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1.

Základní údaje o emitentovi a jeho cenných papírech

Obchodní firma:

Metrostav nemovitostní, investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
29027781
CZ 29027781

Sídlo:
IČO:
DIČ:
(dále také „Fond“)
Internetová adresa: http://www.amista.cz/povinne-informace/metrostav
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 15909
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 18. února 2010
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:
1 052 550 000,- Kč
Depozitář Fondu:
Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 1171.
Obhospodařovatel Fondu:
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, se
sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 106 26.

Cenné papíry
Zakladatelské akcie
Druh: kusové zakladatelské akcie
Forma: na jméno
Podoba: listinné
Počet kusů: 21 051 ks
Investiční akcie
Druh: kusové investiční akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihované
Počet kusů: 2 339 ks
ISIN: CZ0008041548
Název emise: METRONEM 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 6. květnu 2015.
Mezitímní 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 pololetní účetní závěrka nepodléhá auditu, ani nijak nebyla nezávislým auditorem
přezkoumána.

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

AMISTA investiční společnost, a.s.
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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
Pohledávka z titulu daně z příjmu
Ostatní finanční aktiva
Náklady příštích období
Peníze a peněžní ekvivalenty

Aktiva držená k prodeji
Krátkodobá aktiva celkem
Aktiva celkem

AMISTA investiční společnost, a.s.

30.6.2016

31.12.2015

2 091 792

1 943 554

56

76

2 091 848

1 943 631

29 145

18 208

117 334
146 479

5
51 772
69 985

0
146 479

0
69 985

2 238 327

2 013 616
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VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
1 052 550
Kapitálové a ostatní fondy
151 452
Nerozdělené výsledky
500 165
Výsledek hospodaření
56 661
Kumulovaný ostatní úplný výsledek
-19 708
Vlastní kapitál přiřaditelný vlastníkům mateřské společnosti
1 741 121
Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem

1 052 550
145 791
394 643
121 183
-19 708
1 694 459

0
1 741 121

0
1 694 459

371 426

299 998

191

8 027

371 617

308 025

125 588

10 337

0
29 797

796
25 091

Závazky přímo související s aktivy drženými k prodeji
0
Krátkodobé závazky celkem
125 588

0
11 132

Douhodobé 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

Závazky celkem
Vlastní kapitál a závazky celkem

AMISTA investiční společnost, a.s.

497 205

319 157

2 238 326

2 013 616
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Výkaz úplného výsledku
za období 01.01.2016 - 30.6.2016
(v tis. Kč)

Pololetí končící
30.6.2016
Tržby z poskytovaných služeb
Tržby z prodeje výrobků / zboží
Zisk (ztráta) z prodeje investic do nemovitostí a dlouhodobého majetku -2 291
Úrokové výnosy
Ostatní výnosy
81 799
Zisk (ztráta) z přecenění majetku
Náklady na prodané zboží
Spotřeba materiálu a nakoupených dodávek
-26
Změna stavu nedokončené výroby a výrobků
Osobní náklady na zaměstnance
Odpisy
-726
Ztráty ze snížení hodnoty aktiv
Tvorba / rozpuštění rezerv
Úrokové náklady
-1 674
Ostatní náklady
-20 630
Zisk (ztráta) před zdaněním
56 451
Daň ze zisku
210
Zisk (ztráta) za období
56 661
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
30.6.2015

0

1
79 995

-51

-789

-2 051

-13 224
63 881
63 881

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

56 661

63 881
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Výkaz změn vlastního kapitálu
za období 01.01.2016 - 30.6.2016
(v tis. Kč)

Základní Kapitálové
kapitál
fondy
Zůstatek k 1.1.2015
Změny v roce 2015
Emise akcií
Transakční náklady - navýšení základního kapitálu
Příděl do fondů
Dividendy
Ostatní změny
Celkový úplný výsledek
Zůstatek k 30. červnu 2015

1 169 500

1 169 500

Zůstatek k 1.1.2015
Změny v roce 2015
Emise akcií
Transakční náklady - navýšení základního kapitálu
Příděl do fondů
Dividendy
Ostatní změny
Celkový úplný výsledek
Zůstatek k 31. prosinci 2015

1 169 500

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

AMISTA investiční společnost, a.s.

