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1. PROFIL SPOLEČNOSTI 

1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Obchodní firma: Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. 

Sídlo společnosti: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle 

IČO: 28470729 

Právní forma: akciová společnost 
                       samosprávný uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů 

Společnost je zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 14729 

Den zápisu do obchodního rejstříku: 29. října 2008 

Základní kapitál: 608 400 tis. Kč 

Internetové stránky: www.arcacapitalcee.com 

Depozitář: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 
140 92 Praha 4 – Michle, IČ: 64948242 

 
1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O EMISI 

Druh cenného papíru: akcie 

Forma CP: na jméno 

Podoba CP: zaknihovaný CP 

Jmenovitá hodnota CP: 100 tis. CZK 

ISIN: CZ0008042900  

Zahajovací cena: 151 tis. CZK 

Obchodování zahájeno: 1. 8. 2019 

Trh: Burza cenných papírů Praha 

Segment: fondy kvalifikovaných investorů 

Objem emise: 608 400 tis. CZK 

Počet kusů v emisi: 6084 ks  

Převoditelnost akcií: bez omezení 
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1.3. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. („Fond”) vznikl zakladatelskou listinou ze dne 
26. září 2007. Do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 
14729, byl zapsán dne 29. 10. 2008.  

Investiční fond byl původně založen na dobu 10 let, tj. do 29. 10. 2018. V době založení Fondu 
platná legislativa neumožňovala založení Fondu na delší dobu, případně na dobu neurčitou. 
Valná hromada společnosti konaná dne 14. 12. 2015 schválila změnu stanov Fondu a změnila 
dobu trvání společnosti na dobu neurčitou. Současně byla snížena minimální vstupní investice 
do Fondu z 5 milionů českých korun na zákonem stanovenou částku ekvivalentu 125 tis. €.   

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 26. 6. 2017 došlo ke změně podoby akcií 
společnosti z listinných na zaknihované. Zároveň došlo ke snížení nominálu každé akcie 
z 1 000 000 Kč na 100 000 Kč.  

Česká národní banka dne 10. 5. 2019 schválila Prospekt akcií Fondu podle § 36c odst. 1 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu pro účely přijetí 6 084 kusů akcií Fondu k obchodování 
na regulovaném trhu. 

Rozhodnutím generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha, a.s. ze dne 20. 6. 2019 bylo 
6 084 ks zaknihovaných kmenových akcií Fondu přijato k obchodování na Regulovaném trhu 
burzy od 1. 8. 2019. 

Celkový počet akcionářů společnosti k 30. 6. 2019 dosáhl počtu 57. Přehled struktury akcionářů 
dle oznámení výše podílu na hlasovacích právech k okamžiku prvního přijetí akcií 
k obchodování na regulovaném trhu je dostupný na webových stránkách Fondu v sekci 
Informace a dokumenty: https://www.arcacapitalcee.cz/content/uploads/2019/08/Arca-
Capital-CEE_vnitrni-informace_majetkova-ucast-1_kvalifikovana-ucast_01_08_2019.pdf.  

Předmětem podnikání Fondu je činnost fondu kvalifikovaných investorů dle zákona č.240/2013 
Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 
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1.4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Složení orgánů společnosti v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019:   

 

Představenstvo: Předseda Mgr. Peter Janiga  

 Člen Ing. Mojmír Vančura 

   

Dozorčí rada: Předseda Miloš Krššák (do 28 6. 2019) 

 Předseda Ing. Pavol Krúpa (od 28. 6. 2019) 

 Člen Ing. Peter Brožek (do 28. 6. 2019 

 Člen Ing. Rastislav Velič (do 28. 6. 2019) 

 Člen Mgr. Dana Holcman (od 28. 6. 2019) 

 Člen MSc. Juraj Krúpa (od 28. 6. 2019) 

 

Rozhodnutím valné hromady konané dne 28. června 2019 došlo k odvolání členů dozorčí rady 
a volbě nových.  Odvoláni byli členové dozorčí rady Miloš Krššák, Ing. Peter Brožek a 
Ing. Rastislav Velič. Novými členy byli zvoleni Ing. Pavol Krúpa, Mgr. Dana Holcman a 
MSc. Juraj Krúpa. Ing. Pavol Krúpa byl na zasedání dozorčí rady dne 28. 6. 2019 zvolen 
předsedou dozorčí rady. Valná hromada společnosti konaná dne 28. 6. 2019 rovněž schválila 
změnu stanov společnosti a přijala úplné novelizované znění. Součástí změny stanov bylo i 
zřízení nového orgánu společnosti v souvislosti s přijetím akcií Fondu k obchodování na 
regulovaném trhu, a to výboru pro audit. Podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., 
v platném znění, subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit. Členy výboru pro audit 
jmenuje podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán subjektu veřejného 
zájmu.  

Prvními členy výboru pro audit jmenovanými valnou hromadou byli jmenováni Ing. Ladislav 
Langr, Ing. Blanka Procházková a Gabriela Možná.  Ing. Ladislav Lang byl dále na zasedání 
výboru pro audit zvolen předsedou výboru pro audit.  
 
Mgr. Peter Janiga 

Peter Janiga odstartoval svoji kariéru v mezinárodně uznávané auditorské a konzultační 
společnosti KPMG ještě v době studia ekonomické a finanční matematiky na Univerzitě 
Komenského v Bratislavě. Následně nastoupil na manažerskou pozici do tvořícího se 
hotelového holdingu Best Hotel Properties. Po úspěšném završení procesu akvizice a 
stabilizování holdingu přijal další výzvu, a to nastavení a vytvoření fondové struktury pro SR, 
kde byl jednou z klíčových osob tohoto procesu a působil na pozici podpředsedy představenstva 
společnosti SZRB Asset Management a v představenstvu Slovak Investment Holding. Od roku 
2017 působí ve skupině Arca Capital na pozici místopředsedy představenstva a investičního 
ředitele nově vzniklé společnosti GOLDSIDE Asset Management. Funkci předsedy 
představenstva vykonává od 30. 10. 2018. 
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Ing. Mojmír Vančura 

Mojmír Vančura je absolventem VÚT Brno, Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně (nyní 
součást UTB). Celou profesní kariéru se pohybuje na různých pozicích v oblasti financí. 
Ve skupině Arca Capital působí od roku 2002, kde se specializuje na vyhodnocování 
investičních příležitostí a valuace a podílel se na celé řadě úspěšných projektů. Před příchodem 
do Arca Capital pracoval například ve společnostech Česká zbrojovka, a.s., nebo CE WOOD, 
a.s. Mojmír byl během své profesní kariéry také členem statutárních a dozorčích orgánů mimo 
jiné společností Frenštátská lesní, a.s., VČE Transformátory, s.r.o., Arca Real Estate, a.s., 
nebo BIO – SKIN, a.s. Je členem dozorčí rady ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. Funkci 
člena představenstva vykonává od 24. 6. 2014. 

