nemovitostní aktiva v Praze (k.ú. Strašnice, Letňany, Újezd nad lesy, Horní
Měcholupy). Vzhledem k současnému ekonomickému vývoji, vysoké poptávce po
nemovitostech a lokalitám, ve kterých se nemovitosti nachází, lze riziko likvidity, tj. riziko,
že určité aktivum nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu, považovat za nízké.
S ohledem na možnost Skupiny přijímat úvěry, resp. zápůjčky (na základě Statutu je Fond
oprávněn přijímat úvěry do souhrnné výše dvacetinásobku majetku Fondu) dochází
v odpovídajícím rozsahu i k zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek
celé Skupiny v případě chybného investičního rozhodnutí. Zároveň mají splátky úvěrů,
zápůjček a naběhlého příslušenství negativní vliv na likviditu.
Skupina evidovala k 30. 6. 2016 přijaté úvěry a zápůjčky v souhrnné výši 50 150 tis. Kč
(podíl na celkových konsolidovaných aktivech 14,96 %). Výše přijatých zápůjček je ve
vztahu k výši celkových aktiv (resp. portfolia nemovitostí) nízká a neohrožuje tak stabilitu
Skupiny.
Vzhledem k uvedenému lze riziko nedostatečné likvidity hodnotit jako nízké.
b) Riziko vypořádání
Transakce s majetkem Skupiny může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany
obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.
V rámci Skupiny je toto riziko vyhodnocováno při každé transakci (riziko protistrany z
hlediska identifikace, ověření bonity apod.).
Riziko vypořádání je podstupováno při realizaci investiční činnosti, tj. při nákupu a prodeji
nemovitého majetku. Při těchto činnostech je pro omezení rizika využíváno institutů
notářských a advokátních úschov, příp. vázaných účtů, což riziko vypořádání minimalizuje.
Riziko smluvního plnění a závazkových vztahů je vyhodnoceno jako nízké.

AMISTA investiční společnost, a.s.
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c) Tržní riziko
Hodnota majetku, do něhož Skupina investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na
změnách ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek
vnímá.
Jak bylo uvedeno výše, je očekáván příznivý vývoj na realitním trhu, a proto je toto riziko ve
sledovaném období a pro následující pololetí vnímáno jako nízké. Portfolio nemovitostí
Skupiny je soustředěno v lukrativních oblastech okolo Prahy, nedá se tedy očekávat, že by
v budoucím období mělo dojít k výrazným negativním výkyvům cen portfolia.
Na základě výše uvedeného lze tržní riziko lze vyhodnotit jako nízké.
d) Riziko stavebních vad
Jako jedno nejvíce vnímaných rizik při investování do nemovitostí je riziko stavebních vad.
Toto riziko může snížit významně hodnotu nemovitostních aktiv v majetku Skupiny.
Skupina je reálně vystavena riziku stavebních vad u nemovitostí, které již vlastní ve svém
portfoliu, a dále pak u nemovitostí, které do svého portfolia nabývá.
Při pořizování starších nemovitostí je toto riziko eliminováno prostřednictvím odborných
posudků o stavu pořizovaných nemovitostí. U nemovitostí pořizovaných výstavbou je pak
věnována pozornost zejména pečlivému výběru dodavatele předmětného plnění
(reference, zkušenosti), ale také podrobnému vymezení podmínek plnění ve smlouvách
(např. reklamačních podmínek a záruční doby ve smlouvách o dílo).
Riziko stavebních vad lze vyhodnotit jako nízké.
e) Úvěrové riziko
Riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Skupiny, tj. že emitent
investičního nástroje v majetku Skupiny či protistrana smluvního vztahu (při realizaci
konkrétní investice) nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku
včas a v plné výši nesplatí.
K 30. 6. 2016 eviduje Skupina poskytnuté úvěry ve výši 20 000 tis. Kč (cca 5,97% hodnoty
majetku Skupiny). Jedná se o půjčky poskytnuté dceřinými společnostmi třetím osobám, tj.
subjektům mimo Skupinu.
Vzhledem k výši poskytnutých úvěrů lze úvěrové riziko hodnotit jako nízké.
f) Ostatní rizika
S ohledem na nemovitostní povahu majetku Skupiny nelze vyloučit rizika ovlivňující
následnou prodejnost nemovitostí, riziko neatraktivnosti lokality, riziko nedostatečné
infrastruktury potřebné k využívání nemovitosti, riziko záplavové zóny, riziko právních vad,
AMISTA investiční společnost, a.s.
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obecně rovněž může vstupovat riziko změny platného právního řádu (změny daňových
sazeb a legislativy, změny v regulačním plánu, v povoleném koeficientu zástavby) a riziko
vyšší moci.
Tato rizika lze hodnotit jako nízká.

