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Proúčelyvýroční zprávymají nBeuvedenépojmynásledujíc?význam:
AMISTAinvestičníspolečnost,a.s.,IČO:27437558,sesídlem Pobřežní 620/3,Praha8,PSČ186
00

Českánárodní banka
Poslednf den Účetního období

Czech Inwstment FundSICAV, a.s., 100:02789027, se sídlem Počernická 272/96, Malešice,
108 00 Praha 10, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Praze, oddH 19621, vložka B

období od 1. 1. 2018do 30. 6. 2018

Proúčelyvýroční zprávymají n5euvedenéprávní předpisy následující význam:
DohodameziČeskourepublikoua Spojenýmistátyamerickýmio zlepšenídodržování
daňovýchpredpisův mezinárodním měřítku a s ohledemnaprávnípředpisySpojenýchstátů
americkýcho informadcha jejichoznamováníobecněznámáJakoForeignAccountTax
ComplianceAct, vyhlášenápod č. 72/2014Sb.m.s.

zákonč. 93/2009Sb.,o auditorech a o změněněkterých zákonů(zákon o auditorech), ve
znění pozdějších pfedpisů

nich přijmu

zákonč.586/1992Sb.,o daních z přQmů,vezněnípozdějších předpisů
zákonč.563/1991Sb.,o účetnictví, veznění pozdějšldipředpisů
zákonč.240/2013 Sb..o investl&iích společnostech a investtčntch fondech,ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změnědalších
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů

zákonč. 90/2012Sb.,o obchodních společnostecha družstvech(zákono obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů

zákonč.25?/2004Sb.,o podnikánínakapitálovémtrhu,vezněnípozdějšíchpředpisů
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Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva,při vynaložení veškerépřiměřené péče,podle našehonejlepšího vědomí, podávávěrnýa poctivýobraz
o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodařeni Fondu a jeho skupiny za Účetní období a o vyhlídkách
budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondu jako emitenta akcií

představujících podíl na Fondu přijatých k obchodováni na evropském regulovaném trhu, který má sídlo na územf České
republiky.
V Praze dne 15. 3. 2019

Czech l ive mentťiujd^CAV, a.s.
AMISTAinvesti ní s olečnost, a.s., statutární ředitel
tng. PetrJ no šek, pověřený zmocněnec

V Prazedne 15. 3. 2019

Czech Investment FundSICAV,a.s.
AMISTA investiční společnost, a. s., statutární ř
Ing. Michal Vlach, pověřený zmocněnec
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Českánárodní banka
Poslední den Úfethhoobdobí
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zákonč.93/2009Sb.,o auditorecha o Hněněněkterýdizákonů(zákon o
znění pozdě^ích pfedpi?Ď

laních z přijmu

lákonc.586/19%Sb.,o danfchz příjřníi, veingnfpozdě^íchpfedpisů

icetiiictví

zákonc.563/1991Sb.,o účetnictví, vezněnfpozdčjšfchpřédpisft
zákonč. 240/26tí5b"oinvestl6iích sporéfinostecha Jnvestienfchfondech,vezněníoozdSKfd
předpisů

zákonč.164/2013Sb.,o mezinárodníspótupradpfisprávědanía o změftědaíších
souvisejtcfchzákonů,veznSnfpozdějšíchpředpisů

zákonč.90/2012Sb.,o obchodních společnostech a ctružstvsch(zákono obchodnfeh
korporacích), ve znění pozdějších předpisů

zákonč.256/2004Sb.,o podriifcánínakápftďovémtriiu,vezněnípozdějšíchpředpis&

^

\

.^

^

J

^

1^
'*>

.

^k'''

.

^t

^

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče,podie našeho nejlepšího vědomí, podávávěrnýa poctivý obraz

o finanční situaci,podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondua jehoskupinyzaÚčetníobdobí a o vyhlídkách
budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondu jako emitenta akcií

představujících podíl na Fondu přijatých k obchodování naevropském regulovaném trhu, který másídlo naúzemí České
republiky.
V Prazedne 15. 3. 2019

dechl e ment rund 31CAV,a,s,
AMISTA investi i s olečnost, a. s., statutární ředitel

Ing. PetrJ no šek,pověřenýzmocněnec

V Praze dne 15. 3. 2019

Gech Investment FundSICAV,a.s.

AMISTAinvestiční společnost, a.s" statutární ředitel

tng. MichalVlach,pověřenýzmocněnec
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Informace pro akcionáře
podle § 118odst. 4 písm. b) až k) a odst. 5 písm. a) až k)ZPKT

l. ORGÁNYFONDUA SKUPINY .JEJICHSLOŽENÍA POSTUPYJEJICHROZHODOVÁNf
1.1. VALNÁHROMADA FONDUJAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Valná hromada je nejvyšším orgánem Fondu. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo účastnit se valné

hromady. Každýinvestor, kterývlastní investiční akde,mátéžprávoúčastnitsevalnéhromady. Každýakcionář, kterývlastní
zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastni investiční akcie, má právo obdržet vysvětleni týkajíd se Fondu, jím
ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu vytvořeného Fondem, jehož investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
uplatňovatnávrhya protinávrhy.

Se zakladatelskými akciemije spojeno hlasovací právovždy, nestanoví-li zákonjinak. S investičními akciemi hlasovací právo
spojeno není, nestanoví-li zákonjinak. Je-lis akcii Fondu spojeno hlasovací právo, náleží každéakciijeden hlas.
Rozhodovánívatnéhromadyupravuje článek26 stanov Fondu:

Valnáhromadaje schopnáseusnášet, pokudjsou přítomní vlastníci nejméně50% akcií, s nimižje spojeno hlasovací právo.
Při posuzovánischopnostivalnéhromadyseusnášetsenepřihlíží k akciím, s nimižnení spojeno hlasovací právo, nebopokud
nelze hlasovací právopodlezákonanebostanovvykonávat;to neplatí, nabydou-lityto dočasněhlasovacího práva.Není-li
valnáhromadaschopnáusnášetse,svolástatutární orgánnáhradnívalnouhromadu,a to tak,abysekonalaodpatnáctido
šestitýdnůodedne, nakter/ bylasvolána původní valnáhromada. Náhradní valná hromadaje schopnáusnášetsebezohledu
na počet přítomných akcionářů.

Záležitosti,které nebylyzařazeny do navrhovanéhopořadu jednání, lze rozhodnoutjen se souhlasem všechvlastníků akcií
vydanýchFondem,s nimižjev případě projednání takovézáležitostispojenohlasovací právo.

PokudstanovyFondunebozákonnevyžadujivětšinujinou,rozhodujevalnáhromadavětšinouhlasůvlastníků akaivydaných
Fondem, s nimižje spojeno hlasovací právo.
Působnost valné hmmady upravuje článek 23 stanov Fondu:

Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to ZISIF,náleží dle stanov Fondu vše, co dojejí působnosti vkládázávazný pravnf
předpis, včetně:

a) rozhodovánio změněstanov,nejde-lio změnuv důsledkuzvýšení zapisovanéhozákladního kapitálusprávní radou
podleúst.§ 511ZOKneboo změnu,ke kterédošlona základějinýchprávních skutečností,
b) volba a odvolání statutárního ředitele,

c) volba a odvolání členůsprávní radya jinýchorgánůurčenýchstanovami,
d) schválení smlouvy o výkonu ftinkce statutárního ředitele,

e) schválení smluvo výkonufunkcečlenůsprávní radya jinýchorgánůurčenýchstanovami,
f) rozhodnutí o zrušení Fondu,resp. Fondemvytvořeného podfondus likvidací,
g)

rozhodnutí

o

jmenování likvidátora,

resp.

o

podání

žádosti

o

jmenování likvidátora

ČNB,

likvidátora ČNB,
h)

rozhodnutí o přeměně Fondu,

teofeidlfe-zékona
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i) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimozapisovaný základní kajíil fo^^ň^cwna^
kteří vlastnizakladatelskéakcie,a o jehovráceni,
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j)

rozhodování o určeniauditora pro účetní závěrkua konsolidovanou účetní závěrku,

k) rozhodovánio vyčlenění majetku a dluhůz investiční činnosti společnosti dojednohočivíce podfondů.

1. 2.

STATUTÁRNÍŘEDITEL FONDU

JAKO MATEŘSKÉSPOLEČrkJOSTI

(od 1. 1. 2018)

AMISTAinvestiční společnost, a. s.

Statutární ředitel

IČO27437 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
Zastoupeni právnické osoby

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

(od 27. 3. 2018)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

(od 1. 1, 2018)
(od 27. 3. 2018)

Ing. MichalVlach,pověřený zmocněnec

Fond má individuální statutami orgán, jimž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond, a je
obhospodařován prostřednictvím tétoosoby.

Statutární ředitel je statutárním orgánemFondu,kterémupřísluší obchodní vedení Fondua kterýzastupujeFondnavenek.
Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho podfondů, jsou-li

zřízeny. Statutární ředitel mj. takésvolávávalnou hromadu Fondua schvaluje změnystatutu Fondua jeho podfondů,jsou-li
zřízeny. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu,
V působnosti statutárního ředitele je dle stanov ftindu:

a)

řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,

b)
c)

provádět usneseni přijatá valnou hromadou,
zabezpečovat řádné vedeni účetnictví Fondu,

d)

předkládat valnéhromaděke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní
účetní závěrkuspolečnostia návrhna rozděleniziskuneboúhradyztrát,

e)

f)

svolávatvalnou hromadu,

vyhotovovatnejménějednouzarok provalnouhromaduzprávuo podnikatelskéčinnostiFondua stavu
jeho majetku,

g)
h)

vyhotovovat další zprávyemitenta cenných papírů přijatých k obchodováni na evropském regulovaném
trhua zajišťovatplnění dalších povinností, stanovenýchobecnězávaznýmiprávními předpisy,zejm.ZPKT,
měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZtSIF,jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní

i)

úpravy, opravu písemných nebotiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,
schvalovat změnystatutu Fondu a jeho podfondů.

Statutární ředitel určuje základní zaměřeni obchodního vedeni Fondu.

Statutární ředitel disponuje oprávněním k výkonu své činnosti v podobě rozhodnuti ČNBo povoleni k výkonu činnosti

investiční společnosti. Pověřenýzmocněnecstatutárního ředitele disponujepředchozím souhlasem ČNBk výkonusvéfunkce.
Statutární ředitel nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.

Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se

obhospodařování investičních fondů udělovány ze strany akcionářů Fondu jakékoliv pokyny týkajía se obhospodařování
Fondu, není statutární orgánoprávněnpožádatnejvyšší orgán Fonduv souladu s úst. § 51 odst. 2 ZOKo udělenipokynu
týkajícího se obchodního vedení. Statutární orgán však může požádat o sděleni nezávazného stanoviska či doporučení
týkajícího seobchodního vedení další (poradní) orgány Fondu čijinésubjekty, a to za podmínek určených sta
du či
t^ ^
vnitřními předpisy Fondu.
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1.3. SPRÁVNÍRADAFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI
Předseda správní rady:

Martin David
narozen: 21. 5. 1968

(od 18. 3. 2014)

vzdělání: středoškolské

Člensprávní rady

Martin Benda
narozen: 8. 9. 1971

(od 18. 3. 2014)

vzděláni:středoškolské

Člensprávní rady:

Ing. HynekŽirovnický

(od 8. 7. 2014)

narozen:8. 6. 19G6

vzděláni: vysokoškolské

Správní radadohlíží na řádný výkončinnosti Fondu,jakoži provádí dalšfannosti stanovenéobecnězávaznýmiprávními
předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc tykající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné
hromadyneboledažejizákonnebostanovyv souladusezákonemsvěřují dopůsobnostistatutárního řediteleďjinéhoorgánu
Fondu.

Správní rada dále dle stanov Fondu:

a)

přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímni účetní závěrku a návrh pa
rozdělení ziskunebona úhraduztrátya předkládávalnéhromaděsvévyjádření;

b)

předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrkya konsolidované účetnizávěrky,
přip. k přezkoumání dalších zprávvypracovávanýchemitentem cenných papírů přijatých k obchodovánina

c)

evropském regulovaném trhu, o nichžto stanoví obecně závazný právní předpis;
schvaluje statut Fondem nově vytvořeného podfondu;

d)

navrhuje změny statutu Fondu.

