Fondům rozumíme

POLOLETNÍ ZPRÁVA
EMITENTA

1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00

(za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016)
(dále také „sledované období“)

(neauditovaná, nekonsolidovaná)
podle § 119 zákona č. 256 / 2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČ: 27437558, tel.: +420 224 835 500, fax: +420 224 835 501, www. amista.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626

Fondům rozumíme
Obsah
1.

Základní údaje o emitentovi a jeho cenných papírech ................................................................. 1

2.

Číselné údaje a informace Emitenta ............................................................................................. 2

3.

Informace o činnosti Emitenta ................................................................................................... 10

4.

Prohlášení oprávněné osoby Emitenta....................................................................................... 16

AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČ: 27437558, tel.: +420 224 835 500, fax: +420 224 835 501, www. amista.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626

Fondům rozumíme
1.

Základní údaje o emitentovi a jeho cenných papírech

Obchodní firma:
1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo:
Holušická 2221/3, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00
IČO:
24785920
DIČ:
CZ 24785920
Internetová adresa: http://www.amista.cz/povinne-informace/1regionalni
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 16792
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 21. prosince 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:
2.016.000 Kč
Depozitář Fondu:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO: 64948242, se
sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.
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: 2 016 ks
Investiční akcie
Druh: kusové investiční akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihované
Počet kusů: 164 ks
ISIN: CZ0008041662
AMISTA investiční společnost, a.s.
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Fondům rozumíme
Název emise: 1.REGIONAL IFPZK

2.

Číselné údaje a informace Emitenta

Cenné papíry Fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ke dni 27. 7.2015.
Fond od 1. ledna 2016 používá mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie pro
účtování a sestavení účetní závěrky za sledované období.
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.

AMISTA investiční společnost, a.s.
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Fondům rozumíme
Výkaz finanční situace (neauditovaný)
k 30. červnu 2016
(v tisících Kč)

30/6/2016

31/12/2015

Investice do nemovitostí

875 150

870 190

Dlouhodobá aktiva celkem

875 150

870 190

AKTIVA
Dlouhodobá aktiva

Krátkodobá aktiva
Zásoby
Obchodní a jiné pohledávky
Ostatní finanční aktiva
Náklady příštích období

-

0

9 413

10 139

-

17 113

-

6

Peníze

23 942

28 132

Krátkodobá aktiva celkem

33 355

55 390

908 505

925 580

Vložený kapitál

2 016

2 016

Kapitálový fond

16 906

984

Nerozdělené výsledky

355 633

414 951

Vlastní kapitál celkem

374 555

417 951

493 730

447 145

Závazek za ovládající společností

-

1 375

Výnosy příštích období

-

-

493 730

448 520

35 199

53 642

4 863

5 286

158

181

40 220

59 109

Závazky celkem

533 950

507 629

Vlastní kapitál a závazky celkem

908 505

925 580

Aktiva celkem
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál

Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěr

Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky
Obchodní a jiné závazky
Závazky z titulu splatné daně
Výnosy příštích období
Krátkodobé závazky celkem

AMISTA investiční společnost, a.s.
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Fondům rozumíme
Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku (neauditovaný)
za pololetí končící 30. června 2016
(v tisících Kč)

Pololetí končící
30/6/2016
70 413
0
354
977
0
-9 940
0
-21
0
-8 481
-29 563

Pololetí končící
30/6/2015
70 132
19 887
2
1 737
83
-37 283
-161
0
-690
-9 778
-828

Zisk před zdaněním
Daň ze zisku

23 739
-717

43 101
-7 436

Zisk po zdanění za rok

23 022

35 665

Ostatní úplný výsledek

-

-

Ostatní úplný výsledek po zdanění za rok

0

0

23 022

35 665

Tržby z poskytovaných služeb
Zisk z prodeje investic do nemovitostí
Úrokové výnosy
Ostatní výnosy
Zisk z přecenění majetku
Spotřeba materiálu a nakoupených dodávek
Osobní náklady na zaměstnance
Ztráty ze snížení hodnoty aktiv
Tvorba rezerv
Úrokové náklady
Ostatní náklady

Celkový úplný výsledek za rok

AMISTA investiční společnost, a.s.
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Fondům rozumíme
Výkaz peněžních toků (neauditovaný)
za pololetí končící 30. června 2016
(v tisících Kč)