Ing. Pavol Krúpa 

Pavol Krúpa vystudoval podnikový management na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. 
V letech 1999 – 2003 vykonával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva 
společnosti AFS – Informační technologie, a.s. Je zakladatelem investiční skupiny Arca Capital 
a spoluzakladatelem dalších specializovaných společností, které zaměřují svoji činnost 
na rozvoj a efektivní řízení investičních projektů a realizaci podnikatelských záměrů. Aktuálně 
se soustředí primárně na aktivity v oblasti private equity a aktivistický přístup investování 
v regionu CEE a na trzích v USA. Svoje aktivity soustředí pod hlavičkou investiční společnosti 
Krupa Global Investments a.s., kde zastává funkci předsedy představenstva. Mimo jiné je 
Ing. Krúpa v současné době taktéž předsedou představenstva společnosti Ondrášovka Holding, 
a.s. Funkci předsedy dozorčí rady vykonává od 28. 6. 2019. 

Mgr. Dana Holcman 

Dana Holcman absolvovala v roce 1994 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 
od roku 1994 vykonávala praxi v advokátní kanceláři JUDr. Audy, od roku 1995 do 31. 7. 2008 
vykonávala funkci hlavního právníka holdingové skupiny obchodních korporací, včetně 
realizace přeměn, akvizic, kontroly dodržování právních předpisů mimo jiné i na úseku 
podnikání na kapitálovém trhu a mimo jiné i v oblasti účetnictví a daní. Od 1. 8. 2008 je 
samostatným advokátem specializujícím se na obchodní právo, právo obchodních korporací, 
kapitálový trh. V současné době působí jako statutární ředitel v akciové společnosti, jejíž 
předmět činnosti není obdobný ani shodný s předmětem činnosti Fondu. Funkci člena dozorčí 
rady vykonává od 28. 6. 2019. 

MSc. Juraj Krúpa 

Juraj Krúpa absolvoval University of Essex, Bachelor of Science (BSc.), Business 
Management, Paris School Business, Master of Science (MSc.), International Business. 
V letech 2015 – 2016 zastával funkci marketingového manažera ve společnosti Penta 
Investments, a.s., v roce 2016 – 2017 Sales Broker/Trader ve společnosti Swissquote, následně 
v letech 2017 – 2018 vykonával funkce analytika a portfólio manažera. V roce 2015 byl Juraj 
Krúpa vybrán jako jediný z 16 stážistů pro Komoru 2 Evropského dvora auditorů, Luxemburg, 
který je zodpovědný za strukturální a kohézní fondy. MSc. Juraj Krúpa v současné době 
působní jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu a jako člen kontrolního orgánu 
ve společnostech, jejichž předmět činnosti není shodný ani obdobný činnosti Fondu. Funkci 
člena dozorčí rady vykonává od 28. 6. 2019. 
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2. INFORMACE O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH 
HOSPODAŘENÍ ZA PRVNÍCH 6 MĚSÍCŮ ÚČETNÍHO OBDOBÍ 

2.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

V prvním pololetí roku 2019 vykázala společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, 
a.s. hospodářský výsledek – zisk ve výši 23 090 tis. Kč před zdaněním.  

Po dosažení historicky nejlepších ekonomických výsledků v roce 2017, kdy Fond vytvořil zisk 
ve výši 56 705 tis. Kč po zdanění a roční zhodnocení majetku Fondu činilo rekordních 15,72 % 
a dosažení nejvyššího zisku za dobu trvání Fondu ve výši 129 253 tis. Kč po zdanění v roce 
2018, bylo i první pololetí roku 2019 obdobím úspěšným.  

Fond dosáhl zisku před zdaněním ve výši 23 090 tis. Kč. Celková aktiva Fondu pokračovala 
v růstu a dosáhla hodnoty 943 306 tis. Kč. Na tvorbě zisku se téměř výhradně podílely výnosy 
z úroků z poskytnutých zápůjček, směnek držených do splatnosti a dluhových cenných papírů 
jako jsou korporátní dluhopisy z privátních emisí. Další výnosy, které přispěly k tvorbě zisku, 
byly přijaté dividendy plynoucí z držení akcií Komerční banka, a.s. a investičních akcií NOVA 
Green Energy otevřený podílový fond Redside investiční společnost, a.s.  

Fond spravoval aktiva v souladu se svojí  investiční strategií. Umístění významné části majetku 
Fondu do cenných papírů obchodovaných na burzách s růstovým potenciálem a transparentní 
dividendovou politikou je jednou z hlavních složek investičního mixu Fondu a součástí úspěšné 
strategie Fondu přinášející dlouhodobě svým akcionářům zajímavé výnosy. Avšak vzhledem 
k tomu, že v uplynulém období nové investiční příležitosti do akciových titulů nesplňovaly 
investiční kritéria Fondu, byly volné finanční prostředky investovány zejména do zajištěných 
půjček, korporátních dluhopisů a korporátních směnek nesoucích pravidelný úrokový výnos.  

Struktura aktiv ve srovnání s koncem roku 2018 se významně změnila pouze v položkách 
dluhové cenné papíry a ostatní aktiva. Příčinou bylo investování získaných finančních 
prostředků ze zápůjček do korporátních dluhopisů.   

Porovnání struktury aktiv mezi prvním pololetím roku 2018 a první pololetím roku 2019 
obsahuje následující tabulka: 

 

 

 

Struktura aktiv (v Kč) Stav k 30.6.2019 Podíl Stav k 30.6.2018 Podíl Meziroční změna

Kótované akcie 4 455 000 0,47% 4 677 500 0,52% -4,76%

Podílové listy 139 010 211 14,74% 135 062 637 14,95% 2,92%

Účasti s podstatným vlivem 109 171 000 11,57% 124 498 000 13,78% -12,31%

Účasti s rozhodujícím vlivem 0 0,00% 40 392 000 4,47% -100,00%

Korporátní dluhopisy 224 583 557 23,81% 90 582 758 10,03% 147,93%

Korporátní směnky 79 544 708 8,43% 174 459 514 19,31% -54,41%

Zápůjčky a úvěry 363 183 628 38,50% 294 836 786 32,63% 23,18%

Hotovost 17 490 103 1,85% 38 604 403 4,27% -54,69%

Ostatní 5 868 007 0,62% 397 878 0,04% 1374,83%

AKTIVA CELKEM 943 306 214 100,00% 903 511 476 100,00% 4,40%
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Zhodnocení majetku investorů (akcionářů) v prvním pololetí roku 2019 činí 2,56 %.   

Od svého založení 2007 dosáhl Fond zhodnocení majetku ve výši 59,63 % p.a. (vč. vyplacených 
dividend). 

Tabulka:  Vlastní kapitál investičního Fondu a vlastní kapitál připadající na jednu akcii 
za posledních pět uplynulých období a první pololetí roku 2019 

 

1) po vyplacení dividend v roce 2012 ve výši 24 tis. Kč, v roce 2013 ve výši 75 tis. Kč a v roce 
2015 ve výši 100 tis. Kč na 1 akcii.  