0

Fondy ze Nerozdělen
zisku é výsledky
22 397

411 087

Kumulovaný
ostatní úplný Vlastní kapitál
výsledek
celkem
-19 708
1 583 276

-10 000

Nekontrolní
podíly
0

-10 000

Vlastní kapitál
celkem
1 583 276

-10 000

6 444

-6 444

0

28 841

458 524

-19 708

1 573 276

0

0

35 285

505 961

-19 708

1 563 276

0

63 881

63 881
1 637 157

-116 950

116 950

1 052 550

116 950

35 285

563 263

-19 708

1 563 276

0

1 637 157
0
0
0
0
0
0
57 302
1 694 459

1 052 550

116 950

35 285

563 263

-19 708

1 563 276

0

1 694 459

-19 708

0
0
0
-10 000
56 661
1 609 937

0

0
0
0
-10 000
56 661
1 741 121

0
0
0
0
0
57 302

5 661

1 052 550

116 950

40 946

-5 661
-10 000
56 661
604 263
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Výkaz o peněžních tocích
za období 01.01.2016 - 30.6.2016
(v tis. Kč)

Poznámka
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

Pololetí končící Pololetí končící
30.6.2016
30.6.2015
56 661

63 881

726
-210
0
0
-19 708
0
0
0
0
1 674
0
39 143

789
-21
0
0
-7 958
0
0
0
0
2 051
0
58 742

-10 937

-10 690

0
115 227

0
-29 533

0
143 433
0
143 433

0
18 519
0
18 519

-149 769
470
0
0
0
-149 299

0
0
-11 100
6
0
0
0
-11 094

Peněžní toky z financování
Příjem z emise akcií
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
0
71 428

0
0
0
0
0
-28 572

0
71 428

0
-28 572

Čisté zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů

65 562

-21 147

51 772
0
65 562
117 334

42 380
0
-21 147
21 233

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

AMISTA investiční společnost, a.s.
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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 1. 1. 2016 a 30. 6. 2016 došlo k následujícímu vývoji a změnám:


Celková aktiva se zvýšila o 11,2% a dosahují hodnoty 2 238 326tis.Kč. Největší položku aktiv
(93,5%) představuje dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 2 091 792 tis. Kč, přičemž
neprovozní dlouhodobý hmotný majetek, určený pro investiční činnost Fondu, dosahuje
hodnoty 2 087 611 tis. Kč (zejména budovy a stavby v hodnotě 1 323 068 tis. Kč a pozemky
v hodnotě 764 543 tis. Kč), když přehled významných položek dlouhodobého hmotného
majetku je uveden v tabulce č. 1. Ostatní aktiva ve výši 29 145 tis. Kč tvoří především
pohledávky za odběrateli (24 748 tis. Kč) a pohledávky z titulu placených záloh na daň
z příjmů právnických osob a odložené daně (4 370 tis. Kč).
Tabulka č. 1 – Přehled významných položek dlouhodobého hmotného majetku

Nemovitost
Administrativní budova č. p. 2450 v Praze – Libni, ul. Voctářova
Provozní areál v Praze – Horních Počernicích
Soubor nemovitostí č. p. 573 v Praze 1 – Starém Městě
Administrativní budova č. p. 2246 v Praze – Libni, ul. Koželužská
Ubytovací zařízení „SUAJ“ č. p. 552 až 556 v Praze – Jinonicích
Administrativní budova č. p. 2245 v Praze – Libni, ul. Zenklova







Hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,8 % na 1 741 121 tis. Kč. Největší položku na straně
pasiv (47,1 %) tvoří základní kapitál ve výši 1 052 550 tis. Kč, dále nerozdělený zisk minulých
let ve výši 500 165 tis. Kč a závazky vůči bankám (dlouhodobý bankovní úvěr přijatý od
Komerční banky, a.s.) v hodnotě 371 426 tis. Kč.
Na základě rozhodnutí valné hromady byl zisk roku 2015 ve výši 113 228 tis. Kč rozdělen
následujícím způsobem:
- převod do rezervního fondu ve výši 5 661 tis. Kč
- výplata dividendy vlastníkům zakladatelských akcií 9 000 tis. Kč
- výplata dividendy vlastníkům investičních akcií ve výši 1 000tis. Kč
- převod do nerozděleného zisku minulých let ve výši 97 567 tis. Kč.
V kategorii krátkodobých závazků došlo ke zvýšení na hodnotu 125 588 tis. Kč, zejména
v důsledku zvýšení závazků k dodavatelům na 9 057 tis. Kč a zvýšení ostatních závazků na
113 365 tis. Kč. Fond v rámci dlouhodobého bankovního úvěru přijatého od Komerční
banky, a.s. eviduje poskytnuté zástavy ve výši 680 557 tis. Kč (zástava nemovitosti, objektu
administrativní budova č. p. 2450 v Praze – Libni, ul. Voctářova).