Pololetí končící
30/6/2016

Pololetí končící
30/6/2015

23 739

43 101

0
21
0
0
-354
8 481
31 887

690
0
-83
-19 887
-2
9 778
33 597

1 304
0
-18 889
-17 585

3 587
0
25 894
29 481

Zaplacené daně ze zisku
Čisté peníze z provozních činností

-1 310
12 992

-3 511
59 567

Peněžní tok z investičních činností
Výdaje spojené s pořízením nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté zápůjčka a úvěry
Přijaté úroky
Čisté peníze z investičních činností

-4 960
17 113
354
12 507

20 761
0
2
20 763

Peněžní toky z financování
Další vklady peněžních prostředků a ekvivalentů akcionářů
Vyplacené podíly na zisku, dividendy
Přijaté zápůjčky a úvěry
Placené úroky
Čisté peníze z financování

15 922
-82 340
45 210
-8 481
-29 689

0
-36 400
-32 191
-9 778
-78 369

Čisté zvýšení peněz

-4 190

1 961

Peníze na počátku období

28 132

42 630

Peníze na konci období

23 942

44 591

Peněžní toky z provozních činností
Zisk za období
Úpravy o:
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek
Ztráta / zisk z přecenění investičního majetku
Ztráta / zisk z prodeje investičního majetku
Úrokové výnosy
Úrokové náklady

Zvýšení / snížení obchodních a jiných pohledávek a nákladů příštích období
Zvýšení zásob
Zvýšení / snížení obchodních a jiných závazků

AMISTA investiční společnost, a.s.
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Fondům rozumíme
Výkaz změn vlastního kapitálu (neauditovaný)
za pololetí končící 30. června 2016
(v tisících Kč)

Zůstatek k 1/1/2015

Základní kapitál

Kapitálové fondy a
fondy ze zisku

Nerozdělené
výsledky

Vlastní kapitál
celkem

2 100

1 110

360 959

364 169

Změny během prvního pololetí 2015
Změny základního kapitálu

-84

-

-

-84

Příděl do fondů

-

-126

210

84

Přiznané dividendy

-

-

-36 400

-36 400

Celkový úplný výsledek

-

-

35 665

35 665

Zůstatek k 30/6/2015

2 016

984

360 464

363 434

Zůstatek k 1/1/2016

2 016

984

414 951

417 951

Změny základního kapitálu

-

-

-

-

Příděl do fondů

-

15 922

-

15 922

Přiznané dividendy

-

-

-82 340

-82 340

Změny během prvního pololetí 2016

Celkový úplný výsledek
Zůstatek k 30/6/2016

AMISTA investiční společnost, a.s.
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-

23 022

23 022

2 016

16 906

355 633

374 555
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Fondům rozumíme
Dodatečné poznámky k účetním výkazům
Investice do nemovitostí
Investiční příležitost pro Fond jsou především nemovitosti držené společností s cílem
dlouhodobého kapitálového zhodnocení.
Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Pro
ocenění k datu účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, oceňovací rozdíly jsou
součástí výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku.
Celkem

Tis. Kč

Pořizovací cena
K 1. lednu 2015
Přírůstky
Přecenění
Úbytky
K 31. prosinci 2015

849 896
8 599
37 719
-26 024
870 190

K 1. lednu 2016
Přírůstky
Přecenění
Úbytky
K 31. prosinci 2015

870 190
4 960
0
0
875 150

V souvislosti s investicemi do nemovitostí uznal Fond k 30. červnu 2016 ve výsledku hospodaření
nájemné ve výši 70 413 tis. Kč (31. 12. 2015: 140 432 tis. Kč; za první pololetí 2015: 70 132 tis. Kč),
které je prezentováno jako součást tržeb ve výkazu výsledku hospodaření.
Fond není nijak omezen ve svých právech na výnosy plynoucí z nájmů investic do nemovitostí.
Neexistují žádné smluvní závazky Fondu na další investice do těchto nemovitostí.
Zásoby
Fond neeviduje zásoby.