2) Došlo ke snížení nominální hodnoty akcie z 1 000 tis. Kč na 100 tis. Kč 

Vývoj fondového kapitálu na akcii za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019 (v Kč): 

 

Valná hromada společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., která se konala 
dne 28. června 2019, schválila řádnou účetní závěrku Fondu za rok 2018. Rozhodnutí 
o rozdělení zisku nebylo valnou hromadou přijato. Akcionáři na valné hromadě požádali 
představenstvo o svolání další řádné valné hromady za účelem rozhodnutí o rozdělení zisku 
za účetní období roku 2018. Představenstvo na valné hromadě avizovalo svolání další řádné 
valné hromady na podzim roku 2019, když přípustnost rozhodnutí valné hromady o rozdělení 
zisku do 31.12.2019 je v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2019 sp.zn. 27 
Cdo 3885/2017. 

Správní náklady společnosti v prvním pololetí roku 2019 tvoří, vedle osobních nákladů, platby 
depozitáři, platby za nakupované služby a pronájem kancelářských prostor. Výše správních 
nákladů společnosti činí 0,26 % z celkových aktiv Fondu.    

Depozitářem investičního Fondu je společnost UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., IČ: 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 92. 
Depozitář rovněž zajišťuje úschovu majetku investičního Fondu. 

2015 2016 2017 30.06.2018 2018 30.06.2019

Vlastní kapitál Fondu v tis. Kč 414 238 725 308 839 356 876 395 894 802 917 711

Vlastní kapitál na 1 akcii v tis. Kč1) 1 184 1 221 141
2) 144 147 151
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2.2. FAKTORY, RIZIKA A NEJISTOTY, KTERÉ MOHOU PROVÁZET 
PODNIKATELSKOU ČINNOST A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
EMITENTA V DALŠÍCH 6 MĚSÍCÍCH ÚČETNÍHO OBDOBÍ 

Mezi hlavní rizika a nejistoty, kterým může být Fond vystaven, patří: 

a) riziko nestálé aktuální hodnoty akcie vydané Fondem v důsledku skladby majetku 
Fondu nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu, 

b) tržní riziko - riziko, že hodnota majetku, do něhož Fond investuje, může stoupat nebo 
klesat v závislosti na změnách ekonomických podmínek, vývoji akciových trhů, 
úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek vnímá, 

c) úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent cenných papírů v majetku Fondu či 
protistrana nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku včas 
a v plné výši nesplatí, 

d) riziko vypořádání, které je spojeno s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak 
se předpokládalo z důvodů nesplnění zákonných či smluvních povinností protistrany, 

e) riziko nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude 
zpeněženo včas za přiměřenou cenu. Toto riziko vyvstává zejména u nekótovaných 
akcií a u nemovitostí v majetku Fondu, 

f) operační riziko - riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných 
vnitřních procesů Fondu, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. 
z vnějších událostí, 

g) měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnami 
devizového kurzu, 

h) riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být 
zapříčiněno insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má 
v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu, 

i) riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které souvisí s riziky 
jednotlivých podkladových aktiv derivátů, tj. tržní, úrokové a měnové riziko, podle 
podkladového aktiva derivátů. U derivátů existuje rovněž riziko tzv. pákového efektu, 
což znamená, že i mírná změna ceny podkladového aktiva, od kterého je derivát 
odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu, 

j) riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy 
či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. 

k) rizika plynoucí z nemovitostí, která představují obecná rizika spojená s vlastnictvím 
nemovitostí a s řízením obchodních a jiných typů nemovitostí. Mezi nejdůležitější 
nemovitostní rizika patří:  

i. místní podmínky pro obchod s nemovitostmi,  
ii. konkurence jiných společností obchodujících s nemovitostmi, 

iii. riziko restitučních nároků 
iv. rizika spojená se stavebními vadami  
v. schopnost property manažerů třetích stran řídit a pronajímat nemovitosti,  

vi. dostupnost hypotečních zdrojů a fluktuace úrokových sazeb komplikující 
případný prodej nemovitosti,  
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vii. finanční situace nájemců, kupujících a prodejců nemovitostí,  
viii. změny v daňových předpisech týkajících se nemovitostí,  

ix. zavedení (odstranění) státní regulace nájemného,  
x. schopnost dodavatele stavby provést ji v požadované kvalitě a včas. 

Uvedená nemovitostní rizika mohou jak jednotlivě, tak společně, zapříčinit snížení příjmu nebo 
zvýšení provozních či jiných nákladů, což může výrazně ovlivnit finanční situaci související 
s určitými investicemi do Fondu, jejich návratnost a situaci Fondu celkově.  

l) riziko zrušení Fondu – Fond může být zrušen vedle důvodů stanovených v obecně 
závazných právních předpisech i z důvodů stanovených v ZISIF pro investiční fondy 
kvalifikovaných investorů s právní osobností. Emitent může být ze zákonem 
stanovených důvodů zrušen zejména z důvodu rozhodnutí o přeměně Fondu, odnětím 
povolení k činnosti Fondu, žádosti o odnětí povolení.  

Fond průběžně kontroluje a vyhodnocuje všechna známá rizika spojená s jednotlivými 
investicemi s cílem jejich minimalizace.  

2.3. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU 

  Tyto transakce jsou kvantifikovány a popsány v části 4 této zprávy. 

2.4. AKTIVA ZATÍŽENÁ PRÁVY TŘETÍCH OSOB 

Společnost nevlastní aktiva zatížená právy třetích osob. 

2.5. POSTAVENÍ NA TRHU 

Investiční fond Arca Capital CEE byl založen jakožto jeden z prvních fondů kvalifikovaných 
investorů na českém trhu a má za sebou již 11 let úspěšné historie. Díky své unikátní strategii 
a know-how dosahuje Fond dlouhodobě kladných hospodářských výsledků. Akcionářům Fond 
generuje atraktivní zhodnocení ve výši až 15 % ročně. Investory (akcionáři) Fondu se mohou 
stát jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, které vyhovují požadavkům zákona č. 240/2013 
Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. 

2.6. ÚDAJE O POČTU CENNÝCH PAPÍRŮ, KTERÉ JSOU V MAJETKU 
SPOLEČNOSTI 

Společnost v prvním pololetí roku 2019 nevlastnila vlastní akcie. 

2.7. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 

Společnost v prvním pololetí roku 2019 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

2.8. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

Společnost v prvním pololetí roku 2019 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany životního 
prostředí a pracovněprávních vztahů. 

