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I.

ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU FONDU
v prùbìhu úèetního období

Profil fondu
Fond byl založen v Èeské republice dne 20. 12. 2012 jako akciová spoleènost a zároveò
nesamostatný uzavøený investièní fond kvalifikovaných investorù. Hlavní èinností Fondu je
dlouhodobé investování v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem fondu a to
zejména do nákupu portfolií pohledávek v regionu Støední a Východní Evropy. Uvedená portfolia
pohledávek jsou poøizována zejména od finanèních spoleèností a to bank a leasingových
spoleèností. Fond v pøípadì velkých portfolií taktéž investuje své prostøedky do participací na
uvedených pohledávkových portfoliích a v pøípadì, že v dùsledku legislativy pøíslušné zemì není
možné nabýt portfolio pøímo do aktiv fondu, tak Fond investuje do dceøiných spoleèností, které
nakupují portfolia v dané zemi.
Fond ukonèil v roce 2014 svoji investièní periodu a v následujících letech se bude zamìøovat na
maximalizaci ziskù plynoucích z portfolií pohledávek s ohledem na aktuální vývoj na finanèních
trzích.
Hlavním trendem ovlivòujícím zisk plynoucí z aktiv budou tendence upravující postavení dlužníka
jako takového zejména výška jeho reálné mzdy, zamìstnanost, inflace, výše daní, na druhé stranì
je dùležitá i vymahatelnost pohledávky na dlužníkovi a tu pøedevším ovlivòuje právní prostøedí
v oblasti soudù, exekuce, konkurzù, bankrotu (a• už osobního nebo korporátního) a možnosti
zpenìžování majetku dlužníka.
Ekonomické výsledky
V této èásti následuje pøehled hlavních finanèních ukazatelù, kterých Fond dosáhl v roce 2018.
Detailní pøehled a komentáø k finanèním výsledkùm se nachází v individuální úèetní závìrce. Bìžné
úèetní období pøedstavuje obdbobí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Minulé období pøedstavuje období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Výnosy, náklady, zisk
Fond vygeneroval úroky a podobné pøíjmy v sumì témìø 10 mil. CZK, v pøedchozím období ve výši
12 mil. CZK. Dále vygeneroval èistý zisk z finanèních aktiv ocenìných reálnou hodnotou pøes
náklady a výnosy ve výši 19 mil. CZK, zatímco v minulém období tato èástka èinila 28 mil. CZK.
Èistý zisk ze zmìny kontraktuálního penìžního toku finanèních dluhových aktiv ocenìných
zùstatkovou hodnotou poklesl z 10 mil. CZK v pøedchozím roce na 3 mil. CZK v bìžném období.
Ostatní provozní náklady Fondu klesly z (-) 19 mil. CZK v pøedchozím období na témìø (-) 18 mil.
CZK. Zisk pøed zdanìním (EBT) dosáhl výše 6 mil. CZK, zatímco v minulém období dosáhl výše 18
mil. CZK. Zisk z pokraèujících èinností po zdanìní v minulém období èinil témìø 17 mil. CZK,
v bìžném období Fond dosáhl ztráty (-) 4 mil. CZK.
Výsledek hospodaøení za minulé úèetní období 2017 (zisk) v hodnotì 40 mil. CZK Fond rozdìlil
spolu s èástí nerozdìleného zisku minulých let v roce 2018 mezi akcionáøe Fondu podle výšky jejich
vlastnických podílù v rámci výplaty øádné dividendy v záøí 2018 v celkové èástce 43 106 tis. CZK. K
31. 12. 2018 dosáhl úèet nerozdìleného zisku minulých let hodnotu necelých 25 mil. CZK. Ztráta
Fondu za bìžné úèetní období ve výši (-) 4 mil. CZK bude uhrazena z nerozdìleného zisku minulých
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let. Objem zisku, který by mìl být vyplácen v prùbìhu roku 2019 akcionáøùm v podobì dividend èiní
celkem 4,6 mil. CZK a bude pøedmìtem rozhodnutí Valné hromady konající se 30. 4. 2019.
Struktura aktiv a pasiv
Úèetní hodnota aktiv Fondu ke konci roku 2018 èinila 93 mil. CZK. Nejvìtší položky aktiv tvoøila
dluhová finanèní aktiva ocenìná reálnou hodnotou pøes náklady a výnosy v hodnotì 60 mil. CZK,
dluhová finanèní aktiva ocenìná zùstatkovou hodnotou ve výši 20 mil. CZK, hotovost a zùstatek
v bance v hodnotì 10 mil. CZK a ostatní pohledávky a zálohy vùèi zákazníkùm z obchodního styku
v hodnotì témìø 3 mil. CZK. Fond v souvislosti s aplikací IFRS 9 vytváøel opravné položky
k pohledávkam vùèi zákazníkùm z obchdoního styku a také k zùstatkùm na bankovních úètech.
Vlastní kapitál Fondu poklesl z necelých 104 mil. CZK v roce 2017 na 56 mil. CZK na konci roku
2018, což bylo pøevážnì zpùsobené výplatou øádných dividend v sumì 43 106 tis. CZK.
Investice a budoucí investice
Fond v roce 2014 ukonèil svoji investièní periodu a v prùbìhu roku 2015 realizoval pouze pøevod
portfolia CRM v hodnotì 14 mil CZK v souladu s investièním zámìrem a smlouvou o smlouvì
budoucí uzavøené již v roce 2014. Zakoupené dluhy pøedstavují portfolia dluhù po splatnosti,
koupené za ceny výraznì nižší než nominální hodnota pohledávky. Jsou ocenìny v reálné hodnotì
poøizovací ceny, která zahrnuje také poplatky právníkùm, notáøùm, znalcùm a poradcùm, které
pøímo souvisely s nákupem portfolia, a následnì v nabìhlé hodnotì v souladu s metodou efektivní
úrokové sazby. Výnosy odvozené z nakoupených dluhù jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty jako
vybrané èástky ponížené o amortizaci. Nakoupená dluhová portfolia jsou dvojího druhu, a to portfolia
spotøebitelských úvìrù a portfolia korporátních úvìrù. Uvedená portfolia mají odlišný zpùsob výpoètu
budoucích penìžních tokù a odlišný zpùsob vymáhání. Úèetní hodnota každého portfolia odpovídá
souèasné hodnotì všech oèekávaných budoucích penìžních tokù diskontovaných pomocí pùvodní
efektivní úrokové sazby stanovené ke dni akvizice portfolia na základì pomìru mezi náklady
a oèekávanými budoucími penìžními toky k datu akvizice. Zmìny v úèetní hodnotì portfolia jsou
vykázány jako amortizace za úèetní období a jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty ve výnosech.
Úèetní hodnota portfolia však v prùbìhu životnosti není nikdy vykázána v hodnotì vyšší, než byla
poøizovací cena.
Pøi stanovování prognóz budoucích penìžních tokù korporátních portfolií se bere v úvahu jednak
hodnota kolaterálù a záruk ve formì movitého a nemovitého majetku vèetnì hotovosti vážící se
k jednotlivým pohledávkám v rámci daného portfolia, která má vliv na výši budoucích penìžních tokù
a také se bere v úvahu aktuální stav procesu vážící se k vymáhání uvedených pohledávek tj. napø.
stav konkurzu, exekuce a další možné zpenìžování kolaterálù, které ovlivòuje èas vzniku budoucího
penìžního toku plynoucího z daného portfolia.
Managementem Fondu byly provedeny významné odhady s ohledem na vymahatelnost budoucích
penìžních tokù plynoucích z portfolia. Odhady penìžních tokù jsou revidovány pravidelnì
a nejménì jednou roènì. Pokud jsou odhady penìžních tokù revidovány, tak je úèetní hodnota
pøepoèítána na základì výpoètu souèasné hodnoty odhadovaných budoucích penìžních tokù za
použití pùvodní efektivní úrokové míry a výsledný zisk èi ztráta vykázaná v rámci amortizace.
Náklady na prodej pøedstavují splatné provize agentù vymáhajících dluhy.
Rozdíl proti oèekávaným penìžním tokùm k rozvahovému dni byl pøidán k oèekávaným budoucím
penìžním tokùm, proto jsou budoucí penìžní toky vyšší. Pøeplánování oèekávaných penìžních tokù
bylo provedeno bez dalších zmìn v ocenìní (celková hotovost, diskontní sazba zùstává stejná).
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Popis trhù
Ekonomický vývoj byl v roce 2018 ovlivnìn globálními faktory a pokraèující normalizací mìnové
politiky Fedu, která tradiènì velmi silnì ovlivòuje i vývoj ve svìtové ekonomice. Mezi globální faktory
lze øadit zejména pøetrvávající negativní sentiment na finanèních trzích, který je vysvìtlován zejména
snižujícím se rùstem èínské ekonomiky a eskalací obchodních sporù mezi USA a Èínou, stále
pøetrvávajícími obavami z tzv. tvrdého a neøízeného brexitu, obavami o udržitelný fiskální vývoj v
Itálii, i nedávnou argentinskou a tureckou krizí. V závìru roku rovnìž ECB ukonèí èisté nákupy v
rámci programu APP („kvantitativní uvolòování“). Její mìnová politika ale zùstane nadále výraznì
uvolnìná – základní sazby budou ponechány na stávající úrovni alespoò do léta 2019 a jistiny
splatných aktiv budou reinvestovány ještì výraznì déle. Letošní rok byl – optikou dosaženého
ekonomického rùstu – u sledovaných vyspìlých zemí ménì úspìšný než rok 2017. Výjimkou byly
výsledky nejsilnìjší svìtové ekonomiky, Spojených státù, a to navzdory pokraèujícímu zvyšování
úrokových sazeb americkým Fedem. Na jednu stranu tedy byly letos hodnoty hospodáøského rùstu v
eurozónì, Nìmecku, ale i Spojeném království a Japonsku nižší než loni, na druhou stranu se ve
vyspìlých zemích obecnì daøilo pøibližovat vývoj inflace pomyslnému 2% ideálu (zdola Japonsku,
shora Spojenému království; ve Spojených státech, eurozónì i Nìmecku se inflace pohybovala
velmi blízko této 2% hodnoty, resp. se k ní dotáhla). Výhledy pro rok 2019 prozatím ukazují, že
eurozóna a Nìmecko dále lehce zvolní (jak co se týèe rùstu HDP, tak inflace), stejnì tak jako USA a
Japonsko (u nìhož lze však ocenit další vzdálení se deflaèní hrozbì). Pøedjímat dopad, jaký bude
mít podoba brexitu na ekonomiku Spojeného království, zemì EU a potažmo svìtovou ekonomiku,
1
je stále velmi obtížné.
Obecnì pro všechny sledované trhy platí, že rùst zamìstnanosti a prùmìrné mzdy znamená vyšší
bonitu dlužníkù a tím i vyšší výnosy pro Fond. Zvýšení inflace a zvýšení daní znamená menší bonitu
dlužníkù, a tím i nižší výnosy pro Fond. Zvýšení právní ochrany dlužníkù a snížení vymahatelnosti
práva znamená nižší výnosy pro Fond, zatímco zvýšení vymahatelnosti práva v cílových zemích a
snížení právní ochrany dlužníkù znamená vyšší výnosy pro Fond. Hospodáøský rùst znamená vyšší
výnosy pro Fond, hospodáøský pokles znamená nižší výnosy pro Fond. Podnikání Fondu rovnìž
mùže ovlivòovat zprostøedkovanì legislativa a pøípadné zmìny politik státního a veøejného sektoru,
které se týkají cílových aktiv Fondu. V této souvislosti stojí za zmínku zejména mìnová politika
národních bank cílových trhù a Evropské Centrální Banky, která ovlivòuje tržní úrokové sazby
vztahující se k cílovým aktivùm denominovaným v mìnách cílových trhù a kurzy vùèi ostatním
svìtovým mìnám, které determinují tržní hodnotu cílových aktiv denominovaných v cizích mìnách.
Makroekonomický vývoj v cílových trzích ovlivòuje hodnotu aktiv Fondu, a to jak z pohledu bonity
pohledávek (jednotlivé fáze hospodáøského cyklu ovlivòují finanèní situaci obchodních spoleèností,
kde má Fond pohledávky), tak z pohledu tržní hodnoty pøevážné èásti ostatních aktiv v portfoliu
Fondu, zejména nemovitostí. Cílovými trhy jsou Èeská republika, Slovenská republika, Rumunsko,
Bulharsko.
V Èeské republice se v letech 2019 a 2020 oèekává silný hospodáøský rùst na úrovni 2,7%, resp.
2,6% tažený soukromým sektorem. Investice zaznamenali významný rùst, který bude pøetrvávat i
v dalším období. Firmy rozšiøují kapacity a posilují také kapitálovou intenzitu ve snaze vypoøádat se
s nedostatkem pracovních sil. Spotøeba domácností zùstane vysoká díky rostoucím mzdám a nízké
nezamìstnanosti, která se bude v následujících letech pohybovat v pásmu 2,2% – 2,1%. I nadále
se oèekává solidní rùst exportu. Inflace zùstane nad cílem centrální banky (2%). Proti inflaci a rùstu
1
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pùjde ÈNB, která bude pokraèovat ve zvyšování úrokových sazeb. Solidní fiskální pozice vlády (díky
primárnímu pøebytku) poskytuje v pøípadì potøeby prostor pro vyšší výdaje napø. na obnovu
infrastruktury. Ve finanèním sektoru dojde v dùsledku rostoucích úrokových sazeb k snížení silné
2
poptávky po úvìrech pro domácnosti a snížení investic do bydlení.
Slovenská republika si uchovává rychlé tempo expanze a podle projekcí by mìl ekonomický rùst
v období 2019 a 2020 dosahovat tempa 4,3%, resp. 3,6%. Nové investice v automobilovém sektoru
budou posilovat výkon exportu. Silný trh práce, spotøebitelská dùvìra a rùst investic, podporovaný
pøíznivými finanèními podmínkami a vyšším èerpáním eurofondù budou posilovat domácí spotøebu.
Poèet volných pracovních míst dosahuje rekord a nedostatok pracovních sil bude pusobit na
zvyšování mezd. Silný trh práce a zboží posune inflaci spotøebitelských cen nad 3% úrovìò.
Oèekává se, že v období 2020 bude dosažen vyrovnaný rozpoèet, nicménì vìtšina dodateèného
rorpoètového zlepšení se má dostavit díky silnému cyklickému rùstu a ne strukturálním reformám.
3
Vláda plánuje zvýšení mezd veøejného sektoru o 10% v roce 2019 a opìt v roce 2020.
Bulharská ekonomika poroste v období 2018 podle oèekávání tempem dosahující 3,5%. Výhled na
následující dva roky pøedpokládá i nadále silné tempo rùstu reálného HDP ve výši 3,7% pro období
2019, resp. 3,6% v 2020. Hlavním faktorem rùstu zùstane i nadále domácí poptávka díky soukromé
spotøebì podporované rùstem reálných mezd. Veøejné a soukromé investice budou podporovány
vysokou poptávkou, zvýšeným kapacitním využitím a èerpáním eurofondù. Roèní míra inflace by
mìla v roce 2018 dosáhnout 2,6% zejména díky vyšším cenám energií, které se pøenáší do cen
služeb a rùstu cen potravin. Inflaèní pøedpovìd oèekává v období 2019-2020 postupný pokles tempa
na 2,0%, resp. 1,8%. Oèekává se, že míra nezamìstnanosti, která se v roce 2018 snížila na 6,0% a
pohybuje se tak na pøedkrizových minimech, bude i nadále klesat a do roku 2020 by mohla sestoupit
na úroveò 5,7%. Pozitivní makroekonomický vývoj a prudentní pøístup k fiskální politice by mìli vést
k udržení rozpoètového pøebytku, který by mìl v roce 2018 pøedstavovat 0,8% HDP a v období
4
2019-2020 pak 0,6% HDP.
Rumunská ekonomika poroste v roce 2018 podle prognóz tempem 3,6%, poté co v roce 2017
zaznamenala nárùst o 6,7%. Za zpomalením stojí zejména slabší soukromá spotøeba a negativní
dopad èistého exportu, trh práce by mìl zùstat i nadále silný. Oslabení soukromé spotøeby je
zpùsobeno pøetrvávající vysokou inflací, zejména v dùsledku cen energií a ustupujícím efektem
vládních opatøení zamìøených na zvyšování disponibilního pøíjmu. Investièní aktivita zùstane v roce
2018 nízká, tempo importù bude dynamické i pøes oslabující spotøebu. V obdobích 2019 resp. 2020
se oèekává rùst ve výši 3,8%, resp. 3,6%. Nezamìstnanost dosáhla na jaøe 2018 nového
historického minima 4,3% na kterém zùstane i v následujících obdobích. Díky silnému trhu práce by
mìl pokraèovat také rùst mezd. Inflace by mìla v roce 2018 dosahovat 4,3%, zatímco v letech 2019
a 2020 se oèekává tempo 3,5% resp. 3,3%. V oblasti veøejných financí se oèekává navýšení
schodku na 3,3% HDP v roce 2018 z 2,9% HDP v pøedchozím období. Nejvìtším rizikem pro
ekonomiku jako celek pøedstavují rostoucí mzdy, které mùžou pøedehnat produktivitu a dále tak
snížit konkurenceschopnost ekonomiky a oslabit export. Volatilní ceny potravin a rostoucí ceny
komodit na mezinárodních trzích mùžou pùsobit na rùst deficitu bìžného úètu. Pozitivním faktorem
5
zùstává efekt èerpání eurofondù.

2

OECD; Czech Republic - Economic forecast summary
OECD; Slovak Republic - Economic forecast summary
4
European Commission; Autumn 2018 Economic Forecast - Bulgaria
5
European Commission; Autumn 2018 Economic Forecast - Romania
3
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Vliv makroekonomického vývoje jednotlivých trhù na Fond
Investièní strategií Fondu je specializace na odkup portfolií pohledávek od bankovních a jiných
finanèních subjektù z regionu støední a jihovýchodní Evropy. Tato portfolia jsou nakupována
v aukcích/tendrech za výraznì diskontovanou cenu, než je nominální cena pohledávek a jejich forem
zajištìní. Vzhledem ke struktuøe a pùvodu aktiv, do kterých Fond investuje, nelze považovat plynulý
vývoj makroekonomických ukazatelù, v zemích, ve kterých fond investuje, za pøíliš významný na to,
aby významným zpùsobem ovlivnil výkonost fondu jako takového. Samozøejmì jakékoliv
makroekonomické zmìny, které by mìly turbulentní prùbìh, lze považovat za riziko. V tomto smìru
jako nejvýznamnìjší lze považovat zmìny na trhu práce, firemního prostøedí, trhu s nemovitostmi a
zmìnu celkového zdanìní. Jakýkoliv výraznìjší propad tìchto oblastí národní ekonomiky, by mohl
nepøíznivì ovlivnit schopnost subjektù, a• už z øad fyzických osob, èi firem, splácet své pohledávky
nebo naopak znehodnotit zajištìní tìchto pohledávek a jejich pozdìjší realizaci na trhu za cenu
významnì jinou než oèekávanou v dobì odkupu.
Odkupy vlastních akcií
Fond v roce 2015 odkoupil své vlastní akcie od akcionáøù v hodnotì 76 676 tis. CZK na základì
rozhodnutí Valné hromady ze dne 29. 4. 2015 za úèelem snížení vlastního kapitálu Fondu. Kupní
cena za akcii byla stanovena na 1 CZK, poèet odkoupených akcií 76 676 tis., jmenovitá hodnota
jedné akcie je 1 CZK. Celková úplata za odkoupené akcie dosáhla výše 76 676 tis. CZK. Všechny
tyto akcie byly následnì zrušeny v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy k 31. 1. 2017.
V prùbìhu roku 2016 Fond pokraèoval ve výplatì záloh na odkup akcií na základì rozhodnutí
náhradní Valné hromady ze dne 27. 5. 2016 o pokraèování programu nabývání vlastních akcií. V
roce 2016 Fond vyplatil akcionáøùm zálohy na odkup vlastních akcií v hodnotì 140 659 tis. CZK za
kupní cenu 1 CZK na akcii. Proces odkupu vlastních akcií byl dokonèen v prùbìhu prvního ètvrtletí
2017.
Jediná zmìna základního kapitálu spoleènosti v roce 2016 probìhla na základnì rozhodnutí valné
hromady spoleènosti o snížení základního kapitálu ze dne 27. 5. 2016, a to o èástku 76 676 000
CZK. Pùvodní základní kapitál byl snížen z 270 405 000 CZK na 193 729 000 CZK. Snížení
probìhlo s použitím vlastních akcií, které mìla spoleènost ve svém majetku od 1. 1. 2016.
V lednu 2017 dosáhla celková úplata za odkoupené akcie 10 809 tis. a v dubnu 6 637 tis. Celková
hodnota akcií pøevedených na Fond tedy èinila 17 445 tis. CZK. Všechny tyto akcie odkoupené
v roce 2016 a 2017 byly následnì zrušeny v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy k 21. 11. 2017.
Celkový objem odkoupených akcií v letech 2015, 2016 a 2017 èiní 234 780 tis. kusù akcií
s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 CZK za celkovou úplatu 234 780 tis. CZK v souladu
s rozhodnutím Valné hromady ze dne 29. 4. 2015. Od listopadu 2017 Fond již žádné vlastní akcie
nevlastní. Informace o protistranách, od kterých byly akcie odkoupeny udává následující tabulka.

APS FUND ALPHA uzav ený!investi"ní!fond,!a.s.!|!Celetná!988/38!|!110!00!Prague!1!|!Czech!Republic!|!T!+420 225 375 500 |
F +420 225 375 515
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, reg.nr. 01596039

6

Identifikace akcionáøe:

Poèet odkoupených
kmenových akcií za
rok 2017

Jméno/Firma:

Datum nar./IÈ:

Bydlištì / Sídlo:

25 075 294

G4 APS, s.r.o.

47221135

Blagoevova 28, Bratislava, 851 01

19 794 621

Crisvalley Holdings Limited

47164786

Griva Digeni, Panayides Building, 2nd floor,
Flat/Office 3, 3030 Limassol, Kypr

21 486 334

DORVEGEN a.s.

28248511

Španielova 1262/15, Praha 17 - Øepy, 163 00

21 486 334

Imre Fazakas

29.08.1956

Gyöngyvirag utca 18, Budakeszi 2092,
Maïarská republika

7 162 111

Jason Mogg

14.07.1963

Na Švihance 3, 120 00, Praha 2

16 300 523

Razor Capital, LLC

3043073-2

8000 Norman Center Drive, Suite 860,
Bloomington, MN 55437,USA 26-3571850

2 924 924

Michael Š•astný

07.03.1946

Švédská 655/6, 150 00, Praha 5

8 774 772

Petr Zlámalík

03.12.1980

Zelená 1505, Vsetín, 755 01

21 486 334

Bradford experts limited

7528288

16 Cowper Close Welling, Kent DA162JT,
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska

5 849 847

MA Management, a.s.

25624016

V Jircháøích 12, 110 00, Praha 1
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2 039 541

SOLITERA INVESTMENTS LIMITED

HE 316861

Strovolou 236, 2048 Strovolos, Nicosia, Kypr

3 209 511

DTMR Management SICAV PLC

SV 138

Chircop Building, 115 Valley Road, Birkirkara,
BKR 901, Maltská republika

1 581 040

Natálie Vax

24.10.1972

Salmovská 1545/9, 120 00

932 814

Markéta Collins

05.08.1973

Øímská 10, 120 00
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II.

ÚDAJE A SKUTEÈNOSTI

podle § zákona è. 240/2013 Sb., vyhlášky ÈNB è. 244/2013 Sb. a Naøízení EU
231/2013
A.

ÚDAJE O FONDU

Název podílového fondu
APS FUND ALPHA uzavøený investièní fond, a.s. (dále jen „Fond“)
zapsaný v obchodním rejstøíku vedeném u Mìstského soudu v Praze
zapsáno 22. dubna 2013, oddíl B, vložka 18997
IÈ
015 96 039
LEI
315700IHY3DQ3ULPGJ92
Sídlo
Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
B.

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
O
OBHOSPODAØOVATELE

INVESTIÈNÍ

SPOLEÈNOSTI

POVÌØENÉ

FUNKCÍ

Obchodní firma
QI investièní spoleènost, a.s. (dále jen „Investièní spoleènost“)
zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985
IÈ
279 11 497
Sídlo
Rybná 682/14, Praha 1, PSÈ 110 05
Uzavøené smlouvy
Smlouva o obhospodaøování byla uzavøena 15. 5. 2013 a ukonèena dohodou 28. 11. 2014.
Smlouva o výkonu funkce byla uzavøena 28. 11. 2014.
Smlouva o poradenské èinnosti byla uzavøena 1. 7. 2013.
Údaje o èinnosti obhospodaøovatele ve vztahu k majetku Fondu v daném úèetním období
Investièní spoleènost v daném úèetním období vykonávala èinnost statutárního orgánu Fondu,
zajiš•ovala jeho øízení a obchodní vedení, zastupovala Fond pøi jednání se tøetími osobami a plnila
veškeré povinnosti, které jí ukládají obecnì závazné právní pøedpisy, stanovy, popø. vnitøní pøedpisy
a Smlouva o výkonu funkce. Pøedmìtem závazku Investièní spoleènosti je, vedle výkonu
statutárního orgánu Fondu, také vedení administrace majetku Fondu tak, jak tuto èinnost popisuje
Zákon o investièních spoleènostech a investièních fondech. V rámci své administrativní èinnosti
zajiš•ovala výkon všech èinností, které jsou souèástí administrace investièního fondu, zejména
vedení úèetnictví a plnìní daòových povinností, zajiš•ování právních služeb, compliance, oceòování
majetku a dluhù, výpoètu aktuální hodnoty investièní akcie, pøípravy dokumentù Fondu, komunikace
s akcionáøi a dalšími oprávnìnými osobami vèetnì Èeské národní banky.
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C.

ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU
v rozhodném období, vèetnì struèného popisu jeho zkušeností a znalostí

Investice do finanèních aktiv
Obchodní firma
Conseq Investment Management, a.s.
zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153
IÈ
264 42 671
Sídlo
Rybná 682/14, Praha 1, PSÈ 110 05
Další údaje
Smlouva o svìøení obhospodaøování finanèních aktiv v majetku Fondu ze dne 15. 5. 2013.
D.

ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMÌNÁCH ÚDAJÙ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU
ke kterým došlo v prùbìhu úèetního období

V rozhodném období nedošlo ke zmìne statutu Fondu.
E.

ÚDAJE O DEPOZITÁØI FONDU
v rozhodném období a dobì, po kterou èinnost depozitáøe vykonával

Depozitáøem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSÈ 140 92, zapsaná v obchodním
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitáø“).
F.

ÚDAJE O OSOBÌ POVÌØENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajiš•uje pouze Depozitáø Fondu.
G.

ÚDAJE O HLAVNÍM PODPÙRCI
v rozhodném období, a údaj o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svìøen hlavnímu podpùrci.
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H.

IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PØESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU
FONDU
ke dni, kdy bylo provedeno ocenìní využité pro úèely této zprávy, s uvedením celkové poøizovací ceny
a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Majetek
Portfolia nakoupených pohledávek
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé úvìry
Hotovost a bankovní úèty

I.

Poøizovácí cena v tis.
CZK
318 427
2 584
2 595
10 575

Reálná hodnota v tis.
CZK k 31. 12. 2018
79 867
2 521
0
10 566

VÝVOJ HODNOTY AKCIE V ROZHODNÉM OBDOBÍ
v názorné grafické podobì; pokud investièní strategie investièního fondu sleduje nebo kopíruje urèitý index
nebo jiný finanèní kvantitativnì vyjádøený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobì
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Stanovení aktuální hodnoty akcie fondu
Aktuální hodnota vlastního
kapitálu fondu
Poèet vydaných akcií
Jmenovitá hodnota akcie
Aktuální hodnota akcie

K datu 31. 12. 2018

K datu 31. 12. 2017

56 175 tis. Kè
35 625 tis. Kè
1,00 Kè
1,5768 Kè

103 565 tis. Kè
35 625 tis. Kè
1,00 Kè
2,7992 Kè

Všechny akcie Fondu jsou vystaveny v podobì zaknihovaných cenných papírù.
Ke všem akciím se váží stejná akcionáøská práva (právo na dividendu, právo na podíl na likvidaèním
zùstatku a právo zúèastnit se valné hromady a hlasovat podle stanov spoleènosti, právo na
pøednostní úpis akcií) a povinnosti (splatit upsané akcie) a všechny mají stejnou nominální hodnotu.
Fond v roce 2015 odkoupil svoje vlastní akcie od akcionáøù v hodnotì 76 676 tis. CZK na základì
rozhodnutí Valné hromady ze dne 29. 4. 2015 za úèelem snížení vlastního kapitálu Fondu. Kupní
cena za akcii byla stanovena na 1 CZK, poèet odkoupených akcií 76 676 tis., jmenovitá hodnota
jedné akcie je 1 CZK. Celková úplata za odkoupené akcie dosáhla výše 76 676 tis. CZK.
V prùbìhu roku 2016 Fond pokraèoval ve výplatì záloh na odkup akcií na základì rozhodnutí
náhradní Valné hromady ze dne 27.5.2016 o pokraèování programu nabývání vlastních akcií. V roce
2016 Fond vyplatil akcionáøùm zálohy na odkup vlastních akcií v hodnotì 140 659 tis. CZK za kupní
cenu 1 CZK na akcii. Proces odkupu vlastních akcií byl dokonèen v prùbìhu prvního ètvrtletí 2017.
V lednu 2017 dosáhla celková úplata za odkoupené akcie 10 809 tis. a v dubnu 6 637 tis. Celková
hodnota akcií pøevedených na Fond tedy èinila 17 445 tis. CZK.
Celkový objem odkoupených akcií v letech 2015, 2016 a 2017 èiní 234 780 tis. kusù akcií
s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 CZK za celkovou úplatu 234 780 tis. CZK v souladu
s rozhodnutím Valné hromady ze dne 29. 4. 2015.
Hodnota základního kapitálu (snížená o odkoupené vlastní akcie) byla k 31. 12. 2017 35 625 tis.
CZK. Ke snížení základního kapitálu na hodnotu 35 625 tis. CZK došlo s úèinností k 21. 11. 2017.
Snížení základního kapitálu bylo provedeno výhradnì s použitím vlastních akcií, které mìl Fond ve
svém majetku. S úèinností k 31. 1. 2017 byl snížen základní kapitál o 76 676 tis. kusù kmenových
akcií nabytých v roce 2015 ve jmenovité hodnotì 1,- Kè na 193 729 tis. kusù. S úèinností k 21. 11.
2017 Fond snižoval základní kapitál o 158 104 tis. kusù kmenových akcií ve jmenovité hodnotì 1,Kè na výše zmínìných 35 625 tis. kusù. Všechny tyto akcie nabyté v roce 2016 a 2017 byly
následnì zrušeny v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy. Aktuální hodnota akcie na základì
hodnoty vlastního kapitálu k 31. 12. 2018 (56 175 tis. Kè) a poètu akcií k 31. 1. 2018 (35 625 tis. Kè)
je 1,5768 Kè.
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Stav vlastního kapitálu
K datu 31. 12. 2018

K datu 31. 12. 2017

Vlastní kapitál

56 175 tis. Kè

103 565 tis. Kè

Základní kapitál

35 625 tis. Kè

35 625 tis. Kè

Vlastní akcie

0 Kè

0 Kè

Vlastní akcie – nabyté

0 K!

0 K!

Vlastní akcie – vyplacené zálohy

0 K!

0 K!

Veškeré vstupy pro stanovení aktuální hodnoty akcie a stavu vlastního kapitálu vycházejí
z opravených výkazù pro rok 2017 a 2018.
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J.

SOUDNÍ NEBO ROZHODÈÍ SPORY,
které se týkají majetku nebo nároku vlastníkù cenných papírù nebo zaknihovaných cenných papírù vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže hodnota
pøedmìtu sporu pøevyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období

Zmínìné soudní spory jsou vedeny v souvislosti s hlavní èinností fondu, tedy s vymáháním nakoupených portfolií pohledávek.

Spis !íslo

Soud

Kraj

soud!
instance

první!

APS FUND ALPHA

SC.
TOPAZ
GROUP
Konkurz
PRODEXIM SRL

soud!
instance

první!

Maramures

APS FUND ALPHA

GOTECH SRL

Konkurz

první!

Alba

APS FUND ALPHA

DATOS SRL

Konkurz

Tulcea

APS FUND ALPHA

Alba

APS FUND ALPHA

Valcea

APS FUND ALPHA

Bihor

APS FUND ALPHA

Constanta

APS FUND ALPHA

PERCELI KFZ SRL

Konkurz

Bistrita
Nasaud

APS FUND ALPHA

SC CONCID SA

Konkurz

Bucuresti

APS FUND ALPHA

SC EURO SCRAP
Konkurz
GROUP SRL

soud!
instance
soud!
instance
soud!
instance
soud!
instance
soud!
instance
soud!
instance
soud!
instance
soud!
instance
soud!
instance

Bistrita Nasaud Bistrita
County Court
Nasaud

1641/88/2010
4138/107/2009
3772/90/2007
5365/111/2009
6465/118/2010
2120/112/2009
37631/3/2006

Etapa soudního
sporu

Konkurz

2309/112/2009

5693/107/2010

P"edm#t sporu

Euromobille

Constanta
County Court

Maramures
County Court
Alba
county
Court
Tulcea County
Court
Alba
county
Court
Valcea County
Court
Bihor County
Court
Constanta
County Court
Bistrita Nasaud
County Court
Bucuresti
County Court

Obžalovaný

APS FUND ALPHA

4/30/2010

810/100/2010

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Constanta

EMVETRANS
(garant Mirex)
SC
ULPIA
TRAIANA SRL
Prodis
Distributie
SC MINERAL
STAR IMPEX SRL

Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz

první!
první!
první!
první!
první!
první!
první!
první!

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

M#na

CZK

10.01.2019

8 746 821

EUR

225 011 970

23.01.2019

2 433 819

EUR

62 609 994

09.04.2019

1 893 085

EUR

48 699 612

12.02.2019

1 873 573

EUR

48 197 665

15.02.2019

6 693 223

RON

36 919 817

12.02.2019

1 391 376

EUR

35 793 148

30.01.2019

798 535

EUR

20 542 313

14.02.2019

727 712

EUR

18 720 391

26.02.2019

656 126

EUR

16 878 841

05.04.2019

652 858

EUR

16 794 772

07.03.2019

614 169

EUR

15 799 498
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Spis !íslo

408/90/2012

22256/3/2017*

7529/83/2010

2943/107/2010

1925/112/2009
9050/97/2008
3594/189/2012
2812/189/2012

Soud

Kraj

Valcea County
Valcea
Court
High Court of
Cassation and
Bucuresti
justice
of
Romania
Satu
Mare
Satu Mare
County Court
Alba
Court

county

Bistrita Nasaud
County Court
Hunedoara
County Court
Barlad
Law
court
Barlad
Law
court

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Etapa soudního
sporu

Konkurz

soud!
instance

první!

SC SAVCO SRL

Iris Company S.A.

APS
FUND Anulace
ALPHA/CRM
smlouvy

vyšší!
soud

S.C.
DELTA
Konkurz
IMPEX S.R.L.
SC
ULPIA
TRAIANA
Konkurz
LEASING IFN SA

soud!
instance

první!

soud!
instance

první!

soud!
instance
soud!
instance
v#"i! soud!
instance
v#"i! soud!
instance
v#"i!
soud!
instance

první!

APS FUND ALPHA

Alba

APS FUND ALPHA

Bistrita
Nasaud

APS FUND ALPHA

Hunedoara

APS FUND ALPHA

Vaslui

Iris Company S.A.

Vaslui

Iris Company S.A.

Bucuresti
County Court

Bucuresti

Iris Company S.A.

764/3/2017

Bucuresti
County Court

Bucuresti

Iris Company S.A.

Bucuresti
Bucuresti
County Court
Bucharest
25854/3/2012/a19 Court
of Bucuresti
Appeal

P"edm#t sporu

APS FUND ALPHA

764/3/2017

25854/3/2012

Obžalovaný

APS FUND ALPHA

APS FUND ALPHA

SC ETALON SRL
AGRO
COMPANY SRL
APS
FUND
ALPHA
APS
FUND
ALPHA

Konkurz
Konkurz

Námitka!
exekuci
Námitka!
exekuci
Námitka!
APS
FUND
seznamu
ALPHA/CRM
v$ itel#
Námitka!
APS
FUND
seznamu
ALPHA/CRM
v$ itel#
Iris
Company
Konkurz
S.A.
Iris
S.A.

Company

Konkurz
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v#"i!

odvolací!

první!
první!
první!

první!

soud!
instance

první!

soud!
instance

první!

odvolání

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

M#na

CZK

20.02.2019

2 710 320

RON

14 950 127

15.02.2019

2 395 223

RON

13 212 050

07.02.2019

451 677

EUR

11 619 391

25.02.2019

414 669

EUR

10 667 360

22.02.2019

391 131

EUR

10 061 845

31.01.2019

385 887

EUR

9 926 943

p erušeno

379 979

EUR

9 774 960

p erušeno

379 979

EUR

9 774 960

p erušeno

379 979

EUR

9 774 960

p erušeno

379 979

EUR

9 774 960

18.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960
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Spis !íslo

20938/3/2018

14904/3/2018

15097/3/2018

6253/99/2012/a1
6253/99/2012
862/107/2014
10175/30/2013
5364/111/2009
42125/3/2010
43844/3/2006
8643/99/2012
14412/95/2008

Spis !íslo

Soud
Bucuresti
County Court
Bucharest
Court
of
Appeal
Bucharest
Court
of
Appeal
Iasi
Country
Court
Iasi
Country
Court
Alba
county
Court
Timis County
Court
Bihor County
Court
Bucuresti
County Court
Bucuresti
County Court
Iasi
Country
Court
Gorj
County
Court

Soud

Kraj

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Bucuresti

IOVITA MARICICA

Bucuresti

ILIE COCONEL LIVIU

Iasi

APS FUND ALPHA

Iasi

APS FUND ALPHA

Alba

APS FUND ALPHA

Timis

APS FUND ALPHA

Bihor

APS FUND ALPHA

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Iasi

APS FUND ALPHA

Gorj

APS FUND ALPHA

Kraj

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Obžalovaný
Iris
Company
S.A.
CASA
DE
INSOLVEN%&!
GMC SPRL
CASA
DE
INSOLVEN%&!
GMC SPRL

P"edm#t sporu

Etapa soudního
sporu

Konkurz

soud!
instance

Námitka! v#"i!
rozhodnutí!
odvolání
v$ itel#
Námitka! v#"i!
rozhodnutí!
odvolání
v$ itel#
soud!
AMA SRL
Konkurz
instance
soud!
AMA SRL
Konkurz
instance
Crimbo
Prod
soud!
Konkurz
Carn
instance
soud!
Sevander Grup
Konkurz
instance
SC FILMAR
soud!
Konkurz
IMPEX SRL
instance
TASTY
soud!
Konkurz
COMPANY SRL
instance
KDOU
IMPEX
soud!
Konkurz
SRL
instance
ROMCON
soud!
Konkurz
INVEST SRL
instance
soud!
SC BIAROXY SRL Konkurz
instance

Obžalovaný

P"edm#t sporu
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první!

první!
první!
první!
první!
první!
první!
první!
první!
první!