Správní radase skládázetíí členů,volenýchvalnou hromadou.

Správní radajeschopnáusnášetse,je-li nazasedání přítomna nadpoloviční většinajejichčlenů.K přijetí usnesení jezapotřebí,
abypro něhlasovala nadpoloviční většinačlenůsprávní rady. Každýelen správní radymájeden hlas.V případě rovnosti hlasů
je rozhodující hlaspředsedy správní rady.

Řádnázasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením programu jednání, a to zpravidla šestkrát ia rok.
V případě, žesprávní radanení svolánapodobudelší než2 měsíce, můžeo její svolánipožádatpředsedu kterýkolijejí člen, a
to s pořadem jednání, kterýurčí. Předseda správní radysvolásprávní radu takétehdy, požádá-lio to statutární orgán,a to s
pořadem jednání, kterýstatutární orgánurčil;neučiní-li takbezzbytečnéhoodkladupodoručenížádosti,můžeji svolatsám
statutární orgán.

1.4. VÝBORPROAUDITFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI
Předseda výboru pro audit:
Ing.Vít Vařeka

(od 1. 1. 2018)

narozen: 14. 1. 1963

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg Statě Universit v USA. Od roku 1994 působil na pozici vedoucí
finanční analytik a zástupce ředitele u licencovaného obchodníka s cennými papíry AKRO Capital, a.s. Od r u>2006 do

současnosti působí ve společnostiAMISTAIS,a to postupněna pozicích výkonnýředitel, předseda př

dozorčí rady.

Denvýbouproaudit:

tSCS/ei^á.i^ten

^

ing.MichalBečvář
narozen:17. 1. 1980
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VystudovalTechnickoufakultunaČZÚv Praze.Odroku2007pracujevespolečnostiAMISTAIS,kdepostupnězastávápozice
sales manažer, manažer oddělení pro licenční záležitosti, pracovník oddělení cenných papírů a account manažer. Dnvetaké
působilve společnosti Raiffeisenbank,a. s.

Clenvýboruproaudit:

Ing.PetrJanoušek

(od 1. 1.2018)

narozen:22. 2. 1973

Vystudoval Vysokéučení technickév Brně.V rámciAMISTAISsevěnujekomplexnímu finančnímu nzenispolečnosti. Předtím
působil na vedoucich pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních systémů,

Fond,jakosubjektveřejnéhozájmuvesmysluúst.§ la pism.a)vespojení s úst.§ 19aodst.l Zákonao účetnictví zřídil kedni
l. 3. 2016výbor pro audit. Výbor pro auditzejménasleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízeni rizik, účinnostvnitřního
auditu a jeho funkční nezávislost, sleduje postup sestavování účetní závěrky Fondu a předkládá řídicímu nebo kontrolnímu
orgánu Fondu doporučeni k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví. Dále doporučuje auditora
kontrolnímu orgánus tím, žetoto doporučení řádně odůvodní.

Výborpro auditseskládáze3 členů,volenýchvalnouhromadou.Všichninavrženičlenovévýboruproauditsplnilizákonné
podmínky projmenování dovýboruproauditstanovenéúst.§ 44Zákonao auditorech.Nasvémprvním zasedánívýborupro
audit sijeho členové zvolili zapředsedu Ing.VitaVařeku. Předseda svolává a řídí zasedání výboru pro audit
Výbor pro audit je schopný usnášet se, je-li na zasedáni přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, aby pro něhlasovala nadpoloviční přítomných členů výboru pro audit,
Výborproauditnezřťdil žádnýporadní orgán,výborči komisi.

1.5. POLITIKAROZMANITOSTIFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI
Fond ve vztahu k statutárnímu orgánu, kontrolnímu orgánu a výboru pro audit neuplatňuje žádnou specifickou politiku
rozmanitosti. Důvodem je především skutečnost, že volba těchto orgánůje v působnosti valné hromady Fondu, pročež toto
rozhodnutí nemůže Fond v zásaděovlivnit. Fond se principiálně hlásí k dodržování zásadnediskriminace a rovného zacházení

a dbánato, abyorgánybyly obsazovány osobami, jejichž odbornéznalosti a zkušenosti svědčio jejich způsobilosti k řádnému
výkonu funkce.

1.6. DCEŘINÉ
SPOLEČNOSTI
Říčany Property s.r.o.
Sídlo:
Velikost majetkovéúčasti

Praha7, Holešovice,Dělnická213/12,PSČ17000

a hlasovacích práv:

100%

Statutární orgán

Michal Vlach
dat. nar. 11. 04. 1966

(od 29. 6. 2018)

bytem: Podolská1488/8, 147 00, Praha
Funkce

jednatel

Způsob jednáni

Jménemspolečnostijednájednatel samostatně.

Arkáda Prostějov, s. r.o.

Sídlo:

Počernická272/96, Malešice, 10800 Praha 10

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

100%
(ť

Statutární oigán

Michal Vlach

(od 2. 8. 2017)

dat. nar. 11. 4. 1966

bytem: Podolská 1488/8, 147 00, Praha
Funkce

jednatel
Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

Způsobjednání

Ing. RadekVáša

(od 2. 8. 2017)

dat. nar. 3. 2. 1967

bytem:Vyhlídková 7G6/17,Čakovice,19600 Praha 9
Funkce

jednatel
Jménem společnosti jedná jednatel samostatně

Způsob jednání

2. OSTATNÍVEDOUCÍOSOBYFONDUA PORTFOLIOMANAŽER
2.1. OSTATNÍVEDOUCÍ'OSOBY
Žádnédalší osoby nemají funkci vedoucí osobyve Fondu.
2. 2. PORTFOLIOMANAŽER
Portfolio manažer

Mgr. Richard Opolecký
narozen: 1983

vzdělání: Západočeská Univerzita v Plzni, Právoa právní věda

Mgr. Richard Opoleckýje zaměstnánve společnosti AMISTA ISna pozici portfolio manažera od 10. 4. 2017. Před pnchodem
do AMISTA IS pracoval v developerské společnosti Aperta Group a.s" na pozici právník, kde získal zkušenosti pn řízeni

developerskýchprojektůa právním zastoupenispolečnosti.Předtím pracovatsedmletv banceCitibankplc,napoziciprávník,
kde získal zkušenostiv oblasti regulatorikya přípravy vnitřních předpisů.
Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen: 1984

vzděiání: Univerzita Hradec Králové, Informacn: management

Ing. Radek Hubje zaměstnánve společnosti AMISTAISna pozici portfolio manažera od 15. 3. 2016. Před příchodem do
AMISTA ISpracoval pětlet na poziciprivátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a.s., mající ve správětop affluent

klientelusezaměřením primárněnainvestiční poradenství, oblastkapitálovéhotrhua financování. Předtím sbíral praktické
zkušenostimimojinév &skéspoňteině,a.s.,napoziciinvestiční specialistaproaffluentklientelu,a u obchodníka s
cennými papíry, společnosti BH Securities, a. s.

3. OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ A PRINCIPYJEJICHODMĚŇOVÁNÍ
Rozhodování

o

odměňování

pracovníků

Fondu náleží do

působnosti

statutárního

^ ^^,
orgánu

Fon

ce nové

statutárníť

a kontrolního orgánuvykonávají svoji činnostna základěsmluv o výkonufunkce,v nichžje wdy pravena i jejicte^dměnS
včetně všech jejích složek, nejedná-li se o bezúplatný výkon funkce. Tyto smlouvy včetně odmé ováni r^is^ířs
valnou hromadou Fondu.

Statutární oi^án

Zavýkonfunkcečlenastatutárního orgánunáleží odměnaurčenájako pevnáčástka.

Kontrolní orgán

Předseda správní rady:

Martin David

(od 18. 3. 2014)

narozen:21. 5. 1968

Výkon funkce předsedy kontrolního orgánu Fondu je bezúplatný a nejsou s ním spojena žádnánepeněžitá plnění.

Člensprávní rady:

Martin Benda

(od 18. 3. 2014)

narozen: 8. 9. 1971

Výkonfunkcečlenakontrolního orgánuFonduje bezúplatnýa nejsou s ním spojenažádnánepeněžitáplněni,

ňen správní rady:

Ing, HynekŽirovnicky

(od 8. 7. 2014)

narozen: 8. 6. 1966

Výkonfunkcečlenakontrolního orgánuFonduje bezúplatnýa nejsou s nim spojenažádnánepeněžitáplněni.
Správní rada dohlíží na činnost společnosti a na řádný výkon působnosti statutárního ředitele, jakož i provádí další činnosti
stanovené obecně závaznými právními předpisy a stanovami.

Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na
rozdělení ziskunebo na úhraduztrátya předkládávalnéhromadě,resp. vlastníkům investičních akcií vydanýchk podfondu,
svévyjádření.

Správní radamůžezakázatstatutárnímu řediteli určitéprávní jednání, je-li to v zájmuspolečnostičijejichakcionářů.
Správní rada se skládáze 3 členů, volených valnou hromadou. Funkční období člena správní rady činí 5 let, přičemž valná
hromada může odvolat čtena správní rady z jeho funkce dňve.

Správní radaje schopná usnášetse,je-li nazasedání přítomna nadpoloviční většinajejích členů.K přijetí usnesení je zapotřebí,

abyproněhlasovalanadpoloviční většinačlenůsprávní rady.Každýčlensprávní radymájedenhlas.V případě rovnostihlasů
je rozhodující hlas předsedy správní rady.
Členovékontrolního orgánuvlastni cennépapíry představující podíl na Fondu.
Jméno

počet akcií (ks) .

Martin Benda

16, 5 mil ks investičních akcií

Martin David

16, 5 mil ks investičních

kcil

4. ÚDAJEO VŠECHPENĚŽITÝCH
l NEPENĚŽITřCHPLNĚNÍCH,KTERÁODFONDUPŘIJALIV ÚČETNÍMOBDOBÍČLENOVÉ
STATUTÁRNÍHOČIDOZORČÍHOORGÁNUA OSTATNÍOSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ
4-l. Statutárníorgán

.

^w^.
<o\
Y'°

Příjmy členastatutárního orgánu:70.000,- Kč(odměnazavýkonfunkce)a 784.262,- Kč(úplatazaa rňaiistr^i)^^^Bem

"s "^
-^

funkcenejsou spojenažádnánepeněžitáplnění.

o?'
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4. 2. Dozorčí orgán

Výkonfunkce člena dozorčího orgánuje bezúplatný a nejsou s ním spojena žádnánepeněžitá plnění.
4. 3. Ostatní osoby s řídící pravomocí

Fondneevidovalv Účetnímobdobí ostatní osobys řídíd pravomocí.
Poplatkya nákladyFondujsou hrazenyz investiční částiFondu.

5. ÚDAJEO POCTU CENNÝCHPAPÍRŮFONDU,KTERÉJSOUV MAIETKUSTATUTÁRNÍHO ČIDOZORČÍHOORGÁNU A
OSTATNÍCH OSOBS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

V majetkučlenastatutárního orgánunejsoužádnécennépapíry Fondu.Členovésprávní radydrželivesvémvlastnictví celkem
ke konciUčetoiího období následující počty akcií Fondu:

Jméno

datum narození

počet akcií (ks)

podíl nafondu (%)

Martin Benda

8. 9. 1971

1000000 kszakladatelskýchakcií

50

Martin David

21.8. 1968

1000000kszakladatelskýchakcii

50

Oba uvedení členové správní rady Fondu současnědisponují každý 16,5 mil. ks investičních akcif Fondu, s nimižvšak není
spojeno hlasovací právo, vyjma případů stanovených právními předpisy,

K cenným papírům představujícím podíl na Fondu se nevztahují žádné opce ani srovnatelné investiční nástroje, jejichž
smluvními stranami by byli členové statutárního nebo dozorčího orgánu Fondu nebo které by byly uzavřeny ve prospěch
těchtoosob.Osobys ndící pravomocí Fondunedrží výšejmenovanécennépapíry aninepřímo, tedyprostřednictvím třetího
subjektu.