AMISTA investiční společnost, a.s.
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Obchodní a jiné pohledávky
v tis. Kč

30/6/2016

31/12/2015

6 859

7 255

-1 911

-1 890

4 948

5 365

34

34

4 431
9 413

4 740
10 139

Obchodní pohledávky
Opravné položky
Pohledávky vůči státu
Ostatní pohledávky
Obchodní a jiné pohledávky celkem

Peníze
Fond neeviduje žádné peněžní ekvivalenty a většina peněz je držena na bankovních účtech,
přičemž zůstatek je plně disponibilní pro využití Emitenta.
Fond nevyužívá žádná bankovní přečerpání, která by byla zahrnuta mezi „Peníze“ pro účely
sestavení výkazu peněžních toků.
Obchodní a jiné závazky
v tis. Kč

30/6/2016

31/12/2015

Obchodní závazky

14 583

18 492

Závazky vůči státu

4 863

5 286

Ostatní závazky

20 616

35 150

Obchodní a jiné závazky celkem

40 062

58 928

Výnosy příštích období
v tis. Kč

30/6/2016

31/12/2015

Odložené výnosy

158

181

Odložené výnosy celkem

158

181

Úvěry a výpůjčky
v tis. Kč
Dlouhodobé úvěry
Celkem

30/6/2016

31/12/2015

493 730
493 730

448 520
448 520

V rámci dlouhodobých závazků Fond eviduje úvěr od Raiffeisenbank a.s., s aktuálním zůstatkem
k 30.6.2016 493 730 tis. Kč.

AMISTA investiční společnost, a.s.
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Vložený kapitál a nerozdělené výsledky
Vložený kapitál
K 30/6/2016 vykazuje Fond registrovaný a plně splacený základní kapitál ve výši 2 016 tis. Kč, který
je složen z 2 016 ks kmenových akcií emitovaných společností o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
V souladu se svým statutem Fond vydává investiční akcie vykazované v položce Kapitálový fond
jehož výše k 30. 6. 2016 činí 16 906 tis. Kč
Nerozdělené výsledky
Nerozdělené výsledky prezentované ve výkazu finanční situace i výkazu změn vlastního kapitálu
zahrnují nakumulované výsledky hospodaření uplynulých let.
Tržby
v tis. Kč
Tržby z nájmu bytových a nebytových prostor a za spojené služby
Ostatní výnosy
Tržby celkem

Pololetí končící
30/6/2016
70 413
977
71 390

Pololetí končící
30/6/2015
70 132
1 737
71 869

Všechny tržby jsou realizovány na území České republiky a nejsou nijak ovlivněny vývojem
měnového rizika.
Osobní náklady
Fond za prezentované období vykazuje ve výsledku hospodaření dopad pouze krátkodobých
zaměstnaneckých požitků (30/6/2016: 0 tis. Kč; 30/6/2015: 161 tis. Kč), které vyplývají
z pracovních poměrů na základě dohod o provedení práce. Fond nemá žádné kmenové
zaměstnance.
Finanční náklady
Pololetí končící
30/6/2016
8 481
4 384
12 865

v tis. Kč
Úrokové náklady
Ostatní finanční náklady
Finanční náklady celkem

Pololetí končící
30/6/2015
9 778
40
9 818

Daně ze zisku
Splatná daň je kalkulována z daňového zisku sazbou 5%
Pololetí končící
30/6/2016
717

V tis. Kč
Splatný daňový náklad

Pololetí končící
30/6/2015
7 436

Náklady s uvážením klasifikace dle druhu
v tis. Kč
Spotřeba materiálu a nakoupených dodávek
Osobní náklady na zaměstnance
Opravné položky k pohledávkám
Finanční náklady
Ostatní náklady

AMISTA investiční společnost, a.s.

Pololetí končící
30/6/2016
9 940
0
21

Pololetí končící
30/6/2015
37 283
161
0

8 481
29 563

9 778
828
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Fondům rozumíme
3.

Informace o činnosti Emitenta
 Činnost Emitenta

Investiční fond 1. Regionální 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. Fond se dále zaměřuje na aktivní
nabízení vybraných nemovitostní k prodeji a též akvizičnímu procesu v rámci krajských měst České
republiky.
Portfolio Fondu je v současnosti tvořeno více než 25 komerčními nájemními nemovitostmi.