2.9. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ 

Společnost neměla a nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí. 
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3. FINANČNÍ VÝKAZY SPOLEČNOSTI K 30. 6. 2019  
(NEKONSOLIDOVANÉ A NEAUDITOVANÉ) 

 

 

 
 
 

tis. Kč Poznámka 30.06.2019 31.12.2018

AKTIVA

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 10 17 490 9 696

      v tom: a) splatné na požádání 17 490 9 696

5 Dluhové cenné papíry 11 224 584 112 647

b) vydané ostatními osobami 224 584 112 647

6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 143 465 143 646

7 Účasti s podstatným vlivem 13 109 171 109 171
8 Účasti s rozhodujícím vlivem 14 - -
10 Dlouhodobý hmotný majetek 15 - -
11 Ostatní aktiva 16 447 810 548 247
13 Náklady a příjmy příštích období 786 1 031

Aktiva celkem 943 306 924 438

ROZVAHA

k 30. červnu 2019

tis. Kč Poznámka 30.06.2019 31.12.2018

PASIVA

1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 18 0 0
b) ostatní závazky 0 0

3 Závazky z dluhových cenných papírů 19 25 253 25 872
v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 24 764 24 764

b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 489 1 108
4 Ostatní pasiva 17 342 3 764
5 Výnosy a výdaje příštích období 0 0
8 Základní kapitál 20 608 400 608 400

z toho: a) splacený základní kapitál 608 400 608 400
9 Emisní ážio 29 431 29 431
13 Oceňovací rozdíly 21 29 463 29 644

z toho: a) z majetku a závazků 6 228 6 228
z toho: c) z přepočtu účastí 23 236 23 416

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 227 327 98 074
15 Zisk nebo ztráta za účetní období 23 090 129 253

Pasiva celkem 943 306 924 438
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4. POZNÁMKY K POLOLETNÍ MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
K 30. 6. 2019 A SROVNÁNÍ S ODPOVÍDAJÍCÍM OBDOBÍM 
PŘEDCHOZÍHO ROKU 

4.1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU POLOLETNÍ MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY 

Účetní jednotka se rozhodla v souladu s §19a odst. 2 zákona o účetnictví neuplatňovat 
v účetní období roku 2019 mezinárodní účetní standardy. 

Mezitímní účetní závěrka byla připravena k 30. červnu 2019 na základě účetnictví 
vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami 
platnými v České republice.  Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení 
nákladů a výnosů. Aktiva a závazky společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční 
fond, a.s. (dále jen „Fond“) z investiční činnosti jsou oceněny v reálné hodnotě.  

Tato mezitímní účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze dne 
6. listopadu 2002, ve znění platném do 31. 12. 2017, kterou se stanoví uspořádání a 
označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky a účetní 
metody a jejich použití pro banky a jiné finanční instituce.  

Přehled o peněžních tocích pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 
institucemi, není upraven Vyhláškou, a proto se Společnost při jeho sestavení řídila 
ustanoveními Zákona a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 500/2002 a Českým 
účetním standardem pro podnikatele č. 023 (dále jen „Standard“). Vzhledem k předmětu 

tis. Kč Poznámka 30.06.2019 30.06.2018

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 5 22 426 15 370
z toho: úroky z dluhových cenných papírů 6 944 3 049

2 Náklady na úroky a podobné náklady 5 -619 -807
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -619 -484

3 Výnosy z akcií a podílů 6 3 842 235
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem - -
v tom: b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - -
v tom: ostatní výnosy z akcií a podílů 3 842 235

4 Výnosy z poplatků a provizí - -
5 Náklady na poplatky a provize - -
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 7 0 62 046
7 Ostatní provozní výnosy 0 511
8 Ostatní provozní náklady -92 -76
9 Správní náklady 8 -2 467 -4 665

v tom: a) náklady na zaměstnance -1 702 -2 865
z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění -384 -678
b) ostatní správní náklady -765 -1 800

10 Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému - -
a nehmotnému majetku

11 Odpisy, tvorba  a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému 15 0 -469
23 Daň z příjmů 0 0
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 23 090 72 145

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 30. červnu 2019
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činnosti Fondu došlo k úpravě prezentace pozic v oblasti čistého peněžního toku 
z provozní a investiční činnosti, aby tato prezentace lépe odpovídala činnosti Fondu.  

Přehled o peněžních tocích je vykázán nepřímou metodou, u které je výsledek 
hospodaření Fondu upraven zejména o nepeněžní transakce, neuhrazené náklady a 
výnosy minulých nebo budoucích účetních období a položky příjmů a výdajů spojené 
s finanční činností. 

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty definovány jako peněžní prostředky na účtu. 

Tato mezitímní účetní závěrka je nekonsolidovaná a neauditovaná. 
 

4.2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  

Mezitímní účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými 
účetními metodami: 

a) Den uskutečnění účetního případu 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den 
nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, den 
sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými 
deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí 
hodnot do úschovy. 

b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 

Státní pokladniční poukázky a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů 
a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia drženého 
do splatnosti, portfolia oceňovaného reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 
nebo portfolia realizovatelných cenných papírů. Do portfolia do splatnosti mohou být 
zařazeny pouze dluhové cenné papíry. 

Realizovatelné cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou oceňovány 
reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují ve vlastním kapitálu 
v rámci položky „Oceňovací rozdíly“. Při prodeji je příslušný oceňovací rozdíl 
zachycen ve výkazu zisku a ztráty v položce „Zisk nebo ztráta z finančních operací“.  

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou jsou oceňovány reálnou hodnotou. 
Zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují do výkazu zisku a ztráty v rámci položky 
„Zisk nebo ztráta z finančních operací“. 

Cenné papíry držené do splatnosti jsou oceněny v reálné hodnotě, kdy časové rozlišení 
úrokových výnosů je součástí reálné hodnoty těchto cenných papírů.  Úrokový výnos je 
vykazován v položce „Výnosy z úroků a podobné výnosy“. 

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena 
vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu je 
možné cenný papír prodat.  

Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. Fond neprokáže, že 
za tržní cenu je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená 
hodnota cenného papíru. 
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Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, 
pokud se jedná o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud 
se jedná o podílové listy a současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové 
cenné papíry. 

c) Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem 

Účastí s rozhodujícím vlivem se rozumí účast na subjektu, ve kterém je Fond 
většinovým podílníkem. Fond má v tomto případě rozhodující vliv na řízení subjektu a 
plně kontroluje jeho činnost. Tento vliv vyplývá z podílu na základním kapitálu, nebo 
ze smlouvy či stanov bez ohledu na výši majetkové účasti. 

Účastí s podstatným vlivem se rozumí účast na subjektu, ve kterém má Fond nejméně 
20% účast na jeho základním kapitálu. Fond má v tomto případě podstatný vliv na řízení 
subjektu, který vyplývá z uvedeného podílu na základním kapitálu nebo ze smlouvy či 
stanov bez ohledu na výši majetkové účasti.  

Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem jsou oceňovány reálnou hodnotou 
stanovenou kvalifikovaným odhadem. Zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují 
ve vlastním kapitálu v rámci položky „Oceňovací rozdíly“.  

d) Pohledávky 

Pohledávky jsou účtovány v pořizovacích cenách snížených o ztráty ze znehodnocení. 
Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto pohledávek. 

Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho Fond stanovuje 
k jednotlivým pohledávkám ztrátu ze znehodnocení. Pokud Fond přímo neodepíše část 
pohledávky odpovídající ztrátě ze znehodnocení, tvoří k této části pohledávky opravnou 
položku. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Odpisy, 
tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“. Opravné 
položky jsou pro potřebu výpočtu daňové povinnosti vedeny v analytické evidenci. 

Daňově odčitatelná část celkově vytvořených opravných položek na ztráty z pohledávek 
za účetní období je vyčíslena dle § 8 („Opravné položky k pohledávkám za dlužníky“) 
zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění.  