Etapa soudního
sporu

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

M#na

CZK

07.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

20.02.2019

379 881

EUR

9 772 439

23.01.2019

379 881

EUR

9 772 439

06.02.2019

367 716

EUR

9 459 494

17.01.2019

350 223

EUR

9 009 487

12.02.2019

334 501

EUR

8 605 038

22.02.2019

256 734

EUR

6 604 482

03.06.2019

195 009

EUR

5 016 607

17.04.2019

189 125

EUR

4 865 241

11.03.2019

186 799

EUR

4 805 404

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

M#na

CZK

16

Spis !íslo

Soud

Kraj

4138/107/2009
3772/90/2007
5365/111/2009
6465/118/2010
2120/112/2009
37631/3/2006
408/90/2012

22256/3/2017*

7529/83/2010

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

M#na

CZK

soud první!
instance

10.01.2019

8 746 821

EUR

225 011 970

APS FUND ALPHA

SC. TOPAZ
GROUP
PRODEXIM SRL

Konkurz

soud první!
instance

23.01.2019

2 433 819

EUR

62 609 994

Maramures

APS FUND ALPHA

GOTECH SRL

Konkurz

09.04.2019

1 893 085

EUR

48 699 612

Alba

APS FUND ALPHA

DATOS SRL

Konkurz

12.02.2019

1 873 573

EUR

48 197 665

Tulcea

APS FUND ALPHA

15.02.2019

6 693 223

RON

36 919 817

Alba

APS FUND ALPHA

12.02.2019

1 391 376

EUR

35 793 148

Valcea

APS FUND ALPHA

30.01.2019

798 535

EUR

20 542 313

Bihor

APS FUND ALPHA

14.02.2019

727 712

EUR

18 720 391

Constanta

APS FUND ALPHA

PERCELI KFZ SRL

Konkurz

26.02.2019

656 126

EUR

16 878 841

Bistrita
Nasaud

APS FUND ALPHA

SC CONCID SA

Konkurz

05.04.2019

652 858

EUR

16 794 772

Bucuresti

APS FUND ALPHA

SC EURO SCRAP
GROUP SRL

Konkurz

07.03.2019

614 169

EUR

15 799 498

Valcea

APS FUND ALPHA

SC SAVCO SRL

Konkurz

20.02.2019

2 710 320

RON

14 950 127

Bucuresti

Iris Company S.A.

APS FUND
ALPHA/CRM

Anulace
smlouvy

vyšší!odvolací!
soud

15.02.2019

2 395 223

RON

13 212 050

Satu Mare

APS FUND ALPHA

S.C. DELTA
IMPEX S.R.L.

Konkurz

soud!první!
instance

07.02.2019

451 677

EUR

11 619 391

Bistrita Nasaud Bistrita
County Court
Nasaud

1641/88/2010

Etapa soudního
sporu

Konkurz

2309/112/2009

5693/107/2010

P"edm#t sporu

Euromobille

Constanta
County Court

Maramures
County Court
Alba county
Court
Tulcea County
Court
Alba county
Court
Valcea County
Court
Bihor County
Court
Constanta
County Court
Bistrita Nasaud
County Court
Bucuresti
County Court
Valcea County
Court
High Court of
Cassation and
justice of
Romania
Satu Mare
County Court

Obžalovaný

APS FUND ALPHA

4/30/2010

810/100/2010

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Constanta

EMVETRANS
(garant Mirex)
SC ULPIA
TRAIANA SRL
Prodis
Distributie
SC MINERAL
STAR IMPEX SRL

Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz
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soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud první!
instance
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Spis !íslo

2943/107/2010

1925/112/2009
9050/97/2008
3594/189/2012
2812/189/2012

Soud

Alba county
Court
Bistrita Nasaud
County Court
Hunedoara
County Court
Barlad Law
court
Barlad Law
court

Kraj

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Obžalovaný

Alba

APS FUND ALPHA

SC ULPIA
TRAIANA
LEASING IFN SA

Bistrita
Nasaud

APS FUND ALPHA

SC ETALON SRL

Hunedoara

APS FUND ALPHA

Vaslui

Iris Company S.A.

Vaslui

Iris Company S.A.

AGRO
COMPANY SRL
APS FUND
ALPHA
APS FUND
ALPHA

P"edm#t sporu

Etapa soudního
sporu

Konkurz

soud!první
instance

Konkurz
Konkurz
Námitka!v#"i!
exekuci
Námitka!v#"i!
exekuci
Námitka!v#"i!
seznamu
v$ itel#
Námitka!v#"i!
seznamu
v$ itel#

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

M#na

CZK

25.02.2019

414 669

EUR

10 667 360

22.02.2019

391 131

EUR

10 061 845

31.01.2019

385 887

EUR

9 926 943

p erušeno

379 979

EUR

9 774 960

p erušeno

379 979

EUR

9 774 960

soud!první!
instance

p erušeno

379 979

EUR

9 774 960

soud!první!
instance

p erušeno

379 979

EUR

9 774 960

soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance

764/3/2017

Bucuresti
County Court

Bucuresti

Iris Company S.A.

APS FUND
ALPHA/CRM

764/3/2017

Bucuresti
County Court

Bucuresti

Iris Company S.A.

APS FUND
ALPHA/CRM

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Iris Company
S.A.

Konkurz

soud!první!
instance

18.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Iris Company
S.A.

Konkurz

odvolání

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Konkurz

soud!první!
instance

07.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

odvolání

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

odvolání

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

Bucuresti
County Court
Bucharest
25854/3/2012/a19 Court of
Appeal
Bucuresti
20938/3/2018
County Court
Bucharest
14904/3/2018
Court of
Appeal
Bucharest
15097/3/2018
Court of
Appeal
25854/3/2012

Bucuresti

IOVITA MARICICA

Bucuresti

ILIE COCONEL LIVIU

Iris Company
S.A.
CASA DE
INSOLVEN%&!
GMC SPRL
CASA DE
INSOLVEN%&!
GMC SPRL

Námitka!v#"i!
rozhodnutí!
v$ itel#
Námitka!v#"i!
rozhodnutí
v$ itel#
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Spis !íslo

6253/99/2012/a1
6253/99/2012
862/107/2014
10175/30/2013
5364/111/2009
42125/3/2010
43844/3/2006
8643/99/2012
14412/95/2008

Soud
Iasi Country
Court
Iasi Country
Court
Alba county
Court
Timis County
Court
Bihor County
Court
Bucuresti
County Court
Bucuresti
County Court
Iasi Country
Court
Gorj County
Court

Kraj

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Obžalovaný

P"edm#t sporu

Iasi

APS FUND ALPHA

AMA SRL

Konkurz

Iasi

APS FUND ALPHA

AMA SRL

Konkurz

Alba

APS FUND ALPHA

Crimbo Prod
Carn

Konkurz

Timis

APS FUND ALPHA

Sevander Grup

Konkurz

Bihor

APS FUND ALPHA

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Iasi

APS FUND ALPHA

Gorj

APS FUND ALPHA

SC FILMAR
IMPEX SRL
TASTY
COMPANY SRL
KDOU IMPEX
SRL
ROMCON
INVEST SRL
SC BIAROXY SRL

Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz
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Etapa soudního
sporu
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance
soud!první!
instance

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

M#na

CZK

20.02.2019

379 881

EUR

9 772 439

23.01.2019

379 881

EUR

9 772 439

06.02.2019

367 716

EUR

9 459 494

17.01.2019

350 223

EUR

9 009 487

12.02.2019

334 501

EUR

8 605 038

22.02.2019

256 734

EUR

6 604 482

03.06.2019

195 009

EUR

5 016 607

17.04.2019

189 125

EUR

4 865 241

11.03.2019

186 799

EUR

4 805 404
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K.

HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLÙ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST
NEBO INVESTIÈNÍ AKCII

Valná hromada, která se konala dne 25.5.2018 rozhodla o výplatì øádné dividendy mezi akcionáøe
v èástce 43 106 tis. Kè se ziskem pøepoèteným na 1 akcii v hodnotì 1,21 Kè. Zisk na akcii se poèítal
ze základního kapitálu Fondu rozhodného dne 18.5.2018 a èinil 35 625 tis. Kè. Øádné dividendy byly
akcionáøùm vyplaceny podle jejich podílù v záøí 2018 v celkové èástce 43 106 tis. Kè
L.

ÚDAJE O SKUTEÈNÌ ZAPLACENÉ
OBHOSPODAØOVÁNÍ FONDU,

ÚPLATÌ

OBHOSPODAØOVATELI

ZA

s rozlišením na údaje o úplatì za výkon èinnosti depozitáøe, administrátora, hlavního podpùrce a auditora,
a údaje o dalších nákladech èi daních

V rozhodném období vznikly fondu náklady na èinnost depozitáøe ve výši 319 tis. Kè, z èehož bylo
k 31. 12. 2018 vyplaceno 293 tis. Kè. Dále v rozhodném období vznikly fondu náklady na èinnost
administrátora ve výši 480 tis. Kè, z èehož bylo k 31. 12. 2018 vyplaceno 240 tis. Kè. Náklady na
audit v rozhodném období 2018 vznikly ve výši 310 tis. Kè, a ty k 31. 12. 2018 nebyly vyplaceny.
M.

ÚDAJE O MZDÁCH,
A VEDOUCÍCH OSOB,

ÚPLATÁCH

A

OBDOBNÝCH

PØÍJMECH

PRACOVNÍKÙ

které mohou být považovány za odmìny, vyplácených obhospodaøovatelem investièního fondu jeho
pracovníkùm nebo vedoucím osobám v úèetním období, èlenìných na pevnou a pohyblivou složku, údaje
o poètu pracovníkù a vedoucích osob obhospodaøovatele tohoto fondu a údaje o pøípadných odmìnách
za zhodnocení kapitálu, které investièní fond nebo jeho obhospodaøovatel vyplatil

QI investièní spoleènost, a.s. jako obhospodaøovatel APS FUND ALPHA uzavøený investièní fond,
a.s. vyplatil za rok 2018 mzdové a obdobné náklady ve výši 5 832 tis. Kè. Z celkové èástky
mzdových a obdobný nákladù QI investièní spoleènosti, a.s. byla èástka ve výši 1 674 tis. Kè
pohyblivou složkou. Prùmìrný poèet zamìstnancù a vedoucích osob QI investièní spoleènosti v roce
2018 byl deset.
Spoleènost nevyplatila žádné odmìny pracovníkùm nebo vedoucím osobám za zhodnocení kapitálu
Fondu.
N.

ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PØÍJMECH PRACOVNÍKÙ NEBO
VEDOUCÍCH OSOB,
které mohou být považovány za odmìny, vyplacených obhospodaøovatelem investièního fondu tìm z jeho
pracovníkù nebo vedoucích osob, jejichž èinnost má podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu

Mzdové náklady a náklady QI investièní spoleènosti, a.s. jakožto obhospodaøovatele fondu APS
FUND ALPHA uzavøený investièní fond, a.s. na odmìny vedoucích osob a dalších pracovníkù
majících vliv na rizikový profil Investièní spoleènosti a Fondu èinil v roce 2018 celkem 1 864 tis. Kè, z
toho 615 tis. Kè èinila pohyblivá složka.
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O.

VYBRANÉ FINANÈNÍ ÚDAJE FONDU

Výkaz o finanèní pozici v tis. CZK

Položky výkazu o finanèní pozici

31.12.2018

31.12.2017 - opravené

Aktiva

93 483

125 541

Hotovost a zùstatek bankovních úètù

10 566

14 303

59 724

74 585

20 143

29 980

2 521

6 631

18

1

511

41

Vlastní kapitál a závazky

93 483

125 541

Vlastní kapitál

56 175

103 565

Základní kapitál

35 625

35 625

Výsledky hospodaøení minulých období

24 834

51 190

Výsledek hospodaøení bìžného roku

-4 284

16 750

Závazky

37 309

21 976

Odložený daòový závazek

13 699

3 952

Závazky z obchodního styku

15 993

9 223

37

1 728

Úèty èasového rozlišení

1 267

761

Rezervy

6 313

6 313

-

-

Dluhová finanèní aktiva ocenìná
hodnotou pøes náklady a výnosy

reálnou

Dluhová finanèní aktiva ocenìná zùstatkovou
hodnotou
Pohledávky a zálohy vùèi
obchodního styku

zákazníkùm

Úèty èasového rozlišení
Ostatní aktiva

Daòové závazky

Ostatní závazky

z
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Výkaz zisku a ztrát v tis. CZK
Položky výkazu o úplném výsledku

31.12.2018

31.12.2017 – opravené

Úroky a podobné pøíjmy
Úroky a podobné výdaje

9 561
-

12 392
-

Èistý úrok

9 561
-

12 392

-

-

9 561
-

12 392

18 702

28 004

Poplatky a provize
Èistý zisk z obchodování
Èistý zisk/ztráta z finanèních aktiv
ocenìných reálnou hodnotou pøes náklady
a výnosy
Èistý zisk/ztráta z finanèních závazkù
Èistý zisk/ztráta ze zmìny kontraktuálního
penìžního toku finanèních dluhových aktiv
ocenìných zùstatkovou hodnotou

2 783

10 365

Impairment z finanèních instrumentù
Kurzový zisk/Kurzová ztráta
Ostatní finanèní výnosy
Ostatní finanèní náklady

-2 236
-229
315
693

-7 221
-1 225
208
392

Èistý provozní zisk

28 203
-

42 131

Náklady na vymáhání pohledávek
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady

4 398
3
17 517

5 520
2
18 670

6 290
-

17 941

Daò

10 574

1 190

Výsledek hospodaøení po zdanìní

-4 284
-

16 750

Úplný výsledek hospodaøení

-4 284
-

16 750

Zisk pøed zdanìním
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III.

ÚDAJE A SKUTEÈNOSTI

podle § 21 zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví
A.

FINANÈNÍ A NEFINANÈNÍ INFORMACE O SKUTEÈNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ
PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNÌNÍ ÚÈELU VÝROÈNÍ
ZPRÁVY

Po rozvahovém dni nenastaly žádné výše uvedené skuteènosti.
B.

INFORMACE O PØEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ÈINNOSTI FONDU

Fond se od ukonèení investièní periody v roce 2014 zamìøuje na maximalizaci ziskù plynoucích
z aktiv v souladu se statutem Fondu a s ohledem na aktuální vývoj na finanèních trzích. V této
aktivitì bude pokraèováno i v následujících letech až do konce životnosti Fondu. V prosinci 2017 byl
dosažen bod zvratu investic Fondu.
C.

INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ INVESTIÈNÍCH INSTRUMENTÙ
A O CÍLECH A METODÁCH JEJICH ØÍZENÍ

Za úèelem hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodaøování Fondu
byly zvoleny metody identifikující jednotlivá podstatná rizika, kterými jsou:
a) Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v dùsledku složení majetku
nebo zpùsobu obhospodaøování majetku Fondu.
b) Rizika spojená s pohledávkami - kvalita pohledávek závisí zejména na schopnosti dlužníka splnit
svùj závazek (bonita dlužníka) a kvalitou jejich zajištìní. Nedostateèná bonita dlužníka nebo
kvalita zajištìní pohledávky mùže vést ke znehodnocení pohledávky. Toto riziko lze snížit
hodnocením bonity dlužníka pøed nabytím pohledávky, výbìrem kvalitního zajištìní, jehož
hodnota nekoreluje s bonitou dlužníka, nebo doplnìním zajištìní bìhem života pohledávky.
S pohledávkami je rovnìž spojeno riziko koncentrace pohledávek v majetku Fondu za jedním
nebo nìkolika dlužníky. Toto riziko je omezováno limitem na souèet pohledávek vùèi jednomu
dlužníku.
c) Tržní riziko – Spoleènost øídí monitorováním a dodržováním výše zmínìných kvantitativních
limitù, dále jej øídí v prùbìhu investièního procesu v pøípadì investic do nemovitostí a za pomocí
efektivního využití derivátù.
d) Úvìrové riziko - toto riziko Spoleènost minimalizuje zejména výbìrem protistran dosahujících
urèitou úroveò ratingu, nastavením objemových limitù na pohledávky vùèi jednotlivým
protistranám a vhodnými smluvními ujednáními.
e) Riziko vypoøádání - tato rizika jsou minimalizována zejména výbìrem kredibilních protistran,
vypoøádáváním transakcí s investièními instrumenty v rámci spolehlivých vypoøádacích systémù
a v pøípadì transakcí s nemovitostními aktivy ošetøením kvalitními právními instituty.
f) Riziko nedostateèné likvidity - souèástí systému øízení rizik je i systém øízení likvidity. V pøípadì
krize likvidity je možné získat penìžní prostøedky prodejem likvidních finanèních aktiv, repo
obchodem s relevantními investièními instrumenty, pùjèkou èi prodejem reálných aktiv.
g) Mìnové riziko - mìnové riziko je podmnožinou rizik tržních, jejichž metody øízení jsou popsány
výše.
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h) Riziko spojené s jednotlivými typy finanèních derivátù, které Fond hodlá nabývat - rizika spojená
s finanèními typy derivátù jsou v zásadì rizika tržní, a to buï mìnová èi úroková podle
podkladového aktiva derivátu, a úvìrové riziko protistrany. Fond využívá deriváty pøedevším
k zajištìní tržních rizik.
i) Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy nebo jiného opatrování - majetek Fondu je svìøen
do úschovy nebo, pokud to povaha vìcí vyluèuje, jiného opatrování Depozitáøi, kterým je
renomovaná banka.
j) Riziko související s investièním zamìøením Fondu na urèité prùmyslové odvìtví, státy èi regiony,
jiné èásti trhu nebo urèité druhy aktiv - toto systematické riziko je øešeno diverzifikací,
tj. rozložením investic v souladu so statutem Fondu.
k) Riziko, že ze zákonem stanovených dùvodù mùže být Fond zrušen. Fond mùže být zrušen
napøíklad z dùvodu rozhodnutí o fúzi nebo rozdìlení Fondu, Fondového kapitálu nižšího než
1.250.000,- EUR, zrušení Fondu s likvidací nebo rozhodnutí soudu.
l) Riziko, že Fond mùže být zrušen i z jiných než zákonem stanovených dùvodù. Fond mùže být
zrušen napøíklad i z dùvodù ekonomických a restrukturalizaèních (zejména v pøípadì
hospodáøských problémù Fondu), což mùže mít za následek, že akcionáø nebude držet investici
ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investièního horizontu. Statut tímto výslovnì
upozoròuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohlednì možnosti setrvání
akcionáøe ve Fondu.
m) Rizika spojená s nabytím cílového aktiva v zahranièí. V pøípadì cílových aktiv nacházejících se
v zahranièí resp. obchodních úèastí v osobách se sídlem v zahranièí nebo pohledávek za nimi je
tøeba poukázat na rizika politické, ekonomické èi právní nestability. Dùsledkem tohoto rizika
mùže být zejména vznik nepøíznivých podmínek dispozice (prodeje) tohoto typu aktiv napø.
V dùsledku devizových nebo právních omezení, hospodáøské recese èi v krajním pøípadì
zestátnìní nebo vyvlastnìní.
n) Rizika spojená s možností selhání osoby, ve které má Fond obchodní úèast nebo za níž má
Fond pohledávku. Osobami, ve kterých má Fond obchodní úèast, jsou vesmìs obchodní
spoleènosti a mohou být dotèeny podnikatelským rizikem. V dùsledku tohoto rizika mùže dojít
k poklesu tržní hodnoty obchodní úèasti v takové osoby èi jejímu úplnému znehodnocení
(úpadek takové osoby), resp. nemožnosti jejího prodeje.
o) Riziko operaèní, které spoèívá ve ztrátì vlivem nedostatkù èi selhání vnitøních procesù nebo
lidského faktoru anebo vlivem vnìjších událostí - toto riziko je omezováno udržováním
odpovídajícího øídícího a kontrolního systému Fondu.
D.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Fond nevyvinul bìhem rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
E.

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIE

Fond v roce 2015 odkoupil svoje vlastní akcie od akcionáøù v hodnotì 76 676 tis. CZK na základì
rozhodnutí Valné hromady ze dne 29. 4. 2015 za úèelem snížení vlastního kapitálu Fondu. Kupní
cena za akcii byla stanovena na 1 CZK, poèet odkoupených akcií 76 676 tis., jmenovitá hodnota
jedné akcie je 1 CZK. Celková úplata za odkoupené akcie dosáhla výše 76 676 tis. CZK. Všechny
tyto akcie nabyté v roce 2015 byly následnì zrušeny v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy
k 31. 1. 2017.
V prùbìhu roku 2016 Fond pokraèoval ve výplatì záloh na odkup akcií na základì rozhodnutí
náhradní Valné hromady ze dne 27.5.2016 o pokraèování programu nabývání vlastních akcií. V roce
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2016 Fond vyplatil akcionáøùm zálohy na odkup vlastních akcií v hodnotì 140 659 tis. CZK za kupní
cenu 1 CZK na akcii. Proces odkupu vlastních akcií byl dokonèen v prùbìhu prvního ètvrtletí 2017
vyplacením záloh na odkup akcií. V lednu 2017 dosáhla celková úplata za odkoupené akcie 10 809
tis. a v dubnu 6 637 tis. Celková hodnota akcií pøevedených na Fond tedy èinila 17 445 tis. CZK.
Všechny tyto akcie nabyté v letech 2016 a 2017 byly následnì zrušeny v souladu s pøíslušnými
právními pøedpisy k 21. 11. 2017.
Celkový objem odkoupených akcií v letech 2015, 2016 a 2017 èiní 234 780 tis. kusù akcií
s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 CZK za celkovou úplatu 234 780 tis. CZK v souladu
s rozhodnutím Valné hromady ze dne 29. 4. 2015. Od listopadu 2017 Fond již žádné vlastní akcie
nevlastní.

F.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ
A PRACOVNÌPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Fond nevyvinul bìhem rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostøedí
a pracovnì právních vztahù.
G.

INFORMACE O TOM, ZDA ÚÈETNÍ JEDNOTKA MÁ POBOÈKU NEBO JINOU ÈÁST
OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIÈÍ

Fond nemá poboèku nebo jinou èást obchodního závodu v zahranièí.

H.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Fond je nejvyšší mateøskou spoleèností ve skupinì a žádný akcionáø není ovládající osobou smìrem
k Fondu, a proto nesestavuje Zprávu o vztazích dle § 82 zákona è. 90/2012 Sb., o obchodních
spoleènostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znìní.
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IV.

ÚDAJE A SKUTEÈNOSTI

podle § 118 odst. 4 a 5 zákona è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu
A.

INFORMACE O ZÁSADÁCH A POSTUPECH VNITØNÍ KONTROLY A PRAVIDLECH
PØÍSTUPU EMITENTA K RIZIKÙM
kterým emitent a je nebo mùže být vystaven ve vztahu k procesu úèetního výkaznictví

Operaèní rizika Investièní spoleènost snižuje obezøetným pøístupem ke konstrukci vnitøních procesù,
budování systémù a náboru pracovních sil. Emitent aplikuje kontrolní systémy, jejichž cílem je
vèasná identifikace nedostatkù a selhání plynoucích z realizace operaèního rizika. Mezi tyto
kontrolní systémy patøí manažerská kontrola, vnitøní audit a kontrola souladu s právními pøedpisy
(funkce compliance). Investièní spoleènost k omezení operaèního rizika zálohuje informaèní systémy
a data, aplikuje v potøebné míøe pravidla zastupitelnosti a kontroly ètyø oèí.
Toto riziko je malé až støední a je omezováno zejména udržováním odpovídajícího øídícího
a kontrolního systému obhospodaøující Investièní spoleènosti, kontrolou ze strany dozorèí rady jak
Fondu, tak Investièní spoleènosti.
B.

POPIS POSTUPÙ ROZHODOVÁNÍ A SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU, DOZORÈÍ
RADY ÈI JINÉHO VÝKONNÉHO NEBO KONTROLNÍHO ORGÁNU

Fond si zvolil dualistický systém vnitøní struktury. Orgány spoleènosti jsou valná hromada,
pøedstavenstvo a dozorèí rada. Fond nemá kromì pøedstavenstva žádné jiné vrcholové vedení
a. Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spoleènosti. V pùsobnosti valné hromady Fondu je mimo jiné:
a) rozhodování o zmìnì stanov Fondu, s výjimkou pøípadù, kdy dle Zákona o investièních
spoleènostech a investièních fondech rozhoduje o zmìnách stanov Fondu pøedstavenstvo
Fondu,
b) rozhodování o zvýšení èi snížení základního kapitálu Fondu,
c) volba a odvolání èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady Fondu,
d) rozhodnutí o pøemìnách Fondu, nestanoví-li zvláštní právní pøedpis, že o tìchto rozhoduje
pøedstavenstvo,
e) rozhodnutí o zrušení Fondu.
Schválení úèetní závìrky, rozhodnutí o rozdìlení zisku nebo jiných výnosù z majetku Fondu
a rozhodnutí o úhradì ztráty z hospodaøení Fondu náleží také do pùsobnosti valné hromady Fondu.
Pøedstavenstvo Fondu svolává valnou hromadu nejménì jednou za rok, a to nejpozdìji do ètyø
mìsícù po skonèení úèetního období. Podrobnosti týkající se svolávání valné hromady stanoví
stanovy Fondu
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b. Pøedstavenstvo
Pøedstavenstvo je statutárním orgánem, jenž øídí èinnost Fondu, zabezpeèuje jeho obchodní vedení
a zastupuje Fond navenek. Pøedstavenstvo na svých zasedáních rozhoduje o všech záležitostech
Fondu, které nejsou obecnì závaznými právními pøedpisy nebo stanovami Fondu vyhrazeny do
pùsobnosti valné hromady nebo dozorèí rady.
Pøedstavenstvo má jednoho èlena, jímž je právnická osoba oprávnìná obhospodaøovat Fond.
Èlenové pøedstavenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou a jejich funkèní období trvá pìt
let.
V souèasnosti je jediným èlenem pøedstavenstva je QI investièní spoleènost, a.s., se sídlem Praha 1,
Rybná 682/14, PSÈ: 110 05, IÈ: 279 11 497, kterou pøi výkonu èinnosti èlena pøedstavenstva Fondu
zastupují:
Jan Vedral, pøedseda pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s.,
Lukáš Vácha, místopøedseda pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s., a
Vladan Kubovec, èlen pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s.
Jediného èlena pøedstavenstva zastupuje každý jeho zástupce samostatnì.
Aktuální funkèní období Investièní spoleènosti, jakožto jediného èlena pøedstavenstva, trvá od
22.7.2014 a skonèí 22.7.2019. Èlen pøedstavenstva nemá uzavøenou žádnou pracovní smlouvu
s Fondem a nedrží žádné akcie nebo akciové opce Fondu.
Investièní spoleènost vznikla zápisem do obchodního rejstøíku dne 21.6.2007 vedeného
u Mìstského soudu v Praze pod sp. zn. B 11985. Investièní spoleènosti bylo udìleno povolení
k èinnosti rozhodnutím ÈNB ze dne 16.5.2007 vydaným pod è.j. Sp/541/78/2007/5, 2007/8224/540,
které nabylo právní moci dne 17.5.2007. Investièní spoleènost je zapsána do seznamu investièních
spoleèností vedeného ÈNB.
Investièní spoleènost se pøi své èinnosti øídí právními pøedpisy platnými na území Èeské republiky,
a to zejména zákonem è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech,
v platném znìní (dále jen „Zákon o investièních spoleènostech a investièních fondech“), zákonem è.
256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znìní (dále jen „Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu“) a zákonem è. 90/2012 Sb., o obchodních spoleènostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), v platném znìní (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“).
Pøedmìt podnikání Investièní spoleènosti je, v souladu s udìleným povolením k èinnosti:
a) obhospodaøování fondù kvalifikovaných investorù a srovnatelných zahranièních investièních
fondù,
b)

provádìní administrace fondù kvalifikovaných investorù a srovnatelných zahranièních
investièních fondù.

Pracovní adresa všech èlenù pøedstavenstva je Rybná 682/14, PSÈ 110 05 Praha 1.
c. Dozorèí rada
Dozorèí rada je kontrolním orgánem, který:
a) dohlíží na výkon pùsobnosti pøedstavenstva a uskuteèòování podnikatelské èinnosti Fondu,
b) kontroluje, zda Fond øádnì vede úèetní zápisy a zda jsou v souladu se skuteèností a zda se
podnikatelská èinnost Fondu uskuteèòuje v souladu s právními pøedpisy, stanovami a pokyny
valné hromady,
c) zastupuje prostøednictvím jí povìøeného èlena Fond v øízení pøed soudy a jinými orgány ve
sporech s pøedstavenstvem nebo jeho èlenem,

APS FUND ALPHA uzav ený!investi"ní!fond,!a.s.!|!Celetná!988/38!|!110!00!Prague!1!|!Czech!Republic!|!T!+420 225 375 500 |
F +420 225 375 515
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, reg.nr. 01596039

27

d) pokud to vyžadují zájmy Fondu, navrhuje valné hromadì pøíslušná opatøení, v pøípadì, že o to
dozorèí rada požádá a je-li takový návrh pøedložen Fondu alespoò dvacet (20) dnù pøed
odesláním pozvánky na valnou hromadu, je pøedstavenstvo povinno zaøadit takovou záležitost
na poøad jednaní nejbližší valné hromady,
e) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní èinnosti ve formì písemné zprávy,
rozhoduje o udìlení nebo odmítnutí souhlasu s jednáními èlenù pøedstavenstva.
Èlenové dozorèí rady jsou oprávnìni na základì rozhodnutí dozorèí rady nahlížet do všech
dokladù a záznamù týkajících se èinnosti Fondu a kontrolovat, zda úèetní zápisy jsou øádnì
vedeny v souladu se skuteèností a zda podnikatelská èinnost Fondu se uskuteèòuje v souladu
se stanovami a pøíslušnými právními pøedpisy. Dozorèí rada pøezkoumává øádnou, mimoøádnou
a konsolidovanou a popøípadì i mezitímní úèetní závìrku a návrh na rozdìlení zisku a pøedkládá
valné hromadì své vyjádøení. Èlenové dozorèí rady se mohou kdykoli zúèastnit rozhodování
pøedstavenstva. Dozorèí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Fondu, a valné
hromadì navrhuje potøebná opatøení. Vztah mezi Fondem a èlenem dozorèí rady, vèetnì
odmìòování, se øídí smlouvou o výkonu funkce. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí
být, vèetnì jejích zmìn, schválena valnou hromadou. Èlenové dozorèí rady jsou voleni
a odvoláváni valnou hromadou. Jejich funkèní období trvá pìt let.

C.

POPIS PRÁV A POVINNOSTÍ SPOJENÝCH S PØISLUŠNÝM DRUHEM AKCIE NEBO
OBDOBNÉHO CENNÉHO PAPÍRU PØEDSTAVUJÍCÍ PODÍL NA EMITENTOVI,
a to alespoò odkazem na zákon upravující právní pomìry obchodních spoleèností a družstev a stanovy
emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný zahranièní právní pøedpis a stanovám obdobný
dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru pøedstavujícího podíl na emitentovi,

Fond vydává akcie, které jsou pøijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (kótovány).
Akcie Fondu nejsou nabízeny ve smyslu §294 Zákona o investièních spoleènostech a investièních
fondech a je možné je nabývat pouze z vlastního podnìtu investora v souladu s §295 Zákona
o investièních spoleènostech a investièních fondech.
Akcie Fondu jsou akciemi na jméno. Pøevoditelnost akcií Fondu není omezena.
Zájemce o nabytí akcií musí splòovat podmínky stanovené právními pøedpisy pro nabývání akcií
Fondu, zejména být kvalifikovaným investorem.
Akcie mají pøidìleno identifikaèní oznaèení cenných papírù podle mezinárodního systému èíslování
pro identifikaci cenných papírù (ISIN): CZ0008041696. Akcie byly ke dni 21. 12.2015 pøijaty
k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírù Praha, a.s.
Akcionáøi Fondu mají veškerá práva spojená s cennými papíry Fondu v souladu s ustanoveními
Zákona o obchodních korporacích, Zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech,
stanovami a Statutem Fondu.
S každou akcií jsou spojena následující práva:
a) právo na podíl na zisku Fondu (dividendu), který valná hromada Fondu schválila k rozdìlení;
b) právo na podíl na likvidaèním zùstatku pøi zrušení Fondu s likvidací;
c)právo úèastnit se valné hromady Fondu, hlasovat na ní, požadovat a obdržet vysvìtlení záležitostí
týkajících se spoleènosti, je-li takové vysvìtlení potøebné pro posouzení pøedmìtu jednání valné
hromady nebo pro výkon akcionáøských práv na ní, a uplatòovat návrhy a protinávrhy k pøedmìtu
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jednání valné hromady. Tímto není dotèeno právo odmítnout poskytnutí informací týkajících se
Fondu akcionáøi v pøípadech stanovených právními pøedpisy;
d) právo kvalifikovaného akcionáøe/kvalifikovaných akcionáøù
- požádat pøedstavenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
- požádat pøedstavenstvo, aby na poøad jednání valné hromady zaøadilo jimi urèenou záležitost
v souladu s postupy uvedenými ve stanovách Fondu a Zákonu o obchodních korporacích,
- požádat dozorèí radu, aby pøezkoumala výkon pùsobnosti pøedstavenstva v záležitostech urèených
v žádosti,
- domáhat se náhrady újmy proti èlenu pøedstavenstva nebo dozorèí rady;
e) právo na bezplatné poskytnutí Statutu v aktuálním znìní a poslední výroèní zprávy, pokud o nì
akcionáø požádá.
S každou akcií jsou spojeny následující povinnosti:
a/ vkladová povinnost (§ 344 a násl. Zákona o obchodních korporacích);
b/ povinnost informovat Fond o zmìnì vlastníka akcie v pøípadì pøevodu èi pøechodu vlastnického
práva k akciím Fondu.
D.

POPIS POSTUPÙ ROZHODOVÁNÍ A ZÁKLADNÍHO ROZSAHU PÙSOBNOSTI VALNÉ
HROMADY EMITENTA NEBO OBDOBNÉHO SHROMÁŽDÌNÍ VLASTNÍKÙ CENNÝCH
PAPÍRÙ PØEDSTAVUJÍCÍ PODÍL NA EMITENTOVI

Valnou hromadu svolává pøedstavenstvo spoleènosti, a to alespoò jednou za úèetní období. Valná
hromada je nejvyšším orgánem spoleènosti.
Akcionáø se zúèastòuje valné hromady osobnì anebo v zastoupení na základì písemné plné moci.
Podpis zmocnitele na písemné plné moci musí být úøednì ovìøen. Z plné moci musí vyplývat, zda
byla udìlena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Fyzická osoba se na valné
hromadì vždy prokáže platným prùkazem totožnosti. Právnická osoba na valné hromadì vždy
pøedloží originál nebo úøednì ovìøenou kopii výpisu z obchodního rejstøíku nebo obdobné evidence
ne starší šesti mìsícù. S každou akcií je spojen jeden hlas. Hlasovací práva spojená s akciemi
spoleènosti lze omezit pouze zpùsobem uvedeným v pøíslušných právních pøedpisech.
Do pùsobnosti valné hromady, nevyluèuje-li to zákon o investièních spoleènostech a investièních
fondech, náleží:
a) Rozhodování o zmìnì stanov, nejde-li (i) o zmìnu v dùsledku zvýšení základního kapitálu
povìøeným pøedstavenstvem nebo (ii) o zmìnu, ke které došlo na základì jiných právních
skuteèností; tímto nejsou dotèeny pøípady, kdy pøíslušný právní pøedpis svìøuje rozhodování
o zmìnì stanov jinému orgánu spoleènosti èi obhospodaøovateli (jeho statutárnímu orgánu) bez
možnosti stanovit jinak,
a) rozhodování o zvýšení èi snížení základního kapitálu nebo o povìøení pøedstavenstva ke
zvýšení základního kapitálu èi o možnosti zapoètení penìžité pohledávky vùèi spoleènosti proti
pohledávce na splacení emisního kursu,
b) volba a odvolání èlenù pøedstavenstva, volba a odvolání èlenù dozorèí rady, volba a odvolání
èlenù investièních výborù v pøípadech stanovených ve stanovách a dále volba a odvolání èlenù
jiných orgánù urèených stanovami,
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c) schválení øádné nebo mimoøádné úèetní závìrky a konsolidované úèetní závìrky a v pøípadech,
kdy její vyhotovení stanoví jiný právní pøedpis než zákon o obchodních korporacích, i mezitímní
úèetní závìrky,
d) rozhodování o odmìòování èlenù pøedstavenstva, dozorèí rady a jiných orgánù urèených
stanovami,
e) rozhodnutí o podání žádosti o pøijetí akcií spoleènosti k obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo zahranièním trhu obdobném regulovanému trhu a o jejich vyøazení
z obchodování, je-li pøijetí takových rozhodnutí v souladu se zákonem o investièních
spoleènostech a fondech,
f)

rozhodnutí o zrušení spoleènosti,

g) rozhodnutí o pøemìnì spoleènosti, nestanoví-li zvláštní právní pøedpis, že o pøemìnì rozhoduje
pøedstavenstvo,
h) schvalování smluv v pøípadech stanovených pøíslušnými právními pøedpisy, není-li uzavøení
takových smluv zákonem o investièních spoleènostech a investièních fondech zakázáno,
i)

rozhodování o zmìnách statutu, které se týkají: (i) investièní strategie a investièní politiky, (ii)
zásad hospodaøení s majetkem spoleènosti a (iii) odmìòování a nákladù investièní spoleènosti,
administrátora a depozitáøe; tímto nejsou dotèeny pøípady, kdy ohlednì uvedeného pøíslušný
právní pøedpis svìøuje rozhodování o zmìnì statutu spoleènosti jinému orgánu spoleènosti èi
obhospodaøovateli bez možnosti stanovit jinak nebo, kdy ke zmìnì uvedeného dochází na
základì jiných právních skuteèností èi je nutné provést opravu písemných èi tiskových chyb,

j)

rozhodování o udìlení souhlasu s poskytnutím pøíplatku mimo základní kapitál spoleènosti jejími
akcionáøi,

k) rozhodování o urèení auditora pro úèetní závìrku a konsolidovanou úèetní závìrku,
l)

rozhodnutí o dalších otázkách, které pøíslušné právní pøedpisy nebo stanovy zahrnují do
pùsobnosti valné hromady.
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Valná hromada si nemùže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvìøují pøíslušné právní
pøedpisy nebo tyto stanovy. Tímto není dotèeno právo valné hromady vyjádøit se k pøedkládaným
záležitostem.
E.

ÈÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O POÈTU AKCIÍ NEBO OBDOBNÝCH CENNÝCH
PAPÍRÙ PØEDSTAVUJÍCÍCH PODÍL NA EMITENTOVI, KTERÉ JSOU VE VLASTICTVÍ
OSOB S ØÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ EMITENTA, ÈÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE O OPCÍCH
A STROVNATELNÝCH INVESTIÈNÍCH NÁSTROJÍCH, JEJICHŽ HODNOTA SE
VZTAHUJE K AKCIÍM NEBO OBDOBNÝM CENNÝM PAPÍRÙM PØEDSTAVUJÍCÍCH
PODÍL NA EMITENTOVI A JEJICHŽ SMLUVNÍMI STRANAMI JSOU UVEDENÉ OSOBY,
NEBO KTERÉ JSOU UZAVØENY VE PROSPÌCH UVEDENÝCH OSOB
èíselné údaje a informace se uvádìjí souhrnnì za všechny èleny statutárního orgánu, souhrnnì za všechny
èleny dozorèí rady, souhrnnì za všechny ostatní osoby s øídící pravomocí; uvedené osoby oznámí
emitentovi potøebné èíselné údaje a informace,

údaje k 31.12.2018
pøedstavenstvo
dozorèí rada

0 ks akcií
0 ks akcií

Se èleny dozorèí rady, pøedstavenstva ani jiných øídících orgánù nebyly uzavøeny opèní ani obdobné
smlouvy, jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo obdobným cenným papírùm pøedstavujícíí podíl
na Fondu.
F.

PRINCIPY ODMÌÒOVÁNÍ OSOB S ØÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ EMITENTA, JMÉNA
A PØÍJMENÍ TÌCHTO OSOB A POPIS JEJICH ÈINNOSTÍ A S NIMI SPOJENÝCH
PÙSOBNOSTÍ A ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ

Osobami s øídící pravomocí emitenta, tj. Fondu, je statutární orgán Fondu, tedy QI investièní
spoleènost, a.s., který pøi výkonu èinnosti èlena pøedstavenstva Spoleènosti zastupují:
Jan Vedral, pøedseda pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s.,
Lukáš Vácha, místopøedseda pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s., a
Vladan Kubovec, èlen pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s.
Odmìna Investièní spoleènosti je hrazena v celém rozsahu z Majetku Fondu a stanoví se podílem
z prùmìrné hodnoty fondového kapitálu Fondu (NAV) za úèetní období takto:
- pøi NAV do 500 mil. CZK jedno úèetní období 480.000,00 CZK;
- pøi NAV nad 500 mil. CZK za jedno úèetní období: 480.000,00 CZK + 0,10% p.a. z NAV nad
500 mil. CZK s tím, že odmìna mùže maximálnì za jedno úèetní období èinit 1,5% z NAV.
V pøípadì, že obhospodaøování a administrace Fondu Investièní spoleènosti podle Smlouvy
o výkonu funkce bude v nìkterém úèetním období Fondu trvat dobu kratší než dvanáct mìsícù,
bude výše Odmìny proporcionálnì snížena. Èást Odmìny je splatná pololetnì, a to minimálnì ve
výši 240.000,00 CZK.
Jan Vedral jako pøedseda pøedstavenstva a jako hlavní investièní manažer vede investièní tým
a stanovuje hlavní investièní strategie. Lukáš Vácha jako místopøedseda pøedstavenstva odpovídá
za distribuci a oceòování aktiv. Vladan Kubovec jako èlen pøedstavenstva odpovídá za administraci
Fondu.
Dalšími osobami s øídící pravomocí Fondu jsou:
Viktor Levkaniè, pøedseda dozorèí rady Fondu,
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d) jednat profesionálnì; QI investièní spoleènost, a.s. musí jednat s odbornou péèí, tzn. se
znalostí a peèlivostí, jež je spojena s daným poskytováním a pøijímáním služeb;
e) jednat v souladu s právními pøedpisy; QI investièní spoleènost, a.s. musí pøi výkonu své
èinnosti postupovat tak, aby tato èinnost byla v souladu s právními pøedpisy a v této
souvislosti musí udržovat svoji informovanost o zmìnách právních pøedpisù a regulatorního
prostøedí a na tyto zmìny se pøipravovat;
f) jednat v rámci udržitelného rozvoje; QI investièní spoleènost, a.s. se aktivnì podílí na
udržitelném rozvoji kapitálového trhu.
QI investièní spoleènost, a.s. naplòuje požadavky zakotvené v Kodexu primárnì podrobnou úpravou
jednotlivých oblastí ve vnitøních pøedpisech QI investièní spoleènost, a.s. (které se uplatní i ve vztahu
k Fondu), ve spojení s dùsledným plnìním a kontrolou plnìní jednotlivých povinností pøíslušnými
osobami na úrovni QI investièní spoleènost, a.s. a Fondu.
Mezi oblasti, kterým QI investièní spoleènost, a.s. pøikládá nejvìtší význam ve vztahu ke klientùm, tj.
v daném pøípadì akcionáøùm Fondu, patøí oblast støetu zájmù, insider tradingu, informovanosti
klienta a v rámci všech tìchto èinností øádné nastavení vnitøního kontrolního systému, v rámci nìhož
je zajiš•ován dohled nad tìmito (a samozøejmì také dalšími) oblastmi èinnosti QI investièní
spoleènost, a.s., resp. Fondu.
QI investièní spoleènost, a.s. tedy v souladu s Kodexem prùbìžnì identifikuje oblasti, kde by mohlo
dojít ke støetu zájmù jeho klientù mezi sebou nebo zájmù klienta se zájmy jiných zainteresovaných
osob a má øádnì nastaveny mechanismy, aby byl pøípadný støet zájmù napraven. QI investièní
spoleènost, a.s. také bezpodmíneènì dodržuje zákaz zneužití interních a neveøejných informací
(insider tradingu) a jedná tak, aby nedocházelo k manipulaci s trhem ani k obchodùm využívajícím
vnitøní informace. V dostateèném pøedstihu pøed uzavøením smlouvy nebo pøed podáním pokynu
poskytuje klientùm srozumitelné vysvìtlení podstaty obchodu, podmínek k dosažení výnosù
a objektivní posouzení pøíslušných rizik. Veškeré èinnosti pak vykonává prostøednictvím osob
s dostateènými znalostmi a zkušenostmi a vynakládá pøimìøenou péèi a èiní rozumný úsudek
k dosažení a udržení nezávislosti a objektivity pøi své odborné èinnosti.
I.

INFORMACE O ODMÌNÁCH ÚÈTOVANÝCH ZA ÚÈETNÍ OBDOBÍ AUDITORY
V ÈLENÌNÍ ZA JEDNOTLIVÉ DRUHY SLUŽEB, A TO ZVLÁŠ• ZA EMITENTA A ZVLÁŠ•
ZA KONSOLIDOVANÝ CELEK

Auditorem spoleènosti pro úèetní období konèící 31.12.2018 je spoleènost ECOVIS blf s.r.o., IÈO
27608875, se sídlem Betlémské námìstí 351/6, Staré Mìsto, Praha 1, PSÈ 110 00, na základì
Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb uzavøené dne 11.2.2019. Odmìna za auditorské èinnosti
dle výše uvedené smlouvy byla stanovena na èástku 310 tis. Kè.
Služby se vztahují pouze na Fond. Audit za konsolidovaný celek neprobìhl.
J.

STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU EMITENTA
Stav k 31. 12. 2018

Stav k 31. 12. 2017

Vlastní kapitál

56 175 tis. Kè

103 565 tis. Kè

Základní kapitál

35 625 tis. Kè

35 625 tis. Kè

Vlastní akcie

0 Kè

0 Kè

Vlastní akcie – nabyté

0 K•

0 K•

Vlastní akcie – vyplacené zálohy

0 K•

0 K•
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Rezervní fondy

0 Kè

0 Kè

Výsledky hospodaøení minulých období

24 834 tis. Kè

51 190 tis. Kè

Výsledek hospodaøení bìžného roku

-4 284 tis. Kè

16 750 tis. Kè

Hodnota základního kapitálu k 31. 12. 2018 byla 35 625 000 CZK. Všechny akcie Fondu jsou
vystaveny v podobì zaknihovaných cenných papírù.
Ke všem akciím se váží stejná akcionáøská práva (právo na dividendu, právo na podíl na likvidaèním
zùstatku a právo zúèastnit se valné hromady a hlasovat podle stanov spoleènosti, právo na
pøednostní úpis akcií) a povinnosti (splatit upsané akcie) a všechny mají stejnou nominální hodnotu.
Fond v roce 2015 odkoupil svoje vlastní akcie od akcionáøù v hodnotì 76 676 tis. CZK na základì
rozhodnutí Valné hromady ze dne 29. 4. 2015 za úèelem snížení vlastního kapitálu Fondu. Kupní
cena za akcii byla stanovena na 1 CZK, poèet odkoupených akcií 76 676 tis., jmenovitá hodnota
jedné akcie je 1 CZK. Celková úplata za odkoupené akcie dosáhla výše 76 676 tis. CZK.
V prùbìhu roku 2016 Fond pokraèoval ve výplatì záloh na odkup akcií na základì rozhodnutí
náhradní Valné hromady ze dne 27. 5. 2016 o pokraèování programu nabývání vlastních akcií.
V roce 2016 Fond vyplatil akcionáøùm zálohy na odkup vlastních akcií v hodnotì 140 659 tis. CZK za
kupní cenu 1 CZK na akcii. Proces odkupu vlastních akcií byl dokonèen v prùbìhu prvního ètvrtletí
2017 vyplacením záloh na odkup akcií. V lednu 2017 dosáhla celková úplata za odkoupené akcie
10 809 tis. a v dubnu 6 637 tis. Celková hodnota akcií pøevedených na Fond tedy èinila 17 445 tis.
CZK.
Celkový objem odkoupených akcií v letech 2015, 2016 a 2017 èiní 234 780 tis. kusù akcií
s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 CZK za celkovou úplatu 234 780 tis. CZK v souladu
s rozhodnutím Valné hromady ze dne 29. 4. 2015.
Hodnota základního kapitálu (snížená o vlastní akcie) byla k 31.12.2015 193 729 tis. CZK. Ke
snížení základního kapitálu na hodnotu 193 729 tis. CZK došlo s úèinností k 31. 1. 2017. Snížení
základního kapitálu bylo provedeno výhradnì s použitím vlastních akcií, které mìl Fond ve svém
majetku, a to 76 676 000 kusù kmenových akcií se souhrnnou jmenovitou hodnotou 76 676 000 Kè.
Všechny tyto akcie nabyté v roce 2015 byly následnì zrušeny v souladu s pøíslušnými právními
pøedpisy. Hodnota základního kapitálu (snížená o vlastní akcie) byla k 31.12.2016 53 070 tis. CZK.
Hodnota základního kapitálu (snížená o odkoupené vlastní akcie) byla k 31. 12. 2017 35 625 tis.
CZK. Ke snížení základního kapitálu na hodnotu 35 625 tis. CZK došlo s úèinností k 21. 11. 2017.
Snížení základního kapitálu bylo provedeno výhradnì s použitím vlastních akcií, které mìl Fond ve
svém majetku, a to 17 445 381 kusù kmenových akcií se souhrnnou jmenovitou hodnotou 17 445
381 Kè. Všechny tyto akcie nabyté v letech 2016 a 2017 byly následnì zrušeny v souladu
s pøíslušnými právními pøedpisy. Aktuální hodnota akcie na základì hodnoty vlastního kapitálu k 31.
12. 2018 (56 175 tis. Kè) a poètu akcií k 31. 1. 2018 (35 625 tis. Kè) je 1,5768 Kè.
Rezervní fond nebyl v roce 2018 vytváøen.
K.

ZPÙSOB OMEZENÍ PØEVODITELNOSTI CENNÝCH PAPÍRÙ

Akcie emitované Fondem nemají omezenou pøevoditelnost.
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INFORMACE
O
VÝZNAMNÝCH
PØÍMÝCH
A
NEPØÍMÝCH
PODÍLECH
NA HLASOVACÍCH PRÁVECH EMITENTA
Poèet kmenových akcií
Jméno/Firma:
Total as of 31. 12. 2018
Vlastnický podíl
APS Fund Alpha uzavøený investièní fond, a.s.
0
N/A
Crisvalley Holdings Limited
4 455 544
12,51%
G4 APS, s.r.o.
5 638 892
15,83%
DORVEGEN a.s.
4 843 398
13,60%
Imre Fazakas
4 843 398
13,60%
Jason Mogg
1 614 466
4,53%
Razor Capital, LLC
3 674 182
10,31%
Michael Š•astný
656 570
1,84%
Petr Zlámalík
1 969 710
5,53%
Natálie Vax
352 200
0,99%
THOREAU LIMITED
4 843 398
13,60%
SOLITERA INVESTMENTS LIMITED
471 338
1,32%
DTMR Management SICAV PLC
733 966
2,06%
MA Management, a.s.
1 313 140
3,69%
Markéta Collins
214 798
0,60%
Grand Total
35 625 000
100%
ÚDAJE O VLASTNÍCÍCH CENNÝCH PAPÍRÙ SE ZVLÁŠTNÍMI PRÁVY
vèetnì popisu tìchto práv

Cenné papíry se zvláštními právy nebyly emitovány.
N.

INFORMACE O OMEZENÍ HLASOVACÍCH PRÁV

K 31.12.2016 disponovala Spoleènost 76 676 000 kusù vlastních akcií, s tìmito akciemi nebylo
možné vykonávat hlasovací práva. K 31.1.2017 bylo tìchto 76 676 000 kusù vlastních akcií
nabytých v roce 2015 zrušeno. Dále spoleènost k 13.4.2017 nabyla dalších 158 104 000 kusù
vlastních akcií, se kterými od jejich nabytí nebylo možné vykonávat hlasovací práva. Dne 21.11.2017
bylo tìchto 158 104 000 kusù vlastních akcií zrušeno. Od 21.11.2017 nedošlo k žádným omezením
hlasovacích práv.
O.

ÚDAJE O SMLOUVÁCH MEZI AKCIONÁØI NEBO OBDOBNÝMI VLASTNÍKY CENNÝCH
PAPÍRÙ PØEDSTAVUJÍCÍCH PODÍL NA EMITENTOVI
které mohou mít za následek ztížení pøevoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírù pøedstavujících
podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy

Fondu nejsou známy údaje o smlouvách mezi akcionáøi, které by mohly mít za následek ztížení
pøevoditelnosti akcií.
P.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA URÈUJÍCÍ VOLBU A ODVOLÁNÍ ÈLENÙ STATUTÁRNÍHO
ORGÁNU A ZMÌNU STANOV NEBO OBDOBNÉHO DOKUMENTU SPOLEÈNOSTI

Zvláštní pravidla urèující volbu a odvolání èlenù statutárního orgánu, pøípadnì stanov, nebo
obdobného dokumentu spoleènosti nebyla ustanovena.
Q.

ZVLÁŠTNÍ PÙSOBNOSTI STATUTÁRNÍHO ORGÁNU NEBO SPRÁVNÍ RADY
podle zákona upravujícího právní pomìry obchodních spoleèností a družstev

Zvláštní pùsobnosti statutárního orgánu nebyly ustanoveny.
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R.

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SMLOUVÁCH, VE KTERÝCH JE EMITENT SMLUVNÍ
STRANOU, S VÝJIMKOU TAKOVÝCH SMLUV, JEJICHŽ UVEØEJNÌNÍ BY BYLO PRO
EMITENTA VÁŽNÌ POŠKOZUJÍCÍ
významné smlouvy, které nabudou úèinnosti, zmìní se nebo zaniknou v pøípadì zmìny ovládání emitenta
v dùsledku nabytí pøevzetí

Fond nemá uzavøeny smlouvy, které by mohly vést ke vzniku závazkù nebo nároku, které by byly
podstatné pro schopnost Fondu plnit závazky k držitelùm cenných papírù.
S.

ÚDAJE O SMLOUVÁCH MEZI EMITENTEM A ÈLENY JEHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
NEBO ZAMÌSTNANCI
kterými je emitent zavázán k plnìní pro pøípad skonèení jejich funkce nebo zamìstnání v souvislosti
s nabídkou pøevzetí

Od svého vzniku neuskuteènil Fond žádné operace se èleny pøedstavenstva a dozorèí rady
s výjimkou úplaty Investièní spoleènosti za obhospodaøování a administraci. Pøed datem 22.7.2014
nebyla QI investièní spoleènost, a.s. èlenem pøedstavenstva, nicménì z titulu výkonu èinnosti
obhospodaøovatele investièního fondu byla pro Fond taktéž spøíznìnou osobou a za tuto èinnost
mìla nárok na odmìnu. Za dobu existence Fondu vznikl Investièní spoleènosti z titulu smlouvy
o obhospodaøování nárok na odmìnu v celkové výši 560 tis. CZK (2013: 320 tis. CZK, 2014: 240 tis.
CZK) a z titulu smlouvy o výkonu funkce nárok na odmìnu v celkové výši 2 400 tis. CZK (2014: 240
tis. CZK, 2015: 480 tis. CZK, 2016: 480 tis. CZK, 2017: 480 tis. CZK, 2018: 480 tis. CZK).
T.

INFORMACE O PØÍPADNÝCH PROGRAMECH, NA JEJICHŽ ZÁKLADÌ JE
ZAMÌSTNANCÙM A ÈLENÙM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEÈNOSTI UMOŽNÌNO
NABÝVAT ÚÈASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY SPOLEÈNOSTI

Není aplikovatelné.
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V.

ÚDAJE A SKUTEÈNOSTI

PODLE § 118 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA È. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA
KAPITÁLOVÉM TRHU A POŽADAVKÙ NAØÍZENÍ KOMISE (ES) È. 809/2004,
KTERÝM SE PROVÁDÍ SMÌRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2003/71/ES, PØÍLOHY XV.
A.

Podrobný popis investièního cíle a politiky, kterými se bude subjekt kolektivního
investování øídit, a popis toho, jak se mohou investièní cíle a politika lišit, vèetnì
okolností, kdy taková odchylka vyžaduje schválení investory. Popis technik
a nástrojù, které lze použít pøi øízení subjektu kolektivního investování

Investièní cíl a politika
Cílem Fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu nadstandardního zhodnocení svìøených
prostøedkù mìøeného v èeských korunách, zejména investováním do pohledávek, a to zejména
pohledávek po splatnosti, dluhových nástrojù, majetkových úèastí na obchodních spoleènostech
a do jiných aktiv, které generují pravidelný èi nepravidelný výnos nebo zabezpeèují uchování
hodnoty a která nejsou finanèními aktivy ve smyslu uvedených níže v sekci Investice do finanèních
aktiv, napøíklad do nemovitostí (všechna aktiva uvedená v této vìtì se dále souhrnnì oznaèují jen
jako „cílová aktiva“); jiným aktivem se pro úèely Statutu rozumí rovnìž právo nájmu aktiva, které
Fond mùže podle Statutu nabývat. Vedle investic do cílových aktiv bude Fond v souladu
se Zákonem o investièních spoleènostech a investièních fondech a Statutem investovat
do finanèních aktiv s cílem zhodnotit volné prostøedky Fondu. Investièní cíle a politika se nemohou
odchylovat od investièní strategie a musí být vždy v jejich mezích. Zmìna investièní strategie
je možná pouze zmìnou Statutu Fondu. O zmìnì Statutu Fondu rozhoduje pøedstavenstvo Fondu
a tato zmìna nevyžaduje schválení akcionáøù Fondu.
Fond je urèen pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 Zákona o investièních spoleènostech
a investièních fondech, tedy pro osoby s nadprùmìrnými zkušenostmi s investováním
na kapitálovém trhu vèetnì obchodování s cílovými aktivy. Fond je urèen pro investování,
mj. právnické osoby a fyzické osoby, které písemnì prohlásí, že si jsou vìdomy rizik spojených
s investováním do tohoto Fondu. Fond je vhodný pro investory, kteøí jsou pøipraveni držet investici
do Fondu po dobu 4 až 7 let.
Fond nezamýšlí sledovat žádný urèitý index nebo ukazatel, ani aktivnì nekopíruje žádný urèitý
index.
Návratnost investice do Fondu, její èásti nebo výnos z této investice nejsou zajištìny ani zaruèeny.
Fond není zajištìním ani zaruèeným fondem. Tøetími osobami nejsou za úèelem ochrany investorù
poskytovány žádné záruky.
Investice do cílových aktiv
Do cílových aktiv investuje Fond až 99 % svého majetku resp. veškerý svùj majetek, s výjimkou
majetku, který musí být podle Statutu umístìn ve finanèních aktivech.
Pohledávky, pøíp. portfolia pohledávek jsou nabývány do majetku Fondu pøedevším jejich správy,
držení do splatnosti a vymáhání s cílem profitovat z jejich výnosu ve formì úroku, kupónu, rozdílu
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mezi kupní cenou a jmenovitou nebo jinou hodnotou vyplácenou pøi splatnosti, z rozdílu mezi
nabývací cenou pohledávky a výnosem z vymáhání, pøípadnì následného prodeje takové
pohledávky, apod. Tím není vylouèen prodej pohledávky, pøíp. celého portfolia pohledávek pøed
splatností èi po splatnosti, bude-li takový prodej z ekonomického pohledu výhodnìjší než další
držení.
Obchodní úèasti jsou nabývány do majetku Fondu pøedevším za úèelem jejich dlouhodobého držení
s cílem podílet se na zisku osob, na nichž má Fond obchodní úèast pøièemž zisk tìchto osob plyne
zejména ze správy a vymáhání pohledávek. Fond mùže nabývat i obchodní úèasti minoritní vèetnì
obchodních úèastí neodpovídajících pomìru vkladu na základním kapitálu. Fond je dlouhodobým
finanèním investorem, který se mùže podílet na øízení (managementu) osob, na nichž má obchodní
úèast. Není vylouèen prodej obchodních úèasti nedlouho po jejím nabytí, bude-li takový prodej
z ekonomického pohledu výhodnìjší než další držení.
Nemovitosti mohou být Fondem nabývány pøedevším za úèelem jejich rekonstrukce nebo jiného
zhodnocení a následného komerèního využití v souladu s úèelem, ke kterému mají sloužit,
nebo prodeje a reinvestování výnosù.
Investice formou nájmu aktiv Fondem jsou realizovány pøedevším v pøípadì, kdy je jejich nájem pro
Fond ekonomicky výhodnìjší než vlastnictví nebo, kdy je jejich vlastnictví Fondem z dùvodu
právních èi faktických vylouèeno.
V rámci investic do cílových aktiv se Fond zamìøuje pøedevším na region støední, jihovýchodní
a východní Evropy, kde využívá znalosti místních podmínek a oèekává vyšší zhodnocení investic do
cílových aktiv ve srovnání s jinými státy. Regionální a sektorové zamìøení Fondu mùže znamenat
riziko, aèkoliv Fond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem a právními pøedpisy.
Jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Fondu.
Fond se zamìøuje zejména na investice v pásmu cca 2.500.000,- Kè až 150.000.000,- Kè na jeden
projekt.
Nabývání cílových aktiv je financováno z vlastních zdrojù Fondu nebo druhovým financováním. Fond
mùže pøijmout úvìry nebo zápùjèky za standardních tržních podmínek za podmínky, že podíl cizích
zdrojù nepøesáhne stonásobek hodnoty majetku Fondu.
Investièní limity pro investice Fondu jsou stanoveny takto:
·
·

hodnota všech cílových aktiv v majetku Fondu musí èinit alespoò 51 % hodnoty majetku
Fondu.
hodnota souètu pohledávek vùèi jedné osobì a hodnota jednoho cílového aktiva, které není
pohledávkou, nesmí v dobì poøízení pøekroèit 34 % hodnoty majetku Fondu.

Pokud po poøízení investice budou pøekroèeny limity, je Fond povinen uvést rozložení svého majetku
do souladu se Statutem. Pøi uvádìní rozložení majetku do souladu se Statutem postupuje Fond
s odbornou péèí tak, aby nepoškodil zájmy investorù, zejména aby nemuselo dojít k prodejùm aktiv
Fondu s ekonomicky nežádoucím efektem.
Investice do finanèních aktiv
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Fond investuje také do finanèních aktiv s cílem zhodnotit volné prostøedky Fondu v rozsahu,
ve kterém není možné prostøedky umístit do jiných vhodných investic v souladu se Statutem popø.
ve kterém to je nezbytné k akumulaci prostøedkù Fondu pro realizaci ostatních investic.
Do finanèních aktiv investuje Fond nejménì 1 % svého majetku nebo 500.000,- Kè.
Fond investuje v rámci finanèních aktiv pøedevším do vkladù u bank, nástrojù penìžního trhu,
dluhopisù, akcií, cenných papírù vydávaných investièními fondy (jak tìmi shromažïujícími penìžní
prostøedky od veøejnosti, tak tìmi shromažïujícími penìžní prostøedky od kvalifikovaných investorù).
Pro efektivní obhospodaøování majetku Fondu mùže Fond používat finanèní deriváty. Efektivním
obhospodaøováním majetku se rozumí realizace operací za úèelem snížení rizika, za úèelem snížení
nákladù nebo za úèelem dosažení dodateèných výnosù pro Fond.
Investièní limity pro investice Fondu do finanèních aktiv jsou stanoveny takto:
·

·

souèet hodnot investic do investièních cenných papírù nebo nástrojù penìžního trhu
vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem
jako druhou smluvní stranou pøi operacích s finanèními deriváty nesmí pøekroèit 20 %
hodnoty majetku Fondu,
otevøené pozice vztahující se k finanèním derivátùm nesmí pøesáhnout Fondový kapitál
Fondu.

Investièní limit uvedený písmenem a) se neuplatní na investice Fondu do cenných papírù nebo
nástrojù penìžního trhu vydaných nebo zaruèených èlenským státem Evropské unie, regionální
nebo místní správní jednotkou èlenského státu Evropské unie, nebo mezinárodní organizací jejímž
èlenem je jeden nebo více èlenských státù Evropské unie. Investice Fondu do takových cenných
papírù nebo nástrojù penìžního trhu mùže èinit až 100 % hodnoty majetku Fondu umístìného
ve finanèních aktivech, pokud je investice rozdìlena nejménì do 4 rùzných emisí, pøièemž cenné
papíry z jedné emise nesmìjí tvoøit více než 50 % hodnoty majetku Fondu.
Fond mùže poskytnout úvìr nebo zápùjèku tøetím osobám. Úèelem poskytnutých úvìrù a zápùjèek
mùže zejména být financování transakcí spojených s investicemi realizovanými Fondem. Fond mùže
poskytovat úvìry a zápùjèky také v rámci svého konsolidaèního celku. Souèet všech úvìrù
a zápùjèek poskytnutých z majetku Fondu jedné osobì nesmí pøekroèit 50 % hodnoty majetku
Fondu. Souèet všech úvìrù a zápùjèek poskytnutých z majetku Fondu nesmí pøekroèit 95 % hodnoty
majetku Fondu.
Spoleèná ustanovení o uskuteèòování investièní politiky Fondu
Fond zøizuje dva investièní výbory jako zvláštní konzultaèní a kontrolní orgány v záležitostech
týkajících se obhospodaøování majetku Fondu, a to
·

tøíèlenný investièní výbor, jehož èleny jsou na základì své funkce èlenové dozorèí rady
Fondu (dále jen „Malý investièní výbor“). Pokud Malý investièní výbor nemá uvedený
poèet èlenù (napø. z dùvodu odstoupení èlena dozorèí rady z funkce), mùže dovolit pøíslušný
poèet èlenù valná hromada Fondu s tím, že funkce takto zvolených èlenù Malého
investièního výboru zanikne okamžikem, kdy se z tituly své funkce v dozorèí radì stane
èlenem Malého investièního výboru novì zvolený èlen dozorèí rady; a
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·

tøináctièlenný investièní výbor, jehož èleny jsou na základì své funkce tøi èlenové dozorèí
rady Fondu akcionáøi, kteøí mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje minimálnì 10 %
základního kapitálu Fondu (dále jen „významný akcionáø“ a „Velký investièní výbor“).
Pokud Velký investièní výbor nemá uvedený poèet èlenù ve stanoveném složení, mùže
dovolit pøíslušný poèet èlenù valná hromada Fondu s tím, že funkce takto zvolených èlenù
Velkého investièního výboru zanikne okamžikem, kdy se z tituly své funkce v dozorèí radì
stane èlenem Velkého investièního výboru novì zvolený èlen dozorèí rady nebo, kdy se
z dùvodu nabytí akcií o pøíslušné jmenovité hodnotì stane èlenem Velkého investièního
výboru Významný akcionáø. V pøípadì , že èlen dozorèí rady je zároveò Významným
akcionáøem, má nárok pouze na jedno místo ve Velkém investièním výboru. Valná hromada
Fondu rozhoduje o volbì èlenù investièních výborù stejnou vìtšinou a pod podmínkou
stejného minimálního poètu pøítomných akcionáøù, jako v pøípadì volby èlenù dozorèí rady.

Investièní výbory se úèastní investièního procesu tak, že níže uvedeným zpùsobem a za níže
uvedených podmínek posuzují a vyhodnocují investice Fondu (s výjimkou investic do finanèních
aktiv) a pøedpokládají stanovisko k nim Investièní spoleènosti. V rozsahu, v nìmž investice Fondu
smìøují do finanèních aktiv, posuzují a vyhodnocují investièní výbory rámcovou investièní strategií
a pøedkládají stanovisko k ní Investièní spoleènosti. Investièní výbory nejsou oprávnìny udìlovat
Investièní spoleènosti závazné pokyny pøi obhospodaøování majetku Fondu. Investièní spoleènost
je však povinna ve svých rozhodnutích pøi obhospodaøování majetku Fondu zohlednit stanovisko
investièních výborù a pøípadné odchylky od nìj s pøihlédnutím k požadavkùm odborné péèe
a jednání v nejlepším zájmu akcionáøù Fondu investièním výborùm na jeho žádost zdùvodnit.
V pøípadì, že pøedpokládaná investice Fondu by mìla pøesáhnout èástku EUR 500.000,00, podílí se
na investièním procesu Malý investièní výbor a Velký investièní výbor následujícím zpùsobem.
a) Pøípravná fáze investièního procesu. Na základì pøedbìžného vyhodnocení investièní
pøíležitosti pøedloží Investièní spoleènost investièní zámìr k vyjádøení Malému investiènímu
výboru. Malý investièní výbor zaujme své stanovisko k pøedloženému investiènímu zámìru
vèetnì osob poradcù pro danou transakci nebo vyjádøí vùli se tímto zámìrem nezabývat.
Po vyjádøení Malého investièního výboru podle pøedchozí vìty pokraèuje Investièní
spoleènost v pøípravì realizace investice, zejména vstoupí do jednání se smluvním
partnerem a zahájí proces pøedinvestièní provìrky (due diligence) v rozsahu odpovídajícím
povaze investièního zámìru. Pøedinvestièní provìrka bude provádìna ve spolupráci
s externími poradci v oblasti právní, daòové a technické a rovnìž ve spolupráci se znalci
v oblasti oceòování.
b) Finální fáze investièního procesu. Pokud na základì pøedinvestièní provìrky a znaleckého
ocenìní nabývaných aktiv bude investièní pøíležitost vyhodnocena jako vhodná a efektivní,
vypracuje Investièní spoleènost finální návrh na realizaci investice, který pøedloží k vyjádøení
Velkému investiènímu výboru. Velký investièní výbor zaujme své stanovisko k pøedložení
investiènímu zámìru nebo vyjádøí vùli se tímto zámìrem nezabývat.
V pøípadì, že pøedpokládaná investice Fondu by nemìla pøesáhnout èástku EUR 500.000,00
(vèetnì), podílí se na investièním procesu pouze Malý investièní výbor. Na základì pøedbìžného
vyhodnocení investièní pøíležitosti pøedloží Investièní spoleènost investièní zámìr k vyjádøení
Malému investiènímu výboru. Malý investièní výbor zaujme své stanovisko k pøedloženému
investiènímu zámìru vèetnì osob poradcù pro danou transakci nebo vyjádøí vùli se tímto zámìrem
nezabývat. Po vyjádøení Malého investièního výboru podle pøedchozí vìty pokraèuje Investièní
spoleènost v pøípravì realizace investice, zejména vstoupí do jednání se smluvními partnerem
a zahájí proces pøedinvestièní provìrky (due diligence) v rozsahu odpovídajícím povaze investièního
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zámìru. Pøedinvestièní provìrka bude provádìna ve spolupráci s externími poradci v oblasti právní,
daòové a technické a rovnìž ve spolupráci se znalci v oblasti oceòování. Pokud na základì
pøedinvestièní provìrky a znaleckého ocenìní nabývaných aktiv bude investièní pøíležitost
vyhodnocena jako vhodná a efektivní, vypracuje Investièní spoleènost finální návrh na realizaci
investice, který pøedloží k vyjádøení Malému investiènímu výboru; pro projednání návrhu na realizaci
investice Malým investièním výborem se použije vìta tøetí tohoto èlánku obdobnì. V pøípadì,
že z finálního návrhu na realizaci investice vypracovaného Investièní spoleènosti vyplyne,
že pøedpokládaná investice Fondu pøesáhne EUR 500.000,00, uplatní se ustanovení b) uvedené
výše.
Postup uvedený výše se pøimìøenì uplatní také v pøípadì prodeje cílových aktiv a likvidace investic
Fondu, a rovnìž v pøípadì jiných rozhodnutí souvisejících s využitím a správou majetku Fondu.
Majetek, na který je zamìøena investièní politika Fondu, mùže Fond nabývat také v rámci pøemìny
jako souèást jmìní, které má podle pøíslušného projektu pøemìny na Fond jako nástupnickou
spoleènost pøejít.
B.

Limity pùjèek nebo zadlužení subjektu kolektivního investování. Pokud takové limity
neexistují, uveïte o tom prohlášení

Fond mùže pøijímat úvìry (vèetnì hypoteèních úvìru) nebo zápùjèky, jejichž splatnost nebude
pøesahovat období, na které je Fond založen, za podmínek odpovídajících standardu na daném trhu.
Souèet všech úvìrù a zápùjèek pøijatých Fondem nesmí pøesáhnout stonásobek hodnoty majetku
Fondu.
Fond mùže poskytnout úvìr nebo zápùjèku tøetím osobám. Úèelem poskytnutých úvìrù a zápùjèek
mùže být zejména financování transakcí spojených s investicemi realizovanými Fondem. Fond mùže
poskytovat úvìry a zápùjèky také v rámci svého konsolidaèního celku. Úvìry nebo zápùjèky budou
Fondem poskytovány se splatností nepøesahující období, na které je Fond založen, a za podmínek
obvyklých v obchodním styku. Obvyklou podmínkou poskytnutí zápùjèky èi úvìru z majetku Fondu je
poskytnutí pøimìøeného zajištìní (napøíklad zástavní právo, smìnka, ruèitelské prohlášení apod.).
Souèet všech úvìrù a zápùjèek poskytnutých z majetku Fondu jedné osobì nesmí pøekroèit 50 %
hodnoty majetku Fondu. Souèet všech úvìrù a zápùjèek poskytnutých z majetku Fondu nesmí
pøekroèit 95 % hodnoty majetku Fondu. Pokud je úvìr nebo zápùjèka poskytována spoleènosti,
na níž má Fond úèast umožòující ovládání této spoleènosti, nemusí Fond požadovat po této
spoleènosti zajištìní takového úvìru nebo zápùjèky právì s ohledem na existenci vzájemného
vztahu ovládající a ovládané osoby, a dále Fond mùže smluvnì podøídit vlastní pohledávky
z poskytnutých úvìrù nebo zápùjèek za touto spoleèností vùèi pohledávce nebo pohledávkám jiného
vìøitele; vždy však bude takto sjednaná podøízenost omezena dobou, na kterou je Fond založen,
nebo zánikem úèasti umožòující Fondu ovládání této spoleènosti, podle toho, co nastane døíve.
Fond mùže ze svého majetku poskytnout zajištìní pøijatých úvìrù èi zápùjèek za podmínky, že má
poskytnutí takového zajištìní pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajištìní musí být v souladu
s celkovou investièní strategií Fondu a nesmí nepøimìøenì zvyšovat riziko portfolia Fondu. Budou-li
splnìny podmínky tohoto èlánku, mùže Fond poskytnout ze svého majetku zajištìní také úvìrù èi
zápùjèek tøetích osob.
V pøípadech uvedených ve stanovách Fondu je k poskytnutí èi pøijmutí úvìru èi zápùjèky, resp.
k poskytnutí zajištìní, nutný pøedchozí souhlas Velkého investièního výboru. Souèet hodnot investic
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do investièních cenných papírù nebo nástrojù penìžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u
tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou pøi operacích
s finanèními deriváty nesmí pøekroèit 20 % hodnoty majetku Fondu. Otevøené pozice vztahující se
k finanèním derivátùm nesmí pøesáhnout fondový kapitál Fondu, èímž se rozumí hodnota majetku
Fondu snížená o hodnotu dluhù Fondu (dále jen „Fondový kapitál“).
C.

Regulaèní postavení subjektu kolektivního investování spolu s názvem regulaèního
orgánu v zemi sídla

Fond je fondem kvalifikovaných investorù ve smyslu § 95 Zákona o investièních spoleènostech
a investièních fondech a je regulován ÈNB.
Fond je zapsán do seznamu investièních fondù s právní osobností vedeného ÈNB podle § 597
Zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech. Fond je nesamosprávným investièním
fondem ve smyslu § 9 ZISIF, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba
oprávnìná obhospodaøovat tento investièní fond. Fond je oprávnìn se obhospodaøovat
prostøednictvím této osoby, tzn. zejména spravovat majetek Fondu a tato osoba pro Fond provádí
také administraci (tzn. obslužnì, administrativní èinnosti, které s obhospodaøováním Fondu nutnì
souvisí). Obhospodaøovatelem a administrátorem Fondu je QI investièní spoleènost, a.s.
Pøedmìtem podnikání Fondu je shromažïování penìžních prostøedkù nebo penìzi ocenitelných
vìcí od více kvalifikovaných investorù tak, že se kvalifikovaní investoøi stávají akcionáøi Fondu,
a provádìní spoleèného investování shromáždìných penìžních prostøedkù nebo penìzi
ocenitelných vìcí na základì urèené investièní strategie ve prospìch kvalifikovaných investorù
a dále správa tohoto majetku.
D.