 Informace o činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta
Obsazenost a výnos z nájmů zůstávaly v uvedeném období stabilní s náznakem mírného zvýšení ve
vazbě na zřetelné oživení hospodářství a růst HDP. Patrná byla rovněž tendence pokračujícího
zvyšování rozdílu mezi nejkvalitnějšími budovami portfolia oproti menším a hůře položeným
budovám. Na základě této skutečnosti směroval management fondu prodejní aktivitu právě na
tyto méně výkonné nemovitosti.
V měsíci květnu byla s úvěrující bankou Raiffeisenbank a.s. uzavřena nová úvěrová smlouva č.
24785920, v rámci které poskytla banka Fondu úvěr do celkové výše 580,000.000,- Kč za účelem
refinancování stávajícího úvěru, splacení úvěru společnosti Property Services CEE, a.s., IČO: 290 10
209, výplatu dividend investorům a za účelem dalších aktivit Fondu (investice do projektových
nemovitostí až do výše 20 mil. Kč a financování nových akvizic nemovitostí ve formě asset dealu
a/nebo ve formě share dealu až do výše 60 mil. Kč). Čerpání úvěru je realizováno ve 4 tranších (A1
až do výše 364 mil. Kč, A2 až do výše 136 mil. Kč, B až do výše 20 mil. Kč a C až do výše 60 mil. Kč).

AMISTA investiční společnost, a.s.
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Fondům rozumíme
 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.
Cílem Fondu v souladu se svojí investiční strategií pro následující období je pomocí aktivní
investiční politiky zvyšovat kvalitu nemovitostního portfolia zejména soustředěním na lukrativní
lokality a větší, lépe položené a kvalitně diverzifikované komerční objekty. To by mělo umožnit
fondu pokračovat v nastavené dividendové politice a pravidelně vyplácet dividendu na úrovni 610% z hodnoty jmění na akcii.
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 v těchto lokalitách: České Budějovice, Hradec Králové,
Hodonín, Chomutov, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Nymburk, Olomouc, Ostrava,
Pardubice, Plzeň, Praha 4, Tábor, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Brno, Český Krumlov,
Frýdek Místek, Hranice, Moravské Budějovice, Liberec a Staré Město. Jedná se o bytové
jednotky a kancelářské prostory, které Fond pronajímá. 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.
S ohledem na možnost Fondu (danou mu statutem) přijímat úvěry, resp. zápůjčky do
souhrnné výše dvacetinásobku majetku Fondu, dochází v odpovídajícím rozsahu i k 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.
Fond využívá k financování své investiční činnosti úvěry a zápůjčky v souhrnné výši
494 mil. Kč (stav k 30. 6. 2016). Likvidita Fondu je ve vztahu ke splátkám úvěrů, zápůjček
a naběhlého příslušenství generována zejména prostřednictvím výnosů z pronájmu (výnosy
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z pronájmu několikanásobně převyšují nákladové úroky) čímž je riziko, že Fond nebude mít
dostatek likvidních prostředků na splátky úvěrů (zápůjček) a naběhlého příslušenství,
minimalizováno.
Vzhledem k uvedenému lze riziko nedostatečné 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 při realizaci investiční činnosti a dále pak především při
pronájmech nemovitostí. 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.
Jak bylo uvedeno výše, Fond očekává příznivý vývoj na realitním trhu, a proto je toto riziko
ve sledovaném období a pro následující pololetí vnímáno jako nízké. Portfolio nemovitostí
Fondu je diverzifikováno v rámci jednotlivých měst České republiky, čímž je toto riziko
minimalizováno vůči lokálním cenovým výkyvům na realitním trhu. Fond se i nadále plánuje
věnovat především využívání nemovitostí k pronájmům, což mu zajišťuje stabilní výnosy
bez výrazných rizik ve vztahu k tržnímu riziku.
Tržní riziko lze vyhodnotit jako nízké.
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 je reálně vystaven riziku stavebních vad u nemovitostí, které již vlastní ve svém
portfoliu, a dále pak u nemovitostí, které do svého portfolia nabývá.
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Při pořizování starších nemovitostí je toto riziko eliminováno Fondem prostřednictvím
odborných posudků o stavu pořizovaných nemovitostí. U nemovitostí pořizovaných
výstavbou pak věnuje fond pozornost zejména pečlivému výběru dodavatele předmětné
stavby (reference, zkušenosti), ale také podrobnému vymezení 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 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. 2016) Fond nevykazuje žádné poskytnuté úvěry.
Fond tak není tomuto riziku 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.
Tato rizika lze hodnotit jako nízká.

AMISTA investiční společnost, a.s.

13

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 251 010 | fax: +420 226 251 020 | www.amista.cz

Fondům rozumíme


Transakce se spřízněnými stranami Emitenta
Všechny transakce se spřízněnými stranami jsou založeny na podmínkách shodných
s transakcemi s nespřízněnými stranami. Zůstatky nesplacené k rozvahovému dni nejsou
nijak zajištěny a jejich vypořádání se očekává formou peněžní platby. Emitent nepřistoupil
ke snížení hodnoty žádné z evidovaných pohledávek.