Odpisy nedobytných pohledávek jsou zahrnuty v položce „Odpisy, tvorba a použití 
opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám” výkazu zisku a ztráty. V případě 
odpisu pohledávky, ke které byla vytvořena opravná položka v plné výši, se o stejnou 
částku snižují opravné položky ve stejné položce výkazu zisku a ztráty. Výnosy z dříve 
odepsaných úvěrů jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty v položce „Rozpuštění 
opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných 
pohledávek”. 

Pohledávky, které Fond nabyl a určil k obchodování, se oceňují reálnou hodnotou. 
Změny reálné hodnoty jsou vykázány v položce „Zisk nebo ztráta z finančních operací“ 
(v případě, že Fond tato aktiva vlastní). 

e) Tvorba rezerv 

Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. 
Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria:  
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 existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí; 

 je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků 
představujících ekonomický prospěch, přičemž ”pravděpodobné” znamená 
pravděpodobnost vyšší než 50 %; 

 je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. 

f) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v pořizovací ceně a odpisován 
rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. 

Doby odpisování pro jednotlivé kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku jsou následující: 

 zřizovací výdaje: 5 let 

 automobily:  5 let. 

Nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 tis. Kč a hmotný majetek 
s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč je účtován do nákladů za období, ve kterém byl 
pořízen, přičemž doba použitelnosti je kratší než 1 rok. 

g) Přepočet cizí měny  

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým 
kurzem platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou 
přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném ČNB platném k datu rozvahy. 
Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, kromě 
majetkových účastí v cizí měně je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako “Zisk nebo 
ztráta z finančních operací”. 

h) Zdanění  

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období 
připočtením daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani 
z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani a případné zápočty.  

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou 
aktiv a závazků s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. 
Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost 
o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 

i) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod  

Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, a změny účetních 
metod, jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném 
účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých 
období, které jsou zachyceny prostřednictvím položky „Nerozdělený zisk nebo 
neuhrazená ztráta z předchozích období“ v rozvaze Fondu. 

j) Spřízněné strany 

Fond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran 
následovně: 
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Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek: 

a) strana 
i. ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou nebo je 

pod společným ovládáním s účetní jednotkou (jde o mateřské podniky, 
dceřiné podniky a sesterské podniky); 

ii. má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv; nebo 
iii. spoluovládá takovouto účetní jednotku; 

b) strana je přidruženým podnikem účetní jednotky; 
c)  strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem; 
d) strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího 

mateřského podniku; 
e) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a) nebo d); 
f) strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni 

podstatný vliv přímo nebo nepřímo jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) 
nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v dané straně má přímo nebo nepřímo 
takovýto jednotlivec.  

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi 
spřízněnými stranami bez ohledu na to, zda je účtována cena. 
 

4.3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD  

Fond v průběhu účetního období neprovedl změnu účetních metod. 
 

4.4. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 

 

Uvedené úrokové výnosy z úvěrů se týkají půjček uvedených v bodě 4.15. 
Úrokové výnosy byly realizovány převážně na území České a Slovenské republiky. 

4.5. VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ 

 

tis. Kč 30.06.2019 30.06.2018

Výnosy z akcií a podílů 3842 235

Celkem 3842 235

tis. Kč 30.06.2019 30.06.2018

Výnosy z úroků a podobné výnosy 

z dluhových cenných papírů 6 944 3 049

z půjček                                                                                                                       15 482 12 321

Celkem 22 426 15 370

Náklady na úroky a podobné náklady

z dluhových cenných papírů 619 484

z půjček - 323

Celkem 619 807

Čistý úrokový výnos 21 807 14 563
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V období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 tvořily položku Výnosy z akcií a podílů výnosy 
z dividendy akcií Komerční banky, a.s. a dividendy z investičních akcií NOVA Green 
Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. V období 
od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 se jednalo o dividendy akcií Komerční banky, a.s. 
Výnosy z akcií a podílů byly realizovány výhradně na území České republiky. 
 

4.6. ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ 

 

Zisk nebo ztráta z finančních operací představuje realizované zisky/ztráty z prodeje 
realizovatelných cenných papírů, a to výhradně na území České republiky. 

 

4.7. SPRÁVNÍ NÁKLADY  

 

Průměrný počet členů statutárních a dozorčích orgánů Fondu byl následující: 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Fondu činil v prvním pololetí roku 2019 sedm 
a v prvním pololetí roku 2018 osm. 

30.06.2019 30.06.2018

Členové představenstva Fondu 2 2

Členové dozorčí rady 3 3

tis. Kč 30.06.2019 30.06.2018

Mzdy a odměny zaměstnanců 608 1 035

Sociální a zdravotní pojištění 384 678

Ostatní náklady na zaměstnance 1 4

Mzdy a odměny placené:

-          členům představenstva 664 1 097

-          členům dozorčí rady 45 51

Náklady na zaměstnance 1 702 2 865

Ostatní správní náklady 765 1 800

z toho: náklady na audit, právní a daňové poradenství

Celkem 2 467 4 665

tis. Kč 30.06.2019 30.06.2018

Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry, z toho:

 - z majetkových účastí - 1 542

 - z cenných papírů - 60 504

Celkem - 62 046
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4.8. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI 

 

Tabulka zahrnuje veškeré transakce s následujícími spřízněnými osobami: Arca Capital 
Bohemia, a.s., Ondrášovka Holding, a.s., Arca Investments, a.s.,  EFIT Bohemia, a.s., 
Karlovarská Korunní s.r.o. a Krupa Global Investments a.s. 
 
Aktiva 

Tato položka obsahuje k 30. 6. 2019 půjčku společnosti Ondrášovka Holding, a.s. 
ve výši 104 234 tis. Kč, půjčku společnosti Arca Investments, a.s. ve výši 
119 290 tis. Kč, půjčku společnosti EFIT Bohemia, a.s. ve výši 21 235 tis. Kč, půjčku 
společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. ve výši 16 669 tis. Kč, půjčku společnosti Arca 
Capital Slovakia, a.s. ve výši 35 371 tis. Kč a půjčku společnosti Krupa Global 
Investments a.s. ve výši 66 385 tis. Kč.  Rovněž obsahuje směnku vydanou společností 
Arca Investments, a.s. ve výši 67 833 tis. Kč a společností Arca Capital Bohemia, a.s. 
ve výši 11 711 tis. Kč. Tyto položky jsou vykázány ve výkazech v řádku Ostatní aktiva. 

Dále měl Fond k 30. 6. 2019 pohledávky z titulu držení dluhopisů společnosti 
Karlovarská Korunní s.r.o. ve výši 89 278 tis. Kč, dluhopisů společnosti Acquisition 
Capital, a.s. ve výši 27 156 tis. Kč a dluhopisů společnosti Krupa Global Investments 
a.s. ve výši 108 150 tis. Kč. Tato položka je vykázána ve výkazech v řádku Dluhové 
cenné papíry. 