6. ZÁSADYA POSTUPYVNITŘNÍKONTROLYA PRAVIDLAPŘÍSTUPUK RIZIKŮMVEVZTAHUK PROCESUVÝKAZNICTVÍ
Skupina Fondu nazákladěúst. § 23aZákonao účetnictví použila mezinárodní účetní standardy harmonizované evropským

právem prosestavení účetnízávěrkykeDniocenění. Účetnictvía výkaznictví Fondujekroměvšeobecnězávaznýchprávních
předpisů upraveno rovněžsoustavou vnitřních předpisů a metodických postupů, plněrespektujídch obecnězávaznéúčetní
předpisy a standardy.

Přístup do účetního systému Fondu je přísně řízen a povolen pouze oprávněným osobám. Účetní doklady jsou účtovány po
předchozím řádném schválení oprávněnýmiosobami, přičemž způsobschvalování je upraven vnitřním předpisem. Platební
styk je oddělen od zpracováni účetnictví a provádění obchodních transakcí, veškeré platby jsou prováděny oddělením
vypořádání. Tentozpůsobúhradzamezujepotencionálnímožnosti,kdybyjednaa tatážosobaprovedlauzavření obchodního
vztahu,zaúčtovalal něhovypiývajíci účetníoperacea současněprovedlaplatbuveprospěchobchodního partnera.
Kontrola správnosti a úplnosti účetnictví a výkaznictvf Fondu je provád&navedvou úrovních - interně, prostřednictvím
řídícího a kontrolního systému,a dále prostřednictvím externího auditu, kter/ ověřuje roční účetní závěriuL&tMldu.Interní
kontrola v rámci kontrolního a řídicího systému zahrnujejednak činnosti vnitřního auditu a dále ř crSTAoFÍ^áfnifiÍ^Brvků.

prováděných kontinuálně (např. kontrola zaúčtovaného stavu majetku na operativní evidenc' rRaTetku, inventarizace,
kontrola čtyř očí apod. ), v rámci kterých je proces kontroly průběžněvyhodnocován.

^'

^^

[^3-^°

.^

u

v

"-"""
/
\y

7. PRÁVAA POVINNOSTISPOJENÁS AKCIEMIFONDU
Fond vydává dva druhy cenných papírů:

a) zakladatelskéakcie- tyto cennépapíry jsou vydáványk zapisovanémuzákladnímu kapitálu,jehožvýšeje též uváděna
v obchodním rejstříku. Zapisovaný základní kapitál Fondu činí 2000000 Kč a je rozdělen na 2 000000kusových
zakladatelských akcií, tj. bezjmenovité hodnoty. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na

řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovanémtrhu. Podíl na
zapisovanémzákladním kapitáluseu zakladatelskýchakcií určí podlepočtu akcií. Zakladatelskéakcieseřídí právní úpravou
dle20K,ZISIFa dalšími právními předpisy a úpravouv oddíle II. stanov Fondu.
Praváspojenásezakladatelskýmiakciemi

Sezakladatelskýmiakciemijespojenoprávoakcionářepodílet senařízeni společnosti,najejím ziskua nalikvidačním zůstatku
při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodařeni společnosti s
majetkem,kterýnepocházíz investiční činnostiFondu,resp.není zařazendožádnéhopodfondu.Sezakladatelskýmiakciemi
je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákonjinak. Převoditelnost zakladatelskýchakcií je podmíněna souhlasem
statutárního orgánu. Sezakladatelskými akciemi není spojeno právo najejich odkoupení na účetspolečnosti, ani žádnéjiné
zvláštní právo.

Evidencezakladatelskýchakcií

Zakladatelské akde jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Fond prostřednictvím svého
administrátora,tj. AMISTAIS,vedeevidencimajitelůzakladatelskýchakcií v seznamuakcionářů.

b) investiční akcie- Fond vydáváinvestiční akcie k Fondu jako takovému, resp. k jeho investiční části. Investiční akcie
představuji stejnépodíly nafondovémkapitáluinvestiční částiFondu,Investiční akciejsouvydáványjakoakciekusové,tj. bez
jmenovitéhodnoty.Všechnyinvestiční akciejsouvydányjakozaknihovanécennépapíry znějící najménoinvestora.
Fond vydává jednu třídu investičních akcií. Investiční akcie jsou od 14. l. 2016 přijaty k obchodování na evropském

regulovanémtrhu Burzacennýchpapírů Praha,a.s. Investiční akcieseřídí právní úpravoudleZOK,ZISIFa dalšími právními
předpisy a úpravou v oddíle lil. stanov Fondu,

Praváspojenás investičními akciemi

S investičními akciemi je spojeno právotýkající se podílu nazisku z hospodaření pouzes majetkem z investiční činnosti Fondu
a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti Fondu. S investičními akciemi je spojeno právo najejich odkoupeni na

žádostjejichvlastníka naúčetinvestiční částiFondu.Investičníakcieodkoupením zanikají.S investičními akcieminení spojeno
hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.
Evidence investicnfch akcií

Evidence investičních akcií vydávaných Fondem je vedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT. Centrální evidenci
emisevede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie Fonduv drženijednotlivých investorů jsou tak evidovány

na jejich majetkových účtech vlastníků cenných papírů. Investoři jsou povinni sdělovat účastníku Centrálního depozitáře
cennýchpapírů, a.s.,u něhožmají vedensvůjmajetkovýúčet,veškerézměnyvesvýchidentifíkačních údajích.
8. ODMĚNYÚČTOVANÉ
EXTERNÍMIAUDITORY

^ 'c.Audite
,

OdměnyúčtovanézaÚčetníobdobí auditoryjsou vevýši 156tis, Kč,Poplatky a nákladyFondujsou a^ny z investicečásti
Fondu.
^cP'
yfc.'
OP'1,
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9. KODD(ŘÍZENÍ A SPRÁWFONDU

AMISTA IS jako pbhospodarovatel Fondu přijala soubor wiitřních předpisů schválených statutárním orgánem
obhospodařovatele Fondu.Tytovnitřní předpisy vycházejí z požadavků stanovených všeobecně závaznými právními předpisy,
včetně právních předpisů Evropské unie, jsou pravidelně aktualizovány a jsou předkládány ČNB.Rovněžpodléhají interní
kontrole compliance a vnitřního auditu. Mezi tyto vnitřní předpisy patň mj. vnitřní předpisy upravující výkon
obhospodařování fondua výkonřízení a správyfondu.Oblastmi, kteréjsouvnitřními předpisy upraveny, jsou například:
.

Interní pravidla outsourcingu

.

Prawdlařízení rizik, dodržování limitů a nzenilikvidity

.

Účetní postupy a pravidla účtování

.

Pravidla vnitřní kontroly

.

Systém vnitřní komunikace

.

Opatření proti praní špinavýchpeněza financování terorismu

Nahlédnutidovnitřních předpisů AMISTAIS,vztahujících se k Fondu,je možnénazákladěpředchozí žádostiv sídle Fondu.
AMISTA ISje současně členem AKAT a řídí setakéjejím etickým kodexem.

Vzhledem k výše uvedenému Fond nepřijal žádnýzvláštní kodex ňzen(a správy Fondu.
10. STRUKTURAVLASTNÍHOKAPITÁLUEMITENTAA DCEŘINÝCH
SPOLEČNOSTÍ
Fond (mateřská společnost)

Struktura vlastního kapitálu Fonduje uvedena v účetní závěrce,kteráje nedňnousoučástí tétovýroční zprávy.
Cenné papíry vydávané Fondem:
a)

Druh; Zakladatelské akcie
Forma: Kusové akde na jméno
Podoba: Listinné

Jmenovitáhodnota: Bezjmenovitéhodnoty
Podíl na zapisovaném základním kapitálu: 100%
Počet emitovaných akai v oběhu ke koná Úéetního období: 2 000 000 ks

Početakcií vydanýchv Účetnímobdobí: O
Počet akcií odkoupených v Účetním období: O

Početupsaných,dosud nesplacenýchakcii: O

Obchodovatelnost:^kladatelskéakcienebyiypřijaty k obchodování na regulovanémtrtiu.
b)

Druh:lnvestičníakcie

ISIN:a0008041449
Forma:Kusovéakde na jméno
Podoba:Zaknihovaná

Jmenovitá hodnota: Bezjmenowté hodnoty
Počet emitovaných akai v oběhu ke koná Účetního období: 120 897 290 ks

^ Audiř

Početakcií vydaných v Účetním období: 77561572

^-

Početakcií odkoupených v Účetním období: O

j^

Početupsaných,dosudnesplacenýchakcií:O

^

Obchodovatelnost:Investiční akciejsou přijaty k obchodování na regulovanémtrhu

^^
^
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Dceřiné společnosti:

Říčany Property s. r.o.
IČO:274 38 767

se sídlem Praha7, Holešovice, Dělnická213/12, PSČ17000
zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudemv Praze,oddňC,vložka 112256
Velikost majetkové účasti a hlasovacích práv: 100 %
Základní kapitál: 98 014 000,- Kč,vlastní kapitál: -127. 430. 000 Kč

Arkáda Prostějov, s. r.o.

IČO;27873 129
se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

zapsanáv obchodním rejstříku, oddíl C,vložka 123225vedenáu Městskéhosouduv Praze
Velikostmajetkovéúčastia hlasovacích práv: 100%
Základní kapitál;220000,- Kč,vlastní kapitál: 1884.000 Kč

11. OMEZENÍPŘEVODITELNOSTI
CENNÝCHPAPÍRŮ
Převoditelnost zakladatelských akcii Fondu je podmíněna souhlasem statutárního orgánu, Statutární orgán udělí souhlas s

převodem písemně nažádostakcionářev případě, kdynabyvatelzakladatelskýchakcií splňujeveškerépožadavkynaosobu
akcionářespolečnostijakofondukvalifikovanýchinvestorů,stanovenéstatutem,jakoži obecnězávaznýmiprávními předpisy,
a to bez zbytečnéhoodkladu po jejich kontrole. Souhlass převodem zakladatelskýchakcií mezi stávajícími akdonáři je
vydávánneprodleněbez potřeby kontroly. V případě převodu nebo přechodu vlastnickéhoprávak zakladatelskýmakdím
Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Fond o změněvlastníka. K účinnosti převodu akcie v

podobělistinnéhocennéhopapíru vůčiadministrátoroviFondusevyžadujeoznámenízměnyvlastníka příslušné akciea její
předložení administrátoroviFondu. Hodlá-liněkterýz vlastníků zakladatelskýchakcií převést svézakladatelskéakcie,mají
ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akai zakladatelské
akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií.

K převodu investičních akcií Fondu musí mít investor (převodce) předchozí souhlas statutárního orgánu Fondu k takovému
převodu, a tov písemné formě.Statutární orgánvydásouhlass převodem zasituace,kdynabyvatelinvestičních akciiFondu
splňujeveškerépožadavkynaosobuinvestora doFondu,cobyfondu kvalifikovaných investorů stanovených statutem Fondu,
jakož i obecnězávaznými právními předpisy, a to bezzbytečného odkladu pojeho kontrole. Souhlas s převodem investičních
akcií Fondu mezistávajícími investory jevydávánneprodleně bezpotřeby kontroly. Omezení převoditelnosti investičních akcií
se nevztahujena investiční akcie,kterébylypřijaty k obchodování naregulovanémtrhu.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického právak investičním akciím Fondujejejich nabyvatel povinen bezzbytečného
odkladu informovat Fond o změně vlastníka. K úannosti převodu akcie v podobě listinného cenného papíru vůči

administrátorovi Fondu se vyžaduje oznámení změnyvlastníka pnslušnéakcie a její předložení administrátorovi Fondu.
V případě, že by nabyvatel investičních akciinebyl kvalifikovaným investorem dle úst. § 272ZISIF,k takovémunabytí se
v souladu s úst. § 272 odst. 3 ZISIFnepřihlíží.