Profil typického investora, kterému je subjekt kolektivního investování urèen

Fond je urèen pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 Zákona o investièních spoleènostech
a investièních fondech, tedy osoby s nadprùmìrnými zkušenostmi s investováním na kapitálovém
trhu, které jsou si vìdomy, že oèekávaný výnos z investice do Fondu je spojen s vyšší mírou rizika,
a schopny rizika spojená s investováním do Fondu vyhodnotit. Fond je vhodný pro investory, kteøí
jsou pøipraveni držet investici do Fondu po dobu 4 a více rokù.
E.

Prohlášení o pøípadných investièních omezeních platných pro subjekt kolektivního
investování a uvedení zpùsobu, jakým budou držitelé cenných papírù informováni
o opatøeních, která investièní manažer pøijme v pøípadì, že budou omezení porušena

Investièní limity pro investice Fondu jsou stanoveny takto:
a) hodnota všech cílových aktiv v majetku Fondu musí èinit alespoò 51 % hodnoty majetku
Fondu.
b) hodnota souètu pohledávek vùèi jedné osobì a hodnota jednoho cílového aktiva, které není
pohledávkou, nesmí v dobì poøízení pøekroèit 34 % hodnoty majetku Fondu.
Pokud po poøízení investice budou pøekroèeny limity (nevztahuje se na pøekroèení limitù bìhem
pøechodných období), je Fond povinen uvést rozložení svého majetku do souladu se Statutem. Pøi
uvádìní rozložení majetku do souladu se Statutem postupuje Fond s odbornou péèí tak,
aby nepoškodil zájmy investorù, zejména aby nemuselo dojít k prodejùm aktiv Fondu s ekonomicky
nežádoucím efektem.
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Investièní limit uvedený v bodu a) a b) se neuplatní na investice Fondu do cenných papírù nebo
nástrojù penìžního trhu vydaných nebo zaruèených èlenským státem Evropské unie, regionální
nebo místní správní jednotkou èlenského státu Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž
èlenem je jeden nebo více èlenských státù Evropské unie. Investice Fondu do takových cenných
papírù nebo nástrojù penìžního trhu mùže èinit až 100 % hodnoty majetku Fondu umístìného ve
finanèních aktivech, pokud je investice rozdìlena nejménì do 4 rùzných emisí, pøièemž cenné papíry
z jedné emise nesmìjí tvoøit více než 50 % hodnoty majetku Fondu.
Pro efektivní obhospodaøování majetku Fondu mùže Fond používat finanèní deriváty. Efektivním
obhospodaøováním majetku se rozumí realizace operací za úèelem snížení rizika, za úèelem snížení
nákladù nebo za úèelem dosažení dodateèných výnosù pro Fond. Otevøené pozice vztahující se
k finanèním derivátùm nesmí pøesáhnout Fondový kapitál Fondu.
Fond mùže provádìt repo obchody za úèelem efektivního obhospodaøování majetku Fondu
a zajištìní dodateèných výnosù pro Fond. Pøedmìtem tìchto operací mohou být všechny druhy
finanèních aktiv, které mùže Fond nabývat.
Fond mùže poskytnout úvìr nebo zápùjèku tøetím osobám. Úèelem poskytnutých úvìrù a zápùjèek
mùže zejména být financování transakcí spojených s investicemi realizovanými Fondem. Fond mùže
poskytovat úvìry a zápùjèky také v rámci svého konsolidaèního celku. Souèet všech úvìrù
a zápùjèek poskytnutých z majetku Fondu jedné osobì nesmí pøekroèit 50 % hodnoty majetku
Fondu. Souèet všech úvìrù a zápùjèek poskytnutých z majetku Fondu nesmí pøekroèit 95 % hodnoty
majetku Fondu.
Fondy již uzavøel investice a aktivnì nemùže pøekroèit limity stanovené Statutem.
F.

Investice více než 20 % hrubých aktiv Emitenta do vybraných aktiv

V souladu s investièní politikou Fondu lze více než 20 % hrubých aktiv Fondu investovat pøímo nebo
nepøímo do jediného podkladového aktiva, investovat do jednoho nebo více dalších subjektù
kolektivního investování, popø. vystavit riziku bonity nebo platební schopnost jedné z protistran.
Ke dni vyhotovení Výroèní zprávy tato situace nenastala a Fond takovou investici neplánuje.
Z tohoto dùvodu se nepoužije ani bod 2.2. Naøízení, ani body 2.3. a 2.4. Naøízení.
G.

Investice více než 40 % hrubých aktiv Fondu do jiného subjektu kolektivního
investování

V souladu s investièní politikou Fondu lze sice více než 40 % hrubých aktiv Fondu investovat do
jednoho nebo více dalších subjektù kolektivního investování, nicménì ke dni vyhotovení Výroèní
zprávy tato situace nenastala a Fond takovou investici neplánuje. Z tohoto dùvodu se nepoužije bod
2.5. Naøízení.
H.

Skuteèná nebo odhadovaná maximální èástka všech významných poplatkù splatných
pøímo nebo nepøímo ze strany subjektu kolektivního investování za veškeré služby
v rámci dohod uzavøených k datu a pøed datem registraèního dokumentu a popis
výpoètu tìchto poplatkù
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Obhospodaøovatelem a Administrátorem Fondu je QI investièní spoleènost, a.s., se sídlem Praha 1,
Rybná 682/14, PSÈ 110 05, IÈ: 27911497, která je zároveò individuálním statutárním orgánem
Fondu. Kontaktní telefonní èíslo je +420 225 988 222.
Investièní spoleènost jakožto obhospodaøovatel øídí investièní èinnost Fondu a pøijímá investièní
rozhodnutí Fondu. Investièní spoleènost, jakožto administrátor Fondu, provádí napøíklad zajištìní
oceòování majetku a dluhù Fondu a stanovování hodnoty èistého obchodního jmìní, vedení
úèetnictví, rozdìlování a vyplácení výnosù, uveøejòování údajù o Fondu, vyhotovení výroèní zprávy
Fondu a plnìní oznamovacích povinností ve vztahu k ÈNB. Za výkon funkce individuálního
statutárního orgánu, resp. za obhospodaøování a administraci Fondu, náleží Investièní spoleènosti
odmìna hrazená z majetku Fondu. Odmìna se stanoví podílem z prùmìrné hodnoty vlastního
kapitálu Fondu za úèetní období (NAV) takto: pøi NAV do 500 mil. CZK roènì 480.000,- Kè, a pøi
NAV nad 500 mil. CZK roènì 480.000,- Kè + 0,10 % p.a. z NAV nad 500 mil. CZK. Odmìna mùže
maximálnì za jedno úèetní období 1,5 % z NAV vždy však 480.000,- Kè (bez danì z pøidané
hodnoty).
Fond dále povìøil výkonem depozitáøských služeb banku UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSÈ 140 92, IÈ 64948242, zapsaná
v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen
„Depozitáø“).
Za výkon funkce depozitáøe Fondu náleží Depozitáøi odmìna hrazená z majetku Fondu, která mùže
èinit maximálnì 300.000,- Kè v kalendáøním roce (bez danì z pøidané hodnoty). Odmìna Depozitáøe
za rok 2018 èiní na základì depozitáøské smlouvy ze dne 22.7.2014 264.000,- Kè bez danì
z pøidané hodnoty.
V souladu se Statutem Fondu lze za výkon èinností, jimiž lze povìøit jiného, takovým osobám vyplatit
maximálnì 1 % èistého obchodního jmìní Fondu roènì.
I.

Popis veškerých poplatkù splatných pøímo nebo nepøímo ze strany subjektu
kolektivního investování, které nelze kvantifikovat podle bodu 3.1 a které jsou nebo
mohou být významné

Popis poplatkù ze strany Fondu:
a) náklady vznikající v souvislosti s nabýváním, držením a pozbýváním cílových aktiv (zejména
jde o náklady na správu a vymáhání pohledávek, právní a odborné služby vèetnì due
dilligence a auditù cílových aktiv, soudní a správní poplatky, náklady spojené s èinností
zprostøedkovatelù, náklady na energie, služby, údržbu, opravy, pojištìní a ostatní provozní
náklady, náklady podkladù pro pøíslušná správní øízení, development a dozorová èinnost,
facility management apod.);
b) náklady cizího kapitálu (úroky a poplatky z úvìrù a pùjèek);
c) náklady spojené s èinností odborných poradcù (zejména zajištìní analýz relevantního trhu
a vyhodnocení aktiv vhodných k nabytí do majetku Fondu nebo pøíležitostí k prodeji aktiv
z majetku Fondu);
d) náklady spojené s èinností nezávislých znalcù a odhadcù;
e) náklady spojené s obchody s investièními nástroji (provize, poplatky organizátorùm trhu
a obchodníkùm s cennými papíry);
f) odmìny za úschovu a správu investièních nástrojù;
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

odmìny za vedení majetkových úètù investièních nástrojù;
náklady související s repo obchody;
náklady z opèních, termínových a dalších derivátových operací;
poplatky bankám za vedení úètù a nakládání s finanèními prostøedky;
úroky z úvìrù a zápùjèek pøijatých v souvislosti s obhospodaøováním majetku Fondu;
náklady na úèetní a daòový audit;
soudní, správní a notáøské poplatky;
danì;
další v pøedchozích písmenech výslovnì neuvedené náklady, které Investièní spoleènost,
popø. Investièní manažer, jednající s odbornou péèí nutnì a úèelnì vynaloží v souvislosti se
založením Fondu (zøizovací výdaje) a obhospodaøováním jeho majetku.

Fond je povinen zaplatit Investièní spoleènosti náklady, a to roènì až do výše 20 % prùmìrné
hodnoty Fondového kapitálu za úèetní období (NAV), není-li dohodnuto jinak. Prùmìrná hodnota
Fondového kapitálu za pøíslušné období je vypoètena jako prùmìr posledních známých
(zveøejnìných) hodnot Fondového kapitálu k poslednímu kalendáønímu dni jednotlivých kalendáøních
mìsícù.
J.

Pokud kterýkoli poskytovatel služeb subjektu kolektivního investování pøijímá
prospìch od tøetích stran (kromì subjektu kolektivního investování) za poskytování
jakýchkoli služeb subjektu kolektivního investování a tento prospìch se nenaèítá
subjektu kolektivního investování, prohlášení o této skuteènosti, název dané tøetí
strany, pokud je k dispozici, a popis povahy prospìchu

Emitentovi není znám žádný prospìch od tøetích stran ve smyslu èl. 3.3. Pøílohy XV Naøízení, který
by se ho týkal.
K.

Název poskytovatele služeb, který je odpovìdný za urèení a výpoèet hodnoty èistého
obchodního jmìní subjektu kolektivního investování

Od uzavøení smlouvy o výkonu funkce ze dne 28.11.2014 s investièní spoleèností je,
Obhospodaøovatelem a Administrátorem Fondu QI investièní spoleènost, a.s., se sídlem Praha 1,
Rybná 682/14, PSÈ 110 05, IÈ: 27911497, která je zároveò individuálním statutárním orgánem
Fondu. Kontaktní telefonní èíslo je +420 225 988 267. Odpovìdnost za urèení a výpoèet hodnoty
èistého obchodního jmìní Fondu vyplývá z výše uvedené smlouvy.
L.

Popis všech dùležitých možných støetù zájmu kteréhokoli poskytovatele služeb
subjektu kolektivního investování mezi jeho povinností k subjektu kolektivního
investování a povinnostmi ke tøetím stranám a jeho jinými zájmy. Popis opatøení
zavedených pro øešení takových možných støetù

Neexistují žádné støety zájmù mezi poskytovateli služeb pro Fond a Fondem.
Fond zavedl následující opatøení pro øešení takových možných støetù. Støetem zájmu je situace, kdy
dotèená osoba zejména:
a) mùže získat finanèní prospìch nebo se vyhnout finanèní ztrátì na úkor Fondu;
b) má odlišný zájem na výsledku služby poskytované investorovi;
c) má motivaci upøednostnit zájem investora pøed zájmy jiného investora;
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d) podniká ve stejném oboru jako Fond;
e) dostává nebo dostane od jiné osoby, než je Fond, pobídku v souvislosti se službou
investorovi a tato pobídka nepøedstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu;
f) fond je povinen zjiš•ovat a øídit støety mezi jeho investory na jedné stranì a jiným jeho
investorem, Fondem, jeho vedoucí osobou èi zamìstnancem, jeho ovládající osobou nebo
osobou ovládanou Fondem èi ovládající osobou Fondu na druhé stranì;
g) ke zjištìní a øízení støetu zájmù Fond aplikuje tato opatøení:
i) osoba, která je ve støetu zájmù, tuto skuteènost pøedem oznámí sobì nadøízené osobì
a ta povìøí èinností, která je zdrojem støetu zájmù, jinou Osobu popø. tuto èinnost sama
provede, nelze-li daného úèelu èinnosti dosáhnout jinak;
ii) kterákoli osoba, která zjistí, že došlo ke støetu zájmù, tuto skuteènost oznámí svému
nadøízenému;
iii) nadøízená osoba støet zájmù oznámí osobì povìøené výkonem compliance, která
vede evidenci èinností, ze kterých vznikl nebo mùže vzniknout podstatný støet zájmù;
iv) osoba povìøená výkonem compliance je oprávnìna doporuèit nadøízené osobì, jejíž
útvaru støet zájmù hrozí nebo nastal, postup k jeho odstranìní. V pøípadì nerespektování
tohoto doporuèení informuje osoba povìøená výkonem compliance statutárního øeditele
Fondu;
v) odmìòování osob nesmí být nastaveno zpùsobem motivujícím tyto osoby upøednostnit
svùj zájem pøed zájmem investora;
vi) žádný zamìstnanec Fondu nesmí pøijmout pobídku, jež mùže vést k porušení jeho
povinnosti jednat kvalifikovanì, èestnì a spravedlivì a v nejlepším zájmu každého
investora;
vii) jsou organizaènì oddìleny útvary, z jejichž èinnosti potenciálnì hrozí støet zájmù.
Pokud ani pøes uvedená opatøení nelze spolehlivì zamezit nepøíznivému vlivu støetu zájmù na zájmy
investora, sdìlí osoba, která jedná s investorem o poskytnutí služby, pøed jejím poskytnutím
písemnì informace o povaze støetu zájmù zpùsobem a v èasovém pøedstihu, které investorovi
umožní støet zájmù vzít øádnì v úvahu.
M.

Investièní manažer

Fond povìøil administrací Fondu a obhospodaøováním majetku Fondu investièní spoleènost
QI investièní spoleènost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 110 05, IÈ: 27911497, která je
zároveò individuálním statutárním orgánem Fondu. Kontaktní telefonní èíslo je +420 225 988 222.
Investièní spoleènost byla založena dne 20.12.2006 ve formì akciové spoleènosti a vznikla zápisem
do obchodního rejstøíku dne 21.6.2007 vedeného u Mìstského soudu v Praze pod sp. zn. B 11985.
Investièní spoleènost je investièní spoleèností ve smyslu § 7 Zákona o investièních spoleènostech
a investièních fondech a bylo jí udìleno povolení k èinnosti rozhodnutím ÈNB ze dne 16.5.2007,
vydaným pod è.j. Sp/541/78/2007/5, 2007/8224/540, které nabylo právní moci dne 17.5.2007.
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Investièní spoleènost je zapsána do seznamu investièních spoleèností vedeného ÈNB podle § 596
Zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech.
Pøedmìt podnikání Investièní spoleènosti je, v souladu s udìleným povolením k èinnosti:
a) obhospodaøování fondù kvalifikovaných investorù a srovnatelných zahranièních investièních
fondù,
b) provádìní administraci fondù kvalifikovaných investorù a srovnatelných zahranièních
investièních fondù.
Investièní spoleènost vykonává svoji èinnost od poloviny roku 2007 a zamìøuje se pouze na fondy
kvalifikovaných investorù, jichž obhospodaøuje již pøes dvacet. Má rozsáhlé zkušenosti s
obhospodaøováním fondù kvalifikovaných investorù jak ve formì právnických osob, tak podílových
fondù. Nìkolika samosprávným investièním fondùm rovnìž poskytuje služby administrace. Investièní
strategie pøedmìtných fondù se velmi rùzní. Jedná se napø. o fondy investující pøevážnì do
nemovitostí, do pohledávek, do podílù v obchodních spoleènostech. Investièní spoleènost splòuje
veškeré vìcné, personální a organizaèní pøedpoklady pro obhospodaøování investièních fondù.
Vedoucí osoby Investièní spoleènosti mají dlouhodobé zkušenosti a potøebnou odbornou kvalifikaci,
oboje získané zejména èinností v oblasti finanèního trhu.
Investièní spoleènost patøí do konsolidaèního celku spoleènosti Conseq Investment management,
a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 110 05, IÈ: 26442671, zapsané v obchodním rejstøíku
vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
Investièní spoleènost se pøi své èinnosti øídí právními pøedpisy platnými na území Èeské republiky,
a to zejména Zákonem o investièních spoleènostech a investièních fondech, Zákonem o podnikání
na kapitálovém trhu a Zákonem o obchodních korporacích.
Fond uzavøel s Investièní spoleèností dne 28.11.2014 smlouvu o výkonu funkce. Pøedmìt závazku
Investièní spoleènosti podle této Smlouvy je výkon funkce statutárního orgánu vèetnì
obhospodaøování a administrace majetku Fondu tak, jak jsou tyto èinnosti popsány v Zákonì
o investièních spoleènostech a investièních fondech. Spoleènost se zavazuje, že bude, jako
statutární orgán Fondu, zajiš•ovat jeho øízení a obchodní vedení, bude zastupovat Fond pøi jednání
se tøetími osobami a plnit všechny povinnosti, které jí ukládají obecnì závazné právní pøedpisy,
stanovy, popø. vnitøní pøedpisy a tato Smlouva. Pøedmìt závazku Investièní spoleènosti podle této
smlouvy zahrnuje dále výkon administrace podle § 38 Zákona o investièních spoleènostech
a investièních fondech, tedy zejména tyto èinnosti:
c) komunikace s ÈNB a plnìní informaèních a oznamovacích povinností Fondu vùèi ÈNB
a ostatní s tím bezprostøednì související èinnosti;
d) komunikace s depozitáøem Fondu, pøíprava podkladù a zajištìní plnìní požadavkù
depozitáøe;
e) vedení úèetnictví Fondu ve formátu pro investièní fondy;
f) zajiš•ování oceòování majetku a dluhù Fondu a stanovování hodnoty èistého obchodního
jmìní Fondu;
g) výkon compliance;
h) plnìní informaèních a oznamovacích povinností uložených Zákonem o investièních
spoleènostech a investièních fondech a jeho provádìcími pøedpisy;
i) vyøizování dotazù a stížností akcionáøù Fondu;
j) rozdìlování a vyplácení výnosù z majetku Fondu, jestliže jsou vypláceny;
k) vyhotovení a aktualizace výroèní zprávy Fondu.
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Odpovìdnou za urèení a výpoèet hodnoty èistého obchodního jmìní Fondu je na základì smlouvy
o administraci Investièní spoleènost.
Investièní spoleènosti náleží na základì smlouvy o výkonu funkce (do 22.7.2014 na základì smlouvy
o obhospodaøování) odmìna stanovená z prùmìrné hodnoty Fondového kapitálu Fondu („NAV“) za
úèetní období Fondu takto:
l) pøi NAV do 500 mil. CZK roènì 480 000 CZK;
m) pøi NAV nad 500 mil. CZK roènì 480 000 CZK + 0,10 % p.a. z NAV nad 500 mil. CZK.
Odmìna mùže èinit roènì maximálnì 1,5 % z NAV, vždy však minimálnì 480 000 CZK za úèetní
období (bez danì z pøidané hodnoty).
Prùmìrná hodnota Fondového kapitálu za pøíslušné období je vypoètena jako prùmìr posledních
známých (zveøejnìných) hodnot Fondového kapitálu k poslednímu kalendáønímu dni jednotlivých
kalendáøních mìsícù. Odmìna se hradí pololetnì.
Dùležité události ve vývoji podnikání Investièní spoleènosti
Investièní spoleènost byla zapsána do obchodního rejstøíku 21.6.2007. Zapsaný pøedmìt podnikání
byl výkon kolektivního investování spoèívající ve vytváøení a obhospodaøování podílových fondù
nebo v obhospodaøování investièních fondù na základì smlouvy o obhospodaøování (§ 14 odst. 1
písm. a) a b) zákona o kolektivním investování). Tento pøedmìt byl zmìnìn zápisem v obchodním
rejstøíku dne 16.10.2013, v souladu se zmìnou legislativy upravujícím kolektivní investování, a to
Zákonem o investièních spoleènostech a investièních fondech na obhospodaøování fondù
kvalifikovaných investorù a srovnatelných zahranièních investièních fondù (s výjimkou
kvalifikovaných fondù rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondù sociálního podnikání
a srovnatelných zahranièních investièních fondù), provádìní administrace v rozsahu èinností podle §
38 odst. 1 Zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech, a to ve vztahu k fondùm
kvalifikovaných investorù a zahranièním investièním fondùm srovnatelným s fondy kvalifikovaných
investorù (s výjimkou kvalifikovaných fondù rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondù sociálního
podnikání a srovnatelných zahranièních investièních fondù). Investièní spoleènost se po celou dobu
své existence vìnuje pouze èinnosti zakládání, obhospodaøování a administraci fondù
kvalifikovaných investorù ve formì otevøený podílový fond, uzavøený investièní fond a investièní fond
s promìnným základním kapitálem.
Investièní spoleènost nebyla bìhem posledních pìti let ani nikdy pøed tím odsouzena za podvodné
trestné èiny, úøednì veøejnì obvinìna nebo sankcionována statutárními nebo regulatorními orgány,
soudnì zbavena zpùsobilosti k výkonu funkce èlena správních, øídících nebo dozorèích orgánù a ani
nebyl spojena s žádným konkursním øízením, správou nebo likvidací, s výjimkou níže uvedenou
v následujícím bodì.
Dne 19.2.2015 bylo u Mìstského soudu v Praze zahájeno pod sp.zn. MSPH 90 INS 4326 / 2015
insolvenèní øízení, kterým se navrhovatelka Simona Richterová domáhala rozhodnutí o úpadku
Investièní spoleènosti. Dne 23.2.2015 vydal Mìstský soud v Praze usnesení o odmítnutí
insolvenèního návrhu, které nabylo právní moci dne 11.3.2015. Nové insolvenèní øízení v obdobné
vìci, a to na návrh Simony Richterové a Jaroslava Richtera proti Investièní spoleènosti, bylo
u Mìstského soudu v Praze zahájeno dne 24.3.2015 pod sp. zn. MSPH 90 INS 7622 / 2015. Dne
31.3.2015 vydal Mìstský soud v Praze usnesení o odmítnutí insolvenèního návrhu, které nabylo
právní moci dne 17.4.2015. Investièní spoleènost se odvolala pouze do výroku II. – èásti rozhodnutí
o výši náhrady nákladù; rozhodnutí ve vìci samé je však pravomocné a ukonèené. Na hospodaøení
ani na ostatní ekonomické a obchodní ukazatele Investièní spoleènosti ani skupiny nemají tyto
návrhy žádný vliv.
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N.

U každého subjektu poskytujícího poradenství ohlednì aktiv subjektu kolektivního
investování název a struèný popis takového subjektu

Fond uzavøel Smlouvu o poradenské èinnosti se spoleèností APS Holding S.A., spoleènost
s ruèením omezeným založená a existující podle lucemburského práva, se sídlem 1 rue Jean Piret,
L-2350 Lucemburk, registrovaná v lucemburském rejstøíku obchodu a spoleèností pod èíslem
B201461, jejíž pøedmìtem je vyhledávání a vyhodnocování akvizièních pøíležitostí, poskytování
služeb pøi poøízení nového portfolia, oceòování nových portfolií jako i revaluace stávajících portfolií,
nastavení strategie vymáhání pohledávek a její následné revize a vypracování reportù ohlednì
výkonnosti portfolií pro potøeby Investièní spoleènosti aj.
APS Holding S.A. je významnou poradenskou spoleèností s více než tøináctiletou minulostí, která
poskytuje komplexní služby v oblastech vymáhání pohledávek po splatnosti, poradenství, asset
managementu a investic. Díky mnohaleté zkušenosti v obchodech s pohledávkami má komparativní
výhodu zejména v oblastech vlastního vymáhání a oceòování portfolií pohledávek. Za dobu
existence spoleènost získala více než 68 portfolií pohledávek. Jakožto spoleènost s holdingovou
strukturou má poboèky rozmístìny v rùzných zemích ve støední a východní Evropì. Pøi vymáhání
pohledávek využívá rozsáhlé sítì obchodních vztahù a pracovníkù s hlubokými znalostmi procesù
správy a vymáhání pohledávek v daných lokalitách.
Vzhledem ke specifickým požadavkùm cílových trhù spolupracuje Fond pøi správì a vymáhání
pohledávek s dceøinými spoleènostmi APS Holding S.A..
O.

Popis toho, jak èasto a podle jakých zásad a metody bude urèována hodnota èistého
obchodního jmìní subjektu kolektivního investování, s rozlišením mezí kategoriemi
investic, a prohlášení o tom, jak bude tato hodnota èistého obchodního jmìní
sdìlována investorùm

Oceòování majetku a dluhù z investièní èinnosti Fondu zajiš•uje Investièní spoleènost a je
provádìno pravidelnì jedenkrát roènì, a to k poslednímu kalendáønímu dni v posledním mìsíci
úèetního období, popø. k jinému dni, pokud Fond rozhodne o dni ocenìní k tomuto dni. Investièní
spoleènost provede ocenìní majetku a dluhù z investièní èinnosti Fondu také k jinému dni, pokud to
bude považovat za nutné z dùvodu ochrany akcionáøù. Majetek a dluhy z investièní èinnosti Fondu
se oceòují reálnou hodnotou.
Pøi ocenìní majetku a dluhù z investièní èinnosti Fondu zajiš•uje Investièní spoleènost oceòování
finanèních aktiv Fondu a oceòování jiného než finanèního majetku Fondu, pøièemž se tento majetek
oceòuje na základì posudku znalce, nebo oceòovatele, resp. aktualizace takového posudku.
Hodnota èistého obchodního jmìní Fondu tak bude stanovena minimálnì jedenkrát za rok, a to vždy
k poslednímu dni úèetního období. Aktuální hodnota èistého obchodního jmìní Fondu bude
akcionáøùm Fondu sdìlena elektronicky bezodkladnì po jejím stanovení.
Po dobu, kdy budou akcie Emitenta pøijaty k obchodování na regulovaném trhu, bude aktuální
hodnota èistého obchodního jmìní Emitenta uveøejòována rovnìž v rámci informaèní povinnosti
emitenta kótovaného cenného papíru jako vnitøní informace ve smyslu § 125 Zákona o podnikání na
kapitálovém trhu. Informace o hodnotì èistého obchodního jmìní Emitenta bude souèástí
každoroènì uveøejòované výroèní zprávy.
Portfolia Fondu tvoøí pøedevším pohledávky, zpùsob jejich ocenìní je popsán níže.
a) Pohledávky:
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i) V souvislosti s nákupem každého portfolia je provedena prognóza z oèekávaných
penìžních tokù portfolia. Penìžní toky zahrnují hodnotu úvìru poníženou
o pøedpokládané náklady na vymáhání. Na základì této prognózy je každému portfoliu
pøiøazena poèáteèní efektivní úroková sazba, která je pak použita k diskontování
penìžních tokù v prùbìhu životnosti portfolia. Stávající prognózy penìžních tokù jsou
sledovány v prùbìhu roku a aktualizovány, mimo jiné, na základì již skuteènì
vymožených èástek, dohod dosažených s dlužníky o splátkových kalendáøích
a makroekonomických informací. Na základì aktualizovaných prognóz penìžních tokù
a pùvodní efektivní úrokové sazby je tedy vypoèítána nová úèetní hodnota portfolia. Výše
uvedený postup výpoètu úèetní hodnoty byl zároveò podle názoru Spoleènosti nejlepším
odhadem reálné hodnoty portfolia do 31.12.2018.

ii) Pøi stanovování prognóz budoucích penìžních tokù korporátních portfolií se bere
v úvahu jednak hodnota kolaterálù a záruk ve formì movitého a nemovitého majetku
vèetnì hotovosti vážící se k jednotlivým pohledávkám v rámci daného portfolia, která má
vliv na výši budoucích penìžních tokù a také se bere v úvahu aktuální stav procesu
vážící se k vymáhání uvedených pohledávek tj. napø. stav konkurzu, exekuce a další
možné zpenìžování kolaterálù, které ovlivòuje èas vzniku budoucího penìžního toku
plynoucího z daného portfolia.
iii) Ostatní pohledávky z obchodní èinnosti budou ocenìny takto:
a. Jsou v momentì obstarání ocenìny poøizovací cenou nebo nominální hodnotou,
k datu ocenìní se hodnota pohledávky upravuje o opravnou položku, která
vyjadøuje pøechodné snížení hodnoty pohledávky. Reálná hodnota pohledávky,
která je po splatnosti
a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,
b) déle než 90 dní, ale ne déle než 180 dní, se sníží o 30 %,
c) déle než 180 dní, ale ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %,
d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %.
b. Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávky za dlužníkem se sníží o 100 %,
jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenèní øízení, které dosud neskonèilo
nebo soud zamítl insolvenèní návrh pro nedostatek jeho majetku, anebo byla
vydána obdobná rozhodnutí podle zahranièního práva.
iv) Je-li reálná hodnota pohledávky stanovena v zahranièní mìnì, je pøepoètena na CZK
pomocí Fixingu kurzu devizového trhu ke dni ocenìní.
P.

Podrobnosti o všech okolnostech, za kterých mohou být oceòování pozastavena,
a prohlášení o tom, jak bude toto pozastavení sdìlováno nebo dáváno k dispozici
investorùm

Oceòování nemohou být pozastavena.
Q.

Úplná a smysluplná analýza portfolia subjektu kolektivního investování

Spoleènost APS FUND ALPHA uzavøený investièní fond, a.s. (dále jen „Fond“) spravuje celkem
12 portfolií pohledávek (z toho 2 byla ve druhé polovinì roku 2018 prodána) za dlužníky
v Rumunsku, Èeské republice, Slovenské republice a Bulharské republice. Typologii portfolií
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mùžeme rozdìlit v závislosti na existenci zabezpeèení úvìrových pohledávek (zajištìné/nezajištìné
pohledávky) a taktéž v závislosti na charakteru subjektu dlužníka (spotøebitelské/podnikatelské
pohledávky). APS se primárnì zamìøuje na oceòování zajiš•ených portfolií pohledávek, výjimeènì je
však nutné ocenit i nezajiš•ìné pohledávky. V závislosti na typu portfolia se stanovuje i strategie
vymáhání pohledávek. APS v rámci ocenìní zároveò zohledòuje regionální rozdíly. Každá zemì má
jistá specifika související s vymáháním pohledávek, jednak z dùvodu odlišné právní úpravy, ale i
rozdílného podnikatelského prostøedí. Údaje uvedené níže v této èásti kapitoly, nepodléhají ovìøení
auditory.
Rozdìlení portfolií podle zemì pùvodu
Rumunsko
Portfolio: BCR, CRM, BRD, RBS, Phoenix, Orion, CRM II
Portfolio BCR se skládá z bankovních retailových pohledávek, které Fond nabyl od spoleènosti
Banca Comercialã Românã dne 12.7.2013 a je jeho 100% investorem. Jedná se o nezajištìný typ
pohledávek.
Kupní cena portfolia pohledávek byla 15,4% z nominální hodnoty pohledávek, tedy 1,05 milionù
RON (233 tisíc EUR).
Èistá souèasná hodnota portfolia èiní k 31.12.2018 1 858 tis. CZK.
Portfolio CRM nabyl Fond od spoleènosti S.C. Corporate Recovery Management S.r.l. dne
22.7.2013 a je jeho 100% investorem. Soubor pohledávek se skládá z korporátních úvìrù a je
zajištìn nemovitostmi, ze kterých je predikována vìtší èást budoucích výnosù.
Celková poøizovací cena portfolia pohledávek s nominální hodnotou 270 milionù RON (61 milionù
EUR) byla 9 milionù RON (2 miliony EUR).
Èistá souèasná hodnota portfolia èiní k 31.12.2018 8 162 tis. CZK.
Portfolio BRD nabyl Fond na základì Dohody o postoupení pohledávek, kterou uzavøel se
spoleèností ASSET RECOVERY DEBTS S.R.L. dne 19.7.2013 z dùvodu požadavku vlastníka
pohledávek BRD (Groupe Societe Generale) na odkoupení pohledávek rumunskou právnickou
osobou. Portfolio se skládá z nezajištìných bankovních retailových úvìrù a Fond je jeho 100%
investorem.
Kupní cena portfolia byla 1,1 mil. RON (247 tis. EUR).
Èistá souèasná hodnota portfolia èiní k 31.12.2018 2 359 tis. CZK.
Portfolio RBS poøídil Fond od spoleènosti RBS Bank Romania patøící do skupiny The Royal Bank of
Scotland, která se rozhodla ukonèit své pùsobení v Rumunsku. Fond na základì participaèní
smlouvy vlastní 7,97% portfolia a zbytek patøí spoleènosti DDM INVEST XX AG. K akvizici došlo
29.8.2013.
Soubor pohledávek tvoøí z 79,2% pohledávky zajištìné nemovitostmi a z 20,8% nezajištìné
pohledávky z úvìrù a kreditních karet.
Èistá souèasná hodnota portfolia èiní k 31.12.2018 8 132 tis. CZK.
Portfolio Phoenix vlastnil Fond ze 4% na základì Master Participation Agreement, zbytek vlastní
význámní finanèní investoøi, mezi které patøí mimo jiné Deutche Bank AG, poboèka Londýn, která
v rámci struktury pùsobí jako account a cash manažer. Portfolio pohledávek bylo poøízeno od banky
S.C. Volksbank Romania S.A. dne 25.7.2014.
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Portfolio obsahovalo ke dni poøízení 3 573 zajištìných pohledávek jak retailových (prùmìrná výše
pohledávky 118 tisíc EUR), tak korporátních (prùmìrná výše pohledávky 282 tisíc EUR). V portfoliu
se také vyskytovalo celkem 3 323 zástav nemovitostí.
Portfolio bylo z dùvodu nízké výkonnosti ke konci roku 2018 prodáno.
Portolio Orion Fond vlastní spoleènì s dalšími investory a spoleèností Deutsche Bank AG (poboèka
Londýn), jejíž investièní podíl èiní 75 % a má totožnou funkci jako pøi portfoliu Phoenix. Tyto subjekty
portfolio spoleènì nabyly od spoleènosti Banca Comerciala Romana S.A. Portfolio dne 21.8.2014.
Soubor pohledávek tvoøí zajištìné korporátní úvìry. K datu poøízení tvoøilo portfolio celkem 871
zástav nemovitostí.
Tržní hodnota zástav byla 139 mil. EUR. Podíl Fondu na celkové investici je 12,5%.
Èistá souèasná hodnota portfolia èiní k 31.12.2018 8 740 tis. CZK.
Portfolio CRM II Fond koupil od spoleènosti S.C. Corporate Recovery Management S.r.l. K akvizici
došlo 31.12.2015. Fond vlastní 50,3% portfolia, zbylých 49,7% vlastní další koinvestoøi, pøièemž
tento vztah je ošetøen participaèní smlouvou.
Soubor pohledávek je tvoøen zajištìnými korporátními úvìry.
Portfolio CRM II obsahovalo ke dni zaplacení zálohy na portfolio 1 081 pohledávek za 631 dlužníky z
korporátního, SME a retailovém segmentu. V portfoliu se vyskytuje celkem 2 610 zástav nemovitostí.
Èistá souèasná hodnota portfolia èiní k 31.12.2018 23 338 tis. CZK.
Èeská republika
Portfolio: CSIV, CSV, UCB
Portfolio CSIV tvoøí 656 nezajištìných bankovních retailových pohledávek, které nabyl Fond od
Èeské spoøitelny, a.s. na základì smlouvy o postoupení pohledávek dne 1.3.2014. Fond je 100%
investorem.
Správu a inkaso pohledávek vykonává spoleènost APS CZ&SK SERVICES s.r.o.
Èistá souèasná hodnota portfolia èiní k 31.12.2018 5 182 tis. CZK.
Portfolio CSV tvoøí 2 191 nezajištìných bankovních retailových pohledávek, které Fond koupil od
Èeské spoøitelny, a.s. na základì smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 1.4.2014. Fond je 100%
investorem.
Správa pohledávek je realizována spoleèností APS CZ&SK SERVICES s.r.o.
Èistá souèasná hodnota portfolia èiní k 31.12.2018 1 878 tis. CZK.
Portfolio UCB nabyl Fond od UniCredit Bank Czech Republic, a.s. na základì smlouvy o postoupení
pohledávek ze dne 11.12.2013. Soubor pohledávek tvoøí nezajištìné bankovní retailové pohledávky
z kreditních karet. Fond je 100% investorem.
Správu a inkaso pohledávek vykonává spoleènost APS CZ&SK SERVICES s.r.o.
Èistá souèasná hodnota portfolia k 31.12.2018 735 tis. CZK.
Slovenská republika
Portfolio: ST
Portfolio ST tvoøilo 6 167 nezajištìných telekomunikaèních pohledávek, které Fond koupil od
spoleènosti Slovak Telekom, a.s. na základì smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 10.6.2014.
Fond je 100% investorem.
Správa pohledávek byla realizována spoleèností APS CZ&SK SERVICES s.r.o.
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Portfolio bylo z dùvodu nízké výkonnosti prodáno ke dni 31.12.2018.
Bulharská republika
Portfolio: RZB
Portfolio RZB zajištìných korporátních pohledávek postoupil Fond od bulharské Raiffeisenbank
EAD. Portfolio obsahuje pohledávky za 9 korporátními dlužníky spoleènosti Raiffeisenbank
(Bulgaria) EAD. Pohledávky jsou zajištìny celkem 26 nemovitostmi ocenìnými na èástku ve výši 3
998 tis. EUR. Fond je prostøednictvím spoleènosti APS Alpha Bulgaria EOOD 100% vlastníkem.
Výnosy z realizované investice Fond dostává prostøednictvím splátek jistiny a úroku poskytnutého
úvìru a dále prostøednictvím dividend.
Èistá souèasná hodnota portfolia k 31.12.2018 19 484 tis. CZK.
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Rozdìlení portfolií podle typu
Subjekt dlužníka
·
·