Tato položka obsahuje k 31. 12. 2018 půjčku společnosti Ondrášovka Holding, a.s. 
ve výši 199 622 tis. Kč, půjčku společnosti Arca Investments, a.s. ve výši 
115 478 tis. Kč, půjčku společnosti EFIT, a.s. ve výši 20 581 tis. Kč a půjčku 
společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. ve výši 16 106 tis. Kč.  Rovněž obsahuje směnku 
vydanou společností Arca Investments, a.s. ve výši 65 000 tis. Kč a společností Arca 
Capital Bohemia, a.s. ve výši 11 287 tis. Kč. Tyto položky jsou vykázány ve výkazech 
v řádku Ostatní aktiva. 

Dále měl Fond k 31. 12. 2018 pohledávky z titulu držení dluhopisů společnosti 
Karlovarská Korunní s.r.o. ve výši 86 268 tis. Kč. Tato položka je vykázána 
ve výkazech v řádku Dluhové cenné papíry. 
 
Závazky 

K 30. 6. 2019 tato položka obsahuje závazky z obchodních vztahů vůči společnosti Arca 
Capital Bohemia, a.s. ve výši 24 tis. Kč a odměny členů představenstva a dozorčí rady 
ve výši 709 tis. Kč. 

 

tis. Kč 30.06.2019 31.12.2018

Aktiva 667 312 514 342

Závazky 709 297



20 

 

K 31. 12. 2018 tato položka obsahuje závazky z obchodních vztahů vůči společnosti 
Arca Capital Bohemia, a.s. ve výši 182 tis. Kč a odměny členů představenstva a dozorčí 
rady ve výši 115 tis. Kč.  

 

Tabulka zahrnuje veškeré transakce s následujícími spřízněnými osobami: Arca Capital 
Bohemia, a.s., Ondrášovka Holding, a.s., Arca Investments, a.s.,  EFIT Bohemia, a.s., 
Karlovarská Korunní s.r.o., Krupa Global Investments a.s. a FG Financial Group, a.s. 
 
Výnosy 

Tuto položku tvoří v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 především úrokové výnosy 
z poskytnutých půjček ve výši 12 224 tis. Kč poskytnutých společnostem Arca 
Investments a.s., Ondrášovka Holding, a.s., EFIT Bohemia, a.s, Arca Capital Slovakia, 
a.s., Krupa Global Investments a.s. a Arca Capital Bohemia, a.s., úrokové výnosy 
z dluhopisů společnosti Karlovarská Korunní s.r.o., z dluhopisů Acquisition Capital, 
a.s, z dluhopisů Krupa Global Investments a.s. a úrokové výnosy ze směnek Arca 
Investments, a.s. a Arca Capital Bohemia, a.s. ve výši 10 202 tis. Kč. 

Tuto položku tvoří v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 především úrokové výnosy 
z poskytnutých půjček ve výši 8 953 tis. Kč poskytnutých společnostem Arca 
Investments, a.s. a Ondrášovka Holding, a.s., úrokové výnosy z dluhopisů společností 
Karlovarská Korunní s.r.o. a Acquisition Capital, a.s. a úrokové výnosy ze směnek Arca 
Investments, a.s. a Arca Capital Bohemia, a.s. ve výši 5 720 tis. Kč.  

 
Náklady 

Náklady byly v období od 1. 1.2019 do 30. 6.2019 představovány zejména mzdami a 
odměnami členů představenstva a dozorčí rady, jak je uvedeno v bodu 8 této přílohy, 
které činily 709 tis. Kč a dále externími službami poskytnutými společnostmi Arca 
Capital Bohemia, a.s. ve výši 73 tis. Kč. 

V období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 byly odměny členů představenstva a dozorčí rady 
ve výši 1 148 tis. Kč a náklady na externí služby společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. 
73 tis. Kč a náklady na služby FG Financial Group, a.s. 646 tis. Kč. 
 

4.9. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 

 

tis. Kč 30.06.2019 31.12.2018

Běžné účty u bank 17 490 9 696

Celkem 17 490 9 696

tis. Kč 30.06.2019 30.06.2018

Výnosy 22 426 14 673

Náklady 782 720
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4.10. KLASIFIKACE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ DO JEDNOTLIVÝCH 
PORTFOLIÍ PODLE ZÁMĚRU FONDU 

 

Fond držel k 30. 6. 2019 i k 31. 12. 2018 dluhopisy emitované právnickými osobami 
s fixním nebo variabilním úrokem a fixním datem splatnosti.  

 
4.11. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

 

Fond držel k 30. 6. 2019 podílové listy NOVA Green Energy otevřený podílový fond 
REDSIDE investiční společnost, a.s. ve výši 139 010 tis. Kč (30. 6. 2018: 135 063 tis. 
Kč). 

 

4.12. ÚČASTI S PODSTATNÝM VLIVEM  

  

               V druhém pololetí roku 2018 Fond prodal podíl ve společnosti LIGHTPARK, s.r.o. 
 

tis. Kč 30.06.2019 31.12.2018

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 224 584 112 647

Čistá účetní hodnota 224 584 112 647

tis. Kč

Obchodní firma Sídlo
Předmět 

podnikání
Základní 
kapitál

Podíl na VK
Podíl na hlas. 

právech
 Účetní (reálná) 

hodnota

Ondrášovka Holding, a.s. Praha SPV 272 000     36% 36% 109 171

Celkem 109 171

tis. Kč

Obchodní firma Sídlo
Předmět 

podnikání
Základní 
kapitál

Podíl na VK
Podíl na hlas. 

Právech
 Účetní (reálná) 

hodnota

Ondrášovka Holding, a.s. Praha SPV 272 000     36% 36% 109 171

Celkem 109 171

K 31. prosinci 2018

K 30. červnu 2019

tis. Kč 30.06.2019 31.12.2018

Realizovatelné akcie 4 455 4 235

Podílové listy oceňované reálnou hodnotou 139 010 139 411

Čistá účetní hodnota 143 465 143 646
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4.13. ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM 

K 30. 6. 2019 a k 31. 12. 2018 Fond nevlastní majetkové účasti s rozhodujícím vlivem. 
V druhém pololetí roku 2018 Fond prodal majetkový podíl ve společnosti Acquisition 
Capital, a.s. (dříve Arca Acquisition Capital, a.s.). 

 
4.14. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK  

 

Fond k 30. 6. 2019 nevlastní dlouhodobý hmotný majetek. V prvním pololetí roku 2018 
prodal osobní automobil za částku převyšující jeho účetní zůstatkovou hodnotu. 

 
4.15. OSTATNÍ AKTIVA  

 
 
 
 

4.16. OSTATNÍ PASIVA  

 

4.17. ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM 

 

tis. Kč 30.06.2019 31.12.2018

Ostatní dlužníci (půjčky spřízněným osobám) 442 728 428 074

Ostatní 5 082 120 176

Celkem 447 810 548 247

tis. Kč 30.06.2019 31.12.2018

Závazky vůči bankám – ostatní závazky -                  -

Celkem - -

tis. Kč 30.06.2019 31.12.2018

Splatná daň - 2 900

Ostatní závazky 342 864

Celkem 342 3 764

Dopravní 
prostředky

Celkem 30. 6. 2019 Celkem 30 6. 2018

Pořizovací cena

Počáteční zůstatek 0 782

Přírůstky 0 0

Úbytky 0 -782

Konečný zůstatek 0 0

Oprávky

Počáteční zůstatek 0 313

Odpisy 0 26

Oprávky k úbytkům 0 -339

Konečný zůstatek 0

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2018 0 469

Zůstatková hodnota k 30. 6. 2018 0 0
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Společnost během prvního pololetí roku 2018 splatila bankovní úvěr poskytnutý 
na financování obchodů s cennými papíry. Výše bankovního úvěru k 1. 1. 2018 činila 
61 734 tis. Kč. 
 