..(i
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12. AKCIONÁŘSKÉ
STRUKTURYKONSOLIDAÓMÍHOCELKU
Fond (mateřská společnost)
Struktura akdonářů ke Dni ocenění (zakladatelské aktíe)
V pracantech

Právnické osoby celkem
Fyzické osoby celkem
z toho Martin Benda, dat. nar. 8. 9.1971
Martin David, dat. nar. 21. 5. 1968

Podňna

PodUna

zékladntm

hlasouatích

kapitálu
0,00

právech
0,00

100,00

100,00

50,00
50,00

50,00
50,00

13. VLASTNÍCICENNÝCHPAPÍRŮSEZVL^TNÍMI PRÁVY
Fond nevydávávyjma výše uvedených druhůcenných papírů žádnéjinécennépapíry, se kterými by bylo spojeno zvláštní
právo.Sezakladatelskýmakcieminení spojenoprávona podíl naziskupocházejícím z investiční činnostiFondu,aleje s nimi
spojeno právo na řízeni Fondu prostřednictvím htasovadho práva, které je s těmito akciemi spojeno, pokud zákon nestanoví

jinak. S investičními akcieminení spojeno hlasovací právo, pokud zákonnestanoví jinak,aleje s nimi spojeno právo nazpětný
odkup Fondem.

14. OMEZENÍHLASOVACÍCHPRÁV
Se zakladatelskými akciemi Fondu je vždy spojeno hlasovaa právo, nestanoví-li zákonjinak.
S investičními akciemi Fondu není spojeno hlasovací právo, nestanovi-li zákon jinak.
V případě, kdy valná hromada hlasuje o:

l.

změněprávspojenýchs určitým druhem investičních akcií;

2.

změně druhu nebo formy investičních akcií;

3.

další záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií;

hlasují současněakcionáři, kteří vlastniinvestiční akcie;a akcionáři, kteří vlastní zakladatelskéakcie.V takovém případě je
s investičními akciemi spojeno hlasovací právo.

15. SMLOUVYMEZIAKCIONÁŘI
S NÁSLEDKEMSNÍŽENÍ PŘEVODITELNOSTI
NEBOHLASOVAdCHPRÁV
Fondu nejsou známyžádnésmlouvy, které by uzavřeli akcionáři Fondu a kteréby současněmohly mít za následeksníženi
převoditelnosti akcií představujících podíl na Fondunebosnceni hlasovacích práv.

16. ZVLÁŠTNÍPRAVIDLAPROVOLBUA ODVOLÁNÍČLENŮSTATUTÁRNÍHO ORGÁNUA ZMĚNUSTANOV
Stanovy Fonduneobsahují žádnázvláštní pravidla pro volbua odvolání členůstatutárního orgánua změnustanov Fondu.

Členystatutárního orgánuvoli a odvolávávalnáhromadaFondu,
O doplňování a změnáchstanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo nazákladěprotinávrhů
akcionářů,resp. investorůúčastnících sevalnéhromadynebona návrhsprávní rady,pokudvalnou hrom ďwtóya ávni

radaa navrhujepotřebná opatření.

A./.
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17. ZVLÁŠTNÍPŮSOBNOSTORGÁNŮ
Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujícího právní
poměryobchodních společností a družstev.
V působnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a) řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,
b) provádětusneseni přijatá valnou hromadou,
c) zabezpečovatřádnévedení účetnictví Fondu,

d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrkuspolečnosti a návrhna rozdělenizisku nebo úhradyztrát,
e) svolávat valnou hromadu,

f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a stavu jeho
majetku,

g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a
zajišťovat plněnidalších povinností, stanovenýchobecnězávaznýmiprávními předpisy, zejm.ZPKT,
h) měnitstanovy Fonduv souladus § 277odst. 2 ZISIF,jde-li o změnupřímo vyvolanouzměnouprávní úpravy,opravu
i)

písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,
schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondů;

Správní rada dále dle stanov Fondu;

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení
ziskunebona úhraduztrátya předkládávalnéhromaděsvévyjádření;

b) předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrkya konsolidované účetní závěrky, přip.
k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském
regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis;
c) schvalujestatut Fondem nověvytvořeného podfondu;
d) navrhuje změny statutu Fondu.

Do působnosti správní rady náleží jakákolivvěctýkající se Fondu, ledažeji zákon svěřuje do působnosti valné hromady, nebo
ledaže ji zákon nebo stanovy Fondu v souladu se zákonem svěřuji do působnosti statutárního ředitele či jiného orgánu
společnosti.

18. VÝZNAMNÉSMLOUVYPŘIZMĚNĚOVLÁDÁNÍEMITENTA
Fond neuzavřel žádnésmlouvy, ve kterých by byl smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou
v případě změnyovládání Fonduv důsledkunabídky převzetí,
19. SMLOUVYSEČLENYSTATUTÁRNÍHOORGÁNUSEZÁVAZKEMPLNĚNÍPŘISKONČENÍJEJICHFUNKCE
Fondneuzavřel sečlenystatutárního orgánunebosezaměstnancižádnésmlouvy, kterými bybylzavázánk plnění pro případ
skončení jejichfunkce nebo zaměstnán?v souvislosti s nabídkou převzetí,

20. PROGRAMY NABÝVÁNÍCENNÝCHPAPÍRŮZAZVÝHODNĚNÝCHPODMÍNEK
Fondnemážádnýprogram, najehožzákladěje zaměstnancůmnebočlenůmstatutárního orgánuFonduumožněnonabývat
účastnickécennépapíry Fondu,opcenatyto cennépapíry Čijináprávak nim zazvýhodněnýchpodmínek.

^. ^dit,^
\~u

21. DIVIDENDOVÁPOLITIKAFONDU

Protože naneinvestiční části Fondu neprobíhá žádnáekonomická činnost, nejsou k zakladatelským é&m F(
dividendy.
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Hospodářskývýsledekinvestiční částiFonduvznikájakorozdíl mezivýnosyz majetkuz investiční činnostiFondua nákladyna
zajištění činnostiinvestiční' činnostiFondu.Rozhodnutio rozděleníziskunebojinýchvýnosůz majetku investiční částiFondu
náleží do působnosti valné hromady Fondu.

Výnosyz majetku v investiční částiFonduse použijí ke krytí nákladů,nestanoví-li obecnězávaznéprávní předpisy nebo statut
Fondujinak. Pokud hospodaření investiční částiFondu zaúčetní období skončí ziskem, můžebýttento ziskpoužit (i) k výplatě

podílu na zisku nebo (ii) k investidm směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku investiční části Fondu. Pokud hospodaření
investiční částiFonduzaÚčetníobdobí skončí ztrátou, budetato ztráta hrazenaze zdrojůinvestiční části Fondu. Ke kryti
ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let Nestači-li tyto prostředky investiční části Fondu ke krytí ztráty,

musí býtztrátav roce následujícím po účetním období, ve kterémztrátavznikla, kryta snížením kapitálovéhofondu,byi-li
zřízen.

Případný zisk Investiční části Fondu může být použit k opětovným investidm směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Fondu
a Fondtak nemusí vyplácetžádnýpodíl na ziskuči výnosech.

DividendovápolitikaFondusemůželišitv závislostinatřídě investičních akicí. Fondvydávápouzerůstovoutřídu investičních

akcii, Růstový způsob distribuce zisku označuje, že u investičních akcií je zhodnoceni použito k dalším investicím a je
promítnuto do zvýšení hodnoty investičních akcií.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl naziskuje den určený v souladu s úst.§ 351ZOK, Podíl na ziskuje splatný do
tří měsíců ode dne, kdybyiovalnou hromadou Fondu učiněnorozhodnutí o rozdělení zisku. Podíl nazisku vyplácí Fond nasvé
náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet investora uvedený v seznamu akcionářů. Právo na výplatu
podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje v obecné tříleté lhůtě.

V Účetním období nebyla k investičním akciím vyplacena žádnádividenda.V účetním období předcházejícím Účetníobdobí
nebyla k investičním akciím vyplacena žádná dividenda.

22. VÝZNAMNÁ
SOUDNÍA ROZHODČÍŘÍZENÍ:
Ve sledovaném období neprobíhala žádná soudní ani rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla
významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Fondu nebo jeho skupiny.

C^M-'01"^.
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Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti a stavu majetku investičního fondu a
majetkových účastí
Czech Investment Fund SICAV, a.s., IČO:02789 027, se sídlem Počernická 272/96, Malešice,
108 00 Praha 10, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudemv Praze,oddfl 19621,vložka B
období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

l. PŘEHLEDPODNIKÁNÍ
Czech Investment Fund SICAV, a.s. je fond investujícf do nemovitostí a nemovitostních společnosti, za účelem jejich

dlouhodobédržbya zhodnocováni.Příjmy Fondujsouv zásadězajištěnyz nájmuvlastněnýchnemovitostí.
Vesledovanémobdobí'seinvestiční strategieFondunezměnila.Fondnezavedlžádnénovéinvestiční nástrojeneboprodukty.
Fond soutěží výhradněnatrhu pronájmu kancelářských a komerčních prostor.
ČinnostFondu není závislá na průmyslových patentech nebo licenach.

2. NEMOVITOSTI,STROJEA ZAŘÍZENÍ
V této zprávě předkládáme informace o nejvýznamnějších transakcích Fondu za Účetní období.

V Účetním období Fond nabyl 100%podíl na společnosti Říčany Property, s.r. o., IČO:,274 38 767, sesídlem Praha7,
Holešovice, Dělnická213/12, PSČ170 00, která vlastnila nemovitost v lokalitě Praha Holešovice.

V Účetním období došlo k nákupu nemovitého majetku, a to pozemku p. č. 2073/2 v obci Brno - katastrální území
Řečkovice.

V současnosti jsou čistáaktiva Fonduv nemovitostech ve výši cca 1,5 miliardy korun, Tajsou tvořena především reálnou
hodnotou přímo vlastněnýchnemovitostí v celkovévýši1027365tis. Ke,účastmisespolečnýmvlivem nanemovitostních
společnostechv hodnotěcelkem373394tis. Kč.Záměremfanduje dobudoucnastabilizovatportfoliov čistéhodnotěcca
2 miliardy korun a následnějej spravovat a rozvíjet v rámcijeho potenciálu s alem zajistit rostoud hodnotu investičních
akcii Fondu.
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Ke dni sestavení účetní závěrkyjsou hlavní nemovitostní aktiva Fondu:
nemovitosti

nemovitost

reálná

pořizovací cena, vč.

hodnota v
Kč

Technického
zhodnocení v Kč

oceňovací rozdíl v Kč

Klimacentrum, administrativně-

průmyslovýareálna ulid Počernická
96, Praha 10
Sportovní a obchodní Centrum,
polyfunkční dům, na ulici Janáčkova

1917,Tišnov
Praha, polyfunkční dům, na ulici

Štúrova1284,Praha4, Lhotka
Praha, polyfunkční dům, na ulici
Novodvorská 434, Praha 4

394 055

306,00

370794986,00

23 260 320,00

58123
562,00

49 555 988,00

8567574,00

52067
696, 00

49613161,00

2454535,00

101498
489,00

101508149,00

-9 660,00

42122 632,00

-3 304706,00

15099697,00

803,00

64955122,00

-5 198 996, 00

307886 588,00
58332,00

0,00
0,00

Brno, polyfunkční dum, na ulici

38817

Kolaříkova l, Brno

926,00
15100
500,00

Brno, polyfunkční dům, na ulicí

Libušinatřída 918/17a,Brno
Ostrava Bělskýles, polyfunkční dům, na

ulici Bohumíra Četyny3025/15,
Ostrava

Obchodní centrum Arkáda Prostějov na
ulici Konečná23, Držovice
Drobný dlouhodobý majetek

59756
126,00
307 886
588, 00

58332,00

Věcná břemena

Katastre ^..", ._,.

11.7""'" parcel výměr druh
území

Malešice

ac- a

806/1

Věcnébřemenopro ^^ného Datum
Umístění a
provozování
kabelového

Zastavěná

19891 plocha a

C.j.

PREdistribuce, a. s.

nádvoří

vedeni, právo
vstupu a vjezdu
za účelem

zajištění oprav a

z03. 10.2005

^
!f"

údržby

\
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PREdistribuce, a. s.