Spotøebitelské (retail) – dlužníky jsou fyzické osoby
Podnikatelské (corporate) – dlužníky jsou právnické osoby (obchodní spoleènosti, SME)

Existence zabezpeèení úvìrové pohledávky
· Zajištìné (secured) – kolateralizované pohledávky
Ocenìní zajištìného portfolia závisí vždy na velikosti portfolia, tedy poètu kusù kolaterálù
nacházejících se v daném portfoliu. V rámci zajištìného portfolia je tøeba také rozlišit, zda jde
o korporátní portfolio (obchodní spoleènosti, SME) nebo o retailové portfolio (hypotéky na rezidenèní
nemovitosti). Pro zabezpeèené portfolio hypoték v zásadì platí, že je složeno z velkého poètu
hypoték (jednotlivých dlužnických pøípadù). Portfolio tedy obsahuje velký poèet kolaterálù a velký
poèet pohledávek. Hlavní charakteristikou zabezpeèených korporátních portfolií je, že malý poèet
kolaterálu tvoøí významnou èást celého portfolia (pøibližnì 10% zajištìní tvoøí až 80% hodnoty celého
portfolia).
· Nezajištìné (unsecured) – nekolateralizované pohledávky
Pokud je tento typ portfolia poøizován a oceòován na trzích, na kterých už APS pùsobí,
pøi oceòování pohledávek se z historických údajù shromáždìných APS (benchmark data) vyhledá
portfolio nejvíce podobné novému portfoliu, které je tøeba ocenit. Èíselné údaje musí být nezbytnì
doplnìny o komentáøe od Recovery Directora a lokálního týmu APS v dané zemi.
V souèasnosti se preferuje nákup zajištìných typù portfolia, což ale neznamená, že nákup
nezajištìného typu portfolia je absolutnì vylouèen.
Portfolio

Datum akvizice

Zemì pùvodu

Typ portfolia

BRD

07/2013

RO

Spotøebitelské / Nezajištìné

CRM

07/2013

RO

Podnikatelské / Zajištìné

BCR

07/2013

RO

Spotøebitelské / Nezajištìné

RBS

08/2013

RO

Spotøebitelské / Zajištìné a Nezajištìné

UCB

12/2013

CZ

Spotøebitelské / Nezajištìné

CSIV

03/2014

CZ

Spotøebitelské / Nezajištìné

CSV

04/2014

CZ

Spotøebitelské / Nezajištìné

ST

06/2014

SK

Telekomunikaèní

Phoenix

07/2014

RO

Spotøebitelské a Podnikatelské / Zajištìné

Orion

08/2014

RO

Podnikatelské / Zajištìné

CRM II

12/2015

RO

Podnikatelské / Zajištìné

RZB

12/2014

BLG

Podnikatelské / Zajištìné
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Struèný komentáø k výkonnosti jednotlivých portfolií k 31.12.2018
Nezajištìná portfolia
BRD, BCR, RBS (vè. zajištìné èásti), UCB, CSIV, CSV, ST
Nezajištìná portfolia obecnì vykazují stabilní, nebo zlepšující se výsledky díky dobré kombinaci
vymáhacích strategií použitých lokálními recovery týmy, jako jsou napøíklad: slevové nabídky s
omezenou dobou platnosti; výzvy k úhradì dluhu; pravidelné telefonáty; nabídka mírnìjších
podmínek vypoøádaní a vèasné zasílání vybraných pøípadù k soudnímu øízení (exekuce/soudní
vymáhání). Servisní entity APS navíc pravidelnì investují do vybavení a technologií ke zvýšení
efektivity a snížení provozních nákladù.
Èeská republika - v porovnání s koncem období 2017 zaznamenala v roce 2018 všechna portfolia
zlepšení celkové výkonnosti na èisté bázi. Portfolia CSIV, CSV a UCB dlouhodobì nedosahují
oèekávanou výkonnost, v roce 2019 lze pøedpokládat pokraèování pozitivního trendu z pøedchozího
roku a tudíž postupné mírné zlepšování.
Slovensko - výkon portfolia ST zaznamenal v roce 2018 pouze mírné zlepšení. Aktivum bude
z dùvodu dlouhodobì neuspokojivé investièní návratnosti prodáno s rozhodným datem transakce
31/12/2018.
Rumunsko - (BRD, BCR, RBS (vèetnì zajištìné èásti) - všechna udedená portfolia zaznamenala
v roce 2018 zlepšující se celkovou èistou výkonnost a to zejména díky pozitivnímu efektu
výšeuvedených vymáhacích strategií. Obdobný vývoj se oèekává i v následujícím roce.
Zajištìná portfolia
CRM, Phoenix, Orion, CRM II, RZB
CRM
Celková èistá výkonnost portfolia se v uplynulém období zlepšila a momentálnì se nachází mírnì
pod benchmarkem v rámci tolerovatelného pásma. Mírné odchýlení výkonu je i nadále zpùsobováno
zpoždìním prodeje aktiv v dùsledku soudních sporù s dlužníky, nebo neatraktivních lokalit
nemovitostí.
Snížené penìžní toky portfolia odpovídají jeho amortizaci ale nepøedstavují riziko s ohledem na
dosažení stanovených cílù.
Phoenix
Portfolio bylo v prùbìhu druhé poloviny roku 2018 prodáno poté, co se významnì vyèerpal jeho
potenciál v dùsledku nucených úhrad vysokých daòových nedoplatkù v Rumunsku. Kumulovaná
èistá výkonnost aktiva nenaplnila oèekávání ani po zohlednìní dosažené prodejní ceny.
Orion
Orion zaznamenal v roce 2018 mírné zhoršení výkonu a období ukonèil pod pøedpokládaným
kumulovaným cílem. Odpovídajíc jeho stáøí, generuje toto portfolio postupnì klesající hotovostní tok.
Hodnota je generována zejména prodejem nemovitostního majetku (kolaterálu) a uzavíráním dohod
o vypoøádání s dlužníky. Hodnoceno celkovì je Orion ziskové aktivum, nicménì s ohledem na
nejnovìjší revaluaci (2018), existuje riziko, že nedosáhne svùj plný akvizièní cíl.
CRM II
Podle oèekávání se výkonnost portfolia na kumulativní bázi v roce 2018 zlepšila a výraznì
pøekraèuje akvizièní cíl. Pro následující období lze pøedpokládat další zlepšování, které je nicménì
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podmínìno úspìšným vyøešením strategické transakce. Po odprodeji tohoto majetku bude portfolio
CRM II generovat pouze sporadické a nepravidelné cash flow.

RZB
Na celkové kumulativní bázi se výkonnost portfolia v prùbìhu roku 2018 mírnì zlepšila, celkovì se
však nadále nachází pod plánem. Obecnì øeèeno je slabý výkon aktiva zpùsoben pøetrvávajícím
zpoždìním pøi prodeji aktiv obvykle v dùsledku pomalé práce soudù, pøípadnì horších lokalit
nemovitostí. Vyhlídky na období 2019 jsou pozitivní díky dostateèné zásobì nemovitostního
kolaterálu, faktorem brzdícím výkon tohoto portfolia zdlouhavý proces exekuce.
Celkové èisté pøíjmy z pohledávek v EUR k 31.12.2018
Portfolio

Typ portfolia

BRD

Spotøebitelské / Nezajištìné

CRM

Podnikatelské / Zajištìné

BCR

Spotøebitelské / Nezajištìné

RBS

Spotøebitelské / Zajištìné a Nezajištìné

UCB

Skuteènost

Pøedpoklad

Výkonnost

701 856

358 717

195,7%

3 359 827

3 554 446

94,5%

370 526

320 297

115,7%

1 963 427

1 406 676

139,6%

Spotøebitelské / Nezajištìné

120 095

188 755

63,6%

CSIV

Spotøebitelské / Nezajištìné

450 567

557 381

80,8%

CSV

Spotøebitelské / Nezajištìné

325 074

413 106

78,7%

ST

Telekomunikaèní

111 310

398 216

28,0%

Phoenix

Spotøebitelské a Podnikatelské / Zajištìné

2 708 642

3 213 411

84,3%

Orion

Podnikatelské / Zajištìné

2 295 174

2 703 348

84,9%

CRM II

Podnikatelské / Zajištìné

4 175 722

3 462 719

120,6%

RZB

Podnikatelské / Zajištìné

2 148 513

2 886 812

74,4%

19 432 429

20 522 078

94,7%

Total

PODLE § 118 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA È. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA
KAPITÁLOVÉM TRHU A POŽADAVKÙ NAØÍZENÍ KOMISE (ES) È. 809/2004,
KTERÝM SE PROVÁDÍ SMÌRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2003/71/ES, PØÍLOHY I.

R.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u Fondu, následujících osob
a uvedení hlavních èinností, které tyto osoby provádìjí vnì Fondu v pøípadì, že jsou
pro Fond významné:

a) èlenové správních, øídících a dozorèích orgánù;
b) zakladatelé.
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Ad a) èlenové správních, øídících a dozorèích orgánù;
Jan Vedral, pøedseda pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s., jediného èlena pøedstavenstva
Fondu, Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005;
Lukáš Vácha, místopøedseda pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s., jediného èlena
pøedstavenstva Fondu, Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005; a
Vladan Kubovec, èlen pøedstavenstva QI investièní spoleènost, a.s., jediného èlena pøedstavenstva
Fondu, Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005.
Shora uvedené osoby pùsobí jako èlenové statutárního orgánu QI investièní spoleènost, a.s., která
obhospodaøuje a administruje také další fondy kvalifikovaných investorù. V rámci této investièní
spoleènosti pùsobí Jan Vedral jako hlavní investièní manažer, který vede investièní tým a stanovuje
hlavní investièní strategie fondù. Lukáš Vácha odpovídá za distribuci a oceòování aktiv fondù.
Vladan Kubovec odpovídá za administraci fondù. Jan Vedral a Lukáš Vácha jsou dále èleny
statutárních orgánù dalších spoleèností ze skupiny Conseq, tj. spoleèností, které tvoøí s QI investièní
spoleènost, a.s. koncern. Dále jsou Jan Vedral, Lukáš Vácha a Vladan Kubovec èleny statutárních
orgánù ve spoleènostech, které jsou v portfoliu fondù obhospodaøovaných investièními spoleènostmi
ze skupiny Conseq (viz níže v této èásti výroèní zprávy). Výkon funkce v tìchto spoleènostech
ovšem pro Fond není významný.
Ing. Viktor Levkaniè, pøedseda dozorèí rady Fondu,Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovakia;
Mgr. Tomáš Balún, èlen dozorèí rady Fondu, Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1;
Mgr. Tomáš Chloupek, èlen dozorèí rady Fondu, Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1.
Èlenové dozorèí rady neprovádí vnì Fondu èinnost, která by byla pro Fond významná.
Ad b) zakladatelé
Zakladatelem Fondu je QI investièní spoleènost, a.s.
Qi investièní spoleènost, a.s. je jediným èlenem pøedstavenstva Fondu. Co se týká èinností
provádìných vnì Fondu, jak již bylo uvedeno výše, je obhospodaøovatelem a administrátorem
dalších fondù kvalifikovaných investorù, ve vztahu k obhospodaøovaným fondùm je potom také
statutárním orgánem pøíslušného fondu. Tyto èinnosti nejsou pro Fond významné.
Povaha veškerých pøíbuzenských vztahù mezi kterýmikoli z tìchto osob.
Osoby uvedené výše nejsou v žádném pøíbuzenském vztahu.
U každého èlena správních, øídících a dozorèích orgánù Fondu podrobné informace
o pøíslušných manažerských odborných znalostech a zkušenostech tìchto osob a následující
údaje:
a) názvy všech obchodních a osobních spoleèností, v nichž taková osoba byla èlenem správních,
øídících nebo dozorèích orgánù nebo spoleèníkem v uplynulých pìti letech;
(Není nutné uvádìt výèet všech dceøiných spoleèností Fondu, ve kterých je daná osoba rovnìž
èlenem správních, øídících nebo dozorèích orgánù.)
b) veškerá odsouzení za podvodné trestné èiny v uplynulých pìti letech;
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c) údaje o veškerých konkursních øízeních, správách nebo likvidacích, se kterými byla v uplynulých
pìti letech spojena shora uvedená osoba, která jednala v kterékoli z funkcí uvedených výše pod
bodem a) nebo jako vrcholový manažer, kterého lze uvést pøi hodnocení toho, zda má emitent
vhodné odborné znalosti a zkušenosti pro øízení svého podnikání;
d) údaje o jakémkoli úøedním veøejném obvinìní nebo sankcích proti takové osobì ze strany
statutárních nebo regulatorních orgánù (vèetnì urèených profesních orgánù) a o tom, zda byla
taková osoba nìkdy soudnì zbavena zpùsobilosti k výkonu funkce èlena správních, øídících nebo
dozorèích orgánù kteréhokoli emitenta nebo funkce ve vedení nebo provádìní èinnosti kteréhokoli
emitenta nejménì v uplynulých pìti letech.
Znalosti a zkušenosti
Jan Vedral
Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investièní bance.
V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléøe se
úèastnil prvních transakcí na formujícím se èeském primárním i sekundárním kapitálovém trhu.
Koncem roku 1994 inicioval založení spoleènosti Conseq Finance, v jejímž èele pùsobil až do roku
2003. Po celou dobu pøímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu
investièního managementu. V QI investièní spoleènosti pokraèuje Jan Vedral jako hlavní investièní
manažer, který vede investièní tým a stanovuje hlavní investièní strategie a podílí se na rozhodování
o obchodní politice firmy a jejím operativním øízení.
Lukáš Vácha
Absolvoval Fakultu financí a úèetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v rámci akademického
programu studoval rovnìž Universität zu Köln v Kolínì nad Rýnem. Od roku 2000 do konce roku
2002 pracoval v Conseq Finance, a.s. jako obchodník s dluhopisy. V letech 2003 až 2005 pùsobil
v Èeské spoøitelnì, a.s. jako produktový manažer pro segment malých a støedních firem, kde mìl na
starosti úvìrové produkty pro financování energetických úsporných projektù a obnovitelných zdrojù
energie ve spolupráci s IFC (International Finance Corporation), èlen skupiny Svìtové banky. Od
roku 2005 do roku 2008 pracoval v ÈSOB Asset Management, a.s., èlen skupiny ÈSOB jako
account manager pro institucionální klienty. V prosinci 2008 se vrátil do skupiny Conseq a v QI
investièní spoleènosti odpovídá za distribuci a oceòování aktiv fondù a jako obchodní øeditel má na
starosti sekci privátních a institucionálních klientù.
Vladan Kubovec
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brnì a oboru oceòování majetku na
Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. pùsobil jako vedoucí oddìlení oceòování nemovitostí
a poradenství ve spoleènosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do spoleènosti QI
investièní spoleènost, a.s., kde je zodpovìdný za investice do nemovitostí a ostatních nefinanèních
aktiv. Od èervna 2012 v této spoleènosti pùsobí jako èlen pøedstavenstva a odpovídá za administraci
fondù.
Ing. Viktor Levkaniè
Má více než osmnáctileté zkušenosti z oblasti private equity, investièního bankovnictví
a problémových dluhù v zemích støední a východní Evropy. Pracoval s Martinem Machoòem,
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generálním øeditelem skupiny APS Group, v rùzných spoleènostech od invaze spoleènosti APS
Holding v roce 2004. Byl zodpovìdný za všechny M&A a PE transakce realizované spoleèností
SLAVIA CAPITAL Group, a.s., se sídlem Mostová 2, Bratislava 811 02, IÈO 31403387, zahrnující
i nesplacené pohledávky z regionu. V roce 2012 formálnì vstoupil do APS Group. Získal
magisterský titul v oboru Mezinárodní finance na vysoké škole v Bratislavì, diplomy z finanèních a
ekonomických oborù na Univerzitì ve Vídni, na Karlovì Univerzitì v Praze a Univerzitì
v Georgetownu.
Mgr. Tomáš Balún
Jako hlavní analytik APS Holding SE je zodpovìdný za ohodnocování potenciálních investièních
pøíležitostí napøíè zemìmi støední a jihovýchodní Evropy s dùrazem na retailová a korporátní
portfolia nesplácených pohledávek. Participuje na øízení jednotlivých transakcí a due dilligence.
Je absolventem PrF MU oboru Matematika - ekonomie.
Mgr. Tomáš Chloupek
Manažer s ètrnáctiletou zkušeností v komerèním bankovnictví a v oblasti inkasa problémových
pohledávek. Je zodpovìdný za øízení transakcí s problémovými aktivy ve støední a jihovýchodní
Evropì a podílí se na ocenìní, due diligence a správì více než 30 retailových a korporátních portfolií
nesplácených pohledávek. V minulosti pracoval v Komerèní bance v úseku restrukturalizace
a vymáhání pohledávek. Pùsobí jako èlen dozorèí rady ve spoleènosti APS FUND BETA uzavøený
investièní fond a.s. a je èlenem pøedstavenstva ve spoleènosti APS Holding SE. Získal magisterský
titul na Právnické fakultì na Karlovì univerzitì v Praze.
Ad a) názvy všech obchodních a osobních spoleèností, v nichž každá z níže uvedených osob
byla èlenem správních, øídících nebo dozorèích orgánù nebo spoleèníkem v uplynulých pìti
letech
Jan Vedral
QI investièní spoleènost, a.s. (pøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Conseq Finance, a.s. (pøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 61498246, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Conseq Funds investièní spoleènost, a.s. (pøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 24837202, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Conseq Investment Management, a.s. (pøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 26442671, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Conseq penzijní spoleènost, a.s. (pøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
GASTRO ŽOFÍN SLOVANSKÝ OSTROV s.r.o. (spoleèník, pøestal být spoleèníkem pøed koncem
úèetního období)
IÈ: 26154641, se sídlem Praha 1 - Nové Mìsto, Slovanský ostrov 226, PSÈ 11000l
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Garanèní fond obchodníkù s cennými papíry (èlen správní rady)
IÈ: 26715287, se sídlem Praha 1, Politických vìzòù èp. 912 ev. è. 10, PSÈ 11000
Retail Property Portfolio s. r. o. (jednatel)
IÈ: 27351912, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
NOKERA Invest s.r.o. (jednatel)
IÈ: 29142261, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Rutland Pardubice a.s. (pøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 28173643, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
OCERO Invest s.r.o. (jednatel)
IÈ: 03352633, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Karlovarská park s.r.o. (jednatel)
IÈ: 04468341, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Auto Real Estate ÈB s.r.o. (jednatel)
IÈ: 05193222, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
CNE Projekt FVE beta s.r.o. (jednatel)
IÈ: 29095549, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Auto Real Estate Tábor s.r.o. (jednatel)
IÈ: 24730262, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Burza cenných papírù Praha, a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 47115629, se sídlem Praha 1, Rybná 14/682
SOLAZO s.r.o. (jednatel)
IÈ: 28902190, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
FlowMont s.r.o. (spoleèník)
IÈ: 24783722, se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4
Turf Praha a.s. (27. èervna 2012 - 18. èervna 2015 èlen pøedstavenstva, 18. èervna 2015 - 19.
prosince 2017 místopøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 25157736, se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSÈ 15900
TMM s.r.o. (27. èervna 2007 - 19. prosince 2017 jednatel)
IÈ: 25164449, se sídlem Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
Turf Holding, a.s. (9. dubna 2014 - 19. prosince 2017 pøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 02876655, se sídlem Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
Karlovarská Holding s.r.o. (jednatel od 28. února 2017 - 1. èervna 2017, kdy spoleènost zanikla
slouèením)
IÈ: 28186532, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
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Lukáš Vácha
Conseq Investment Management, a.s. (èlen pøedstavenstva)
IÈ: 26442671, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
QI investièní spoleènost, a.s. (místopøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Conseq Funds investièní spoleènost, a.s. (èlen pøedstavenstva)
IÈ: 24837202, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Retail Property Portfolio s. r. o. (jednatel)
IÈ: 27351912, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
NOKERA Invest s.r.o. (jednatel)
IÈ: 29142261, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Rutland Pardubice a.s. (místopøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 28173643, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
OCERO Invest s.r.o. (jednatel)
IÈ: 03352633, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Auto Real Estate ÈB s.r.o. (jednatel)
IÈ: 05193222, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
FP majetková a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 24743364, se sídlem Praha 9 - Libeò, Podvinný mlýn 2283/18, PSÈ 19000
SOLAZO s.r.o. (jednatel)
IÈ: 28902190, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
CNE Projekt FVE beta s.r.o. (jednatel)
IÈ: 29095549, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
APS FUND ALPHA uzavøený investièní fond, a.s. (22. dubna 2013 - 5. srpna 2013 pøedseda dozorèí
rady)
IÈ: 01596039, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Šestý uzavøený investièní fond, a.s. (31. ledna 2012 - 1. kvìtna 2012 pøedseda dozorèí rady)
IÈ: 24213276, se sídlem Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4
AH Claim, s.r.o. (15. øíjna 2012 - 22. listopadu 2012 jednatel)
IÈ: 24233307, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
APS BETA, a.s. (25. èervna 2013 - 10. prosince 2013 pøedseda dozorèí rady)
IÈ: 01788655, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
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Vladan Kubovec
QI investièní spoleènost, a.s. (èlen pøedstavenstva)
IÈ: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Retail Property Portfolio s. r. o. (jednatel)
IÈ: 27351912, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
NOKERA Invest s.r.o. (jednatel)
IÈ: 29142261, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Rutland Pardubice a.s. (èlen pøedstavenstva)
IÈ: 28173643, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
OCERO Invest s.r.o. (jednatel)
IÈ: 03352633, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Karlovarská park s.r.o. (jednatel)
IÈ: 04468341, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Auto Real Estate ÈB s.r.o. (jednatel)
IÈ: 05193222, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
AH Claim, s.r.o. (15. øíjna 2012 - 22. listopadu 2012 jednatel)
IÈ: 24233307, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Šestý uzavøený investièní fond, a.s. (31. ledna 2012 - 1. kvìtna 2012 jediný èlen pøedstavenstva)
IÈ: 24213276, se sídlem Praha 4, Holušická 2221/3, PSÈ 14800
Karlovarská Holding s.r.o. (jednatel od 28. února 2017 - 1. èervna 2017, kdy spoleènost zanikla
slouèením)
IÈ: 28186532, se sídlem Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
IFIS investièní fond, a.s. (10. èervence 2012 - 17. záøí 2012 èlen pøedstavenstva)
IÈ: 24316717, se sídlem Èechyòská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno
Viktor Levkaniè
CZECH AIRCRAFT WORKS spol. s.r.o. (pøedseda dozorèí rady)
IÈ: 25110969, se sídlem Kunovice, Na Záhonech è. ev. 212, PSÈ 68604
GEVOS Slovakia, a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 36575119, se sídlem Košice, Podnikate¾ská 2, PSÈ 04017
SPV18, a.s. (èlen pøedstavenstva)
IÈ: 36718751, se sídlem Bratislava, Štefanovièova 12, PSÈ 81104
APS Poland SA (èlen dozorèí rady)
IÈ: KRS 0000069272, se sídlem Wroc³aw, Aleksandra, Ostrowskiego 13D, PSÈ 53-238
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Serraghis Loan Management LTD (èlen pøedstavenstva)
IÈ: HE 257931, se sídlem Larnaca, Afentrikas 4, Office 2, PSÈ 6018
LOAN MANAGEMENT, a.s. (pøedseda pøedstavenstva)
IÈ: 44420501, se sídlem Bratislava, Mostová 2, PSÈ 81102
GARANTIA a.s. døíve APS SLOVAKIA, a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 35874392, se sídlem Bratislava, Ivánska cesta 83, PSÈ 82104
APS Holding SE (14. èervna 2010 - 30. listopadu 2015 pøedseda dozorèí rady)
IÈ: 28467329, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS CONSUMER FINANCE IFN SA (èlen pøedstavenstva)
IÈ: 22396322, se sídlem Bucure!ti, Calea Floreasca nr. 246C, Cladirea de Birouri Skytower florr 12,
chamber 10 and 310 mp open space, sector 1, PSÈ 014476, Romania
SERRAGHIS ASSET MANAGEMENT S.A. døíve ASSET LEASIG IFN S.A. (èlen pøedstavenstva)
IÈ: 15421741, se sídlem Bucure!ti, 246 C, Floreasca Avenue, Skytower Office Building, 12th floor,
romm 6 and 310 sqm open space, 1st District, Romania, PSÈ 014476
APS Investment, s.r.o. (jednatel)
IÈ: 47164786, se sídlem Bratislava, Vajnorská 100/B, PSÈ 83104
LOAN MANAGEMENT II, a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 47255684, se sídlem Bratislava, Mostová 2, PSÈ 81102
APS FUND ALPHA uzavøený investièní fond, a.s. (pøedseda dozorèí rady)
IÈ: 01596039, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS Gamma (jednatel)
IÈ: 03523250, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
ASSET RECOVERY DEBTS CZECH REPUBLIC a.s. (1. èervna 2006 - 16. bøezna 2010 pøedseda
dozorèí rady, do 9. ledna 2014 èlen dozorèí rady)
IÈ: 27117952, se sídlem Rybná 716/24, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
SC RAILS, a.s. (28. listopadu 2007 - 19. èervna 2012 èlen pøedstavenstva)
IÈ: 28197305, se sídlem Praha 1, Betlémské námìstí 251/2, PSÈ 11000
APS BETA, a.s. (pøedseda dozorèí rady)
IÈ: 01788655, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
APS Recovery a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 03409422, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Tomáš Chloupek
MOVEXIS PRAHA s.r.o. (èlen statutárního orgánu)
IÈ: 27450155, se sídlem Praha 4, Choceradská 3298/36, PSÈ 14100
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APS Poland SA (èlen dozorèí rady)
IÈ: KRS 0000069272, se sídlem Wroc³aw, Aleksandra, Ostrowskiego 13D, PSÈ 53-238
APS CZ&SK SERVICES s.r.o. (èlen statutárního orgánu)
IÈ: 02087758, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS ALPHA BULGARIA E.O.O.D. (èlen statutárního orgánu)
IÈ: 203247196, se sídlem Bulgaria, District Sofia, Municipality of Sofia city. 1404 Sofia, district
Triaditsa, 81, Bulgaria Boulevard, office 3, PSÈ 1404
APS FUND ALPHA uzavøený investièní fond, a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 01596039, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS BETA, a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 01788655, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS SAVOY s.r.o. (èlen statutárního orgánu)
IÈ: 03770443, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS DELTA s.r.o. (èlen statutárního orgánu)
IÈ: 04363876, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS Real Estate s.r.o. (èlen statutárního orgánu)
IÈ: 04474686, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
LOAN MANAGEMENT investièní fond, a.s. (èlen dozorèí rady)
IÈ: 04939361, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS Recovery a.s. døíve APS Holding a.s. (èlen pøedstavenstva)
IÈ: 03409422, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
APS MIP, s.r.o. (èlen statutárního orgánu)
IÈ: 05548292, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
ASSET RECOVERY DEBTS CZECH REPUBLIC a.s. (od 8. listopadu 2007 - 16. bøezna 2010
místopøedseda pøedstavenstva, do 9. ledna 2014 èlen pøedstavenstva)
IÈ: 27117952, se sídlem Rybná 716/24, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Lewis & Clark s.r.o. (20. øíjna 2011 - 18. záøí 2012 jednatel a spoleèník)
IÈ: 24168505, se sídlem Podvinný Mlýn 2126/1, Libeò, 190 00 Praha 9
VIENTY HOLDING a.s. (8. února 2013 - 21. ledna 2015 pøedseda dozorèí rady)
IÈ: 24275719, se sídlem Èerèanská 640/30, Krè, 140 00 Praha
APS Holding SE (14. èervna 2010 - 1. èervna 2016 èlen pøedstavenstva, k 1. èervnu 2016
spoleènost zanikla pøi fúzi slouèením)
IÈ: 28467329, se sídlem Praha 1, Celetná 988/38, PSÈ 11000
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Cruiser Aircraft a.s. (18. kvìtna 2011 - 20. èervna 2014 èlen pøedstavenstva)
IÈ: 27907651, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
APS Holding s.r.o. (jednatel)
IÈ: 05692270, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Hotel Albert s.r.o. (jednatel)
IÈ: 05751012, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
APS Capital s.r.o. (jednatel)
IÈ: 05746396, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
APS Management Services s.r.o.(jednatel)
IÈ: 06648746, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Tomáš Balún
APS FUND ALPHA uzavøený investièní fond, a.s. (5. srpna 2013 - 28. listopadu 2014 místopøedseda
pøedstavenstva)
IÈ: 01596039, se sídlem Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Ad b) veškerá odsouzení za podvodné trestné èiny shora uvedených osob v uplynulých pìti
letech
Žádná ze shora uvedených osob nebyla v uplynulých pìti letech odsouzena za trestný èin nebo
pøeèin.
Ad c) údaje o veškerých konkursních øízeních, správách nebo likvidacích, se kterými byla
v uplynulých pìti letech spojena shora uvedená osoba
Žádná ze shora uvedených osob nebyla v uplynulých pìti letech spojena s konkursním øízením,
správou nebo likvidací jakékoli spoleènosti, ve které by vykonávala funkci èlena správního, øídícího
nebo dozorèího orgánu nebo vrcholového manažera.
Ad d) údaje o jakémkoli úøedním veøejném obvinìní nebo sankcích proti shora uvedené
osobì ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù (vèetnì urèených profesních orgánù)
a o tom, zda byla taková osoba nìkdy soudnì zbavena zpùsobilosti k výkonu funkce èlena
správních, øídících nebo dozorèích orgánù kteréhokoli emitenta nebo funkce ve vedení nebo
provádìní èinnosti kteréhokoli emitenta nejménì v uplynulých pìti letech
Žádná ze shora uvedených osob nebyla v uplynulých pìti letech obvinìna nebo sankcionována ze
strany statutárních nebo regulatorních orgánù (vèetnì urèených profesních orgánù), ani soudnì
zbavena zpùsobilosti k výkonu funkce èlena správních, øídících nebo dozorèích orgánù kteréhokoli
emitenta nebo funkce ve vedení nebo provádìní èinnosti kteréhokoli emitenta.
Støet zájmù na úrovni správních, øídících a dozorèích orgánù a vrcholového vedení
Neexistují žádné støety zájmù mezi povinnostmi shora uvedených osob k Fondu a jejich soukromými
zájmy nebo jinými povinnostmi.
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Výkaz o finanèní pozici k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017 opravené

93 483

125 541

10 566

14 303

Dluhová finanèní aktiva ocenìná reálnou
hodnotou pøes náklady a výnosy

59 724

74 585

Dluhová finanèní aktiva ocenìná zùstatkovou
hodnotou

20 143

29 980

Položky výkazu o finanèní pozici

Odkaz

Aktiva
Hotovost a zùstatek bankovních úètù

7.1

Pohledávky a zálohy vùèi zákazníkùm z
obchodního styku

7.2

2 521

6 631

Úèty èasového rozlišení

7.3

18

1

Ostatní aktiva

7.4

511

41

93 483

125 541

Vlastní kapitál a závazky
Vlastní kapitál

7.5

56 175

103 565

Základní kapitál

7.5

35 625

35 625

Výsledky hospodaøení minulých období

7.6

24 834

51 190

-4 284

16 750

37 308

21 976

Výsledek hospodaøení bìžného roku
Závazky
Odložený daòový závazek

7.7

13 699

3 952

Závazky z obchodního styku

7.8

15 993

9 223

Daòové závazky

7.9

37

1 728

Úèty èasového rozlišení

7.10

1 266

761

Rezervy

7.11

6 313

6 313

-

-

Ostatní závazky
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Výkaz ziskù a ztrát a ostatního úplného výsledku za rok konèící k 31.12.2018
(v tis. CZK)
Položky výkazu o úplném výsledku

Odkaz

31.12.2018

31.12.2017 opravené

Úroky a podobné pøíjmy
Úroky a podobné výdaje

9 561
-

12 392
-

Èistý úrok

9 561
-

12 392

-

-

9 561
-

12 392

18 702

28 004

Poplatky a provize
Èistý zisk z obchodování
Èistý zisk/ztráta z finanèních aktiv
ocenìných reálnou hodnotou pøes náklady
a výnosy
Èistý zisk/ztráta z finanèních závazkù

-

Èistý zisk/ztráta ze zmìny kontraktuálního
penìžního toku finanèních dluhových aktiv
ocenìných zùstatkovou hodnotou

2 783

10 365

-2 235
-229
315
693

-7 221
-1 225
208
392

28 204
-

42 131

4 397
17 517

5 520
18 670

6 290
-

17 941

10 574

1 190

Výsledek hospodaøení po zdanìní

-4 284
-

16 750

Úplný výsledek hospodaøení

-4 284
-

16 750

Impairment z finanèních instrumentù
Kurzový zisk/Kurzová ztráta
Ostatní finanèní výnosy
Ostatní finanèní náklady

6.1
6.2
6.3

Èistý provozní zisk
Náklady na vymáhání pohledávek
Ostatní provozní náklady

6.4

Zisk pøed zdanìním
Daò

6.5

Zisk na akcii z pokraèujících èinností k 31.12.2018 (CZK)
Odkaz
Základní a zøedìný V CZK na akcii

6.6

31.12.2018

31.12.2017 opravené

-0,12

0,45

Výpoèet zisku na akcii z pokraèující èinnosti je detailnì popsán v kapitole 6.6.
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Výkaz Cash Flow k 31.12.2018 (v tis. CZK)

31. 12. 2018

31. 12. 2017
- opravené

6 290

17 941

-9 876
-18 702
0
0
2 236
229

-12 669
-28 004
1 655
6 313
7 221
1 225

-2 784

-10 296

493

272

4 261
6 135
53 823
42 105
-2 638

-1 464
-5 921
76 256
52 529
-1 284

39 467

51 245

0

0

0
-43 106
0

0
-37 763
-17 445

-43 106

-55 208

-3 639

-3 963

14 316

19 188

Kurzové rozdíly a pøecenìní na reálnou hodnotu vyèísleny k
penìžním prostøedkùm a penìžním ekvivalentùm ke dni
sestavení úèetní závìrky

-101

-909

Penìžní prostøedky a penìžní ekvivalenty na konci úèetního
období

10 575

14 316

Penìžní toky z provozní èinnosti
Výsledek hospodaøení z bìžné èinnosti pøed zdanìním
Nepenìžní operace ovlivòující výsledek hospodaøení z bìžné
èinnosti pøed zdanìním:
!Úroky!úètované!do!výnosù
!Amortizace!a!pøecenìní!
!Odpuštìní!jistiny!a!úrokù!z!úvìrù
!Zmìna!stavu!rezerv
!Zmìna!stavu!opravných!položek
!Kurzové!rozdíly!
!Èistý!zisk/ztráta!ze!zmìny!kontraktuálního!penìžního!toku!
finanèních!dluhových!aktiv!ocenìných!zùstatkovou!hodnotou!
!Zmìna!stavu!položek!èasového!rozlišení!nákladù!a!výnosù
Vliv zmìn stavu pracovního kapitálu:
!Pohledávky!
!Závazky
Pøíjem!z!portfolií
Penìžní toky z provozní èinnosti
Placená daò z pøíjmu
Èisté penìžní toky z provozní èinnosti
Èisté penìžní toky z investièní èinnosti
Penìžní toky z finanèní èinnosti:
!Pøíjmy!a!výdaje!spojené!s!úvìry
!Výdaje!na!vyplacené!dividendy!a!zálohy!na!dividendy
!Výdaje!na!odkup!vlastních!akcií
Èisté penìžní toky z finanèní èinnosti
Èisté zvýšení/snížení penìžních prostøedkù a penìžních
ekvivalentù
Penìžní prostøedky a penìžní ekvivalenty na zaèátku úèetního
období
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Výkaz zmìn ve vlastním kapitálu za úèetní období konèící 31.12.2018 (v tis. CZK)
Základní
kapitál
Stav k 1.1.2018
Úplný výsledek hospodaøení
za bìžné období
Dividendy vyplacené

Vlastní akcie

Výsledek
hospodaøení

Vlastní kapitál
celkem

35 625

0

67 940

103 565

0

0

-4 284

-4 284

0

0

-43 106

-43 106

Zálohy na dividendy

0

0

0

0

Snížení základního kapitálu

0

0

0

0

Nákup vlastních akcií

0

0

0

0

Stav k 31.12.2018

35 625

0

20 550

56 175

Stav k 1.1.2017
Úplný výsledek hospodaøení
za bìžné období
Dividendy vyplacené

270 405

-217 335

88 952

142 022

0

0

16 750

16 750

0

0

-7 125

-7 125

Zálohy na dividendy

0

0

-30 637

-30 637

Snížení základního kapitálu

0

234 780

0

234 780

-234 780

-17 445

0

-252 225

35 625

0

67 940

103 565

Nákup vlastních akcií
Stav k 31.12.2017 opravené
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Poznámky k výkazùm za rok konèící 31.12.2018
Bìžné úèetní období je od 1.1.2018 do 31.12.2018. Minulé období pøedstavuje období od 1.1.2017
do 31.12.2017.

1 Založení a hlavní èinnost spoleènosti
1.1 Zemì pùsobení a všeobecné informace
Spoleènost APS FUND ALPHA uzavøený investièní fond, a.s. (dále „Spoleènost“ nebo „Fond“) byla
založena v Èeské republice dne 20.12.2012 jako akciová spoleènost podle Obchodního zákoníku
è. 513/1991 Sb. a uzavøený investièní fond na základì Zákona o kolektivním investování, zákon
è. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znìní pozdìjších pøedpisù, se sídlem Celetná 988/38,
Staré Mìsto, 110 00 Praha 1. Zápis do obchodního rejstøíku byl proveden dne 22.04.2013. Povolení
Èeské národní banky Spoleènosti pùsobit jako fond bylo vydáno dne 20.2.2013. Spoleènost pùsobí
jako nesamostatný uzavøený investièní fond kvalifikovaných investorù. Depozitáøem spoleènosti je
spoleènost UniCredit Bank Czech Republic a.s., IÈO 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská
1525/1, PSÈ 140 92, na základì smlouvy „Smlouva o výkonu èinnosti depozitáøe“ ze dne 13.5.2013.
Pøedstavenstvo Spoleènosti
Èlen pøedstavenstva:
QI investièní spoleènost, a.s., IÈ: 279 11 497, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, den vzniku
funkce 28. listopadu 2014, den vzniku èlenství 28. listopadu 2014
Pøi výkonu funkce zastupuje:
VLADAN KUBOVEC, dat. nar.
7, 370 01 Èeské Budìjovice,

27.