AMISTA investiční společnost, a.s.
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3.

Hospodářský výsledek se oproti prvnímu pololetí roku 2015 snížil o 7 220 tis. Kč. Toto
snížení bylo způsobeno nárůstem správních nákladů (o 7 406tis.). Výše prodejů odpovídala
vývoji v prvním pololetí roku 2015.

Informace o činnosti Emitenta
 Činnost Emitenta

Investiční fond Metrostav nemovitostní investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
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.
Hlavním strategickým cílem Fondu je dlouhodobý pronájem vytvořeného nemovitostního portfolia
Fondu a optimalizace jeho správy. Dalším strategickým cílem je udržet, případně zvýšit relativně
vysokou úroveň obsazenosti nemovitostního portfolia Fondu.

 Informace o činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta
Fond ve sledovaném období provedl následující významné transakce:
 V únoru byla realizována transakce – do fondu přijatá zápůjčka od jednoho z akcionářů
Fondu, společnosti Metrostav a.s., IČO: 000 14 915, do až výše 5,300.000,- EUR se
smluvním úrokovou sazbou 0,75 % p.a., a to výlučně za účelem dočasné finanční
výpomoci ke krytí závazků fondu v souvislosti s financováním Dohody o narovnání se
společností BUR Praha 1 Immobilien s.r.o., IČO: 036 49 644, jejímž předmětem je
narovnání sporných a pochybných práv a povinností k pozemkům parc. č. 579/1 a parc.
č. 579/2 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vedených Katastrálním úřadem
pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV č. 255 a č. 143. Fond se
zavazuje vrátit zapůjčenou částku nejpozději do 31. 12. 2016, dle dohody mezi
zapůjčitelem a fondem může být vrácena v měně EUR či v přepočtu v CZK.


V březnu byly realizovány transakce nákupu pozemku parc. č. 579/2 s veškerými
součástmi a příslušenstvím, o výměře 463 m2, katastrální území Staré Město, obec
Praha, zapsaný na LV č. 143 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
katastrální pracoviště Praha, a to za smluvní cenu 5,495.000,- EUR bez DPH, od
společnosti BUR Praha 1 Immobilien s.r.o., IČO: 036 49 644 a transakce nákupu
obchodního podílu (100 %) společnosti Pánská pasáž s.r.o., IČO: 24724882, za cenu 3,Kč od pana Františka Hanečáka, Ivana Chadima a Martina Němce, kde každý z nich držel
1/3 podíl společnosti, který odpovídal zcela splacenému vkladu do základního kapitálu
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společnosti ve výši 70.000,- Kč. Nakupovaná společnost bude v budoucnu využívána pro
aktivity Fondu v pasáži na Ovocném trhu.
V červnu byla realizována transakce refinancování Fondem přijatého úvěru v rámci
Komerční banky, a.s., uzavřeného na základě smlouvy o úvěru reg. č. 99005660644 ze
dne 3. 6. 2013 ve znění pozdějších dodatků, splatného do 30. 4. 2020. V rámci
refinancování se stávající úvěrový rámec navýšil z důvodu refinancování kupní ceny
pozemku parc. č. 579/2 v k.ú. Staré Město o 100 mil. Kč na celkových 376,188 mil. Kč.
Aktuální úroková sazba poskytnutého úvěru odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné
odchylky 0,95 % p.a. z jistiny úvěru, která je neměnná po celou dobu trvání úvěru za
předpokladu dodržení podmínek úvěrové smlouvy.