Dle článku V.
smlouvy

V12. 08. 2008 45741/2008
-101

Povinnost
vlastníka

pozemku strpět
vedení

806/1
7

10026

Ostatní

Pražská teplárenská

plocha

a. s.

tepelného
napáječe a
oprávnění
vlastníka této

V-

30. 08. 2001 23379/2001
-10

technologie
k přístupu za
účelem jejího
provozování
Umístění a
provozováni

806/4
57

327

Ostatní

plocha

PREdistribuce, a. s.

kabelového
vedení, právo

vstupu a vjezdu
za účelem

z03. 10. 2005 48879/2010
-101

zajištění oprav a
údržby
Zřizování a

provozování
vedení

Zastavěná
Tišnov

2441

2150 plocha a

E. ON Distribuce a.s.

nádvoří

distribuční
soustavy
v rozsahu či. II

z17. 04. 2008 8936/2011703

smlouvy
Vedení

E.ON Distribuce a.s.

vysokého a
nízkého napětí a
právo vstupu
k zajištění
údržby,provozu

V27. 02. 2004 351/2007733

a odstraňování

poruch
Umístění a
provozování
distribuční
E.ON Distribuce a. s.

soustavy, právo

vstupu/ vjezdu,
údržby,provozu

V19.06.2006 1660/2006733

a odstraňování

poruch

,

/
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E.ON Distribuce a. s.

Zřizování a
provozování
vedení ds
v rozsahu či. II

V24. 01. 2012 1481/2012703

smlouvy
Zřizování a
provozování
vedení

plynárenského

GasNet, s. r. o.

V21.09.2012 11425/2012

zařízení
v rozsahu či. II

-703

smlouvy
Dubina

Zastavěná

240

u

3695 plocha a

Ostravy

nádvoří

MAXINVESTspol,

Věcné břemeno

s. r. o.

užívání

V3- z-"

3360/1996 ??57/2001-

Věcné břemeno

cesty a stezky,
Držovice
na

633/1

Ostatní
1529 komunika

Moravě

služebnost
Parcela: st. 631

ce

umístění stavby
chodníku a části

V16.11.2015 11302/2015
-709

kruhového

objezdu

Vedení
Ostatní

634/1

3937 komunika

Parcela:st. 631

ce

kanalizace,
umístění stavby
kruhového

V-

16. 11.2015 11302/2015
-709

objezdu a právo
i stezky a cesty
Věcnébřemeno

635/2

7618

Ostatní
plocha

Parcela

chůze a jízdy

st.765,635/54,645/4 osobními i
6

nákladními

V10. 8. 02007 3623/2007709

vozidly
Věcné břemeno

635/4
7

773

Ostatní
plocha

V-

chůzea jízdy

Parcela:635/2

osobními i
nákladními

10. 08. 2007 3623/2007709

vozidly
Věcné břemeno
Parcela:

chůzea jízdy
635/45,635/47,635, osobními i
48,635/49,635/50,6 nákladními
35/51
vozidly

V-

10.8.02007 3623/2007709

^"udil s^.r'.o
.

Zasledovanéobdobí Fondvykázalcelkovénájemné(pnjmy)z investicdo nemovitostí vevýši48

tis Kča celkové přf é

J

provozní nákladyinvesticdo nemovitostí vevýši21252tis. Kč.
\
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3. HLAVNÍ INVESTICE
V Účetním období Fond investoval do technickéhozhodnocení nemovitosti v celkovévýši 1795 tis. Kč. Největší částije na

objektuKlimacentrumv Praze- Malešicích581tis. Ke(projektováa inženýrskáčinnosta pořízeni klimatizací). Dalšfje objekt
Arkáda Prostějovs výší technickéhozhodnocení 540tis. Kč(pořízení klimatizací). Technickézhodnocení na objektu Prahav úl.

Štůrovabylovevýši381tis. zastavební úpravypronajímanéjednotky.Ostatní objektyvykazují technickézhodnoceníjendo
výše cca 100 tis. Kčza objekt.

K l. l. 2018 Fond převzal nemovitosti z dceřiné společnosti Arkáda Prostějov, s. r. o., korporátní přeměnou odštěpení

sloučením se společností ArkádaProstějov,s.r.o., čímž došlo k výraznémunavýšení nemovitostního investičního portfolia.
Jednáse o obchodní galeriiv městěProstějov.

V červnu roku 2018 došlo k nákupu pozemku v Brně a rozšíření současnéhoportfolia nemovitosti v katastrálním území
Řečkovice,kde Fondjižvlastní jinépozemkya stavby.

V čen/nuroku2018Fondnabyl100%majetkovýpodíl vespolečnostiŘíčanyPropertys. r. o.,kterávlastní nemovitostv Praze,
katastrální území Holešovice,kteráslouží jako businesscentrum, v níž jsou pronajímány kanceláře, konferenční místnosti a
jinénebytové prostory. Kupní cenafinanční investice byla vyčíslena na částku361358 tis. Kč
4. ČINNOSTFONDU A SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

V červnu roku 2018 v souvislosti s pořízením finanční investice ve společnosti Říčany Property s.r.o. poskytl Fond této
společnostipůjčkuvevýšijistiny48171tis. Kč.K 30. 6. 2018je součástí celkovéhozůstatkui naběhlývýnosovýúrokvevýši
5 tis. Ke. Půjčkaje úročena úrokovou sazbou 2 % p. a. a je splatná do 12 měsíců od poskytnutí, tj. do 27. 6. 2019.
K 1. 1. 2018 Fond převzal od společnosti Arkáda Prostějov, s. r. o. bankovní úvěrve výši 143545 tis. Kč. Celková výše sedmi
úvěrůu Československáobchodní banka,a. s. činí k 30. 6. 2018sumu512329tis. Kčvčetněnaběhlýchúroků.
V červnu 2018v souvislosti s pořízením majetkové účastive společnosti ŘíčanyProperty s. r.o. Fond načerpal dvě nebankovní

půjčkyve stejnévýši (nominální hodnota každépůjčkyčiní 163 222tis. Kč) a za stejných podmínek (úročené7 % p.a. se
splatnosti do 5 let). Věřiteli těchto půjčekjsou společnosti TARATANA s. r. o. a KOSTENOHOLDINGS LIMITED. Půjčky byly
čerpánypřímo jako úhradaprodávajícímu majetkové účastive společnosti ŘíčanyProperty s. r. o. Při přijetí tohoto externího
financování užv těchtosmlouváchbylozakotveno,žesemohou kdykoli kapitalizovatna investiční akcieFondu.
V červnu2018v souvislostis pořízením investicevespolečnostiŘíčanyPropertys.r.o. a s plánovanýmfinancováním investice
bankovním úvěrem Fond vstoupil do nového úrokovéhoswapu, jehož reálná hodnota k 30. 6. 2018 činila 1754 tis. Kč
(pohledávka).

4.1. HOSPODAŘENÍFONDUA SKUPINY

Věrnýa vyčerpávající obraz o hospodařeni Fondu poskytuje řádná účetní závěrkasestavenáza Účetní období a příloha
k účetní závěrce,včetnězprávyauditora,kteráje nedílnou součástí výroční zprávy.
Protože Fond nevytváří podfondy, odděluje v souladu s úst. § 164 odst. l ZISIFúčetněa majetkově majetek a dluhy ze své
investiční činnosti (dále jen "investiční část Fondu") od svého ostatního jmění (dále jen "neinvestiční část Fondu").

Hospodaření neinvestičníčástiFonduspočívápouzev drženízapisovanéhozákladníhokapitáluFondu,kekterémuFondvydal
zakladatelské akcie. Na neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná činnost. K investiční části Fondu Fond vydává investiční
akcie.

Fond sestavuje svoji účetní závěrkuza Účetníobdobí v souladu s Mezinárodními standardyúčetního výkaznictví ve znění
přijatém EU (IFRS) a všechny ekonomické údajev této výroční zprávějsou uváděnyv částkáchzjištěnýchpodle těchto

standardů(včetněsrovnávadchúdajůminulých let). Postupya požadavkynavykazovánijednotlivých transak '

Ojrc^ktiv

a pasiv podle IFRS mohou být významně odlišné od účetních postupů podle vyhlášky č.501/2002 ^jáfcp^ádaVkiť',,
aplikovatelnýchprostanovení daněz příjmů. Fondměldokonceroku 2015povinnostvykazovatpodle
.
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Hospodaření investiční částiFonduskončilov Účetnímobdobí vykázanýmhospodářskýmvýsledkemve výši před zdaněním
vevýši71467tis. Kč,Ziskjetvořen zejménavýnosyz pronájmuobchodních a kancelářskýchprostora nákladyvyptývajídmi
z tétočinnosti.Významnýmfaktorem,kterýovlivňovalhospodaření investiční částiFonduv Účetnímobdobí, bylopořizení
investice ve společnosti ŘíčanyProperty s.r. o. v červnu 2018s plánovaným financováním investice bankovním úvěrem.
V tomto sledovaném období mělavýznamný vliv korporátní přeměna odštěpení sloučením se společností Arkáda Prostějov,
s. r. o. s rozhodným dnem l. l. 2018, v jejímž důsledku došlo k navýšení provozních výnosů z důvodu fyzického vlastnictví
společnosti,jež přeměnou Fond nabyl.

Neinvestiční částnemážádnévýnosyani nákladya hospodářskyvýsledekje tak nulový.

Výsledkyhospodaření investičního fondujsou ověřeny společností Kreston A&CEAudits.r.o" oprávnění vydanéKomorou
auditora ČRč. 007.

4.2.STAVMAJETKUINVESTIČNÍČÁSTIFONDUA SKUPINY

HodnotaportfoliaFondumeziročněvzrostlao 53% (tj. o 543.670tis. Kč).Nárůstaktivbylzejménav investicích donemovitostí

v hodnotě 314. 630 tis. Kč, a dále v majetkových účastech v obchodních společnostech, které se zvýšily zejména navytím
majetkovéúčastiv ŘíčanyPropertya vlivem přecenění o 232.397tis. Kč.
Portfolio Fondu je financováno ze 42 % vlastními zdroji, a to v rámci vlastních zdrojů z 31 % hospodářským výsledkem. Z 53
% je majetek Fondu kryt dlouhodobými cizími zdroji, z 5 % pak cizími zdroji krátkodobými (zejména závazky z obchodních
vztahůa krátkodoboučástí bankovních úvěrů).
Aktiva

Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši l 571 285 tis. Kč, z nichž aktiva přiřaditelná držitelům
vyplatitelných investičních akcií ani l 569 285 tis. Kč. Ta jsou tvořena především reálnou hodnotou přímo vlastněných
nemovitostí vcelkovévýši1027365tis. Kč,účastmisespolečnýmvlivem nanemovitostních společnostechv hodnotěcelkem
373 394 tis. Kč, pohledávkami ve výši 18 746 tis. Ke, a peněžními prostředky ve výši 26 955 tis. Kč.

Aktiva přiřaditelná držitelům
vyplatitelných investičních akcií v tis.

Kč
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Pasiva

Celková pasiva Fondu jsou tvořena vlastním kapitálem ve výši 2 000 tis. Kč, čistými aktivy připadajícími držitelům
vyplatitelných investičních akcií ve výši 655 958 tis. Kč a dzfmi zdroji ve výši 913 327 tis. Kč, tvořenými především
dlouhodobýmizávazkyvůčinebankovním subjektůma nesplacenýmizůstatkybankovních úvěrů.

Pasiva k investičním akciím v tis. Kč
1800 OCX)

Čistáaktiva
přiřaditelná držitelům

1600000

investičních akcií

i

l 1400000

Odložený daňový
závazek

l 200 000
1000000

Nebankovní půjčky

800000
600000

Bankovní úvěry

400000
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200000
o

30. 06. 2018

31. 12.2017

PROVOZNfA FINANČNÍPŘEHLED

Jakjižbylozmíněno v části4.Činnostskupiny,v červnu2018v souvislosti s pořízením majetkovéúčastivespolečnosti Říčany
Propertys.r.o. Fondnačerpaldvěnebankovní půjčkyvestejnévýši(nominální hodnotakaždépůjčkyčiní 163222tis. Kč)a za
stejných podmínek (úročené7 % p.a. se splatností do 5 let). Věřiteli těchto půjčekjsou společnosti TARATANAs.j.o. a
KOŠTENOHOLDINGSLIMITED.Půjčkybylyčerpánypřímo jako úhradaprodávajícímu majetkové účastivespolečnosti Říčany
Property s.r.o. Při přijetí tohoto externího financování už v těchto smlouvách bylo zakotveno, že se mohou kdykoli
kapitalizovatna investiční akcie Fondu.