 Transakce se spřízněnými stranami Emitenta
Fond eviduje následující významné transakce se spřízněnými osobami ve sledovaném období:
V tis. Kč

Protistrana
Třeboradice
Developme
nt,s.r.o., IČO
276 10 861
Trigon
Hostivař,
s.r.o., IČO
242 47 502
Kadlec,
realitní
kancelář,
s.r.o., IČO
242 47 502
Absis, a.s.,
IČO
28194098

Pohledávky k
30. 6. 2016

Závazky k
30. 6. 2016

Výnosy k
30. 6. 2016

Náklady k
30. 6. 2016

Komentář

Propojení

Poskytnutá zápůjčka
dceřiné společnosti

majetkové

30 657

0

0

0

0

5 000

0

0

majetkové

0

0

0

2 449

personální

0

3 150

0

0

personální

 Ostatní skutečnosti
Valná hromada dne 17. 5. 2016 na svém řádném zasedání projednala a schválila:



řádnou účetní závěrku, Výroční zprávu a Zprávu auditora za účetní období 2015
hospodářský výsledek za účetní období 2015, kterým je zisk ve výši 9.614.548,15 Kč byl
převeden na účet „Nerozděleného zisku“.

V období mezi 30. 6. 2015 a sestavením této pololetní zprávy nenastaly žádné významné události,
které by mohly zásadním způsobem ovlivnit majetkovou či důchodovou situaci Fondu, a které by si
vyžádaly úpravu této zprávy.

 Podnikatelská činnost obchodních společností v konsolidačním celku
Emitenta
Emitent vlastní ve sledovaném období následující obchodní podíly v obchodních
společnostech, které byly založeny jako účelové společnosti tzv. SPV pro realizaci
konkrétního developerského projektu a z důvodu možného přijmutí bankovního
financování:

AMISTA investiční společnost, a.s.
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PRELICA CZ s.r.o., IČO 271 48 505 (85% obchodní podíl) – obchodní společnost
mající 10% obchodní podíl ve společnosti Censeo, s.r.o.; viz níže. Hodnota majetku
společnosti je 1 259 tis. Kč, přičemž majetek je tvořen především uvedeným
(obchodním) podílem. Hodnota vlastního kapitálu je 1 259 tis. Kč a je tvořen
převážně nerozděleným ziskem minulých let. Společnost, ani Fond neevidují žádné
vzájemné závazky či pohledávky.



Třeboradice Development, s.r.o., IČO 276 10 861 (100% obchodní podíl) – obchodní
společnost účelově založená pro realizaci developerského projektu – výstavby 57
rodinných
domů
v lokalitě
Praha 9, Třeboradice
/
Čakovice (viz
www.vyladenedomy.cz) na pozemcích ve vlastnictví této společnosti, obec Praha,
k.ú. Třeboradice. V současné době vydané stavební povolení nabylo právní moci,
byly zahájeny stavební práce a byl zahájen prodej prvních dvou etap, celkem 27
domů. Hodnota majetku společnosti je 34 393 tis. Kč, přičemž majetek je převážně
tvořen předmětnými pozemky v k.ú. Třeboradice a zásobami zahrnujícími výdaje na
přípravu a realizaci projektu. Hodnota vlastního kapitálu je 2 043 tis. Kč a je tvořen
převážně ostatními kapitálovými fondy. Společnost má závazky vůči Fondu ve výši
30 657 tis. Kč plynoucí ze smlouvy o půjčce.



Censeo, s.r.o., IČO 276 23 041 (90% obchodní podíl) - obchodní společnost účelově
založená pro realizaci developerského projektu – výstavby 36 řadových rodinných
domů a dvojdomů v lokalitě Úvaly u Prahy (viz www.uklanovickeholesa.cz) na
pozemcích ve vlastnictví této společnosti, obec a k.ú. Úvaly u Prahy. Projekt je
dokončen a zcela rozprodán. Hodnota majetku společnosti je 15 326 tis. Kč, přičemž
majetek je převážně tvořen oběžnými aktivy – financemi na účtech v bance a
pohledávkou ve lhůtě splatnosti z titulu uzavřené smlouvy o úvěru. Hodnota
vlastního kapitálu je 10 819 tis. Kč a je tvořen převážně ostatními kapitálovými
fondy. Společnost, ani Fond neevidují žádné vzájemné závazky či pohledávky.



Trigon Hostivař, s.r.o., IČO 242 47 502 (100% obchodní podíl) - obchodní společnost
účelově založená pro realizaci developerského projektu – výstavby bytového domu
o 62 jednotkách a garážových stáních v lokalitě Prahy 10, ul. Kytínská (viz
www.trigonhostivar.cz). Projekt je dokončen a zcela rozprodán. Hodnota majetku
společnosti je 5 372 tis. Kč, přičemž majetek je převážně tvořen oběžnými aktivy –
financemi na účtech v bance a pohledávkou ve lhůtě splatnosti z titulu uzavřené
smlouvy o úvěru. Hodnota vlastního kapitálu je 16 tis. Kč a je tvořen převážně
výsledkem hospodaření společnosti. Společnost eviduje pohledávku za Fondem ve
výši 5 000 tis. Kč z titulu uvedené smlouvy o úvěru.
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