 Informace o předpokládané činnosti Emitenta v následujícím pololetí
Záměrem Fondu je využít současného příznivého vývoje na realitním trhu a nadále prostřednictvím
dlouhodobých investic dosahovat nadprůměrného zhodnocení vložených finančních prostředků.
Fond se bude i nadále zaměřovat na přímé investice do nemovitostní v rámci České republiky
a jejich následný pronájem.
Fond bude v následujícím pololetí pokračovat v optimalizaci správy svého nemovitostního portfolia
se záměrem zajistit prostřednictvím dlouhodobého pronájmu příjmy, které budou následně
použity k případným investicím do nemovitostních aktiv v souladu se statutem Fondu a jeho
investiční strategií.
Fond níže uvádí rizika spojená s investicemi do nemovitostních aktiv, ostatní rizika související
s obchodní činností Fondu jsou 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 fondu nebude zpeněženo
včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům
v době, kdy se stanou splatnými. Fond pro minimalizaci tohoto rizika sleduje cash flow
a ponechává si k dispozici přiměřenou rezervu ke krytí případných neočekávaných výpadků.
Fond vlastní nemovitostní aktiva mimo jiné v těchto lokalitách: Brno (provozní areál), Praha –
Jinonice (ubytovací zařízení), Praha – Libeň (administrativní budovy), Praha – Staré Město
(administrativní objekt), Praha – Strašnice (provozní areál), Praha - Horní Počernice (provozní
areál), Praha – Zbraslav (provozní areál), Tišnov (provozní areál), Lišov (stavební dvůr), Ústí nad
Labem – Trmice (provozní areál), Vysoké Tatry (dva penziony) a pozemkové parcely v okresech
Příbram a Benešov u Prahy. Vzhledem k současnému ekonomickému vývoji, vysoké poptávce po
nemovitostech a lokalitám, ve kterých fond nemovitosti vlastní, lze riziko likvidity, tj. riziko, že
určité aktivum nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu, považovat za nízké. Díky
pravidelnému nájemnému, které je z těchto nemovitostí generováno, je pak minimalizováno
i riziko, že Fond nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou splatnými.
AMISTA investiční společnost, a.s.
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S ohledem na možnost Fondu (danou mu statutem) přijímat úvěry, resp. zápůjčky do souhrnné
výše dvacetinásobku majetku Fondu, dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika
nepříznivého ekonomického dopadu na majetek Fondu v případě chybného investičního
rozhodnutí. Zároveň mají splátky úvěrů, zápůjček a naběhlého příslušenství negativní vliv na
likviditu Fondu.
K 30. 6. 2016 vykazuje Fond přijatý úvěr ve výši 371 426 tis. Kč. Jedná se o úvěr poskytnutý
Komerční bankou, a.s. za účelem financování investičních nákladů na administrativní komplex
v k.ú. Libeň, obec Praha. Celkově představuje přijatý úvěr podíl na majetku Fondu cca 16,59 %.
Likvidita fondu je generována zejména prostřednictvím výnosů z pronájmu, jejichž výše dostatečně
pokrývá splátky úvěru a naběhlého příslušenství. Přijatý úvěr nepředstavuje z pohledu likvidity pro
Fond zvýšené riziko.
Z uvedených důvodů lze riziko likvidity hodnotit jako nízké.
b)

Riziko vypořádání

Transakce s majetkem Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu
dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu. Fond toto riziko
vyhodnocuje při každé transakci (riziko protistrany z hlediska identifikace, ověření bonity apod.).
Riziko vypořádání podstupuje Fond zejména v rámci pronájmu nemovitostí, kdy je riziko, že
nedojde k řádnému plnění na základě nájemní smlouvy, a dále pak při nákupu/prodeji
dlouhodobého majetku. V případě nájmů je riziko řízeno zejména smluvními podmínkami přímo
v nájemních smlouvách, kdy jsou vedle prověření protistrany využívány i další nástroje, jako je
například složení jistiny ze strany nájemce na případnou úhradu neuhrazeného nájemného či na
úhradu způsobené škody. V případě nákupů či prodejů nemovitých věcí je pak pro omezení rizika
využíváno institutů notářských a advokátních úschov, příp. vázaných účtů, což riziko vypořádání
také minimalizuje.
Riziko smluvního plnění a závazkových vztahů je vyhodnoceno jako nízké.
c)

Tržní riziko

Hodnota majetku, do něhož Fond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách
ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek vnímá. Tržní riziko je
obecné riziko spojené s filozofií investice do investičního fondu, investor v souladu se statutem
Fondu před svou investicí toto obecné riziko akceptovat.
Tržním rizikem jsou vzhledem k zaměření fondu ohrožena zejména nemovitostní aktiva, která tvoří
cca 93,27 % majetku Fondu. Fond očekává příznivý vývoj na realitním trhu, proto je tržní riziko
v následujícím pololetí vnímáno jako nízké. Fond se nadále plánuje věnovat využívání nemovitostí
k pronájmům, což mu zajišťuje stabilní výnosy bez výrazných rizik.
Tržní riziko lze vyhodnotit jako nízké.
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d)

Riziko stavebních vad

Jako jedno nejvíce vnímaných rizik u Fondu nemovitostního typu je riziko stavebních vad. Toto
riziko může snížit významně hodnotu nemovitostních aktiv v majetku Fondu.
Fond ve vlastněných nemovitostech provádí stavební úpravy (revitalizace, opravy), smluvní vztahy
jsou upraveny ve smlouvě o dílo, včetně odpovědnosti za vady, záruky, reklamace, příp. sankce.
Riziko smluvního plnění a závazkových vztahů je nízké.
V transakční historii se nevyskytly stavební vady. Riziko je vyhodnoceno jako nízké.
e)