1972, Lidická

prosince

tø. 169/27, Èeské

Budìjovice

JAN VEDRAL, dat. nar. 13. bøezna 1967, Revoluèní 1403/28, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1,
LUKÁŠ VÁCHA, dat. nar. 9. kvìtna 1977, Domkovská 1255/3, Horní Poèernice, 193 00 Praha 9,
Jediného èlena pøedstavenstva zastupuje každý jeho zástupce samostatnì.
Dozorèí rada Spoleènosti
Pøedseda dozorèí rady:
VIKTOR LEVKANIÈ, dat. nar. 29. èervence 1973, 82107 Bratislava – Vrakuòa, Arménska 13827/10,
Slovenská republika, den vzniku funkce: 17. prosince 2014, den vzniku èlenství: 28. listopadu 2014
Èlen dozorèí rady:
TOMÁŠ CHLOUPEK, dat. nar. 23. ledna 1972, Choceradská 3298/36, Zábìhlice, 141 00 Praha 4, den
vzniku èlenství: 28. listopadu 2014
TOMÁŠ BALÚN, dat. nar. 17. prosince 1986, 08005 Prešov, Lomnická 6759/28, Slovenská republika,
den vzniku èlenství: 28. listopadu 2014

1.2 Hlavní èinnost
Hlavní èinností Spoleènosti je dlouhodobé investování v souladu se Zákonem o kolektivním
investování a statutem Fondu, a to zejména do nákupu portfolií pohledávek, respektive participací
na portfoliích pohledávek v regionu Støední a Východní Evropy. Uvedená portfolia pohledávek jsou
poøizována zejména od finanèních spoleèností, a to bank, leasingových spoleèností atd.
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2 Úèetní postupy
Základní úèetní pravidla použitá pøi sestavování této úèetní závìrky jsou uvedena níže. Tyto úèetní
postupy byly aplikovány na všechny vykazované roky v této úèetní závìrce, pokud není uvedeno
jinak.
EU aplikovala všechny nové a novelizované standardy (IFRS/IAS) a interpretace (IFRIC/SIC) pøijaté
Radou pro Mezinárodní úèetní standardy (IASB) a Výborem pro interpretace mezinárodního úèetního
výkaznictví (IFRIC), které se vztahují k jejím èinnostem a jsou úèinné pro úèetní období
zaèínající 1. ledna 2018 a døíve.
Úèetní závìrka Spoleènosti byla sestavena jako individuální úèetní závìrka investièní úèetní
jednotky, pøièemž Spoleènost naplnila všechny podmínky stanovené pro investièní úèetní jednotku
platné k 1.1.2014. Spoleènost má více investorù, od kterých získala finanèní prostøedky za úèelem
správy investic, cílem Spoleènosti je investovat získané prostøedky za úèelem získaní výnosu
z investic do portfolií v regionu Støední a Východní Evropy pøímo nebo nepøímo formou dceøiných
spoleèností a oceòuje a vyhodnocuje výkonnost svých investic na základì reálné hodnoty urèené na
základì diskontovaného cash flow. Dceøiná spoleènost, kterou Spoleènost založila v roce 2014, byla
poøízena za úèelem nákupu portfolia v regionu Bulharsko a neposkytuje žádné investièní služby
Spoleènosti. Na základì uvedeného Spoleènost nesestavuje konsolidovanou úèetní závìrku.

2.1 Aplikace nových a novelizovaných standardù
2.1.1

Prvotní použití nových úprav stávajících standardù úèinných v bìžném úèetním období

V bìžném období jsou v úèinnosti následující nové standardy, úpravy stávajících standardù a nové
interpretace vydané Radou pro mezinárodní úèetní standardy (IASB) a pøijaté Evropskou unií:

·

IFRS 9 „Finanèní nástroje” - pøijatý Evropskou unií dne 22. listopadu 2016 (úèinný pro úèetní
období zaèínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu). Spoleènost plnì pøijala standard IFRS 9
a zmìny jsou popsány v kapitole 5 pøílohy.

·

IFRS 15 „Výnosy ze smluv se zákazníky” a úpravy standardu IFRS 15 „Datum úèinnosti IFRS 15“
– pøijaté Evropskou unií dne 22. záøí 2016 (úèinné pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2018
nebo po tomto datu). Tento standard nemá na úèetní závìrku spoleènosti žádný dopad.

·

úpravy standardu IFRS 2 „Úhrady vázané na akcie” - Klasifikace a oceòování transakcí
s úhradami vázanými na akcie – pøijaté Evropskou unií dne 26. února 2018 (úèinné pro úèetní
období zaèínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu). Tento standard nemá na úèetní závìrku
spoleènosti žádný dopad.

·

úpravy standardu IFRS 4 „Pojistné smlouvy”- Použití IFRS 9 „Finanèní nástroje“ spoleènì s
IFRS 4 „Pojistné smlouvy“– pøijaté Evropskou unií dne 3. listopadu 2017 (úèinné pro úèetní
období zaèínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu nebo je-li poprvé použit standard IFRS 9
„Finanèní nástroje“). Tento standard nemá na úèetní závìrku spoleènosti žádný dopad.

·

úpravy standardu IFRS 15 „Výnosy ze smluv se zákazníky” - Vyjasnìní IFRS 15 „Výnosy ze
smluv se zákazníky“ – pøijaté Evropskou unií dne 31. øíjna 2017 (úèinné pro úèetní období
zaèínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu). Tento standard nemá na úèetní závìrku
spoleènosti žádný dopad.

·

úpravy standardu IAS 40 „Investice do nemovitostí” – Pøevody investic do nemovitostí –
pøijeté Evropskou unií dne 14. bøezna 2018 (úèinné pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2018
nebo po tomto datu). Tento standard nemá na úèetní závìrku spoleènosti žádný dopad.
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·

úpravy standardu IFRS 1 a IAS 28 „Zdokonalení IFRS (cyklus 2014-2016)” vyplývající
z projektu roèního zdokonalení IFRS (IFRS 1, IFRS 12 a IAS 28), jejichž cílem je odstranit
nesrovnalosti mezi jednotlivými standardy a vyjasnit jejich znìní – pøijaté Evropskou unií dne
7. února 2018 (úpravy IFRS 1 a IAS 28 jsou úèinné pro období zaèínající 1. ledna 2018 nebo po
tomto datu). Tento standard nemá na úèetní závìrku spoleènosti žádný dopad.

·

interpretace IFRIC 22 „Transakce v cizích mìnách a pøedem hrazená protihodnota” –
pøijatá Evropskou unií dne 28. bøezna 2018 (úèinná pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2018
nebo po tomto datu). Tento standard nemá na úèetní závìrku spoleènosti žádný dopad.

2.1.2

Standardy a úpravy stávajících standardù vydané radou IASB a pøijaté EU, které
prozatím nejsou úèinné

K datu schválení této úèetní závìrky byly vydány tyto nové standardy, úpravy stávajících standardù
a interpretace vydané IASB a pøijaté EU, které dosud nenabyly úèinnosti:
·

IFRS 16 „Leasingy” – pøijatý Evropskou unií dne 31. øíjna 2017 (úèinný pro úèetní období
zaèínající 1. ledna 2019 nebo po tomto datu). Tento standard nemá na úèetní závìrku
Spoleènosti žádný dopad.

·

úpravy standardu IFRS 9 „Finanèní nástroje” - Pøedèasné splacení s negativní kompenzací –
pøijaté Evropskou unií dne 22. bøezna 2018 (úèinné pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2019
nebo po tomto datu). Tento standard nemá na úèetní závìrku spoleènosti žádný dopad.

·

úpravy standardu IAS 28 „Investice do pøidružených a spoleèných podnikù” –Dlouhodobé
úèasti v pøidružených a spoleèných podnicích – pøijeté Evropskou unií dne 8. února 2019 (úèinné
pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2019 nebo po tomto datu). Tento standard nemá na úèetní
závìrku spoleènosti žádný dopad.

·

interpretace IFRIC 23 „Úètování o nejistotì daní z pøíjmù“ – pøijatá Evropskou unií dne 23.
øíjna 2018 (úèinná pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2019 nebo po tomto datu).

Spoleènost se rozhodla, že nových standardù, úpravy stávajících standardù a interpretaci pøed
datem úèinnosti nepoužije.
2.1.3

Nové standardy a úpravy stávajících standardù vydaných radou IASB, ale dosud
nepøijaté Evropskou unií

V souèasné dobì se podoba standardù pøijatá Evropskou unií výraznì neliší od podoby standardù
schválených Radou pro mezinárodní úèetní standardy (IASB). Výjimkou jsou následující nové
standardy a úpravy stávajících standardù, které nebyly k 29. bøeznu 2019 schváleny k používání v EU
(data úèinnosti uvedená níže jsou pro IFRS vydané radou IASB):
·

IFRS 14 „Èasové rozlišení pøi cenové regulaci“ (úèinný pro úèetní období zaèínající 1. ledna
2016 nebo po tomto datu) - Evropská komise se rozhodla nezahajovat schvalovací proces tohoto
prozatímního standardu a poèkat na finální standard.

·

IFRS 17 „Pojistné smlouvy“ (úèinný pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2021 nebo po tomto
datu).

·

úpravy standardu IFRS 3 „Podnikové kombinace“ –Definice podniku (úèinný pro podnikové
kombinace s datem akvizice na nebo po zaèátku prvního úèetního období zaèínajícího 1. ledna
2020 nebo po tomto datu a pro akvizice majetku, k nimž dojde na nebo po zaèátku tohoto
období).

·

úpravy standardù IFRS 10 „Konsolidovaná úèetní závìrka“ a IAS 28 „Investice do
pøidružených a spoleèných podnikù“ - Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem
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a pøidruženým nebo spoleèným podnikem a další úpravy (datum úèinnosti bylo odloženo na
neurèito do doby, kdy bude dokonèen projekt zamìøený na ekvivalenèní metodu).
·

úpravy standardù IAS 1 „Sestavování a zveøejòování úèetní závìrky“ a IAS 8 „Úèetní
pravidla, zmìny v úèetních odhadech a chyby“ –Definice pojmu významný (úèinné pro úèetní
období zaèínající 1. ledna 2020 nebo po tomto datu).

·

úpravy standardu IAS 19 „Zamìstnanecké požitky“ - Zmìny plánu, krácení a vypoøádání
(úèinné pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2019 nebo po tomto datu).

·

Úpravy rùzných standardù „Zdokonalení IFRS (cyklus 2015–2017)“ vyplývající z projektu
roèního zdokonalení IFRS (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 a IAS 23), jejichž cílem je odstranit
nesrovnalosti mezi jednotlivými standardy a vyjasnit jejich znìní (úèinné pro úèetní období
zaèínající 1. ledna 2019 nebo po tomto datu).

·

úpravy odkazù na Koncepèní rámec IFRS (úèinné pro úèetní období zaèínající 1. ledna 2020
nebo po tomto datu).

Spoleènost pøedpokládá, že dodržování tìchto nových standardù a úprav stávajících standardù v
období, kdy budou použity poprvé, nebude mít žádný významný dopad na úèetní závìrku
spoleènosti.
Pro oblast zajiš•ovacího úèetnictví uplatòovaného u portfolia finanèních aktiv a závazkù, jehož
zásady Evropská unie dosud neschválila, nejsou zatím schválena žádná naøízení.
Spoleènost odhaduje, že aplikace zajiš•ovacího úèetnictví na portfolio finanèních aktiv nebo
závazkù v souladu se standardem IAS 39 „Finanèní nástroje – úètování a oceòování“, by v pøípadì
použití k datu úèetní závìrky nemìla na úèetní závìrku žádný významný dopad.

2.2 Prohlášení o shodì
Úèetní závìrka je vyhotovena v souladu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice a s
Mezinárodními standardy finanèního výkaznictví („IFRS”), a také s interpretacemi, jež vydal
Interpretaèní výbor pro mezinárodní finanèní výkaznictví (“IFRIC”) a jež pøijala Evropská unie, a
které byly zveøejnìny a jež jsou platné pro vykazovaná období.

2.3 Východiska sestavení úèetní závìrky
Úèetní závìrka je sestavena na bázi pøedpokladu nepøetržitého trvání spoleènosti. Údaje v úèetní
závìrce jsou uvedeny v èeských korunách (CZK), a pokud není uvedeno jinak, všechny hodnoty jsou
uvádìny v tis. CZK. Vyhotovení úèetní závìrky v souladu s IFRS vyžaduje použití urèitých klíèových
úèetních odhadù. Rovnìž se požaduje úsudek managementu pøi aplikací úèetních zásad Spoleènosti.
V èásti 2.4 až 2.9 jsou uvedeny oblasti s vyšším stupnìm úsudku nebo složitosti, respektive ty
oblasti, kde jsou pro úèetní závìrku významné urèité pøedpoklady a odhady.

2.4 IFRS 9 Finanèní nástroje
Standard IFRS 9 vydaný v listopadu 2009 (verze vydaná radou IASB je úèinná pro úèetní období
poèínající dne 1. ledna 2018 èi po tomto datu, døívìjší použití bylo povoleno) zavádí nové požadavky
pro klasifikaci a ocenìní finanèních aktiv. IFRS 9 byl následnì upraven v øíjnu 2010, kdy byly do
standardu zahrnuty i požadavky na klasifikaci a ocenìní finanèních závazkù a odúètování. Další
úpravy probìhly v listopadu 2013, jejich úèelem bylo zaèlenit nové požadavky na zajiš•ovací
úèetnictví. Další novelizovaná verze standardu IFRS 9 byla vydána v èervenci 2014. Jejím cílem bylo
zakomponovat pøedevším a) požadavky na snížení hodnoty finanèních aktiv a b) èásteèné úpravy
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požadavkù na klasifikaci a ocenìní zavedením kategorie „ocenìní reálnou hodnotou vykázanou do
ostatního úplného výsledku“ (FVTOCI) pro urèité jednoduché dluhové nástroje.
Níže jsou popsány hlavní požadavky standardu IFRS 9, které byly aplikovány:
Veškerá vykázaná finanèní aktiva, na nìž se vztahuje standard IAS 39 Finanèní!nástroje:!úètování!a!
oceòování, by mìla být následnì ocenìna zùstatkovou cenou nebo reálnou hodnotou.
Obrázek: Klasifikace aktiv

SPPI Test
Posouzením charakteristik smluvních penìžních tokù se snaží zjistit, zda jsou smluvní penìžní toky
"výhradní platby jistiny a úroku z nezaplacené èástky jistiny" (proto se toto hodnocení jednoznaènì
oznaèuje jako "SPPI test"). Toto posouzení se provádí na úrovni jednotlivých kontraktù.
Test SPPI je založen na pøedpokladu, že až do okamžiku, kdy vznikne variabilita smluvních
penìžních tokù, je cílem udržet výnos majitele v souladu se "základním úvìrovým ujednáním" za
použití metody efektivní úrokové sazby.
Jistina není definovaným pojmem v IFRS 9. Standard však uvádí, že pro úèely uplatnìní testu
charakteristik smluvních penìžních tokù je jistina "reálnou hodnotou aktiva pøi prvotním zaúètování"
a že se mùže mìnit po dobu životnosti finanèního aktiva (napøíklad pokud existují splátky jistiny).
Následující schéma obsahuje pøehled prvkù SPPI.
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Hodnocení business modelu
Business model úèetní jednotky odráží zpùsob, jakým se øídí skupiny nebo portfolia finanèních aktiv
za úèelem generování penìžních tokù: zda penìžní toky vyplývají ze shromažïování smluvních
penìžních tokù, prodeje finanèních aktiv nebo obou. Toto posouzení se provádí na základì scénáøù,
které úèetní jednotka odùvodnìnì oèekává (kromì takzvaných scénáøù "nejhoršího pøípadu" nebo
"stresového pøípadu").
Hodnocení business o modelu ("BMA") není pøístup k jednotlivým nástrojùm, ale místo toho by mìlo
být provedeno na vyšší úrovni agregace (úroveò portfolia). Za urèitých okolností mùže být vhodné
rozdìlit portfolio finanèních aktiv do dílèích portfolií tak, aby odrážela, jak je úèetní jednotka
spravuje. Je na úèetní jednotce, aby definovala, na jakou úroveò by mìla být aktiva seskupena pro
klasifikaèní úèely.
Obchodní model úèetní jednotky pro správu finanèních aktiv je vìcnou skuteèností a obvykle se lze
prostøednictvím konkrétních èinností dozvìdìt, že se jednotka zavazuje dosáhnout stanovených
cílù. Úèetní jednotka bude muset nechat posoudit svùj business model pro správu finanèních aktiv a
toto posouzení nebude urèeno jediným faktorem nebo èinností.

Standard definuje tøi skupiny business modelù, které ovlivòují klasifikaci dluhových nástrojù :
"Hold to collect" (HTC) - cílem je držet majetek za úèelem shromáždìní smluvních
penìžních tokù. Finanèní majetek, který je držen v rámci business modelu, jehož cílem je držet
majetek za úèelem shromažïování smluvních penìžních tokù, je øízen k realizaci penìžních tokù
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tím, že se vybírají smluvní platby po dobu trvání nástroje, spíše než ke správì celkové návratnosti
portfolia jak držením, tak prodejem aktiv;
" Hold to collect and sell" - existují rùzné cíle, které mohou být v souladu s tímto typem
business modelu. Cílem business modelu mùže být napøíklad øízení každodenních potøeb likvidity,
dosažení urèitého profilu úrokového výnosu nebo pøizpùsobení trvání finanèních aktiv délce závazkù,
které tato aktiva financují. K dosažení tìchto cílù bude úèetní jednotka shromažïovat smluvní
penìžní toky a prodávat finanèní aktiva;
-

Ani "Hold to collect" ani "Hold to collect and sell" - jakýkoli jiný business model

Standard také vysvìtluje, že portfolia finanèních aktiv, která jsou spravována a jejichž výkonnost je
oceòována na základì reálné hodnoty, nejsou držena ani k vybírání smluvních penìžních tokù, ani k
držbì za úèelem shromažïování smluvních penìžních tokù, ani k prodeji finanèních aktiv. Úèetní
jednotka je primárnì zamìøena na informace o reálné hodnotì a využívá tyto informace k posouzení
výkonnosti aktiv a k rozhodování o daných aktivech.
Na základì posouzení business modelu a selhání, resp. neselhání v rámci SPPI testu mùže úèetní
jednotka klasifikovat finanèní aktiva následnì:
1.
„Amortised cost“ - dluhové nástroje držené v rámci business modelu, jehož cílem je
inkasovat smluvní penìžní toky (HTC nebo HTC and SELL), u nichž vznikají na základì smluvních
podmínek penìžní toky, které jsou výhradnì splátkami jistiny a úrokù z nesplacené jistiny, jsou
oceòovány zùstatkovou cenou na konci následujících úèetních období. Nìkdy mohou smluvní
ustanovení finanèního nástroje ovlivnit penìžní toky tak, že nevedou k pøímému splacení jistiny a
úrokù. Spoleènost je povinna tyto podmínky peèlivì posoudit, aby mohla dospìt k závìru, zda
nástroj prochází testováním charakteristik smluvních penìžních tokù (SPPI Test).
2.
FVTOCI – Dluhové nástroje oceòované v rámci úplného ostatního výsledku a držené v rámci
business modelu, jehož cíle je dosaženo inkasováním smluvních penìžních tokù a prodejem
finanèních aktiv, a jejichž smluvní podmínky vedou ve stanovených datech ke vzniku penìžních
tokù, které pøedstavují pouze platby jistiny a úroku z neuhrazené jistiny, jsou ocenìny reálnou
hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku (FVTOCI).
3.
FVPL – Všechny ostatní dluhové nástroje a kapitálové nástroje jsou oceòovány reálnou
hodnotou na konci následujících úèetních období. Podle IFRS 9 se mohou navíc úèetní jednotky
neodvolatelnì rozhodnout pøi kapitálových nástrojích, že budou prezentovat následné zmìny v
reálné hodnotì kapitálové investice (která není urèena k obchodování) v ostatním úplném výsledku a
že v hospodáøském výsledku budou obecnì vykazovat pouze pøíjmy z dividend.
Pøeklopení klasifikace finanèních aktiv podle IAS 39 do klasifikace podle IFRS 9
Finanèní aktiva podle IAS 39
Hotovost a zùstatky na bankovních
úètech
Finanèní aktiva v reálné hodnotì
vykázané do zisku nebo ztráty
Investice obdržené do splatnosti
Poskytnuté úvìry a pohledávky
Realizovatelná finanèní aktiva
Nakoupená dluhová portfolia –
unsecured
Nakoupená dluhová portfolia –
secured

Finanèní aktiva dle
klasifikace IFRS 9
Hotovost a zùstatky na
bankovních úètech

Klasifikované a oceòované
jako

FVPL

Real value

Dluhové nástroje oceòované
amortised costs

Amortised costs

Dluhové nástroje oceòované
amortised costs

Amortised costs

FVPL

Real value

Dluhové nástroje oceòované
amortised costs

Amortised costs

Real value

Real value
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Amortised costs

Nejvýznamnìjší èástí aktiv Spoleènosti jsou nakoupená portfolia. Nakoupená dluhová portfolia do
31. 12. 2017 byla podle IAS 39 vykázána následovnì: Nakoupená portfolia pøedstavují portfolia dluhù
po splatnosti, koupená za ceny výraznì nižší, než je nominální hodnota pohledávky. Portfolia byla
ocenìna v reálné hodnotì poøizovací ceny, která zahrnuje také poplatky právníkùm, notáøùm,
znalcùm a poradcùm, které pøímo souvisely s nákupem portfolia, a následnì v nabìhlé hodnotì v
souladu s metodou efektivní úrokové sazby. Výnosy odvozené z nakoupených dluhù jsou vykázány ve
výkazu zisku a ztráty jako vybrané èástky ponížené o amortizaci. Úèetní hodnota každého portfolia
odpovídala souèasné hodnotì všech oèekávaných budoucích penìžních tokù diskontovaných pomocí
pùvodní efektivní úrokové sazby stanovené ke dni akvizice portfolia na základì pomìru mezi
náklady a oèekávanými budoucími penìžními toky k datu akvizice. Zmìny v úèetní hodnotì portfolia
byly vykázány jako amortizace za úèetní období a byly zachyceny ve výkazu zisku a ztráty ve
výnosech. Úèetní hodnota portfolia však v prùbìhu životnosti nebyla z pohledu opatrnosti nikdy
vykázána v hodnotì vyšší, než byla poøizovací cena.
V souvislosti s nákupem každého portfolia byla provedena prognóza z oèekávaných penìžních tokù
portfolia. Penìžní toky zahrnují hodnotu úvìru poníženou o pøedpokládané náklady na vymáhání.
Na základì této prognózy byla každému portfoliu pøiøazena poèáteèní efektivní úroková sazba, která
je pak použita k diskontování penìžních tokù v prùbìhu životnosti portfolia. Stávající prognózy
penìžních tokù jsou sledovány v prùbìhu roku a aktualizovány, mimo jiné, na základì již skuteènì
vymožených èástek, dohod dosažených s dlužníky o splátkových kalendáøích a makroekonomických
informací. Na základì aktualizovaných prognóz penìžních tokù a pùvodní efektivní úrokové sazby
byla tedy vypoèítána nová úèetní hodnota portfolia. Výše uvedený postup výpoètu úèetní hodnoty
byl zároveò podle názoru Spoleènosti nejlepším odhadem reálné hodnoty portfolia do 31.12.2017.
Rozdíl proti oèekávaným penìžním tokùm k rozvahovému dni byl pøidán k oèekávaným budoucím
penìžním tokùm, proto jsou budoucí penìžní toky vyšší. Pøeplánování oèekávaných penìžních tokù
bylo provedeno bez dalších zmìn v ocenìní (celková hotovost, diskontní sazba zùstává stejná).
V pøípadech, kdy Spoleènost koupila participaci na portfoliu, úètuje stejným zpùsobem jako
v pøípadì kompletního portfolia, a to na základì pøíslušných proporcionálních penìžních tokù, na
které má nárok.
Spoleènost v rámci základní GAP analýzy rozdìlila nakoupená portfolia na zajištìná a nezajištìná.
V nìkterých pøípadech finanèní aktivum mùže pøedstavovat kontraktuální penìžní tok ve formì
úroku a jistiny. Tento penìžní tok ale nepøedstavuje splátku jistiny a úroku na principu zùstatkové
hodnoty, ale pøedstavuje investici do kolaterálu, kterým je aktivum zaruèené. Zajištìné úvìry
pøedstavují spíše investice do podkladového kolaterálu. Protiplnìní Spoleènosti z kolateralizovaných
expozic neodráží úvìrové riziko, ale hlavním faktorem ovlivòujícím protihodnotu je riziko kolaterálu
(nemovitostí). V dùsledku toho je obtížné tvrdit, že tyto finanèní nástroje jsou v souladu se základní
úvìrovou dohodou a pravdìpodobnost selhání v rámci SPPI testu je vysoká.
V rámci nezajištìných portfolií s ohledem na jejich velikost Spoleènost testovala na SPPI Test
vybrané vzorky kontraktù. Bìhem uvedeného testování se Spoleènost zamìøila na nestandardní
prvky kontraktu, které by nakonec mohly vést k selhání SPPI Testu a následnì ke klasifikaci FVPL.
Spoleènost identifikovala a analyzovala následující podmínky finanèních nástrojù:
·
·
·

modifikovatelná úroková sazba
možnost pøedplacení vèetnì poplatku za pøedèasné splacení
zvýšená úroková sazba

Uvedené podmínky modifikují penìžní toky v èase buï v nevýznamné míre nebo odrážejí zvýšené
úrokové riziko.
Spoleènost pomocí poradcù z BIG 4 provedla základní GAP analýzu, na základì které klasifikovala
nakoupené portfolia:
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Portfolio

Typ

Business
model

Pravdìpodobnost
selhání v rámci SPPI
testu

Návrh klasifikace

Orion

Zajištìné

HTC

Vysoká

FVPL

BCR

Retail Nezajištìné

Amortised Cost

Retail Nezajištìné

HTC
HTC

Nízká

BRDF

Nízká

Amortised Cost

CRM

Corporate Zajištìné

HTC

Vysoká

FVPL

CSIV

Retail Nezajištìné

HTC

Nízká

Amortised Cost

CSV

Retail Nezajištìné

HTC

Nízká

Amortised Cost

HTC

RBS

Retail
Zajištìné/Nezajištìné

Nízká

Amortised Cost

Unicredit CF2

Retail Nezajištìné

HTC

Nízká

Amortised Cost

RZB

Corporate Zajištìné

HTC

Vysoká

FVPL

CRM II

Corporate Zajištìné

HTC

Vysoká

FVPL

V souvislosti se snížením hodnoty finanèních aktiv IFRS 9 klasifikovaných jako „amortised cost“
vyžaduje model oèekávané úvìrové ztráty oproti modelu vzniklé úvìrové ztráty vyžadované
standardem IAS 39. Model oèekávané úvìrové ztráty vyžaduje, aby úèetní jednotka úètovala o
oèekávaných úvìrových ztrátách a o zmìnách tìchto oèekávaných úvìrových ztrát k datu každé
úèetní závìrky, a tím zohlednila zmìny úvìrového rizika od prvotního vykázání. Jinými slovy již není
nutné, aby pøed vykázáním úvìrových ztrát vznikla úvìrová událost. Spoleènost nakupuje portfolia
(NPL) po lhùtì splatnosti, kde pravdìpodobnost selhání dlužníka je 100 % a v rámci oceòování jich
klasifikuje jako „POCI“.
Spoleènost oceòuje finanèní aktiva IFRS 9 klasifikována jako "FVPL" podle IFRS 13, hodnota
finanèního aktiva je odvozena od predikovaného cash flow plynoucího z valuace kolaterálù patøících
do daného portfolia diskontovaného pøíslušnou tržní sazbou.
2.4.1

Ostatní aktiva

Úvìry vzniklé ve Spoleènosti do 31.12.2017 vykazované jako peníze pøímo pùjèené dlužníkovi byly
vykazovány v zùstatkové hodnotì. Zùstatková hodnota je èástka, za kterou byla pùjèka poskytnuta
po odeètení splátek, zvýšená nebo snížená o èástky kumulované amortizace pomocí metody
efektivní úrokové sazby, tj. rozdílu mezi poèáteèní hodnotou a hodnotou pøi splatnosti, a pøípadnì
snížené o srážku na snížení hodnoty nebo nedobytnost. Všechny úvìry byly zaúètovány v okamžiku
poskytnutí finanèních prostøedkù dlužníkovi. V pøípadì, že splatnost úvìru byla delší než 12 mìsícù
po konci úèetního období, je tento úvìr klasifikován jako úvìr dlouhodobý, jinak je klasifikován jako
krátkodobý. Od 1.1.2018 byly poskytnuté úvìry reklasifikované jako dluhové nástroje oceòované
armotised costs.
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2.4.2

Impairment

Impairment pøístup
IFRS 9 Klasifikace

Nakoupené portfolio –
unsecured

Zùstatky na bankovních
úètech

Pohledávky z
obchodního styku a
všechna ostatní finanèní
aktiva

Stupeò 1

Stupeò 2

Stupeò 3

“POCI” pøístup – Individuální pøístup využívající více scénáøù
pøedpokládaného diskontovaného cashflow
Zùstatek x 12-ti
mìsíèní
pravdìpodobnost
defaultu x
pøedpokládaná
ztráta v dùsledku
selhání

Individuální pøístup
využívající více
scénáøù
pøedpokládaného
diskontovaného
cashflow

Individuální pøístup
využívající více scénáøù
pøedpokládaného
diskontovaného cashflow

Zjednodušený pøístup na základì aplikace pravdìpodobnosti ztráty

V souvislosti se snížením hodnoty finanèních aktiv IFRS 9 vyžaduje model oèekávané úvìrové ztráty
oproti modelu vzniklé úvìrové ztráty vyžadované standardem IAS 39. Model oèekávané úvìrové
ztráty vyžaduje, aby úèetní jednotka úètovala o oèekávaných úvìrových ztrátách a o zmìnách
tìchto oèekávaných úvìrových ztrát k datu každé úèetní závìrky, a tím zohlednila zmìny úvìrového
rizika od prvotního vykázání. Jinými slovy již není nutné, aby pøed vykázáním úvìrových ztrát
vznikla úvìrová událost.
Zùstatky na bankovních úètech byly zatøídìné podle ratingu Moody’s a na základì uvedeného byly
jednotlivým bankám pøiøazené pravdìpodobnosti defaultu. Pøedpokládaná ztráta v dùsledku selhání
byla 45 %. (EU Capital Requirements Regulation, Article 161, point (a)). Pohledávkám z obchodního
styku – jednotlivým dlužníkùm byl pøiøazená interní rating. Na základì doby po splatnosti uvedeného
interního ratingu byla každému dlužníkovi pøiøazená pøedpokládaná ztráta v dùsledku selhání.
2.4.3

Efektivní úroková sazba (EIR)

Efektivní úroková sazba (“EIR”) je sazba, která pøesnì diskontuje odhadované budoucí penìžní
platby nebo úvìry po dobu oèekávané životnosti finanèního aktiva nebo finanèního závazku ve
vztahu k úèetní hodnotì finanèního aktiva nebo k amortizované hodnotì finanèního závazku. Pøi
výpoètu efektivní úrokové míry Spoleènost odhaduje oèekávané penìžní toky zvážením všech
smluvních podmínek finanèního nástroje (napøíklad opce pøedèasného splacení, prodloužení, a
podobné opce), ale nebude brát v úvahu oèekávané úvìrové ztráty [IFRS 9 Dodatek A].
2.4.4

Zisk / ztráta ze zúètování z titulu zmìny smluvních podmínek

Když se smluvní penìžní toky z finanèního aktiva opakovanì pøepoèítávají nebo jiným zpùsobem
upravují a jejich pøepoèet nebo zmìna nevede k ukonèení vykazování tohoto finanèního aktiva v
souladu se standardem, Spoleènost pøepoèítá hrubou úèetní hodnotu finanèního majetku Zisk nebo
ztráta ze zisku nebo ztráty. Následnì se hrubá úèetní hodnota finanèního aktiva pøepoèítá na
souèasnou hodnotu vyjednaných nebo upravených smluvních penìžních tokù, které jsou
diskontované pùvodní efektivní úrokovou sazbou finanèního aktiva (nebo efektivní úrokovou sazbou
upravenou o kreditní riziko CA-EIR pro nakoupená èi vzniklá finanèní aktiva se sníženým kreditním
rizikem) nebo, pokud je to uplatnitelné, efektivní úrokové míry. Rozdíl se vykáže v rámci Výkazu o
úplném hospodáøském výsledku jako Èistý zisk / ztráta ze zmìny kontraktuálního penìžního toku
finanèních dluhových aktiv ocenìných zùstatkovou hodnotou.
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2.4.5

Specifika specifického finanèního majetku (POCI)

POCI jsou nakoupená nebo vytvoøená finanèní aktiva, která jsou znehodnocená na základì
kreditního rizika a pøi prvotním vykázání musí splnit dvì kritéria:
1. Musí být klasifikovaná jako amortised costs
2. Musí být v defaultu (po splatnosti) pøi prvním vykázaní.
Pokud se finanèní aktivum klasifikuje jako “POCI” vždy bude klasifikované jako “POCI”. Pro výpoèet
úroku se používá efektivní sazba znehodnocená kreditním rizikem (CA – EIR).
Výpoèet efektivní úrokové míry znehodnocené kreditním rizikem (CA – EIR)
CA-EIR je sazba, která pøesnì diskontuje odhadované budoucí penìžní platby nebo pøíjmy
prostøednictvím oèekávané doby trvání finanèního majetku na amortizovanou hodnotu finanèního
majetku, který byl odkoupený, nebo zaúètovaný do finanèního majetku se sníženou hodnotou
(POCI). Pøi výpoètu efektivní úrokové míry upravené podle úvìru (CA-EIR) úèetní jednotka odhadne
oèekávané penìžní toky zohlednìním veškerých smluvních podmínek finanèního aktiva (napøíklad
opce pøedèasného splacení, prodloužení, nebo podobné opce) a oèekávaných úvìrových ztrát
(CA_CF) [IFRS9 B5.4.7]. Existuje pøedpoklad, že penìžní toky a oèekávanou životnost skupiny
podobných finanèních nástrojù je možné spolehlivì odhadnout.
2.4.6

Prvotní vykázání finanèních nástrojù

Finanèní aktiva a finanèní závazky jsou vykazovány, jakmile se Spoleènost stane stranou smluvních
ustanovení finanèních nástrojù v podrozvaze a následnì od momentu, kdy na ni pøecházejí všechny
rizika, povinnosti, práva a kontrola nad daným aktivem, resp. Závazkem, s vlastnictvím ve výkazu o
finanèní pozici.
Finanèní aktiva a finanèní závazky se pøi prvotním vykázání oceòují reálnou hodnotou. Transakèní
náklady, které lze pøímo pøiøadit poøízení nebo vydání finanèních aktiv nebo finanèních závazkù
(jiných než finanèní aktiva a finanèní závazky nezaøazené do kategorie nástrojù oceòovaných v
reálné hodnotì vykázané do zisku nebo ztráty), se pøi prvotním vykázání pøièítají k reálné hodnotì,
resp. odeèítají od reálné hodnoty finanèních aktiv nebo finanèních závazkù. Transakèní náklady,
které lze pøímo pøiøadit poøízení finanèních aktiv nebo finanèních závazkù ocenìných v reálné
hodnotì vykázané do zisku nebo ztráty, se okamžitì vykazují v hospodáøském výsledku.
2.4.7

Odúètovaní finanèních aktiv, finanèních závazkù podle IFRS9

Finanèní aktivum (nebo pøípadnì souèást finanèního aktiva nebo èást skupiny podobných finanèních
aktiv) je odúètováno, pokud:
·
·
·

zaniklo právo obdržet penìžní toky z aktiva,
spoleènost si ponechává právo obdržet penìžní toky z aktiva, ale pøedpokládá povinnost je
zaplatit v plné výši bezodkladnì tøetí stranì pod "pass through" dohodou, nebo
spoleènost pøevedla svá práva na penìžní toky z aktiva, a to buï
(a) pøevedla v podstatì všechna rizika a odmìny plynoucí z aktiva, nebo
(b) ani nepøevedla ani si neponechává v podstatì všechna rizika a odmìny plynoucí
z aktiva, ale pøevedla kontrolu nad finanèním aktivem.

Spoleènost v roce 2014 uzavøela participaèní smlouvy, na základì kterých pøevedla všechna rizika a
odmìny plynoucí z aktiv na participanta, stejnì tak i participant omezil kontrolu Spoleènosti nad
daným aktivem. Z tohoto titulu Spoleènost pøíslušnou èást aktiv odúètovala.
Finanèní závazek je odúètován, pokud je povinnost v rámci závazku splnìna, zrušena nebo skonèí
její platnost. Je-li stávající finanèní závazek nahrazen jiným od stejného vìøitele za znaènì
odlišných podmínek nebo jsou podmínky existujícího závazku podstatnì zmìnìny, jako napøíklad
výmìna nebo úprava je považována za odúètování pùvodního závazku a zaúètování nového závazku a
rozdíl pøíslušných úèetních hodnot je vykázán do zisku nebo ztráty.
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2.4.8

Zapoètení finanèních nástrojù

Finanèní aktiva a závazky jsou vzájemnì zapoèítány a èistá èástka vykázaná ve výkazu o finanèní
situaci tehdy a jen tehdy, když je v souèasné dobì vymahatelný právní nárok na kompenzaci
uznaných èástek a existuje zámìr vypoøádání na netto základì nebo zároveò realizovat pohledávku
a vypoøádat závazek. To není obvykle pøípad dohod o zapoètení a související aktiva a pasiva jsou
uvedena v hrubé hodnotì ve výkazu o finanèní pozici.
2.4.9

Reklasifikace

Od 1. 1. 2018 Spoleènost nesmí reklasifikovat aktiva mezi jednotlivými kategoriemi. Lze to pouze
z dùvodu koupì, prodeje èi ukonèení nìjaké business linie Spoleènosti. Finanèní závazky nesmí být
nikdy reklasifikované.
Spoleènost neuplatòuje žádný hedging a neúètuje o derivátech.
2.4.10 Použití odhadù
Pro sestavení úèetní závìrky v souladu s IFRS je nezbytné, aby Spoleènost provádìla odhady a
pøedpoklady, které ovlivòují èástky aktiv a závazkù vykazovaných ke dni úèetní závìrky, informace
zveøejòované o podmínìných aktivech a závazcích, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané
období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných ke dni úèetní závìrky a týkají se
zejména stanovení:
· hodnoty nakoupených pohledávek
· èástky odložené daòové pohledávky, která mùže být uznána na základì pravdìpodobného
naèasování a výše budoucích zdanitelných ziskù
· rezerv
· trhové sazby.