V červnu 2018v souvislosti s pořízením investice ve společnosti Říčany Property s, r, o. a s plánovaným financováním
investicebankovním úvěremFondvstoupil donovéhoúrokovéhoswapu,jehožreálnáhodnotake Dniocenění činila 1754
tis. Kč,

V Účetním období měla největší vliv korporátní přeměna odštěpení sloučením se společnosti Arkáda Pr

f^^S^.-^. f.o

s rozhodnýmdnem 1. 1.2018,v jejímž důsledkudošlok navýšení provozních výnosůz důvodufyzick' g. astnictví
společnosti,jež přeměnou Fond
Fond nabyl.

^
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V Účetnímobdobí došlo k pokračování dvou převzatých půjček,jež Fond převzal jako postupník k 31. 12. 2017v souvislosti
s restrukturalizací nebankovních půjčekv celkovéhodnotě71155tis. Kč. Postupitelibytyspolečnosti Ben Prahas.r.o. a Sólo

PropertyGroups.r.o. Půjčkajeodroku2018úročenaúrokovousazbou8 % p.a.a jesplatnádo31. 12.2024.Dlužníkem půjčky
je společnostTESSERA,k.s" kteráje spřízněnou stranou Fondu (společnostje držitelem 4,03 % investičních akcií Fondu).
Zůstatek k 30. 6. 2018 tvoří jistina půjčekve výši 62 858 tis. Kča naběhlé úroky ve výši 2 067 tis. Kč.

ZDROJE KAPITÁLU
V rámci zdrojů kapitálu jsou bankovní úvěry a nebankovní půjčky děleny na dlouhodobé a krátkodobé:

Bankovní úvěrymají dlouhodoběsplatnou částúvěruk 30. 6. 2018vevýši467364tis. Kča krátkodoběsplatnou částúvěru
k 30. 6. 2018 ve výši 44 965 tis. Kč

Nebankovní půjčky mají dlouhodoběsplatnou část úvěruk 30. 6. 2018 ve výši 326 631 tis. Kč (s možností kapitalizace
v dřívějším období) a krátkodobě splatnou část úvěru k 30. 6. 2018ve výši l 990 tis. Kč.

Fond splácí sedm bankovních úvěrůčerpaných od Československéobchodní banky, a.s., která je současnědepozitářem
Fondu.

Ve sledovaném období také Fond přijal nebankovní půjčkyv souvislosti s pořízením majetkové účastive společnosti Říčany

Propertys. r.o.Věřitelitěchtopůjčekjsou společnostiTARATANAs.r.o. a KOSTENOHOLDINGSLIMITED.Půjékybylyčerpány
přímo jako úhradaprodávajfcímu majetkovéúčastive společnosti ŘíčanyPropertys.r. o.
Významným zdrojem kapitálu jsou také tržby z pronájmu, které ve sledovaném období činily 48900 tis. Kč a tržby
z poskytovaných služeb v částce 18150 tis, Kč. Náklady související s pronájmem nemovitosti činily 21 252 tis. Kč.
Zisk před zdaněním činí 71 467 tis. Kč.

Jakjiž bylozmíněno výše,dalším zdrojem příjmů je půjčkaspolečnostiTESSERA,k.s.. Půjčkaje od roku 2018úročena
úrokovou sazbou 8 % p. a. a je splatná do 31. 12. 2024. Spoleénost TESSERA, k. s., která je spřízněnou stranou Fondu.

Zásadní zdroje financováni jsou níže uvedené:
a) Bankovní půjčky

b) Půjčkyod nebankovních subjektů
c)

Emise investičních akcií

d) Provozní příjmy z provozu pronájmuvlastněnýchnemovitostí

Fond nemá žádnáomezení vyjma blokovaných finančních prostředků na účtech DSRAv ČSOBv celkové výši 10320tis. Ke

4.3.STAVMAJETKUNEINVESTléNÍČÁSTIFONDU
AKTIVA

Fond vykázal v rozvaze ke Dniocenění aktiva v celkové výši 2 OOOtis. Kč.Ta jsou tvořena především poskytnutou půjčkou ve
výši 1990tis. Kča vkladyna bankovních účtechve výši 10tis, Kč.

p^ud;'^
.^^

PASIVA

^

CelkovápasivaFonduke Dniocenění ve výši2 000tis. Kčjsou tvořena pouzeplněsplacenýmzákladníjn' kap|Eáteip^<^ši
2 000tis. Kč.
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5. VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Řídící orgányv blízkém časovémhorizontuplánují uskutečnitníže uvedenéinvestiční činnosti:

a) Provéstdokončení procesukorporátnfpřeměnyodštěpenísloučením s ŘíčanyPropertys.r.o.
) Dokončení kapitalizace pohledávek 3. stran na investiční akcie Fondu

Zároveňv případě výskytu vhodného nemovitostního projektu natrhu je Fond připraven dotakového projektu investovat,
kdy v současnosti několiktakových příležitostí analyzuje. Z dlouhodobého pohledu jsou investice do nemovitostí vnímány

jakoperspektivní a stáleumožňují investorůmdosahovatnadobře připravenýcha spravovanýchprojektechbezpečné a
přiměřené zhodnocení vloženýchfinančních prostředků.
V Praze dne 15. 3. 2019

Czec

vestment Fund SICAV, a. s.

AMISTAinve ti i společnost, a.s., statutární ředitel
Ing. Pe rJ noušek, pověřený zmocněnec

V Praze dne 15. 3. 2019

Czech Investment Fund SI. , a.s.

AMISTAinvestiční společnost, a. s., statutární ředitel
Ing. Michal Vlach, pověřený zmocněnec
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Profil Fondu a skupiny
l. ZÁKLADNÍ ÚDAIEO FONDU
Název:
Obchodní firma:

Czech Investment Fund S

Identifikační údaje:

IČO:
DIČ:

027 89 027

LEI:

315700K42APKSHJPA112

Sídlo;
Ulice:
Obec:

PSČ:

CZ02789027

Počernická 272/96
Praha 10
10800

Vznik:

Fond byl založen v souladu se ZOKa ZISIFna dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 22. l. 2014 a vznikl zápisem do
obchodního rejstnku vedeného Městským soudem v Prazepod sp.zn. B 19621dne 18. 3. 2014. Fond byl zapsándoseznamu
vedenéhoČNBdne 10. 3. 2014.

PrávníformaFondujeakciováspolečnosts proměnnýmzákladním kapitálem.Fondse při svéSnnostiřídí českýmiprávními
předpisy, zejm. ZISIFa ZOK.Sídlem Fondu je Českárepublika a kontaktní údaje do hlavního místa výkonu jeho činnosti jsou:
AMISTA IS, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel: 226 251010.

Fondje investičním fondems právní osobností, kterýmáindividuálnístatutární, orgán.Tímto orgánemje právnickáosoba,
společnostAMISTAIS,kteráje oprávněnaobhospodařovat a administrovatFond od 1. 1. 2018.
Zapisovaný základní kapitál:

Zapisovanýzákladní kapitál:

2 000 000 Kč; splaceno 100 %

Akcie:

Akcie k neinvestiční částimajetku Fondu:
2 000 000 ks kusových akcii na jméno v listinné podobě
(zakladatelskéakcie)
Akcie k Investiční částimajetku fondu:
120897 230 ks kusových akcii na jméno v zaknihované podobě
(investiční akcie)

Čistýobchodní majetekneinvestiční částifondu:
Čistáaktiva pňřaditelná držitelům investičních akcií:

2 000 tis. Kč
655 958 tis. Kč
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Orgány Fondu
Informaceo orgánech Fondu,jejich složení a postupyjejich rozhodování jsou uvedenyvýšev částiInformacepro akdonáře,
bod č. l. Orgányfondu a skupiny.

Hlavní akcionáři
Martin Benda
dat. nar>:

8. 9. 1971

bytem:
výše podílu:
účast na kapitálu:
účast na hlasovacích právech Fondu:

Březí 159, Březí, PSČ25101
50%
50%
ano, l mil hlasů

typ účasti:

přímá

Martin David
dat. nar.:

bytem:
výše podílu:
účast na kapitálu:

21. 5. 1968
Sosnová 279/7, Brno, PSČ60200
50%
50%

účastna hlasovacích právechFondu: ano, l mil hlasů
typ účasti:
přímá

2. ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDOOBCHODNÍHOREJSTŘÍKU,KEKTHIÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ
V Účetním období došlo k následujícím změnám ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku:
Obchodní firma;

TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s,
vymazáno 1. 1. 2018

zapsáno18. 3. 2014
zapsáno L l. 2018

Czech Investment Fund SICAV, a. s.
statutární ředitel:

Safetyinvestfunds,investiční společnost,a.s., IČ:28495 349

zapsáno28. 11. 2016

Praha l. Revoluční 3, PSČ11000

vymazáno l. l. 2018

AMISTA investiční společnost, a.s., IČ:274 37 558
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ18600

zapsáno 1. 1. 2018

při výkonu funkce zastupuje:

Ing.ONDŘEJHORÁK,dat. nar. l. srpna 1979

zapsáno L l. 2018

Uzbecká 558/10, Bohunice, 625 00 Brno

při výkonu funkce zastupuje:

zapsáno27 3. 2018

Ing. MICHALVLACH,dat. nar. 11. dubna 1966
Podolská 1488/8, Braník, 14700 Praha 4
Pověřený zmocněnec A

/
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při výkonu funkce zastupuje:

Ing. PFTRJANOUŠEK,dat. nar. 22. února 1973

zapsáno 27. 3, 2018

Doležalova71V14,Žabovřesky,61600Brno
Pověřený zmocněnec C

Způsobjednání:

Společnostzastupujestatutární ředitel prostřednictvím svéhopověřenéhozmoCTěnce.Podepisovánízaspolečnostprovádí
statutární ředitel tak, že k firmě spoleínosti připojí pověřený zmocněnec statutárního ředitele obchodní firmu statutárního
ředitele a svůj podpis.
zapsáno28. 11. 2016
vymazáno 1. 1. 2018

Společnost zastupuje vždystatutární ředitel prostřednictvím svéhopověřeného zmocněncečivíce pověřených zmocněnců.
zapsáno 1. 1. 2018
vymazáno27. 3. 2018

Společnost zastupuje vždystatutární ředitel prostřednictvím tři pověřených zmocněnců. Pověřeni zmocněncijednají vždy
následujícím způsobem: PověřenýzmocněnecAjedná vždyspolečně s pověřeným zmocněncem B nebo pověřený
zmocněnecA jednávždyspolečněs pověřeným zmocněncem C. Pověřený zmocněnecB neboC musí vždyjednat s
pověřeným zmocněncem A.
zapsáno 27. 3. 2018
Ostatní skutečnosti:

Na společnost TISOR,investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla částjmění rozdělované společnosti

Arkáda Prostějov, s. r. o., IČO:27873129, sesídlem Počernická 272/96, Malešice, 10800 Praha 10, která byla uvedena v
projektu rozděleníodštěpením sloučením, vyhotovenémformou notářskéhozápisudne9. 11.2017.
zapsáno 1. 12018

3. ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALAFOND
V Účetním období obhospodařovala a administrovala FondAMISTAIS.

AMISTA ISvykonává svou činnost investiáií společnosti na základěrozhodnutí ČNBč.j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9. 2006,
jež nabylo právní moci dne 20, 9. 2006.

AMISTAISse nazákladěúst.§ 642odst, 3 ZISIFpovažuje zainvestiční společnost, kteráje oprávněnapřesáhnout rozhodný
limit, a jeoprávněnak obhospodařování investičních fondůnebozahraničních investičních fondů,a tofondůkvalifikovaných
investorů(svýjimkou kvalifikovaných fondůrizikovéhokapitálua kvalifikovaných fondůsociálního podnikání) a zahraničních
investičních fondůsrovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (svýjimkou kvalifikovaných fondůrizikovéhokapitálu a

kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dále je oprávněna k prováděni administrace investičních fondů nebo
zahraničních investičních fondůdle úst, § 11 odst l písm. b)ZISIFve spojeni s úst. § 38odst. l ZISIF,a to administrace fondů

kvalifikovaných investorů (svýjimkou kvalifikovaných fondůrizikového kapitálu a kvalifikovaných fondůsociálního podnikání)
a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů
rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání).