4.18. ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ 

Fond v prvním pololetí roku 2018 emitoval dluhopisy, splatné v roce 2021, s pevnou 
úrokovou sazbou ve výši 5% p.a. v celkovém objemu 24 764 tis. Kč (2017: 0 tis. Kč). 
Naběhlý alikvótní úrokový výnos k 30. 6. 2019 činil  619 tis. Kč (30. 6. 2018: 489 tis. 
Kč).  
 

4.19. ZÁKLADNÍ KAPITÁL  

Splacený základní kapitál společnosti tvoří 6 084 kmenových akcií na jméno 
v zaknihované podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. 

 
V roce 2018 došlo k navýšení základního kapitálu Fondu na částku 608 400 tis. Kč a 
s tím související navýšení počtu akcií na hodnotu 6 084 kusů kmenových, na jméno, 
v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. Rovněž bylo vymazáno 
rozhodnutí představenstva Fondu o navýšení základního kapitálu Fondu upsáním 
nových akcií ze stávající výše 594 000 tis. Kč o částku maximálně 99 000 tis. Kč.  

V roce 2017 došlo ke změně z akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované akcie a 
současně o štěpení akcií s tím, že jmenovitá hodnota akcie se mění z 1 000 000 Kč 
na 100 000 Kč. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku Fondu ke dni 
25. 6. 2018. Dále valná hromada rozhodla o pověření představenstva rozhodnout jednou 
či vícekrát o navýšení základního kapitálu v příštích pěti letech nejvýše o částku 
297 000 tis. Kč.  
 

4.20. OCEŇOVACÍ ROZDÍLY 

 

Základní kapitál

Zůstatek k 30. červnu 2019 608 400

Zůstatek k 31. prosinci 2018 608 400

tis. Kč Čisté investice do účastí

Zůstatek k 1. lednu 2019 29 644

Snížení -          4 225 

Zvýšení 4 044

Zůstatek k 30. červnu 2019 29 463

Zůstatek k 1. lednu 2018 123 611

Snížení -          102 284

Zvýšení 8 317

Zůstatek k 31. prosinci 2018 29 644



24 

 

Oceňovací rozdíl je k 30. 6. 2019 tvořen přeceněním účastí, ve kterých má Fond 
podstatný nebo rozhodující vliv, ve výši 23 236 tis. Kč a dále přeceněním akcií a 
podílových listů ve výši 6 228 tis. Kč.  
 

4.21. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 

Investiční fond může být vystaven tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic 
transakcí s úrokovými, akciovými a měnovými nástroji, které jsou citlivé na změny 
podmínek na finančních trzích.  

a) Obchodování 

Fond může při správě likvidní části portfolia držet obchodní pozice v různých 
finančních nástrojích včetně finančních derivátů. Správa likvidní části portfolia je 
svěřena profesionálnímu správci aktiv a spravována v souladu se Statutem Fondu. 

Fond řídí rizika spojená s obchodními aktivitami na úrovni jednotlivých rizik a také 
jednotlivých typů finančních nástrojů. Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na 
objemy jednotlivých investičních instrumentů.  

b) Řízení rizik 

Rizika, jímž je Fond vystaven z důvodu svých aktivit a řízení pozic vzniklých z těchto 
aktivit, jsou popsána ve Statutu Fondu. Detailnější postupy, které používá Fond k řízení 
těchto rizik, jsou uvedeny ve vnitřních předpisech Fondu, především v předpise 
„Pravidla metod řízení rizik“. 
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Riziko likvidity  

Zbytková splatnost aktiv a závazků Fondu 

 

Výše uvedené tabulky představují zbytkovou splatnost účetních hodnot jednotlivých finančních nástrojů, 
nikoliv veškerých peněžních toků, které z těchto nástrojů plynou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis. Kč Do 3 měs.
Od 3 měs. 
do 1 roku

Od 1 roku do 
5 let

Nad 5 let Bez specifik. Celkem

K 30. červnu 2019

Pohledávky za bankami 17 490 - - - - 17 490

Dluhové cenné papíry 3 150 4 434 131 000 86 000 - 224 584

Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - - - 143 465 143 465

Účasti s podstatným vlivem - - - - 109 171 109 171

Účasti s rozhodujícím vlivem - - - - - -

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  - - - - - -

Ostatní aktiva 33 900 68 177 345 733 - - 447 810

Náklady a příjmy příštích období 122 367 297 - - 786

Celkem 54 662 72 978 477 030 86 000 252 636 943 306

Závazky vůči bankám - - - - - -

Závazky z dluhových cenných papírů - 489 24 764 - - 25 253

Ostatní pasiva 342 - - - - 342

Vlastní kapitál  - - - - 917 711 917 711

Celkem 342 489 24 764 - 917 711 943 306

Gap 54 320 72 489 452 266 86 000 -665 075 -

Kumulativní gap 54 320 126 809 579 075 665 075 - -
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FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 

b) Řízení rizik (pokračování) 

Riziko likvidity (pokračování)  

Zbytková splatnost aktiv a závazků Fondu (pokračování) 

 

Výše uvedené tabulky představují zbytkovou splatnost účetních hodnot jednotlivých finančních nástrojů, 
nikoliv veškerých peněžních toků, které z těchto nástrojů plynou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis. Kč Do 3 měs.
Od 3 měs. 
do 1 roku

Od 1 roku 
do 5 let  

Nad 5 let Bez specifik. Celkem

K 30. červnu 2018

Pohledávky za bankami 38 604 - - - - 38 604

Dluhové cenné papíry - 3 333 1 250 86 000 - 90  583

Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - - - 139 740 139 740

Účasti s podstatným vlivem - - - - 124 498 124 498

Účasti s rozhodujícím vlivem - - - - 40 392 40 392

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  - - - - - -

Ostatní aktiva 101 380 368 300 - 469 680

Náklady a příjmy příštích období 14 - - - - 14

Celkem 38 618 104 713 369 550 86 000 304 630 903 511

Závazky z dluhových cenných papírů - 489 24 764 - - 25 253

Ostatní pasiva 1 863 - - - - 1 863

Vlastní kapitál  - - - - 876 395 876 395

Celkem 1 863 489 24 764 - 876 395 903 511

Gap 36 755 104 224 344 786 86 000 -571 765 -

Kumulativní gap 36 755 140 979 485 765 571 765 - -
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FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 

b) Řízení rizik (pokračování) 

Úrokové riziko  

Úroková citlivost aktiv a závazků Fondu 

 

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a závazky a není proto totožný 
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu. 