2.5 Základní kapitál
Kmenové akcie jsou klasifikovány jako základní kapitál. Všechny akcie mají stejné právo na
dividendu, jakož i rovné hlasovací právo na valné hromadì.

2.6 Pøepoèet údajù v cizích mìnách
2.6.1

Funkèní a výkazní mìna

Položky obsažené v úèetních výkazech Spoleènosti jsou ocenìny mìnou primárního ekonomické
prostøedí, ve kterém úèetní jednotka pùsobí ("funkèní mìna"). Finanèní výkazy jsou vyjádøeny v CZK
(CZK), což je funkèní mìna i výkazní mìna Spoleènosti.
2.6.2

Transakce a zùstatky

Transakce v cizích mìnách jsou pøepoèteny do funkèní mìny na základì smìnných kurzù k datu
transakce a k datu úèetní závìrky kromì ocenìní pøijatých plateb od dlužníkù, kde je použitý
prùmìrný mìsíèní kurz. Kurzové zisky a ztráty vyplývající z vypoøádání tìchto transakcí a z pøepoètu
penìžních aktiv a závazkù denominované v cizích mìnách na konci roku jsou zaúètovány do zisku
nebo ztráty.

2.7 Danì
Daò z pøíjmu zahrnuje splatnou a odloženou daò.
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2.7.1

Splatná daò

Splatná daò se vypoèítá na základì zdanitelného zisku za dané období zjištìného v souladu s
národním úèetnictvím Spoleènosti, které je v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb. o úèetnictví v
platném znìní, vyhláškou è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è.
563/1991 Sb. o úèetnictví, pro úèetní jednotky, které jsou podnikateli úètujícími v soustavì
podvojného úèetnictví, v platném znìní a Èeskými úèetními standardy pro podnikatele v platném
znìní. Zdanitelný zisk se liší od zisku, který je vykázaný ve výkazu o úplném výsledku, protože
nezahrnuje položky výnosù, resp. nákladù, které jsou zdanitelné nebo odèitatelné od základu danì v
jiných letech, ani položky, které nejsou zdanitelné, resp. odèitatelné od základu danì.
2.7.2

Odložená daò

Odložená daò je daò, která se oèekává, že bude placena nebo navrácena z rozdílù mezi úèetními
hodnotami aktiv a závazkù v úèetních výkazech a odpovídajícími daòovými základnami použitými pøi
výpoètu zdanitelného zisku. Odložená daò se vykáže na základì rozdílù mezi úèetní hodnotou aktiv a
závazkù v úèetní závìrce a jejich daòovou základnou použitou pro výpoèet zdanitelného zisku, a
zaúètuje se za použití závazkové metody vycházející z rozvahového pøístupu. Odložené daòové
závazky se uznávají obecnì u všech zdanitelných pøechodných rozdílù. Odložené daòové pohledávky
se obecnì uznávají u všech odèitatelných pøechodných rozdílù v rozsahu, v jakém je
pravdìpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se budou moci využít odèitatelné pøechodné
rozdíly, bude dosažen, pøièemž je pravdìpodobné, že pøechodné rozdíly budou v dohledné
budoucnosti zrušeny.
Úèetní hodnota odložených daòových pohledávek se posuzuje vždy k rozvahovému dni a snižuje se,
pokud již není pravdìpodobné, že budoucí zdanitelný zisk bude uplatnìn.
Oceòování odložených daòových závazkù a pohledávek zohledòuje daòové dùsledky, které vyplynou
ze zpùsobu, jakým Spoleènost ke konci úèetního období oèekává úhradu nebo vyrovnání úèetní
hodnoty svých aktiv a závazkù.
Odložené daòové závazky a pohledávky se oceòují pomocí daòové sazby, která bude platit v období,
ve kterém budou realizovány na základì daòových sazeb a zákonù platných do 31.12.2018. Pøi
pøepoètu odložené danì za rok 2018 byla proto použita sazba danì 19 %.
2.7.3

Splatná a odložená daò za období

Splatná a odložená daò se zahrnuje do hospodáøského výsledku, kromì pøípadù, kdy souvisí
s položkami, které se vykazují buï v ostatním úplném výsledku, nebo pøímo ve vlastním kapitálu –
v tom pøípadì se i splatná a odložená daò vykazuje v ostatním úplném výsledku, nebo pøímo
ve vlastním kapitálu.

2.8 Výnosy
Výnosy se oceòují v reálné hodnotì pøijaté nebo nárokované protihodnoty.
2.8.1

Výnosy z poplatkù

Spoleènost eviduje na základì participaèních smluv právo na pøíspìvek participanta na úhradu
nákladù Spoleènosti, pøièemž Spoleènost uvedené vykazuje jako poplatek související s obsluhou èasti
portfolia, které pøevedla participantùm. Výnosy z poplatkù se vykazují na aktuální bázi a jsou
odvozené od výše pùvodní investice participanta. Poplatky jsou automaticky strhávané každý mìsíc
z net cash flow, který náleží participantovi. Stejný pøístup bude i na základì IFRS 15.
IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
IFRS 15 zavádí pro úèetní jednotky jednotný komplexní model úètování výnosù ze smluv se
zákazníky. Od data úèinnosti nahradí následující standardy a interpretace pro vykazování výnosù:
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·
·
·
·
·
·

IAS 18 Výnosy
IAS 11 Smlouvy o zhotovení
IFRIC 13 Zákaznické vìrnostní programy
IFRIC 15 Smlouvy o zhotovení nemovitostí
IFRIC 18 Pøevody aktiv od zákazníkù
SIC 31 Výnosy – barterové transakce zahrnující reklamní služby.

Jak naznaèuje název nového standardu pro vykazování výnosù, IFRS 15 se bude týkat pouze výnosù
ze smluv se zákazníky. Podle IFRS 15 je zákazník úèetní jednotky subjekt, jenž uzavøel s úèetní
jednotkou smlouvu za úèelem získání zboží nebo služeb, které jsou výstupem bìžné èinnosti úèetní
jednotky výmìnou za protihodnotu. Na rozdíl od rozsahu pùsobnosti standardu IAS 18 vykazování a
oceòování úrokových a dividendových výnosù z dluhových a kapitálových investic již nespadá do
pùsobnosti standardu IFRS 15, ale do pùsobnosti standardu IAS 39 Finanèní nástroje: úètování a
oceòování (èi IFRS 9 Finanèní nástroje, je-li standard IFRS 9 pøijat døíve).
Jak je uvedeno výše, nový standard pro vykazování výnosù zavádí jednotný model pro ošetøení
výnosù ze smluv se zákazníky. Tento model je založen na základním principu, že úèetní jednotka
vykazuje výnosy tak, aby zachytila pøevod pøislíbeného zboží nebo služeb na zákazníky v èástce,
která odráží protihodnotu, na niž má úèetní jednotka dle vlastního oèekávání nárok výmìnou za toto
zboží nebo služby.
Nový standard pro vykazování výnosù zavádí pøístup k vykazování a oceòování výnosù sestávající z
pìti krokù:

Nový standard pro vykazování výnosù obsahuje mnohem více normativních pokynù:
·

Zda smlouva (èi kombinace smluv) obsahuje více než jedno pøislíbené zboží nebo službu èi
nikoliv a pokud ano, kdy a jak by pøislíbené zboží nebo služby mìly být oddìleny
(„unbundled“).

·

Zda by cena transakce pøiøazená každému závazku k plnìní mìla být vykazována jako výnos
prùbìžnì nebo jednorázovì. Podle IFRS 15 vykazuje úèetní jednotka výnosy, když splní
závazek k plnìní, k èemuž dojde v okamžiku, kdy je „kontrola“ nad zbožím èi službami,
která je základem pro pøíslušný závazek k plnìní, pøevedena na zákazníka. Na rozdíl od
standardu IAS 18 nový standard neobsahuje oddìlené pokyny pro „prodej zboží“ a
„poskytování služeb“. Nový standard spíše vyžaduje, aby úèetní jednotky posoudily, zda by
výnosy mìly být vykazovány prùbìžnì nebo jednorázovì bez ohledu na to, zda se výnos týká
„prodeje zboží“ nebo „poskytování služeb“.

·

Pokud transakèní cena zahrnuje variabilní protiplnìní, jak takovéto protiplnìní ovlivní
hodnotu a naèasování vykázání výnosù. Koncept variabilního protiplnìní je široký. Cena
transakce se považuje za variabilní vlivem slev, rabatù, refundací, úvìrù, snížení cen,
pobídek, výkonnostních bonusù, pokut a podmínìných ujednání.

·

Výnos z transakce s variabilním plnìním se vykáže pouze do té míry, u které je vysoce
pravdìpodobné, že po následném vyøešení nejistoty spojené s variabilním protiplnìním
nedojde k výraznìjším úpravám vykázaných kumulativních výnosù.

·

Kdy mohou být náklady vzniklé v souvislosti se získáním smlouvy a plnìním smlouvy
vykázány jako aktivum.

Nový standard vyžaduje také rozsáhlá zveøejnìní. Øada úèetních jednotek z rùzných odvìtví bude
standardem IFRS 15 pravdìpodobnì ovlivnìna (alespoò do urèité míry).
Standard IFRS 15 je úèinný pro úèetní období poèínající 1. ledna 2018 èi po tomto datu.
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2.9 Výkaz o penìžních tocích
Spoleènost pøi sestavování výkazu o penìžních tocích použila nepøímou metodu vykazování
penìžních tokù z provozní èinnosti.
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3 Øízení finanèních rizik
Øízení rizik je provádìno managementem Spoleènosti na základì smìrnice o øízení rizik.

3.1 Faktory finanèního rizika
Spoleènost je vystavena tržnímu riziku, které zahrnuje úrokové riziko a mìnové riziko, úvìrovému
riziku, riziku likvidity a riziku øízení kapitálu vyplývajících z finanèních nástrojù, které používá.
Zásady øízení rizik, které Spoleènost k øízení tìchto rizik používá, jsou uvedeny níže.
3.1.1

Úrokové riziko

Úrokové riziko je takové riziko, kdy se hodnota finanèních nástrojù bude mìnit v dùsledku zmìn
tržních úrokových sazeb. Výpùjèky sjednané s variabilními sazbami vystavují Spoleènost riziku cash
flow úrokových sazeb. Výpùjèky sjednané s fixními sazbami vystavují spoleènost riziku reálné
hodnoty úrokové sazby. Vedení Spoleènosti monitoruje kolísání úrokových sazeb na kontinuální bázi
a podle toho jedná.
K datu vykázání byl profil úrokové sazby úroèených finanèních nástrojù následující:

31.12.2018
Finanèní aktiva (úvìry v tis. CZK)
31.12.2017
Finanèní aktiva (úvìry v tis. CZK)

Nástroje s pevnou
Nástroje s pohyblivou
úrokovou sazbou
úrokovou sazbou
8 % 3 mìsíèní ROBOR +1,07 %
0
0
Nástroje s pevnou
Nástroje s pohyblivou
úrokovou sazbou
úrokovou sazbou
8 % 3 mìsíèní ROBOR +1,07 %
0
3 046

Celkem
0

Celkem
3 046

Citlivostní analýza:
Pokud by se k 31. prosinci 2018 úroková sazba snížila/zvýšila o 1 %, pak by (za pøedpokladu
nemìnnosti veškerých ostatních vlivù) zisk pøed zdanìním za vykazované období byl nezmìnìn.
Pokud by se k 31. prosinci 2017 úroková sazba snížila/zvýšila o 1 %, pak by (za pøedpokladu
nemìnnosti veškerých ostatních vlivù) zisk pøed zdanìním za vykazované období byl o 30 tis. CZK
nižší/vyšší.
3.1.2

Mìnové riziko

Úspìšnost èinnosti Fondu je tedy v urèité míøe závislá na vývoji mìnového kurzu CZK vùèi ostatním
mìnám (zejména EUR a RON). Kurzy se mohou kromì tržních vlivù mìnit i prostøednictvím
administrativních zásahù a zmìn kurzové politiky ÈNB. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku
Fondu vùèi tomuto riziku (denominace pohledávek v majetku Fondu v cizí mìnì). Management
Spoleènosti sleduje vývoj kolísání smìnných kurzù a na základì rozhodnutí má možnost platby
èasovat, upravit kupní smlouvy a spotovat obchody.

Položky denominované v EUR
Položky denominované v RON
Položky denominované v ostatních
mìnách
Celkem

Aktiva v tis. CZK
31.12.2018 31.12.2017
20 121
28 582
54 535
67 470

Pasiva v tis. CZK
31.12.2018 31.12.2017
3 988
7 308
-1 930
-1 138

0

-2

0

6

74 656

96 050

2 058

6 176
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Citlivostní analýza:

Položky denominované v EUR
Položky denominované v RON

Aktiva v tis.
31.12.2018 31.12.2017
782
1 119
9 886
12 307

Pasiva v tis.
31.12.2018
31.12.2017
155
286
-347
-208

Pokud by k 31. prosinci 2018 smìnný kurz koruny oslabil/posílil o 1 Kè vzhledem k EUR, pak by
(za pøedpokladu nemìnnosti veškerých ostatních vlivù) zisk pøed zdanìním za vykazované období byl
o 627 tis. CZK nižší/vyšší.
Pokud by k 31. prosinci 2018 smìnný kurz koruny oslabil/posílil o 1 Kè vzhledem k RON, pak by
(za pøedpokladu nemìnnosti veškerých ostatních vlivù) zisk pøed zdanìním za vykazované období byl
o 10 237 tis. CZK vyšší/nižší.
Pokud by k 31. prosinci 2017 smìnný kurz koruny oslabil/posílil o 1 Kè vzhledem k EUR, pak by
(za pøedpokladu nemìnnosti veškerých ostatních vlivù) zisk pøed zdanìním za vykazované období byl
o 833 tis. CZK nižší/vyšší.
Pokud by k 31. prosinci 2017 smìnný kurz koruny oslabil/posílil o 1 Kè vzhledem k RON, pak by
(za pøedpokladu nemìnnosti veškerých ostatních vlivù) zisk pøed zdanìním za vykazované období byl
o 12 515 tis. CZK vyšší/nižší.
3.1.3

Úvìrové riziko

Úvìrové riziko vzniká, když by mohlo selhání protistran plnit své povinnosti snížit výši budoucích
penìžních pøíjmù z finanèních aktiv k datu úèetní závìrky. Penìžní zùstatky jsou drženy vysoce
bonitními finanèními institucemi a Spoleènost má pravidla, jejichž cílem je omezit míru vystavení se
úvìrovému riziku vùèi jakékoli finanèní instituci.
IFRS 9 Klasifikace
Dluhová finanèní aktiva
ocenìná zùstatkovou
hodnotou
Zùstatky na bankovních
úètech
Pohledávky a zálohy vùèi
zákazníkùm z obchodního
styku a ostatní finanèní aktiva

Impairment pøístup
Kreditní stupeò 1

Kreditní stupeò 2

Kreditní stupeò 3

“POCI” pøístup - Individuální pøístup využívající víc scénáøù
pøepokládaného diskontovaného cashflow
Zùstatek x 12- ti mìsíèní
pravdìpodobnost selhání
x pøedpokládaná ztráta v
pøípadì selhání

Individuální pøístup
Individuální pøístup
využívající více scénáøù využívající více scénáøù
pøepokládaného
pøepokládaného
diskontovaného
diskontovaného
cashflow
cashflow

Zjednodušený pøístup na základì aplikace pravdìpodobnosti ztráty
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Hodnoty k 31.12.2018 v CZK
Dluhová finanèní aktiva ocenìná
zùstatkovou hodnotou
Zùstatky na bankovních úètech
Pohledávky a zálohy vùèi
zákazníkùm z obchodního styku a
ostatní finanèní aktiva
Hodnoty k 31.12.2017 v CZK
Dluhová finanèní aktiva ocenìná
zùstatkovou hodnotou
Zùstatky na bankovních úètech
Pohledávky a zálohy vùèi
zákazníkùm z obchodního styku a
ostatní finanèní aktiva

3.1.4

Kreditní stupeò 1

Impairment pøístup
Kreditní stupeò 2

Kreditní stupeò 3

-2 314 971
-9 168

0

0

-62 499

Kreditní stupeò 1

Impairment pøístup
Kreditní stupeò 2

Kreditní stupeò 3

-7 069 773
-12 593

0

0

-138 503

Riziko likvidity

Riziko likvidity vzniká v pøípadì, kdy splatnost aktiv a pasiv neodpovídá. Nespárované pozice
potenciálnì zvyšují ziskovost, ale mohou také zvýšit riziko ztráty. Spoleènost má vytvoøeny postupy
s cílem minimalizovat takové ztráty, jako je udržování dostateèné úrovnì hotovosti a ostatních
vysoce likvidních obìžných aktiv a dále tím, že má k dispozici dostateèné množství úvìrových
produktù.
Následující tabulky podrobnì ukazují zbývající smluvní splatnost finanèních aktiv a finanèních
závazkù Spoleènosti. U nakoupených portfolií pohledávek je splatnost odvozena od prognóz
budoucích penìžních tokù. Tabulky byly vypracovány na základì nediskontovaných penìžních tokù
finanèních aktiv a závazkù a na základì nejdøíve možných termínù úhrady závazku Spoleènosti.
Tabulka zahrnuje jak úrok, tak hlavní penìžní toky.
Riziko likvidity v tis. CZK
Hotovost a zùstatek bankovních úètù
Dluhová finanèní aktiva ocenìná
reálnou hodnotou pøes náklady a
výnosy
Dluhová finanèní aktiva ocenìná
zùstatkovou hodnotou
Pohledávky a zálohy vùèi
zákazníkùm z obchodního styku
Úèty èasového rozlišení
Ostatní aktiva
Celkem
Odložený daòový závazek
Závazky z obchodního styku
Daòové závazky
Úèty èasového rozlišení
Rezervy
Ostatní závazky
Celkem

31.12.2018
Celkem
10 566

Do 1 roku
10 566

59 724

Mezi 1-5 lety

Nad 5 let
0

0

14 350

45 374

0

20 143

3 868

16 275

0

2 521

2 521

0

0

18
511
93 483

18
511
31 834

0
0
61 649

0
0
0

13 699
15 993
37
1 267
6 313
0
37 309

13 699
15 993
37
1 267
6 313
0
37 309

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Riziko likvidity v tis. CZK
Hotovost a zùstatek bankovních úètù
Dluhová finanèní aktiva ocenìná
reálnou hodnotou pøes náklady a
výnosy
Dluhová finanèní aktiva ocenìná
zùstatkovou hodnotou
Pohledávky a zálohy vùèi zákazníkùm
z obchodního styku
Úèty èasového rozlišení
Ostatní aktiva
Celkem
Odložený daòový závazek
Závazky z obchodního styku
Daòové závazky
Úèty èasového rozlišení
Rezervy
Ostatní závazky
Celkem

3.1.5

Celkem
14 303

31.12.2017
Do 1 roku
Mezi 1-5 lety
14 303

Nad 5 let
0

0

74 585

41 532

33 053

0

29 980

10 674

17 054

2 252

6 631

6 631

0

0

1
41
125 541

1
41
73 182

0
0
50 107

0
0
2 252

3 952
9 223
1 728
761
6 313
0
21 976

3 952
9 223
1 728
761
6 313
0
21 976

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Øízení kapitálového rizika

Spoleènost øídí svùj kapitál tak, aby bylo zajištìno, že bude schopna pokraèovat v èinnosti jako
zdravì fungující podnik pøi maximalizaci výnosu pro akcionáøe pomocí optimalizace pomìru mezi
cizími a vlastními zdroji.
Dle zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech (zákon è. 240/2013 Sb.), který je
úèinný od 19. srpna 2013, došlo ke zmìnì minimální výše kapitálu fondu. Fondový kapitál fondu
kvalifikovaných investorù musí do 12 mìsícù ode dne vzniku investièního fondu dosáhnout alespoò
èástky 1 250 tis. EUR. Zároveò musí jednotliví kvalifikovaní investoøi investovat do fondu èástku
minimálnì ve výši 125 tis. EUR. Fond tyto regulatornì dané povinnosti v prùbìhu roku 2018 a 2017
splnil. Pro øízení kapitálového rizika používá úèetní jednotka stejné vymezení kapitálu, jaké je
uvedeno v pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu (vlastní akcie).

31.12.2018

31.12.2017 opravené

Hotovost a zùstatek v bance (-)

-10 566

-14 303

Netto dluh

-10 566

-14 303

Celkem kapitál

56 175

103 565

Celkem v CZK

45 608

89 262

-0,23

-0,16

Øízení kapitálového rizika v tis. CZK

Pomìr dluhu spoleènosti na kapitálu

V prùbìhu roku 2018 a 2017 Spoleènost nevykazovala žádný pøijatý úvìr, a proto je pomìr dluhu
Spoleènosti na kapitálu vykazován v záporné hodnotì.
Odhad reálné hodnoty
Reálná hodnota finanèních aktiv a závazkù Spoleènosti se blíží jejich výši k datu úèetní závìrky.
Reálná hodnota finanèních nástrojù obchodovaných na aktivních trzích, jako jsou veøejnì
obchodovaná finanèní aktiva urèená k obchodování a aktiva k prodeji, je stanovena na základì
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kótovaných tržních cen k datu vykázání. Kótovaná tržní cena použitá pro ocenìní finanèních aktiv
držených Spoleèností je aktuální nabídková cena. Odpovídající kótovaná tržní cena finanèních pasiv
je aktuální poptávková cena.
3.1.6

Kritické úèetní odhady a úsudky

Odhady a úsudky jsou prùbìžnì vyhodnocovány a jsou založeny na historických zkušenostech
a jiných faktorech, vèetnì oèekávání budoucích událostí, které jsou považovány za pøimìøené za
daných okolností.
Spoleènost èiní odhady a pøedpoklady týkající se budoucnosti. Z toho vznikají úèetní odhady, jež se
ze své podstaty jen málokdy rovnají skuteèným výsledkùm. Odhady a pøedpoklady, u kterých
existuje znaèná míra rizika, že dojde k významným úpravám úèetní hodnoty aktiv a závazkù v rámci
pøíštího finanèního roku, jsou uvedeny níže:
·

Reálná hodnota finanèních aktiv
Reálná hodnota finanèních nástrojù, které nejsou obchodovány na aktivním trhu,
je stanovena technikami oceòování. Spoleènost využívá vlastní úsudek k výbìru rùzných
metod a vytváøí pøedpoklady, které vycházejí zejména z tržních podmínek existujících ke
každému rozvahovému dni. Reálná hodnota finanèních aktiv urèených k prodeji byla
odhadnuta na základì reálné hodnoty tìchto jednotlivých aktiv.

·

Portfolia pohledávek
Jak je uvedeno v bodì 2, Spoleènost používá významný úsudek pøi odhadování budoucích
penìžních tokù plynoucích z nakoupených dluhových portfolií. Spoleènost posuzuje
pøedpoklady podporující ocenìní dluhových portfolií na každé roèní výroèí zakoupení
a veškerý výsledný zisk nebo ztrátu vykáže bezprostøednì ve výkazu zisku a ztráty.

·

Riziko investování do pohledávek
Fond investuje do pohledávek po splatnosti nebo ve lhùtì splatnosti nakoupených od
subjektù opouštìjících daný trh, nebo jiných subjektù, za poøizovací cenu výraznì nižší než
je nominální hodnota portfolia pohledávek. V obou pøípadech riziko mùže spoèívat napø.
v neadekvátním odhadu bonity pohledávky, bonity zajištìní nebo reálné hodnoty aktiv
dlužníka, a to jak z dùvodu tržních aspektù, tak aspektù právních. To mùže vést ke
špatnému ocenìní pohledávky, a v dùsledku této skuteènosti ke ztrátì. Poøizovací cena
pohledávky oproti nominální hodnotì se dosti liší v závislosti na bonitì dlužníka a zpùsobu
zajištìní a mùže nabývat od tøí procent nominální hodnoty do devadesáti procent nominální
hodnoty u bonitních dlužníkù.
Dále mùže dojít ke zmìnám na trhu s pohledávkami po splatnosti, kdy napø. banky nebo jiné
finanèní instituce z dùvodù regulace nebo jiných dùvodù na stranì postupitelù mohou volit
jiný zpùsob realizace pohledávky, napø. vymáhání pohledávek pøímo bankou, a v dùsledku
toho nebudou pro fond k dispozici žádné vhodné pohledávky k investování.
Pohledávky Spoleènosti jsou z vìtší èásti zajištìné a dopad vývoje na trhu s nemovitostmi,
pøedevším v Rumunsku a Bulharsku, má dopad na celkovou výkonnost Spoleènosti.
Predikované obavy ze zpomalení trhu se zatím ukazují jako nepodložené. Investoøi prokazují
dùvìru ve výkonnost ekonomiky v regionu bez ohledu na politické zmìny.
Kvalita pohledávek z dodavatelsko-odbìratelských a nájemních vztahù závisí zejména na
schopnosti dlužníka splnit svùj závazek (bonita dlužníka) a pøípadnì na kvalitì jejich
zajištìní. Nedostateèná bonita dlužníka nebo kvalita zajištìní pohledávky mùže vést ke
znehodnocení pohledávky (kreditní riziko). Toto riziko lze snížit hodnocením bonity
protistran, monitoringem splácení pohledávky dlužníkem, systémem vèasného upozornìní na
nesplácené pohledávky a zahájení jejich øešení v raném stádiu delikvence, dále pøípadnì
výbìrem dostateèného zajištìní, jehož hodnota nekoreluje s bonitou dlužníka, sledováním
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hodnoty a kvality zajištìní bìhem života pohledávky s pøípadnými požadavky na jeho
doplnìní. S pohledávkami je rovnìž spojeno riziko koncentrace pohledávek v majetku Fondu
za jedním nebo nìkolika dlužníky.
·

Riziko tržní úrokové sazby
Tržní úroková sazba se používá k diskontování budoucích penìžních tokù pøi zajištìných
portfoliích. Odvíjí se od bezrizikové úrokové sazby dané zemì platné pro 10-leté státní
dluhopisy a zvyšuje se o rizikové pøirážky pøíslušející dané zemi, danému trhu odvíjející se
od makroekonomických ukazatelù dané zemì.
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4 Segmenty
Informace pøedkládané managementu Spoleènosti pro úèely rozdìlení zdrojù a vyhodnocení
výkonnosti segmentu se zamìøují na nakoupená dluhová portfolia v rámci regionù, ve kterých
Spoleènost realizuje svùj investièní zámìr. Žádný z provozních segmentù nebyl agregován do
vykazatelných segmentù skupiny.
Vykazatelné segmenty skupiny lze tedy podle standardu IFRS 8 rozdìlit následovnì:
· Nakoupená portfolia v Rumunsku
· Nakoupená portfolia v Èeské republice
· Nakoupená portfolia na Slovensku
· Nakoupená portfolia v Bulharsku.
Management pøi alokaci zdrojù a hodnocení výkonnosti segmentu dostává informace o:
· zisku pøed zdanìním segmentu – pøedstavuje zisk pøed zdanìním každého segmentu bez
rozdìlení centrálních administrativních nákladù jako i finanèních nákladù, které se nedají
alokovat pøímo na segment a souvisí s provozem centrály;
· aktivech segmentu – nakoupená portfolia a jiná aktiva segmentu. Aktiva segmentu
nezahrnují aktiva, která jsou pøiøazená k centrále a segment jich nevyužívá;
· závazcích segmentu – pokud se uvedené závazky dají k segmentu pøiøadit, a to v reálné
hodnotì. Závazky segmentu zahrnují i odložený daòový závazek, pokud vzniknul. Závazky
segmentu jsou vykázané bez závazkù Spoleènosti, které jsou pøiøazeny centrále a segmenty
je nevyužívají;
· obecných informacích o daném portfoliu (výkonnost, penìžní toky).
Skupina neuvádí v rámci nákladù segmentu úrokové náklady, jelikož jsou všechny úvìry pøiøazené
k centrále, která je spravuje a vyhodnocuje v kontextu s celkovou výkonností Skupiny. Skupina v
rámci výnosù neuvádí výnosové úroky spojené s daným segmentem, jelikož je neeviduje samostatné
a nereportuje managementu Skupiny.
Skupina neeviduje hlavního zákazníka, jelikož jsou výnosy segmentu tvoøené pøíjmy od rùzných
dlužníkù v rámci nakoupených portfolií.
V následující tabulce je uvedena analýza ziskù segmentù v tis. CZK:

Rumunsko
ÈR
Slovensko
Bulharsko
Centrála
Celkem

Zisk pøed zdanìním v tis. CZK
k 31.12.2018
k 31.12.2017 - opravené
18 827
21 391
2 886
3 559
-221
1 209
1 017
3 611
-16 220
-11 829
6 290
17 941
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Aktiva segmentù za rok konèící 31.12.2018 a 31.12.2017 v tis. CZK:

k 31.12.2018
Hotovost a zùstatek
bankovních úètù
Dluhová finanèní
aktiva ocenìná reálnou
hodnotou pøes náklady
a výnosy
Dluhová finanèní
aktiva ocenìná
zùstatkovou hodnotou
Pohledávky a zálohy
vùèi zákazníkùm z
obchodního styku
Úèty èasového
rozlišení
Ostatní aktiva
Celkem
k 31.12.2017
Hotovost a zùstatek
bankovních úètù
Dluhová finanèní
aktiva ocenìná reálnou
hodnotou pøes náklady
a výnosy
Dluhová finanèní
aktiva ocenìné
zùstatkovou hodnotou
Pohledávky a zálohy
vùèi zákazníkùm z
obchodního styku
Úèty èasového
rozlišení
Ostatní aktiva
Celkem

Rumunsko

Èeská
republika

Slovensko

Bulharsko

0

1 066

25

0

9 474

10 566

40 240

0

0

19 484

0

59 724

12 348

7 795

0

0

0

20 143

2 264

0

257

0

0

2 521

0

0

0

0

18

18

0
54 852

0
8 861

0
282

0
19 484

511
10 003

511
93 483

Rumunsko

Èeská
republika

Slovensko

Bulharsko

0

1 042

53

0

13 208

14 303

45 901

0

28 685

0

74 585

17 335

11 933

712

0

0

29 980

6 631

0

0

0

0

6 631

0

1

0

0

0

1

0
69 866

0
12 976

0
765

0
28 685

41
13 249

41
125 541

0
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Centrála

Centrála

Celkem

Celkem

Závazky segmentù za rok konèící 31.12.2018 a 31.12.2017 v tis. CZK:
k 31.12.2018
Odložený daòový
závazek
Závazky z obchodního
styku
Daòové závazky
Úèty èasového rozlišení
Rezervy
Ostatní závazky
Celkem

k 31.12.2017
Odložený daòový
závazek
Závazky z obchodního
styku
Daòové závazky
Úèty èasového rozlišení
Rezervy
Ostatní závazky
Celkem

Rumunsko

Èeská
republika

Slovensko

Bulharsko

9 980

1 481

0

2 240

-2

13 699

7 035

369

6

0

8 583

15 993

Centrála

Celkem

0

0

0

0

37

37

62

0

0

0

1 205

1 267

6 313

0

0

0

0

6 313

0

0

0

0

0

0

23 390

1 850

6

2 240

9 823

37 309

Rumunsko

Èeská
republika

Slovensko

Bulharsko

3 047

412

0

492

0

3 951

9 422

164

22

0

-385

9 223

1 317

0

61

0

350

1 728

-842

1 022

10

0

571

761

6 313

0

0

0

0

6 313

0

0

0

0

0

0

19 257

1 598

93

492

536

21 976
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Centrála

Celkem

5 Opravy chyb minulých období
K 31.12.2017 Spoleènost aplikovala standard IFRS 9 a uvedené mìlo tento dopad na finanèní výkazy
k 31.12.2017:
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Reklasifikace položek Výkazu o finanèní pozici (v CZK)
IAS 39

31.12.2017 IFRS 9

Aktiva

121 699 143 Aktiva

Dlouhodobá aktiva
Portfolia nakoupených pohledávek

Krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé úvìry
Hotovost a zùstatek bankovních úètù
Daòové pohledávky
Úèty èasového rozlišení
Vlastní kapitál a závazky
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie
Výsledky hospodaøení minulých období
Výsledek hospodaøení bìžného roku

Dluhová finanèní aktiva ocenìná reálnou hodnotou
97 525 771 pøes náklady a výnosy
Dluhová finanèní aktiva ocenìná zùstatkovou hodnotou

31.12.2017 opravené

121 699 143

3 842 095

125 541 238

5.1

71 946 181

2 639 171

74 585 352

5.2

25 579 591

1 354 019

26 933 610

5.4

6 769 328

-138 503

6 630 825

5.3

3 046 070
14 315 694
41 070
1 210

-12 593

3 046 070
14 303 101
41 070
1 210

121 699 143

3 842 095

125 541 238

99 722 940
35 625 000

3 842 095

103 565 035
35 625 000

24 173 372
6 769 328
3 046 070
14 315 694
41 070
1 210

Pohledávky a zálohy vùèi zákazníkùm z obchodního
styku
Dluhová finanèní aktiva ocenìná zùstatkovou hodnotou
Hotovost a zùstatek bankovních úètù
Ostatní aktiva
Úèty èasového rozlišení

121 699 143 Vlastní kapitál a závazky
99 722 940 Vlastní kapitál
35 625 000 Základní kapitál
Vlastní akcie
51 189 733 Výsledky hospodaøení minulých období
12 908 206 Výsledek hospodaøení bìžného roku
3 951 522 Závazky
3 951 522 Odložený daòový závazek

Rezervy
Rezerva na náklady související s portfoliem

6 312 851
6 312 851 Rezervy

Úèty èasového rozlišení

Oprava

97 525 771

Dlouhodobé závazky
Odložený daòový závazek

Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodního styku
Daòové závazky splatné

Reklasifikace

Odkaz

11 711 831
9 223 143 Závazky z obchodního styku
1 728 013 Daòové závazky
Úèty èasového rozlišení
760 675

51 189 733
12 908 206

3 842 095

51 189 733
16 750 301

21 976 204
3 951 522

21 976 204
3 951 522

6 312 851

6 312 851

9 223 143
1 728 013

9 223 143
1 728 013

760 675

760 675

Reklasifikace položek Výkazu o úplném výsledku (v CZK)
IAS 39

31.12.2017 IFRS 9

Výnosy z portfolií nakoupených pohledávek

Úroky a podobné pøíjmy
Èistý zisk/ztráta z finanèních aktiv ocenìných reálnou
hodnotou pøes náklady a výnosy
Èistý zisk/ztráta ze zmìny kontraktuálního penìžního
toku finanèních dluhových aktiv ocenìných
zùstatkovou hodnotou
39 698 089
Impairment z finanèních instrumentù, z toho:
· k dluhovým finanèním aktivùm ocenìným
zùstatkovou hodnotou
· k zùstatkùm na bankovních úètech
· k pohledávkám a zálohám vùèi zákazníkùm z
obchodního styku

Náklady na vymáhání pohledávek
Hrubý zisk
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní zisk
Kurzový zisk/Kurzová ztráta
Finanèní výnosy
Finanèní náklady
Zisk pøed zdanìním
Daò

5 519 655 Náklady na vymáhání pohledávek

Odkaz

Reklasifikace

Oprava

5.2

11 518 077

942 879

31.12.2017 opravené
12 460 956

5.1

25 364 969

2 639 171

28 004 140

5.2

5 691 472

4 604 484

10 295 955

-2 876 429

-4 344 439

-7 220 868

5.2

-4 193 344

5.3

-12 593

5.4

-138 503
5 519 655

5 519 655

2
18 670 493

2
18 670 493

-1 225 274
207 564
391 714

-1 225 274
207 564
391 714

34 178 434
2 Ostatní provozní výnosy
18 670 493 Ostatní provozní náklady
15 507 943
-1 225 274 Kurzový zisk/Kurzová ztráta
207 564 Finanèní výnosy
391 714 Finanèní náklady
14 098 518 Zisk pøed zdanìním
1 190 312 Daò

14 098 518

3 842 095

1 190 312

17 940 613
1 190 312

Výsledek hospodaøení po zdanìní

12 908 206 Výsledek hospodaøení po zdanìní

12 908 206

3 842 095

16 750 301

Úplný výsledek hospodaøení

12 908 206 Úplný výsledek hospodaøení

12 908 206

3 842 095

16 750 301

Oprava Výkazu zmìn ve vlastním kapitálu za úèetní období konèící 31.12.2017 (v CZK)

Stav k 1.1.2017
Úplný výsledek hospodaøení za bìžné období
Dividendy vyplacené
Zálohy na dividendy
Snížení základního kapitálu
Nákup vlastních akcií
Stav k 31.12.2017

270 405 000
0
0
0
0
-234 780 000
35 625 000

-217 334 619
0
0
0
234 780 000
-17 445
0

Výsledek
hospodaøení
88 952 233
12 908 206
-7 125 000
-30 637 500
0
0
64 097 940

Stav k 1.1.2017
Úplný výsledek hospodaøení za bìžné období
Dividendy vyplacené
Zálohy na dividendy
Snížení základního kapitálu
Nákup vlastních akcií
Stav k 31.12.2017 - opravené

270 405 000
0
0
0
0
-234 780 000
35 625 000

-217 334 619
0
0
0
234 780 000
-17 445 381
0

88 952 233
12 908 206
-7 125 000
-30 637 500
0
0
64 097 940

Základní kapitál

Vlastní akcie

0
0
0
0
0
0
0

Vlastní kapitál
celkem
142 022 614
12 908 206
-7 125 000
-30 637 500
234 780 000
-252 225 381
99 722 940

0
3 842 095
0
0
0
0
3 842 095

142 022 614
16 750 301
-7 125 000
-30 637 500
234 780 000
-252 225 381
103 565 035

Oprava

5.1 Reklasifikace dluhových finanèních aktiv ocenìných reálnou hodnotou pøes náklady a výnosy
Spoleènost v rámci klasifikace podle IFRS 9 - Zajištìná portfolia klasifikovala jako dluhová finanèní aktiva oceòované reálnou hodnotou pøes náklady a výnosy. Na základì výše
uvedeného pøi výpoètu reálné hodnoty na základì odhadovaných penìžních tokù diskontovaných efektivní úrokovou sazbou se použila tržní sazba místo efektivní úrokové
sazby zjištìné pøi akvizici portfolia (oceòování platné k 31.12.2017). Uvedené mìlo dopad na vykázání v rámci Výkazu o finanèní pozici i v rámci Výkazu o celkovém
hospodáøském výsledku.