AM1STAISvykonávalapro Fondčinnostidlestatutu Fondu.Jednalosenapř. o vedení účetnictví, oceňovánimajetkua dluhů,
výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání a odkupováni akcií a výkon
dalších činností souvisejfcí s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu(poradenská činnosttýkajťcí sestruktury kapitálu,
poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních podílů apod. ).

^^'f^

Portfolio manažer

Informace o osoběportfolio manažera Fondujsou uvedeny výše v části Informace pro akcionáře,
osoby a portfolio manažer, odst. 2. 2 Portfolio manažer.
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4. ÚDAJEO DEPOZITÁŘI
FONDU
Obchodní firma;

Českostovenská obchodní banka, a. s.

Sídlo:

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČO:

00001350

Československáobchodní banka,a. s., vykonávápro Fond depozitáře od 21. 12. 2017.

5. ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRQ

V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádnéosoby oprávněnéposkytovat investiční služby,
Fond neměl hlavního podpůrce.

6. ÚDAJEO OSOBÁCH,KTERÉBYLYDEPOZITÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOUNEBOOPATROVÁNÍMMAJETKUFONDU,
POKUDJE U TĚCHTOOSOBULOŽENONEBOTĚMITOOSOBAMIJINAKOPATROVÁNOVÍCE NEŽl % MAJETKU
FONDU

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Fondu.
7. ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCH OSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMFONDUJEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁM

AMISTA ISjako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatácha obdobných příjmech
svých pracovníků a vedoucích osob ve svévýroční zprávě. Participace Fondu natěchto úplatáchje zahrnuta v úplatě
investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Fondu.

Fondnevyplatilv Účetnímobdobí obhospodarovateližádnéodměnyzazhodnocení kapitálu.
8. ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMFONDU JEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEMNA RIZIKOVÝPROFILFONDU
Žádnétakové odměny nebyly obhospodařovatelem v Účetním období vyplaceny.

9. IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTYMAJETKUFONDU

Majetekinvestiční částiFonduke Dnioceněníjetvořen nemovitostmiv reálnéhodnotěvevýši 1027365tis. Kč(pořizovací
cena: 1001595 tis. Kč),majetkovými účastmiv obchodních společnostech v reálnéhodnotěvevýši363361tis. Kč(pořizovací
cena:514072tis. Kč), peněžními prostředky na běžnýchúčtechvevýši 26955tis. Kč,pohledávkamiz obchodních vztahůve
výši 18 746 tis, Kč,

^^, s.^

^
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nemovitosti

nemovitost

reálná

pořizovací cena, vč.

hodnota v

Technického
zhodnocení v Kč

Kč
Klimacentrum, administrativněprůmyslový areál na ulici Počernická 96,
Praha 10

394055
306,00

oceňovací rozdíl v Kč

370794986, 00

23 260320,00

49 555 988,00

8 567 574,00

49 613 161,00

2454535,00

101508149,00

-9 660, 00

42122632,00

-3304706, 00

15100
500, 00

15099697,00

803,00

ulici Bohumíra Četyny3025/15, Ostrava

59756
126,00

64955122,00

-5 198996,00

Obchodnf centrum Arkáda Prostějov na
ulici Konečná23, Dríovice

307 886

307886588,00
58332,00

0, 00

Sportovní a obchodní Centrum,
polyfunkční dům, na ulici Janáčkova

58123

1917,Tišnov

562,00

Praha, polyfunkční dům, na ulici

52067
696,00
101498
489,00
38817
926,00

Štúrova1284, Praha 4, Lhotka
Praha, polyfunkční dům, na ulici
Novodvorská434, Praha 4
Brno, polyfunkční dům, na ulici
Kolaříkova l, Brno
Brno, polyfunkční dům, na ulici Libušina

třída 918/17a, Brno
Ostrava Bělský les, polyfunkční dům, na

Drobný dlouhodobý majetek

588,00
58332,00

0,00

Finanční investice v RH s přeceněním do VH

Finanční investice v RH s přeceněním do

VH

-

ŘíčanyPropertys. r.o.
Arkáda Prostějov, s. r.o.

podn

vklady mimo

reánlná
pořizovací cenav základní
hodnota v Kč
Kč
kapitál v Kč
100%
2002784, 69
152714076, 00 0
100% 361357761, 49
361357761, 49 0

Core Propetry, investiční fond s

proměnným zákofadním kapitálem. Investiční akcie
a.s.

12439 001 ks

20498229,75

, ^AUQ(Y-S./. ''\
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Poskytnuté půjčky

Poskytnutépůjčky
společnost

jistina

splatnost

úroky

ŘíčanyPropertys.r. o.

48 170941,73

5 279,01

30.06.2019

ArkádaProstějov,s. r. o.

62 858 078, 58

2006566, 92

31. 12. 2024

Majetek neinvestiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen peněžními prostředky na běžnémúčtu ve výši 10 tis. Ke a
poskytnutou půjčkouve výši l 990tis. Kč.

10. INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE
Fond nevyvíjel v Účetním období žádnéaktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

11. INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTI OCHRANYŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH
Fond vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním období nevyvíjel
žádnéaktivity v této oblasti.

V Účetním období nebylve Fonduzaměstnánžádnýzaměstnanec.

12. INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ
Fond nemá žádnou pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí.
13. FONDOVÝKAPITÁLFONDU A VÝVOJHODNOTY AKCIE
K datu:

30. 06. 2018

Fondovýkapitál neinvestiční části Fondu(Kč):
Početemitovanýchzakladatelskýchakcii

2000000

v oběhuke koná Účetníhoobdobí:

2 000 000

2000000

2000000

o

o

o

l

l

l

Početvydanýchzakladatelskýchakai (ks):
Fondovýkapitálneinvestiční částiFondu na l akcii (Kč):
Fondovýkapitálinvestiční částiFondu (Kč):
Počet emitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období:

655 958 418

210 385 470

173358000

120 897 290

43 335 718
6 253 507

37 082 211

77 561 572

Početvydaných investičních akcií (ks):
Početodkoupenýchinvestičních akcií v Účetním období:
Fondový kapitál investiční části Fondu na l akcii (Kč):

31.12.2016
2000000

31. 12. 2017

2000000

o

5,4257

3208416

o o
4,85

4,67

wóil. .^, ^
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Vývoj hondoty akcie Kč/ks
5,6
5,4
5,2
5

4,8

4,6
4,4
31. 12. 2017

30. 6. 2018

14. INFORMACEO PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU FONDU
V průběhuÚčetníhoobdobí došlo k následujícím podstatným změnámstatutu Fondu:

Ke dni 1. 1. 2018 byl statut změněntak, že do nějbyla promítnuta změnaobchodní firmy Fondu a především skutečnost, že
od l. l. 2018 se stala obhospodařovatelem a administrátorem Fondu AMISTA IS. Dále byl ze statutu vypuštěn odkaz na

nařízeni vládyč. 243/2013Sb.,o investování investičních fondůa o technikáchk jejich obhospodařováni,jehož relevantní
část byla zrušena. Do statutu byla doplněna informace o pověření jiného výkonem jednotiivé činnosti, kterou zahrnuje
obhospodařování Fondua bylyrevidoványinformaceo úplatáchs ohledemnavýšeuvedené.
Ke dni 5. 6. 2018byl statut změněntak, že byl přuzpůsoben standardnímu formátu a formulacím novéhoobhospodařovatele
a a dministrátora.

15. INFORMACEO NABYTÍVLASTNÍCHAKCÍ NEBOVLASTNÍCH PODÍLŮ

Fondv Účetnímobdobí nevlastnilžádnévlastní akcieanipodíly.
16. ČLENOVÉSPRÁVNÍCH ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮA VRCHOLOVÉVEDENÍ
Statutární orgán

Statutární orgánFondu,AMtSTAIS,jakoinvestiční společnost,kterájeoprávněnak obhospodařování fondůkvalifikovaných
investorů a k prováděn!jejich administrace, obhospodařuje investiční fondy, resp. provádí administraci investičních fondů,
jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNBa internetových stránkách AMISTA ISwww.amista. cz

AMISTAISpřijala systémvnitřních předpisů,kter/mmj. zavedla,udržujea uplatňujepostupyprořízeni střetů zájmůmezi
.

AMISTAIS,včetnějejích pracovníků, a jí obhospodařovanýmia administrovanýmiinvestičními fondyneboinvestory
těchto investičních fondů,

.

investičními fondy,u nichžAMISTAISprovádíobhospodařování neboadministradneboobojí, popř. jejichinvestory,
nazájem,

.

osobou, která ovládáAMISTA IS,je ovládána AMISTA ISnebo osobou ovládanou stejnou osobou jako AMISTAIS a

vedoucími osobamiAMISTAIS, resp, investoryinvestičních fondů,a to vždys ohledem na všechnypředvídatelné
okolnosti, kterémohouvyvolat střet zájmův důsledkustruktury podnikatelskéhoseskupení, ve kterémseAMISTA
ISnachází, a předmětu podnikání jeho členů,

včetnězjišťováni,zamezovánia oznamovánítěchtostřetůzájmů.AMISTAISneprovádížádnoujinouhlavní"
období nenastalyžádnéstřety zájmůstatutárního orgánu Fonduve vztahu k Fondu.
Funkční období statutárního orgánuje 20 let. Statutární orgán más Fondem uzavřenou smlouvu
o administraci a smlouvu o právech a povinnostech při vedení účetnictví, ve kterých nejsou uvedl
ukončení. Statutární orgánnemáuzavřenou žádnousmlouvu s dceřinými společnostmi Fondu,

^^.-..^
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JJčetnim
LUčetr
,

AMISTA IS je licencovanou investiční společností specializující se na vytváření, obhospodařování a administraci fondů
kvalifikovaných investorů s již dvanáctiletými zkušenostmi. Ve statutárním orgánu Fondu je AMISTA IS zastoupena

prostřednictvím svéhosvýchpověřenýchzmocněnců,kteří disponujipředchozím souhlasemČNBk výkonusvéfunkce.
Pověřený zmocněnec:

(od 1. 1. 2018)

Ing. Ondřej Horák
narozen: l, 8. 1979

VystudovalMasarykovuuniverzituv Brně.V oblastiinvestica správyfondůkvalifikovanýchinvestorůpůsobí odroku2007, v
oblasti managementu a obchodu pracuje od roku 2001. V pozid výkonného ředitele má na starosti komplexní řízeni
společnosti. V minulosti řídil obchodní aktivity a měl na starosti přípravu produktů a péči o klienty.
Pověřený zmocněnec:

(od 27. 3. 2018)

Ing. Petr Janoušek
narozen: 22. 2. 1973

Vystudoval Vysokéučení technickév Brně.V rámciAMISTA ISsevěnuje komplexnímu finančnímu řízeni společnosti. Předtím

působilnavedoucích pozicích vespolečnostechzabývajících seinvestiční činnostia vývojem informačních systémů.
Pověřený zmocněnec:

(od 27. 3. 2018)

Ing. MichalVlach
narozen: 11. 4. 1966

Ing. Michal Vlach, nar, 11.4.1966, přehled angažmá
společnost

IČO

3G Multimedia s. r. o.

282 37 358

Advertising ONÉ, a. s.

014 07 031

k

angažmá

Core Propeny, inv. fond s proměnným ZK, a. s. 049 16 760
CzechProjetí Management,a.s. "v likvidaci" 276 30 650
ČESKÁINVEST1ČNÍASPRÁVCOVSKÁ,a.s. "v l." 269 28 949

30.6, 2018

zánik

aneáiná

společník

ne

24. 8. 2016

člen představenstva posléze DR

ne

29.4. 2015

zastupovánive fci statut, orgánu
předseda dozorčí rady

ano

1. 1. 2018

předseda představenstva

ne

9.6. 2015
26.8. 2013

ne

7. 3. 2016

A-Lhota, s.r. o.

273 73 738

jednatel

Safetyinvestfunds, investiční spol., a. s.
SafetyReál,inv.fond s proměnnýmZK,a.s.
TESSERAk. s.