 

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a závazky a není proto totožný 
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu. 

 

 

 

 

 

tis. Kč Do 3 měs.
Od 3 měs. 
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let

Nad 5 let Celkem

K 30. červnu 2019

Pohledávky za bankami 17 490 - - - 17 490

Dluhové cenné papíry 3 150 4 434 131 000 86 000 224 584

Ostatní úrokově citlivá aktiva 33 900 68 177 345 733 - 447 810

Celkem 54 540 72 611 476 733 86 000 689 884

Závazky z dluhových cenných papírů                 - 489 24 764                 -       25 253

Celkem                 - 489 24 764                 - 25 253

Gap 54 540 72 122 451 969 86 000 664 631

Kumulativní gap 54 540 126 662 578 631 664 631 -

tis. Kč Do 3 měs.
Od 3 měs. 
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let

Nad 5 let Celkem

K 30. červnu 2018

Pohledávky za bankami 38 604 - - - 38 604

Dluhové cenné papíry - 3 333 1 250 86 000 90 583

Ostatní úrokově citlivá aktiva 101 380 368 300 469 680

Celkem 38 604 104 713 369 550 86 000 598 867

Závazky z dluhových cenných papírů                 - 489 24 764                 -       25 253

Celkem                 - 489 24 764                 - 25 253

Gap 38 604 104 224 344 786 86 000 573 614

Kumulativní gap 38 604 142 828 487 614 573 614 -
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FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 

b) Řízení rizik (pokračování) 

Měnové riziko 

Aktiva a pasiva v cizích měnách včetně podrozvahových angažovaností představují 
expozici Fondu vůči měnovým rizikům. Realizované a nerealizované kursové zisky a 
ztráty (s výjimkou nerealizovaných kursových zisků a ztrát z účastí s podstatným a 
rozhodujícím vlivem) jsou zachyceny přímo ve výkazu zisku a ztráty. Devizová pozice 
Fondu v nejvýznamnějších měnách je následující: 

Devizová pozice Fondu  

 

 

 

 

 

 

 

 

tis. Kč EUR CZK Ostatní Celkem

K 30. červnu 2019

Pohledávky za bankami - 17 490 - 17 490

Dluhové cenné papíry - 224 584 - 224 584

Akcie, podílové listy a ostatní podíly - 143 465 - 143 465

Účasti s podstatným vlivem     - 109 171 - 109 171

Účasti s rozhodujícím vlivem - - - -

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  - - - -

Ostatní aktiva - 447 810 - 447 810

Náklady a příjmy příštích období - 786 - 786

Celkem - 943 306 943 306

Závazky z dluhových cenných papírů - 25 253 25 253

Ostatní pasiva - 342 342

Vlastní kapitál 917 711 917 711

Celkem - 943 306 - 943 306

Čistá devizová pozice - - - -
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FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 

b) Řízení rizik (pokračování) 

Měnové riziko (pokračování) 

Devizová pozice Fondu (pokračování)  

 

4.22. FINANČNÍ NÁSTROJE – ÚVĚROVÉ RIZIKO 

Fond je vystaven úvěrovému riziku z titulu svých obchodních aktivit, poskytování 
úvěrů, zajišťovacích transakcí a investičních aktivit.  

Úvěrová rizika spojená s obchodními a investičními aktivitami Fondu jsou řízena 
prostřednictvím metod a nástrojů řízení tržních rizik Fondu. 

Fond je aktivní v České republice a na Slovensku. 

 Hodnocení zajištění úvěrů 

V případě zajištění úvěrových pohledávek považuje Fond za akceptovatelné zajištění 
následující typy zajištění: 

 hotovost; 

 cenné papíry; 

 bonitní pohledávky; 

 bankovní záruka; 

 záruka bonitní třetí strany; 

 nemovitosti; 

 stroje a zařízení. 

tis. Kč EUR CZK Ostatní Celkem

K 30. červnu 2018

Pohledávky za bankami - 38 604 - 38 604

Dluhové cenné papíry - 90 583 - 90 583

Akcie, podílové listy a ostatní podíly - 139 740 - 139 740

Účasti s podstatným vlivem 15 350 109 148 - 124 498

Účasti s rozhodujícím vlivem 40 392 - 40 392

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  - - - -

Ostatní aktiva - 469 680 - 469 680

Náklady a příjmy příštích období - 14 - 14

Celkem 15 350 888 161 903 511

Závazky z dluhových cenných papírů 25 253 25 253

Ostatní pasiva 1 863 1 863

Vlastní kapitál 876 395 876 395

Celkem - 903 511 - 903 511

Čistá devizová pozice 15 350 -15 350 - -
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4.23. FINANČNÍ NÁSTROJE – OPERAČNÍ, PRÁVNÍ A OSTATNÍ RIZIKA 

Řízení operačních, právních a ostatních rizik je upraveno Statutem Fondu a vnitřními 
předpisy Fondu. Vzhledem k povaze podnikání, kterou je činnost Fondu 
kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, musí být veškeré investice Fondu 
realizovány v souladu s platným Statutem Fondu a podléhají kontrole ze strany 
depozitáře Fondu, kterým byla po celý rok 2018 společnost UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře.  
 

4.24. POLOŽKY VYKÁZANÉ V PODROZVAZE 

Společnost nemá žádné podrozvahové položky. 
 

4.25. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by si vyžádaly úpravu 
této účetní závěrky.  
 

5.  DALŠÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

Arca Capital CEE bude i v druhém pololetí 2019 následovat svoji úspěšnou investiční strategii 
s cílem maximalizovat výnosy akcionářů Fondu při dodržení minimální míry investičního 
rizika. Fond plánuje v souladu se statutem a investičními limity nadále vyhledávat zajímavé 
investiční příležitosti s cílem zajistit svým akcionářům atraktivní zhodnocení jejich prostředků 
a pokračovat v dosahování úspěšných hospodářských výsledků.  

Při vyhledávání investičních příležitostí se Fond bude stejně jako doposud zaměřovat jednak 
na instrumenty finančního trhu nesoucí stabilní pravidelný výnos, ale také na investice 
do private equity projektů se stabilně růstovým potenciálem i veřejně obchodovatelných akcií 
s vysokým potenciálem zhodnocení. 

V prvním pololetí roku 2019 se dařilo držet správní náklady Fondu pod úrovní srovnatelného 
období roku 2018. Fond předpokládá, že i přes růst některých nákladů vyvolaný především 
vstupem na burzu se podaří řídit celkové správní náklady v této rovině také v druhé polovině 
roku 2019.  
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6. PROHLÁŠENÍ OPRÁVNĚNÝCH OSOB 

Členové představenstva Fondu prohlašují, že dle svého nejlepšího vědomí podává pololetní 
zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích 
hospodaření emitenta za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, 
podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření fondu Arca Capital CEE, uzavřený investiční 
fond, a.s. 

 

V Praze, dne 30. září 2019 

 

 

 

 

 
 

Mgr. Peter Janiga 
předseda představenstva 

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. 

  
Ing. Mojmír Vančura 

člen představenstva 
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. 

                                                     