V tis. Kč

Pohledávky

Závazky

Výnosy

Náklady

k 30. 6. 2016

k 30. 6. 2016

k 30. 6. 2016

k 30. 6. 2016

Property Services CEE, a.s., IČO 29010209

0

0

0

0

MEI Property Services s.r.o., IČO 27164829

0

2 514

1 680

16 596

Regionální nemovitosti s.r.o., IČO 241 26 420

0

0

0

0

FC Properties a.s., IČO 035 07 441

0

0

0

0

 Ostatní skutečnosti Emitenta
Dne 24. 5. 2016 bylo převedeno úplatným převodem 96 ks zakladatelských akcií na jméno
pořadová čísla 1921 – 2016 ze společnosti REALISTRO, a.s., IČO: 248 41 986 na společnost PS CEE.
Společnost PS CEE je tak jediným 100% akcionářem vlastnící zakladatelské akcie Fondu.
Valná hromada projednala a schválila na svém jednání dne 24. 5. 2016 uzavření nových rámcových
smluv o úvěru (refinancování stávajícího úvěru) mezi Fondem a společností Raiffeisenbank a.s., se
sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 („dále také Banka“).
Banka se nyní zavázala poskytnout Fondu úvěr do celkové výše 580,000.000,- Kč, a to
prostřednictvím následujících tranší:





Tranše A1 až do celkové výše 364,000.000,- Kč;
Tranše A2 až do celkové výše 136,000.000,- Kč;
Tranše B až do celkové výše 20,000.000,- Kč;
Tranše C až do celkové výše 60,000.000,- Kč.

Tranše A1, Tranše A2 a Tranše B jsou sjednány jakožto Bankou komitovaná (závazná) část úvěru,
Tranše C je touto Smlouvou sjednána jakožto Bankou nekomitovaná (nezávazná) část úvěru.
Úvěr byl přijat za účelem:


v případě Tranše A1 a Tranše A2 výhradně za účelem (i) splacení stávajícího úvěru Bance s
příslušenstvím, včetně všech poplatků a dalších svých případných dluhů vůči Bance
vyplývajících ze stávající úvěrové smlouvy, ze zbývající části Tranše A1 a Tranše A2 pak (ii)
výplatu dividend investorům, (iii) splacení úvěru poskytnutého Fondu na základě smlouvy o
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úvěru společností Property Services CEE, a.s., IČO: 290 10 209 (dále jen „PS CEE“) s
příslušenstvím, včetně všech poplatků a dalších svých případných dluhů ze smlouvy o úvěru
PS CEE;
v případě Tranše B výhradně za účelem investic do projektových nemovitostí až do výše
20,000.000,- Kč oproti Bankou schváleným daňovým dokladům (fakturám) za provedené
investice do projektových nemovitostí;
v případě Tranše C výhradně za účelem financování nových akvizic nemovitostí Fondem.
Akvizice může být ve formě asset dealu (tj. nákup nemovitosti) do vlastnictví Fondu a/nebo
ve formě share dealu (nákup akcií nebo podílu společnosti).

Dne 27. 5. 2016 se konala valná hromada Fondu, která rozhodla o následujícím:






projednala a schválila výroční zprávu Fondu za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015;
projednala a schválila zprávu správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015;
projednala a schválila účetní závěrku Fondu za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
s tím, že hospodářský výsledek za účetní období roku 2015 po zdanění činí zisk 57.590.693,Kč;
rozhodla o výplatě dividend akcionářům Fondu ve výši 82.339.542,- Kč, tedy zisk účetního
období roku 2015 (částka ve výši 57.590.693,- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let
(částka ve výši 24.748.849,- Kč).

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 Fondu, a které by si
vyžádaly úpravu této zprávy.

 Podnikatelská činnost obchodních společností nacházejících se v majetku
Emitenta
Fond nevlastní žádné obchodní podíly v jiných společnostech.
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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 Emitenta.
V Praze dne 29. 9. 2016

-------------------------------------------------------------Ing. Petr Janoušek
pověřený zmocněnec
AMISTA investiční společnost, a.s.
jako statutární orgán
1. Regionální investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s.

16

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 251 010 | fax: +420 226 251 020 | www.amista.cz