5.2 Reklasifikace dluhových finanèních aktiv ocenìných zùstatkovou hodnotou
Spoleènost na základì SPPI testu a posouzení business modelu zaøadila k 01.01.2018 nezajištìná nakoupená portfolia do kategorie dluhových finanèních aktiv ocenìných
zùstatkovou hodnotou. Spoleènost pøecenila aktiva k 01.01.2018 tak, že vzala v úvahu oèekávanou úvìrovou ztrátu. Spoleènost pøi výpoètu postupovala podle postupu
popsaném v bodì 2. Uvedené mìlo dopad na vykázání v rámci Výkazu o finanèní pozici i v rámci Výkazu o celkovém hospodáøském výsledku.

5.3 Výpoèet opravné položky k zùstatkùm na bankovních úètech k 31.12.2017 (v CZK)

Rating banky podle
agentury Moody's
Aa3
Baa2
Celkem

Pravdìpodobnost
selhání
0,0600 %
0,1997 %
x

Expozice v pøípadì
selhání

Ztráta v pøípadì
selhání

531 327
13 853 361
x

45 %
45 %
x

36

Opravné položky k zùstatkùm na bankovních úètech dle
kreditního stupnì:
Kreditní stupeò 1
Kreditní stupeò 2
Kreditní stupeò 3
143
12 449
12 593
-

Celkem
143
12 449
12 593

5.4 Výpoèet opravných položek k pohledávkám a zálohám vùèi zákazníkùm z obchodního styku k 31.12.2017 (v CZK)
Pro výpoèet opravných položek k pohledávkám a zálohám vùèi zákazníkùm z obchodního styku byl použit zjednodušený model. Simplifikace spoèívá v tom, že pro tyto
finanèní instrumenty není analyzována významnost zmìny kreditního rizika (a tedy rozhodováno o zaøazení do jednoho z kreditních stupòù), ale opravné položky jsou
vykazovány na úrovni oèekávané ztráty za celou dobu zbytkové životnosti.

Zákazníci s interním ratingem Ba2

k 31.12.2017 v CZK

Zákazník 1

Pohledávky do splatnosti

Zákazník 2

1 731 730

Pohledávky po splatnosti do 59 dní

Zákazník 3

701 874

-838

Pohledávky po splatnosti 60–90 dní

Zákazník 4

Celkem

2 788 021

1 317 642

6 539 266

17 824

64 962

81 948

-374

33 482

33 108

Pohledávky po splatnosti 91-120 dní

-1 780

25 995

24 215

Pohledávky po splatnosti více než 121 dní

97 076

-32 655

26 371

90 791

Pohledávky celkem
Pohledávky po splatnosti celkem

k 31.12.2017 v CZK
Pohledávky do splatnosti

Sazba pro tvorbu
opravné položky

1 825 813

701 874

2 773 189

1 468 452

6 769 328

94 083

0

-14 831

150 810

230 062

Opravné položky dle zákazníku
Zákazník 1

Zákazník 2

Zákazník 3

Zákazník 4

Celkem

1%

17 317

7 019

27 880

13 176

65 393

Pohledávky po splatnosti do 59 dní

5%

0

0

891

3 248

4 139

Pohledávky po splatnosti 60–90 dní

10 %

0

0

0

3 348

3 348

Pohledávky po splatnosti 91-120 dní

15 %

0

0

0

3 899

3 899

Pohledávky po splatnosti více než 121 dní

50 %

48 538

0

0

13 185

61 723

x

65 855

7 019

28 771

36 857

138 503

Celkem

6 Poznámky k Výkazu ziskù a ztrát
6.1 Kurzový zisk/Kurzová ztráta k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017

Kurzové náklady

-448 632

-267 841

Kurzové výnosy

448 403

266 616

-229

-1 225

31.12.2018

31.12.2017

58

208

58

208

257

0

Kurzový zisk / Kurzová ztráta

6.2 Ostatní finanèní výnosy k 31.12.2018 (v tis. CZK)

Úrokové výnosy
! vùèi nespøíznìným osobám
Výnosy z prodeje portfolia

Ostatní finanèní výnosy celkem
315
208
Úrokový výnos vyplývající z nakoupených portfolií pohledávek ocenìných zùstatkovou hodnotou je
vykázaný jako Úroky a podobné pøíjmy.

6.3 Ostatní finanèní náklady k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017

Bankovní poplatky

174

137

Náklady na prodej portfolia

345

0

Ostatní finanèní náklady

174

255

Ostatní finanèní náklady celkem

693

392

6.4 Ostatní provozní náklady k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017

Odmìna auditora

286

424

Odmìna za výkon funkce

480

480

Odmìna depozitáøe

319

319

Právní služby

819

732

Notáøské služby
Úèetnictví
Daòové poradenství
Poradenské služby
Rezerva na náklady související s portfoliem
Ostatní

5

130

582

203

0

27

13 754

6 650

0

6 313

1 272

3 392

Ostatní provozní náklady celkem
17 517
18 670
Auditorem spoleènosti pro úèetní období konèící k 31.12.2018 je spoleènost ECOVIS blf s.r.o., IÈO
27608875, se sídlem Betlémské námìstí 351/6, Staré Mìsto, Praha 1, PSÈ 110 00, na základì
„Smlouva o poskytnutí auditorských služeb“ uzavøené dne 11.2.2019.
Auditorem spoleènosti pro úèetní období konèící k 31.12.2017 byla je spoleènost BDO Audit s.r.o.,
IÈO 45314381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, na základì „Smlouva o výkonu
auditorské èinnosti“ uzavøené dne 9.11.2017.

6.5 Daò k 31.12.2018 (v tis. CZK)
Spoleènost vykazuje daò splatnou a odloženou. Pøi pøepoètu odložené danì za rok 2018 byla použitá
sazba danì 19 %.

Výsledek hospodaøení po zdanìní

-4 284

31.12.2017 opravené
16 750

Náklad na daò z pøíjmù splatnou a odloženou

10 574

1 190

Výsledek hospodaøení pøed zdanìní
Daò z pøíjmù vypoètená z výsledku hospodaøení pøed zdanìním pøi
použití sazby danì ve výši 5 %
Daò z pøíjmù vypoètená z výsledku hospodaøení pøed zdanìním pøi
použití sazby danì ve výši 19 %
Vliv položek nepodléhajících zdanìní

6 290

17 941

314

705

0

0

10 260

485

10 574

1 190

31.12.2018

Celkový daòový základ

6.6 Zisk na akcii k 31.12.2018 v CZK

Základní a zøedìný zisk na akcii v CZK

31.12.2018

31.12.2017 - opravené

-0,12

0,45

Všechny kmenové akcie Spoleènosti mají stejná práva a povinnosti vèetnì práva na dividendu.
Spoleènost nemá emitované žádné konvertibilní dluhové cenné papíry, tj. nevykazuje zøedìný zisk
na akcii.
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Na základì rozhodnutí Valné hromady z 27.5.2016 bylo rozhodnuto o pokraèování odkupu akcií
v prùbìhu rokù 2016 a 2017 až do schváleného maximálního limitu 234 780 tis. CZK. Poslední
zálohová platba související s odkupem akcií byla vyplacena v dubnu 2017.
6.6.1

Výpoèet zisku na akcii (v tis. CZK)

Mìsíc/Rok
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec
Mìsíèní prùmìr
VH po zdanìní
P/E

2018
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
-4 284
-0,12

Poèet akcií
2017 opravené
42 262
42 262
42 262
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
35 625
37 284
16 750
0,45
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Odkup
2018

2017

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x

10 808
0
0
6 637
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x

7 Poznámky k Výkazu o finanèní pozici
7.1 Hotovost a zùstatek bankovních úètù k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017 - opravené

3

4

10 572

14 312

-9

-13

10 566

14 303

Hotovost
Zùstatky na bankovních úètech
Opravné položky k zùstatkùm na bankovních úètech
Hotovost a zùstatek v bance celkem

7.1.1

Výpoèet opravné položky k zùstatkùm na bankovních úètech k 31.12.2018 (v CZK)

Rating banky
podle agentury
Moody's

Pravdìpodobnost
selhání

Expozice v
pøípadì
selhání

Ztráta v
pøípadì
selhání

Opravné položky k zùstatkùm na
bankovních úètech dle kreditního
stupnì:
Kreditní
Kreditní
Kreditní
stupeò 1
stupeò 2
stupeò 3

Celkem

Aa3

0,0600 %

528 151

45 %

143

-

-

143

Baa2

0,1997 %

10 043 823

45 %

9 026

-

-

9 026

9 168

-

-

9 168

Celkem

x

x

7.2 Pohledávky a zálohy vùèi
k 31.12.2018 (v tis. CZK)

x

zákazníkùm

k 31.12.2018 (v tis. CZK)
Pohledávky vùèi zákazníkùm z obchodního styku:
Vùèi nespøíznìným osobám

z

obchodního

styku

Ve lhùtì
splatnosti

Po lhùtì
splatnosti

Celkem

2 481

102

2 583

-25

-37

-62

2 456

65

2 521

Ve lhùtì
splatnosti

Po lhùtì
splatnosti

Celkem

6 539

230

6 769

-65

-73

-138

6 474

157

6 631

Opravné položky:
Vùèi nespøíznìným osobám
Pohledávky a zálohy vùèi zákazníkùm z obchodního styku
celkem

k 31.12.2017 - opravené (v tis. CZK)
Pohledávky vùèi zákazníkùm z obchodního styku:
Vùèi nespøíznìným osobám
Opravné položky:
Vùèi nespøíznìným osobám
Pohledávky a zálohy vùèi zákazníkùm z obchodního styku
celkem

7.2.1

Výpoèet opravných položek k pohledávkám a zálohám vùèi zákazníkùm z obchodního
styku k 31.12.2018 (v tis. CZK)

Pro výpoèet opravných položek k pohledávkám a zálohám vùèi zákazníkùm z obchodního styku byl
použít zjednodušený model. Simplifikace spoèívá v tom, že pro tyto finanèní instrumenty není
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analyzována významnost zmìny kreditního rizika (a tedy rozhodováno o zaøazení do jednoho
z kreditních stupòù), ale opravné položky jsou vykazovány na úrovni oèekávané ztráty za celou dobu
zbytkové životnosti.

Zákazníci s interním ratingem Ba2 podle
agentury Moody's
Zákazník Zákazník Zákazník Zákazník
1
2
3
4
786 965 471 618
965 450
257 250

k 31.12.2018 v CZK
Pohledávky do splatnosti

Celkem
2 481 283

Pohledávky po splatnosti do 59 dní

0

0

30 032

0

30 032

Pohledávky po splatnosti 60–90 dní

0

-9

0

0

-9

Pohledávky po splatnosti 91-120 dní
Pohledávky po splatnosti více než 121
dní
Pohledávky celkem
Pohledávky po splatnosti celkem

0

0

0

0

0

71 949

0

419

0

72 369

858 915
71 949

471 609
-9

995 902
30 452

257 250
0

2 583 675
102 392

k 31.12.2018 v CZK

Pohledávky do splatnosti

Sazba
pro
tvorbu
opravné
položky
1%

Opravné položky dle zákazníkù
Zákazník
1

Zákazník Zákazník Zákazník
2
3
4

Celkem

7 870

4 716

9 654

2 573

24 813

Pohledávky po splatnosti do 59 dní

5%

0

0

1 502

0

1 502

Pohledávky po splatnosti 60–90 dní

10 %

0

0

0

0

0

Pohledávky po splatnosti 91-120 dní
Pohledávky po splatnosti více než 121
dní
Celkem

15 %

0

0

0

0

0

50 %

35 975

0

210

0

36 184

x

43 844

4 716

11 366

2 573

62 499
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Zákazník s interním ratingem Ba2 podle
agentury Moody's
Zákazník Zákazník Zákazník Zákazník
1
2
3
4
1 731 730 701 874 2 788 021 1 317 642

k 31.12.2017 v CZK
Pohledávky do splatnosti
Pohledávky po splatnosti do 59 dní
Pohledávky po splatnosti 60–90 dní

k 31.12.2017 v CZK

-838

0

17 824

64 962

81 948

-374

0

0

33 482

33 108

0

0

25 995

24 215

97 076

0

-32 655

26 371

90 791

1 825 813

701 874

94 083

0

Pohledávky po splatnosti celkem
Sazba
pro
tvorbu
opravné
položky

6 539 266

-1 780

Pohledávky po splatnosti 91-120 dní
Pohledávky po splatnosti více než 121
dní
Pohledávky celkem

Celkem

2 773
1 468 452
189
-14 831
150 810

6 769 328
230 062

Opravné položky dle zákazníku
Zákazník
1

Zákazník Zákazník
2
3

Zákazník
4

Celkem

Pohledávky do splatnosti

1%

17 317

7 019

27 880

13 176

65 393

Pohledávky po splatnosti do 59 dní

5%

0

0

891

3 248

4 139

Pohledávky po splatnosti 60–90 dní

10 %

0

0

0

3 348

3 348

Pohledávky po splatnosti 91-120 dní
Pohledávky po splatnosti více než 121
dní
Celkem

15 %

0

0

0

3 899

3 899

50 %

48 538

0

0

13 185

61 723

x

65 855

7 019

28 771

36 857

138 503

7.3 Úèty èasového rozlišení k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017

1

1

Pøíjmy pøíštích období (dobropis služeb)

17

0

Úèty èasového rozlišení aktivní celkem

18

1

31.12.2018

31.12.2017

Daòové pohledávky

511

41

Ostatní aktiva celkem

511

41

Náklady pøíštích období (náklad na umístìní sídla)

7.4 Ostatní aktiva k 31.12.2018 (v tis. CZK)

7.5 Vlastní kapitál k 31.12.2018 (v tis. CZK)
Rozpis Vlastního kapitálu viz Výkaz zmìn ve vlastním kapitálu.

43

Vlastní kapitál

56 175

31.12. 2017 opravené
103 565

Základní kapitál

35 625

35 625

Výsledky hospodaøení minulých období

24 834

51 190

Výsledek hospodaøení bìžného roku

-4 284

16 750

31. 12. 2018

Ke všem akciím se váží stejná akcionáøská práva (právo na dividendu, právo na podíl na likvidaèním
zùstatku, právo zúèastnit se valné hromady a hlasovat podle stanov spoleènosti, právo na pøednostní
úpis akcií) a povinnosti (splatit upsané akcie) a všechny mají stejnou nominální hodnotu.
Fond v prvním pololetí 2015 odkoupil svoje vlastní akcie od akcionáøù v hodnotì 76 676 tis. CZK na
základì rozhodnutí Valné hromady ze dne 29. 4. 2015. Kupní cena za akcii byla stanovena na 1 CZK,
poèet odkoupených akcií 76 676, jmenovitá hodnota jedné akcie je 1 CZK. V prùbìhu roku 2016
Fond pokraèoval ve výplatì záloh na odkup akcií na základì rozhodnutí náhradní Valné hromady ze
dne 27. 5. 2016 o pokraèování programu nabývání vlastních akcií. V roce 2016 Fond vyplatil
akcionáøùm zálohy na odkup vlastních akcií v hodnotì 140 659 tis. CZK za kupní cenu 1 CZK na akcii.
Proces odkupu vlastních akcií byl dokonèen v prùbìhu prvního ètvrtletí 2017. V lednu 2017 Fond
vyplatil akcionáøùm zálohy na odkup vlastních akcií v hodnotì 10 809 tis. a v dubnu 2017 v hodnotì
6 637 tis. Celková hodnota záloh na odkup akcií vyplacených Fondem za rok 2017 tedy èinila 17 445
tis. CZK.
Celkový objem odkoupených akcií v letech 2015, 2016 a 2017 èiní 234 780 tis. kusù akcií se
jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 CZK za celkovou úplatu 234 780 tis. CZK v souladu s rozhodnutím
Valné hromady ze dne 29. 4. 2015.
Hodnota základního kapitálu (snížená o odkoupené vlastní akcie) byla k 31.12.2016 53 070 tis. CZK.
Proces odkupu vlastních akcií byl definitivnì dokonèen snížením základního kapitálu Fondu
prostøednictvím vlastních akcií s úèinností od 21. listopadu 2017. Hodnota základního kapitálu Fondu
k 31. 12. 2017 je 35 625 tis. CZK.

7.6 Výsledky hospodaøení minulých období k 31.12.2018 (v tis. CZK)
Stav na konci minulého období
Dividendy vyplacené
Zálohy na dividendy
Výsledky hospodaøení za pøedcházející rok
Oprava výsledku hospodaøení za pøedcházející rok
Stav na konci bìžného období
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31.12.2018

31.12.2017

51 190

76 123

-43 106

-7 125

0

-30 637

12 908

12 829

3 842

0

24 834

51 190

7.7 Odložený daòový závazek k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017

72 102

79 030

72 102

79 030

19

5

3 952
9 748

4 663
-711

13 699

3 951

Pøechodné rozdíly mezi úèetní hodnotou majetku a
daòovou základnou:
Odeèitatelné
Zdanitelné
Pøechodné rozdíly mezi úèetní hodnotou závazkù a
daòovou základnou:
Odeèitatelné
Zdanitelné
Možnost umoøovat daòovou ztrátu v budoucnosti
Možnost pøevést nevyužité daòové odpoèty
Sazba danì z pøíjmu v %
Odložená daòová pohledávka:
Zaúètována jako snížení nákladù
Zaúètována do vlastního kapitálu
Odložený daòový závazek:
Zaúètován jako zvýšení nákladù v pøedchozích obdobích
Zaúètován jako zvýšení nákladù
Zaúètován do vlastního kapitálu
Zaúètován jako snížení nákladù
Odložený daòový závazek celkem

Spoleènost v roce 2017 splnila definici základního investièního fondu a použila pøi pøepoètu odložené
danì sazbu danì 5 %. Pøi pøepoètu odložené danì za rok 2018 byla použitá sazba danì 19 %.

7.8 Závazky z obchodního styku k 31.12.2018 (v tis. CZK)
Závazky z obchodního styku za úèetní období konèící k 31.12.2018 v tis. CZK:
Ve lhùtì splatnosti
Vùèi nespøíznìným osobám
Celkem

Po lhùtì splatnosti

13 413
13 413

2 580
2 580

Celkem
15 993
15 993

Závazky z obchodního styku za úèetní období konèící k 31.12.2017 v tis. CZK:
Ve lhùtì splatnosti
Vùèi nespøíznìným osobám
Celkem

Po lhùtì splatnosti

9 216
9 216

7
7

Celkem
9 223
9 223

7.9 Daòové závazky splatné k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017

0

1 681

Z titulu danì z pøidané hodnoty

37

47

Daòové závazky celkem

37

1 728

Z titulu neuhrazené danì z pøíjmu
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7.10 Úèty èasového rozlišení k 31.12.2018 (v tis. CZK)
31.12.2018

31.12.2017

Dohadné úèty pasivní:

229

229

Odmìna auditora

229

229

0

0

Ostatní
Výdaje pøíštích období:

1 037

532

Výkon funkce

240

240

Náklady na vymáhání pohledávek

123

292

Úèetnictví

377

0

Právní služby

298

0

1 267

761

31.12.2018

31.12.2017

Rezerva na náklady související s portfoliem

6 313

6 313

Rezervy celkem

6 313

6 313

Úèty èasového rozlišení – závazky celkem

7.11 Rezervy k 31.12.2018 (v tis. CZK)

Fond uzavøel Funded Risk Participation Agreement dne 2.4.2014, na základì které vystupoval jako
participant se 4 % -ním podílem na portfoliu. Uvedená smlouva Fond zavazovala v pøípadì problémù
dlužníka s úhradou jeho závazkù podílet se na úhradì tìchto dluhù pomìrnì svým podílem (4 %).
V únoru 2018 byl Fond informován o tom, že dlužník eviduje závazky, které jsou splatné,
a nedisponuje dostateènými volnými finanèními prostøedky na jejich úhradu. Fond vytvoøil z tohoto
titulu rezervu na úhradu uvedených závazkù v èástce 6 313 tis. CZK.
Fond uskuteènil prodej portfolia v øíjnu 2018. Rezerva bude rozpuštìna po rozhodnutí managementu
o zániku rizika, že v pøípadì problémù dlužníka s úhradou jeho závazkù se Fond nebude muset
pomìrnì podílet se na úhradì tìchto dluhù.

46

8 Informace o pøíjmech a výhodách èlenù statutárních orgánù,
dozorèích orgánù a jiných orgánù spoleènosti
Spoleènost vyplatila statutárnímu orgánu odmìnu za výkon funkce v hodnotì 240 000 CZK
z celkových 480 000 CZK. Detailní popis transakcí se spøíznìnými osobami je v kapitole èíslo 9.
Spoleènost nevyplácela žádné další odmìny èlenùm statutárních orgánù, dozorèích orgánù a jiných
orgánù spoleènosti a ani neposkytovala žádné výhody tìmto èlenùm.
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9 Informace o ekonomických vztazích úèetní jednotky a
spøíznìných osobách
Spøíznìné osoby za úèetní období konèící 31.12.2018:
Transakce se spøíznìnými osobami za úèetní období konèící 31.12.2018 v CZK:

Transakce se spøíznìnými os. celkem

Bìžné úèetní
období
496 648

Odmìna za výkon funkce

Spøíznìná osoba

480 000

QI investièní spoleènost, a.s.

Pøefakturace pøímých nákladù

2 370

QI investièní spoleènost, a.s.

Distribuce výnosu akcionáøùm

14 278

Conseq Investment Management, a.s.

Výše uvedené odmìny odpovídají bìžným tržním podmínkám.
SKUPINA
Název subjektu: QI investièní spoleènost, a.s.
Identifikaèní èíslo: 27911497
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Název subjektu: Conseq Investment Management, a.s.
Identifikaèní èíslo: 26442671
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Název subjektu: Conseq Funds investièní spoleènost, a.s.
Identifikaèní èíslo: 24837202
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Název subjektu: Conseq penzijní spoleènost, a.s.
Identifikaèní èíslo: 27916430
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Název subjektu: Conseq Finance, a.s.
Identifikaèní èíslo: 61498246
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005

QI investièní spoleènost, a.s.
Název subjektu: 4Fund, uzavøený investièní fond, a.s.
Identifikaèní èíslo: 24229873
Sídlo: Praha 1 - Nové Mìsto, Spálená 108/51, PSÈ 11000
Název subjektu: Šestý uzavøený investièní fond, a.s.
Identifikaèní èíslo: 24213276
Sídlo: Praha 4, Holušická 2221/3, PSÈ 14800
Název subjektu: ÈCE (B), investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s.
Identifikaèní èíslo: 03827089
Sídlo: Jungmannova 22/9, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: InzertMax s. r. o., "v likvidaci"
Identifikaèní èíslo: 28894880
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2525/21b, PSÈ 12000
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Název subjektu: BYTOMA s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 24218081
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Slavíkova 1568/23, PSÈ 12000
Název subjektu: LOAN MANAGEMENT investièní fond, a.s.
Identifikaèní èíslo: 04939361
Sídlo: Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Bohemian Empire, investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s.
Identifikaèní èíslo: 05494745
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: STARTEEPO Invest, investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s.
Identifikaèní èíslo: 06587194
Sídlo: Ostrovní 126/30, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1

Dceøiné spoleènosti Fondù (Šestý UIF)
Název subjektu: 6UIF Invest, s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 03980243
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Rompelia one a.s.
Identifikaèní èíslo: 04872886
Sídlo: Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Název subjektu: Smuraton one s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 05620392
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Raetrix one a.s.
Identifikaèní èíslo: 06572057
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: ŠUIF Invest ONE, s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 06624464
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: 6UIF Invest TWO, s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 07366451
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: 6UIF Invest THREE, s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 07366094
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Conseq Funds investièní spoleènost, a.s.
Název subjektu: Auto Real Estate Tábor s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 24730262
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Název subjektu: Spoleèenství vlastníkù Mariánská 1000
Identifikaèní èíslo: 03160351
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Sídlo: Mariánská 1000/12, Kamýk, 142 00 Praha 4
Název subjektu: Retail Property Portfolio s. r. o.
Identifikaèní èíslo: 27351912
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Rutland Pardubice a.s.
Identifikaèní èíslo: 28173643
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Spoleèenství vlastníkù domu PYRAMIDA, tøída Míru 92, Pardubice
Identifikaèní èíslo: 27554767
Sídlo: tøída Míru 92, Zelené Pøedmìstí, 530 02 Pardubice
Název subjektu: Karlovarská park s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 04468341
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Auto Real Estate ÈB s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 05193222
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Broker Consulting SICAV, a.s.
Identifikaèní èíslo: 07188935
Sídlo: Bucharova 1423/6, Stodùlky, 158 00 Praha 5
Název subjektu: Unièov park II s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 05690463
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Calispela s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 06196705
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: SOLAZO s.r.o
Identifikaèní èíslo: 28902190
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Název subjektu: CNE Projekt FVE beta s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 29095549
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Název subjektu: NOKERA Invest s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 29142261
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: OCERO Invest s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 03352633
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Jan Vedral
Název subjektu: Garanèní fond obchodníkù s cennými papíry
Identifikaèní èíslo: 26715287
Sídlo: Praha 1, Politických vìzòù èp. 912 ev. è. 10, PSÈ 11000
Lukáš Vácha
Název subjektu: Spoleèenství vlastníkù jednotek domu Lihovarská 1270/11 v Praze 9

50

Identifikaèní èíslo: 26460378
Sídlo: Praha 9, Lihovarská 1270/11, PSÈ 19000
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Spøíznìné osoby za úèetní období konèící 31.12.2017:
Transakce se spøíznìnými osobami za úèetní období konèící 31.12.2017 v CZK:

Transakce se spøíznìnými os. celkem

Bìžné úèetní
období
521 897

Odmìna za výkon funkce

Spøíznìná osoba

480 000

QI investièní spoleènost, a.s.

Pøefakturace pøímých nákladù

13 341

QI investièní spoleènost, a.s.

Odmìna za svìøení výplaty výnosu z CP

28 556

Conseq Investment Management, a.s.

Výše uvedené odmìny odpovídají bìžným tržním podmínkám.
SKUPINA
Název subjektu: QI investièní spoleènost, a.s.
Identifikaèní èíslo: 27911497
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Název subjektu: Conseq Investment Management, a.s.
Identifikaèní èíslo: 26442671
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Název subjektu: Conseq Funds investièní spoleènost, a.s.
Identifikaèní èíslo: 24837202
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Název subjektu: Conseq penzijní spoleènost, a.s.
Identifikaèní èíslo: 27916430
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
QI investièní spoleènost, a.s.
Název subjektu: IFIS investièní fond, a.s.
Identifikaèní èíslo: 24316717
Sídlo: Vodièkova 791/41, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: APS FUND BETA uzavøený investièní fond, a.s.
Identifikaèní èíslo: 01788655
Sídlo: Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: 4Fund, uzavøený investièní fond, a.s.
Identifikaèní èíslo: 24229873
Sídlo: Praha 1 - Nové Mìsto, Spálená 108/51, PSÈ 11000
Název subjektu: Šestý uzavøený investièní fond, a.s.
Identifikaèní èíslo: 24213276
Sídlo: Praha 4, Holušická 2221/3, PSÈ 14800
Název subjektu: ÈCE (B), investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s.
Identifikaèní èíslo: 03827089
Sídlo: Jungmannova 22/9, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: NOKERA Invest s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 29142261
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: InzertMax s. r. o., "v likvidaci"
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Identifikaèní èíslo: 28894880
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2525/21b, PSÈ 12000
Název subjektu: SOLAZO s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 28902190
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Název subjektu: OCERO Invest s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 03352633
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Název subjektu: CNE Projekt FVE beta s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 29095549
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Název subjektu: BYTOMA s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 24218081
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Slavíkova 1568/23, PSÈ 12000
Název subjektu: LOAN MANAGEMENT investièní fond, a.s.
Identifikaèní èíslo: 04939361
Sídlo: Celetná 988/38, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Bohemian Empire, investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s.
Identifikaèní èíslo: 05494745
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: STARTEEPO Invest, investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s.
Identifikaèní èíslo: 06587194
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1

Dceøiné spoleènosti Fondù (Šestý UIF)
Název subjektu: MYJE.TO GROUP a.s.
Identifikaèní èíslo: 03130851
Sídlo: Antala Staška 1859/34, Krè, 140 00 Praha 4
Název subjektu: 6UIF Invest, s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 03980243
Sídlo: Antala Staška 1859/34, Krè, 140 00 Praha 4
Název subjektu: Tomitrela s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 04995821
Sídlo: Antala Staška 1859/34, Krè, 140 00 Praha 4
Název subjektu: Rompelia one a.s.
Identifikaèní èíslo: 04872886
Sídlo: Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Název subjektu: Smuraton one s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 05620392
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Zaclypso s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 01807901
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Raetrix one a.s.
Identifikaèní èíslo: 06572057
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Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: ŠUIF Invest ONE, s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 06624464
Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1
Conseq Funds investièní spoleènost, a.s.
Název subjektu: Auto Real Estate Tábor s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 24730262
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11000
Název subjektu: Spoleèenství vlastníkù Mariánská 1000
Identifikaèní èíslo: 03160351
Sídlo: Mariánská 1000/12, Kamýk, 142 00 Praha 4
Název subjektu: Retail Property Portfolio s. r. o.
Identifikaèní èíslo: 27351912
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Rutland Pardubice a.s.
Identifikaèní èíslo: 28173643
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Spoleèenství vlastníkù domu PYRAMIDA, tøída Míru 92, Pardubice
Identifikaèní èíslo: 27554767
Sídlo: tøída Míru 92, Zelené Pøedmìstí, 530 02 Pardubice
Název subjektu: Karlovarská park s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 04468341
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Název subjektu: Auto Real Estate ÈB s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 05193222
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Jan Vedral
Název subjektu: Conseq Finance, a.s.
Identifikaèní èíslo: 61498246
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 11005
Název subjektu: GASTRO ŽOFÍN SLOVANSKÝ OSTROV s.r.o.
Identifikaèní èíslo: 26154641
Sídlo: Praha 1 - Nové Mìsto, Slovanský ostrov 226, PSÈ 11000
Název subjektu: Garanèní fond obchodníkù s cennými papíry
Identifikaèní èíslo: 26715287
Sídlo: Praha 1, Politických vìzòù èp. 912 ev. è. 10, PSÈ 11000
Název subjektu: Retail Property Portfolio s. r. o.
Identifikaèní èíslo: 27351912
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1
Lukáš Vácha
Název subjektu: Spoleèenství vlastníkù jednotek domu Lihovarská 1270/11 v Praze 9
Identifikaèní èíslo: 26460378
Sídlo: Praha 9, Lihovarská 1270/11, PSÈ 19000

54

10 Údaje o soudních nebo rozhodèích sporech, jejichž úèastníkem byl nebo je fond, jestliže hodnota
pøedmìtu sporu pøevyšuje 5 % hodnoty majetku investièního fondu v rozhodném období
Zmínìné soudní spory jsou vedeny v souvislosti s hlavní èinností fondu, tedy s vymáháním nakoupených portfolií pohledávek.

Spis èíslo

Soud

Etapa soudního
sporu

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

Mìna

CZK

soud první
instance

10.01.2019

8 746 821

EUR

225 011 970

Bistrita Nasaud Bistrita
County Court
Nasaud

APS FUND ALPHA

SC. TOPAZ
GROUP
PRODEXIM SRL

Konkurz

soud první
instance

23.01.2019

2 433 819

EUR

62 609 994

Maramures
County Court

Maramures

APS FUND ALPHA

GOTECH SRL

Konkurz

soud první
instance

09.04.2019

1 893 085

EUR

48 699 612

Alba

APS FUND ALPHA

DATOS SRL

Konkurz

12.02.2019

1 873 573

EUR

48 197 665

Tulcea

APS FUND ALPHA

15.02.2019

6 693 223

RON

36 919 817

Alba

APS FUND ALPHA

12.02.2019

1 391 376

EUR

35 793 148

Valcea

APS FUND ALPHA

30.01.2019

798 535

EUR

20 542 313

810/100/2010

3772/90/2007

Pøedmìt sporu

Konkurz

2309/112/2009

4138/107/2009

Obžalovaný

Euromobille

Constanta
County Court

1641/88/2010

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana
APS FUND ALPHA

4/30/2010

5693/107/2010

Kraj

Alba county
Court
Tulcea County
Court
Alba county
Court
Valcea County
Court

Constanta

EMVETRANS
(garant Mirex)
SC ULPIA
TRAIANA SRL
Prodis
Distributie

Konkurz
Konkurz
Konkurz

soud první
instance
soud první
instance
soud první
instance
soud první
instance

5365/111/2009

Bihor County
Court

Bihor

APS FUND ALPHA

SC MINERAL
STAR IMPEX SRL

Konkurz

soud první
instance

14.02.2019

727 712

EUR

18 720 391

6465/118/2010

Constanta
County Court

Constanta

APS FUND ALPHA

PERCELI KFZ SRL

Konkurz

soud první
instance

26.02.2019

656 126

EUR

16 878 841

Bistrita
Nasaud

APS FUND ALPHA

SC CONCID SA

Konkurz

05.04.2019

652 858

EUR

16 794 772

Bucuresti

APS FUND ALPHA

SC EURO SCRAP
GROUP SRL

Konkurz

07.03.2019

614 169

EUR

15 799 498

Valcea

APS FUND ALPHA

SC SAVCO SRL

Konkurz

20.02.2019

2 710 320

RON

14 950 127

2120/112/2009
37631/3/2006
408/90/2012

Bistrita Nasaud
County Court
Bucuresti
County Court
Valcea County
Court

soud první
instance
soud první
instance
soud první
instance

Spis èíslo

Soud

Kraj

Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Obžalovaný

Pøedmìt sporu

Etapa soudního
sporu

Další slyšení

Aktuální
nominální
hodnota

Mìna

CZK

22256/3/2017*

High Court of
Cassation and
justice of
Romania

Bucuresti

Iris Company S.A.

APS FUND
ALPHA/CRM

Anulace
smlouvy

vyšší odvolací
soud

15.02.2019

2 395 223

RON

13 212 050

7529/83/2010

Satu Mare
County Court

Satu Mare

APS FUND ALPHA

S.C. DELTA
IMPEX S.R.L.

Konkurz

soud první
instance

07.02.2019

451 677

EUR

11 619 391

2943/107/2010

Alba county
Court

Alba

APS FUND ALPHA

SC ULPIA
TRAIANA
LEASING IFN SA

Konkurz

soud první
instance

25.02.2019

414 669

EUR

10 667 360

APS FUND ALPHA

SC ETALON SRL

Konkurz

22.02.2019

391 131

EUR

10 061 845

APS FUND ALPHA

AGRO
COMPANY SRL

Konkurz

31.01.2019

385 887

EUR

9 926 943

1925/112/2009
9050/97/2008

Bistrita Nasaud Bistrita
County Court
Nasaud
Hunedoara
Hunedoara
County Court

soud první
instance
soud první
instance

3594/189/2012

Barlad Law
court

Vaslui

Iris Company S.A.

APS FUND
ALPHA

Námitka v!"i
exekuci

soud první
instance

p#erušeno

379 979

EUR

9 774 960

2812/189/2012

Barlad Law
court

Vaslui

Iris Company S.A.

APS FUND
ALPHA

soud první
instance

p#erušeno

379 979

EUR

9 774 960

764/3/2017

Bucuresti
County Court

Bucuresti

Iris Company S.A.

APS FUND
ALPHA/CRM

soud první
instance

p#erušeno

379 979

EUR

9 774 960

764/3/2017

Bucuresti
County Court

Bucuresti

Iris Company S.A.

APS FUND
ALPHA/CRM

Námitka v!"i
exekuci
Námitka v!"i
seznamu
v$#itel!
Námitka v!"i
seznamu
v$#itel!

soud první
instance

p#erušeno

379 979

EUR

9 774 960

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Iris Company
S.A.

Konkurz

soud první
instance

18.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Iris Company
S.A.

Konkurz

odvolání

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

Bucuresti

APS FUND ALPHA

Iris Company
S.A.

Konkurz

soud první
instance

07.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

Bucuresti

IOVITA MARICICA

CASA DE
INSOLVEN%&
GMC SPRL

Námitka v!"i
rozhodnutí
v$#itel!

odvolání

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

Bucuresti
County Court
Bucharest
25854/3/2012/a19 Court of
Appeal
Bucuresti
20938/3/2018
County Court
25854/3/2012

14904/3/2018

Bucharest
Court of
Appeal
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Žalobce/Navrhovatel/
Žalující strana

Etapa soudního
sporu

CASA DE
INSOLVEN%&
GMC SPRL

Námitka v!"i
rozhodnutí
v$#itel!

odvolání

29.01.2019

379 979

EUR

9 774 960

APS FUND ALPHA

AMA SRL

Konkurz

soud první
instance

20.02.2019

379 881

EUR

9 772 439

Iasi

APS FUND ALPHA

AMA SRL

Konkurz

23.01.2019

379 881

EUR

9 772 439

Alba

APS FUND ALPHA

Crimbo Prod
Carn

Konkurz

06.02.2019

367 716

EUR

9 459 494

Timis

APS FUND ALPHA

Sevander Grup

Konkurz

17.01.2019

350 223

EUR

9 009 487

Soud

Kraj

15097/3/2018

Bucharest
Court of
Appeal

Bucuresti

ILIE COCONEL LIVIU

6253/99/2012/a1

Iasi Country
Court

Iasi

6253/99/2012
862/107/2014
10175/30/2013

Iasi Country
Court
Alba county
Court
Timis County
Court

Aktuální
nominální
hodnota

Pøedmìt sporu

Spis èíslo

Obžalovaný

soud první
instance
soud první
instance
soud první
instance

Další slyšení

Mìna

CZK

5364/111/2009

Bihor County
Court

Bihor

APS FUND ALPHA

SC FILMAR
IMPEX SRL

Konkurz

soud první
instance

12.02.2019

334 501

EUR

8 605 038

42125/3/2010

Bucuresti
County Court

Bucuresti

APS FUND ALPHA

TASTY
COMPANY SRL

Konkurz

soud první
instance

22.02.2019

256 734

EUR

6 604 482

43844/3/2006

Bucuresti
County Court

Bucuresti

APS FUND ALPHA

KDOU IMPEX
SRL

Konkurz

soud první
instance

03.06.2019

195 009

EUR

5 016 607

Iasi

APS FUND ALPHA

ROMCON
INVEST SRL

Konkurz

17.04.2019

189 125

EUR

4 865 241

Gorj

APS FUND ALPHA

SC BIAROXY SRL

Konkurz

11.03.2019

186 799

EUR

4 805 404

8643/99/2012
14412/95/2008

Iasi Country
Court
Gorj County
Court

57

soud první
instance
soud první
instance

11 Informace o skuteènostech, které nastaly po dni, ke kterému se
sestavuje úèetní závìrka, do dne sestavení úèetní závìrky
Po datu, ke kterému se sestavuje úèetní závìrka nenastaly žádné významné skuteènosti.