Úvěrové riziko

Riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu, tj. že emitent investičního
nástroje v majetku Fondu či protistrana smluvního vztahu (při realizaci konkrétní investice)
nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku včas a v plné výši nesplatí.
Aktuálně (tj. k 30. 6. 2015) Fond nevykazuje žádné poskytnuté úvěry.
Tomuto riziku tedy není Fond reálně vystaven.
f)

Ostatní rizika

S ohledem na nemovitostní povahu majetku Fondu nelze vyloučit rizika ovlivňující následnou
prodejnost a pronajímatelnost nemovitostí, riziko neatraktivnosti lokality, riziko nedostatečné
infrastruktury potřebné k využívání nemovitosti, riziko záplavové zóny, riziko právních vad, 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.

 Transakce se spřízněnými stranami Emitenta
Fond eviduje následující významné transakce se spřízněnými osobami ve sledovaném období:
v tis. Kč k 30. 6. 2016

Protistrana
Metrostav a.s.,
IČO 00014915
CCE Praha s.r.o.,
IČO 26134497
Metrostav
a.s.
org.
Složka
Bratislava
Subterra a.s.,
IČO 45309612

Nevyrovnané
pohledávky

Nevyrovnané
závazky

Pořízení
majetku

dl.

Výnosy

Náklady

Podíly
zisku

na

24 603

120 968

742

80 143

8 511

9 440

0

40

0

0

0

0

139

0

0

231

58

0

0

0

0

0

0

476
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 Ostatní skutečnosti Emitenta
Valná hromada Emitenta konaná dne 25. května 2016 projednala:
 Zprávu statutárního ředitele Fondu o činnosti Fondu a o stavu majetku za účetní období
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015.
 Zprávu správný rady o výsledcích a její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné
účetní závěrky Fondu za účetní období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 a dále schválila na
základě návrhu statutárního ředitele Fondu rozdělení zisku za rok 2015, který činí
113 228 293,02 Kč takto:
o povinný příděl do rezervního fondu ve výši 5 661 414,65 Kč;
o dividendy vlastníkům zakladatelských akcií ve výši 8 999 999,28 Kč;
o dividendy vlastníkům investičních akcií ve výši 999 999,92 Kč;
o zbytek ve výši 97 566 879,17 převést na účet Nerozdělený zisk minulých let.
 Určení auditora pro rok 2016, kterým byla určena opět auditorská společnost NBG,
spol. s r.o., IČO 62587358.
V období mezi 30. 6. 2016 a sestavením této pololetní zprávy nenastaly žádné významné události,
které by mohly zásadním způsobem ovlivnit majetkovou či důchodovou situaci Emitenta, a které
by si vyžádaly úpravu této zprávy.

 Podnikatelská činnost obchodních společností nacházejících se v majetku
Emitenta
Emitent ve svém majetku eviduje ve sledovaném období podíl v následující obchodní společnosti:
Pánská pasáž s.r.o., IČO 247 24 882, se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 –
100 % podíl na společnosti. Hlavní činností společnosti byla rekonstrukce obchodních prostor
Rathovy pasáže (dnes Pánská pasáž) pro investora společnost Metrostav a.s. a zajištění nájemců
do těchto prostor. Činnost společnosti probíhala zejména v letech 2011 a 2012. Od té doby,
především pak v roce 2014 a 2015, již společnost nevykonává žádnou činnost. Záměr Emitenta je
společnost využívat nadále jako servisní společnost pro provozování pasáže Pánská pasáž.
Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota výše uvedeného obchodního podílu je nevýznamná, není
sestavována konsolidovaná pololetní zpráva Emitenta.
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4.

Prohlášení oprávněné osoby Emitenta

Jako oprávněná osoba Emitenta,
tímto prohlašuji,
že při vynaložení odborné péče řádného hospodáře a nejlepšího vědomí podává vyhotovená
mezitímní pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, činnosti a výsledcích
hospodaření Emitenta za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace,
činnosti a výsledků hospodaření Fondu.

V Praze dne 30. září 2016

-------------------------------------------------------------Ing. Lubomír Prosek, Ing. Petr Janoušek
zmocněnci
AMISTA investiční společnost, a.s.
jako statutární orgán
Metrostav nemovitostní, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.
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