284 95 349

předseda předst. + akcionář

Arkáda Prostějovs. r. o.

247 99 751
277 57 668
278 73 129

Říčany Property s. r. o.

274 38 767

ne

ano

17.5. 2018

zastupování ve fci statut, orgánu

ne

23. 11.2016

předseda dozorčí rady

ne

1. 1.2017

jednatel

ano

doposud

jednatel

ano

doposud

tng. Michal Vlach, vykonával v Účetním období řídicí funkci, kdy příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti vychází
z výkonu shora označených řídicích funkci v jiných obchodních společnostech, kdy řídil a v současnosti rovněž řídí některé
dceřiné společnosti emitenta. Ing.Vlachdosáhlvysokoškolského vzdělániv letech 1984-1989 naVysokém Učení technickém
v Brněa následněpůsobilv řadě společnostizaměřených na:

-pronájemnemovitostí, bytůa nebytovýchprostorspočívající v poskytování základníchslužebzajišťujících jejichřádnýprovoz
- správamajetkovýchúčastí, vyjmačinností uvedenýchv § 3 žák.č. 455/1991Sb.o živnostenskémpodnikání
- správa a údržba nemovitosti

- činnost podnikatelských, finanáiích, organizačních a ekonomických poradců

Společnosti,v nichžbylaAMISTAÍS členemsprávních, řídících nebodozorčích orgánůnebospolečníke ^ ^SK^pre ešlých
5 letech:

.

BHSFundl.,investiční fonds proměnným základním kapitálem, a.s.(předseda sprá nirady^d ^áp^OlS do^
současnosti)
^-^ \^
.^
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.

BHSFund II.- Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (předseda správní radyod
2, 3. 2015 do současnosti)

.

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (předseda správní rady od l,
10. 2014 do současnosti)

AMISTA IS nebyla nikdy odsouzena za podvodný trestný čin, nebyla v předešlých 5 letech spojena s žádnými konkurzními

řízeními, správami ani likvidacemi ani proti ní nebylo vzneseno žádnéúřední veřejné obvinění ani udělenasankce zestrany
statutárních nebo regulatorních orgánů.

Kontrolní orgán

Předseda správní rady.

Martin David

(od 18. 3. 2014)

narozen: 21. května 1968

Příslušné manažerskéa odbornéznalosti a schopnostivycházíz angažovanostiv jinýchfirmách.

přehteďanggžmá
společnost

IČO

angažmá

zánik

1.6.2018

angažmá

B67, a.s.

023 74 862 člen představenstva

ano

dosud

Business Centrum KCM, a.s.

273 81714 Clen dožera rady

ano

dosud

BT14, a.s.
C25, a. s.

023 74391

ano

ředseda představenstva

023 75 028 člen představenstva

dosud

03. 10. 2016

ne

Core Property, inv. fond s proměnným ZK,
a.s.

049 16 760

člen správní rady+ akcionář

ano

DAVONCONSULTING, a.s.

28263740

člen představenstva + akcionář

ano

dosud

European Property Group, a. s.

257 02 351

předseda představenstva

ano

dosud

N166, a.s.

04114761

předseda představenstva

ano

dosud

RezidenceLimuzská,a.s.

056 77 165

předseda představenstva

ano

dosud

SOLODOOR a. s.

252 09 779

předseda představenstva

ano

dosud

SOLODOORCENTRUMs. r. o.

016 65 235

jednatel

ano

dosud

SÓLOMATCHES & FLAMES, a. s.

252 09 795

předseda představenstva

ano

dosud

Sólo Property Group s, r. o.

066 19185

jednatel a společník

ano

dosud

StartupYard Batch 8 and 9 s. r.o.

060 02 897

společník

ano

TESSERAk.s.

27757668 člen představenstva

Člensprávní rady:

Martin Benda

dosud

dosud

01.01.2017

ne

(od 11. 4. 2015)

narozen:8. 9, 1971

Příslušné manažerskéa odbornéznalostia schopnostivycházíz angažovanostiv jinýchfirmách.

^^^
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řehled an "má
zánik

společnost

IČO

angažmá

Bon Praha s. r. o.

066 14 167 společník

ano

dosud

Butovice Offices, s. r. o.

01739697

ano

01.01.2018

ano

dosud

angažmá

jednatel

Care Property, inv.fond s proměnnýmZK,
049 16 760 člen správní rady + akcionář

a. s.

12. 11.2016

ne

ČIŠInvestiční, a.s. v likvidaci

292 33 585 předseda představenstva

Pragolov s. r. o,

005 50 086 jednatel + společník

ano

dosud

Safetyinvestfunds,investiční spol., a, s.
SafetyReál,inv.fond s proměnnýmZK,a.s.

284 95 349 akcionář

ano

10.01.2018

ano

dosud

TESSERAk.S.

Člensprávní rady:

l 247 99 751 předseda správní rady+ akcionář

01.01.2017

ne

277 57 668 předseda představenstva

(od 8. 7. 2014)

Ing. HynekŽirovnický
narozen: 8, 6. 1966

Příslušné manažerské a odborné znalosti a schopnosti vychází z angažovanosti v jiných firmách,
přehled angažmá
zánik

společnost

IČO

Advertising ONÉ,a.s.
DSK44a. s.

014 07 031

člen představenstva

ne

29.04.2015

024 61161

předseda dozorčí rady

ne

10.03.2015

GALLORANTEa. s.

282 17 934

člen představenstva

ne

LOGRIS, inv. fond s proměnným ZK, a. s.

018 34 002

člen správní rady

TESSERA k, s.

277 57 668 zastupováni ve fci statut, orgánu
29221722 jednatel,dříve i společník

23.04. 2015
01, 01. 2018
04.01, 2017

TORMONTEXCOMPANIONs. r. o.

angažmá

k 30.6.2018

ano
ne

angažmá

ano

dosud

Členovésprávní radyFonduneprovádímimočinnostv tomtoorgánudalšíannosti,kteréjsou proFondvýznamné.
V Účetnímobdobí nenastalyžádnéstřety zájmůkontrolního orgánuFonduvevztahuk Fondu.
Funkční období člena kontrolního orgánuje 5 let. Protože je výkon funkce člena kontrolního orgánu bezúplatný, nemají
členové kontrolního orgánu s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce anižádnou pracovní anijinou smlouvu.

Člensprávní nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých 5 letech spojen s žádnými konkurzními
řízeními, správami ani likvidacemi ani proti němu nebylo vzneseno žádnéúřední veřejné obvinění ani udělena sankce ze
stranystatutárních neboregulatorních orgánů,
17. VÝZNAMNÉ
SMLOUVY
Ve sledovaném období byly uzavřeny níže uvedené významné smlouvy;

.

^^'!s^.

^

Rámcovásmlouva o převodu podílu ŘíčanyProperty mezi panem Romanem Pilíškem '^e^piev^cw^^iech
Investment Fund SICAV,a.s. jako nabyvatelem ze dne 25. 6, 2018.
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Kupní smlouva mezi Statutární Město Brno jako prodávající a Czech Investment Fund SICAV, a. s. jako kupující na
nákup pozemku o výměře 1807 m2.

.

Smlouva o úvěrumezi TARATANAs. r.o. jako úvěrující a Czech Investment Fund SICAV,a. s. jako úvěrovanýna nákup
obchodního podílu naspolečnosti Říčany Property zedne 26. 6. 2018.

.

Smlouva o úvěru mezi KOSTENOHOLDINGSLIMITEDjako úvěrující a Czech Investment Fund SICAV, a.s. jako
úvěrovanýna nákupobchodního podílu naspolečnostiŘíčanyPropertyzedne22. 6. 2018.

.

Smlouva o zápůjčce mezi Czech Investment Fund SICAV, a.s. jako zapůjčitel a Říčany Property jako vydlužitel na
refinancování stávajících závazkůvydlužitele vůčiUniCreditBankzedne 27. 6. 2018.

.

.

Konfirmace podmínek úrokovéhoSWAPumezi Československouobchodní bankou a.s. a Czech Investment Fund
SICAV,a.s.nanominálníčástku345030tis. Kčsdatemobchodu5. 6.2018a Konečnýmdatem31.8.2015nabankovní
úvěrmezi Československou obchodní bankou a.s. a Říčany Property s. r. o.

Pojistná smlouva mezi Kooperativa pojišťovna, a. s.jakopojistitel a CzechInvestment FundSICAV,a.s.jakopojistník
na pojištění nemovitostního majetku Fondu ze dne 21. 3, 2018.

.

Pojištění zahrnuje Živelná pojištění, Pojištěni pro případ odcizení. Pojištění pro případ vandalismu. Pojištění skla,
Pojištění pro případ přerušení neboomezení provozua Pojištění odpovědnostizaújmu.

V Účetním období byly sjednány i dvě smlouvy s klíčovými nájemci, a to Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi Czech
InvestmentFundSICAV,a.s.jakobudoucím pronajímatelem a CCCCzech,s. r. o.jakobudoucím nájemcemzedne 22. 6. 2018
v objektu Arkáda Prostějov. DáleNájemní smlouva mezi Czech Investment FundSICAV,a.s. jako pronajímatelem a ANDRITZ
HYDRO s. r. o. jako nájemcem ze dne 22. l. 2018 v objektu Klimacentrum v Malešicích.

18. REGULOVANÉTRHY

CennépapíryvydanéFondemjsoupřijaty k obchodovánipouzenaevropskémregulovanémtrhuBurzacennýchpapírů Praha,
a. s., a to od 14. l. 2016.
19. RATING

Fondu nepožádá!o přiděleni ratingu,žádnýrating Fondu nebyl přidělen.

20. ALTERNATIVNfVÝKONNOSTNÍUKAZETELE
Fond nepoužívá k popisu činnosti a svých výsledků žádnéalternativní ukazatele výkonnosti.

21. VYMEZENÍKONSOLIDAČNÍHOCELKUFONDU/ EMITENTA
ÚDAJEO MAJETKOVÝCHÚČASTECH

Mateřská společnost. Fond, je oprávněn investovat především do aktiv nemovité povahy, ať již majících formu věcí
nemovitých,akcií, podílů, resp.jinýchforem účastina nemovitostních a jinýchobchodních společnostech,movitýchvěcí a
jejichsouborůa doplňkovýchaktivtvořených standardními nástrojikapitálovýcha finančních trhů.
Fond má v úmyslu investovat více než 51 % hodnoty svého investičního majetku do nemovitosti nebo nemovitostnich

společnosti. Další podstatnou majetkovou hodnotou. do níž Fond může investovat, jsou akcie, podíly a jinéformy účastí na
právnických osobách (v projektových společnostech - zvláštních účelových společnostech - SPV), které podnikají zejména v

oblasti nemovitostí a realit. Vedlejšími majetkovými hodnotami Fondu budou movitévěcia investiční nástrojeve smyslu
ustanovení § 3 odst. l ZPICÍ, napf.investiční cennépapíry, cennépapíry kolektivního investovániči nástrojejjpaeíníhp trhu.
Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocovániaktiv nad úrovní výnosu dlouhodol
prostřednictvím středně a dlouhodobých investic umístěných ve Fondu. V této souvislosti
poskytoványžádnézárukyza účelemochranyinvestorů
Mateřská společnost, Fond,je Investiční jednotkou, dle IFRS10, která:
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získává finanční prostředky od jednoho nebo více investorůza účelem poskytovánislužebsprávyinvestic tomuto
investorovi (investorům),

.

se ve svém Statutu svým investorům zavázala,že jejím obchodním cílem je investovat prostředky výhradněza
účelemzískávání výnosůz kapitálovéhozhodnocení, výnosůz investicneboobojího, a

.

oceňuje a vyhodnocuje výkonnost v podstatě všech svých investic na základěreálné hodnoty.

Svémajetkové účastiproto nekonsolidu'e ale vykazujev reálnýchhodnotách.

Ke konci Účetního období Fond v souladu svou investiční politikou investoval mimo jiné do níže uvedených majetkových
účastí:

Dceřiná společnost

Oblast působeni

Zeměpůsobeni

Reálná hodnota

Podíl na společnosti

v tis. Ke

2018

ArkádaProstějov,s. r.o.

^^^ bezaktuální

2017

ČR

2003

100%

100%

ČR

361 358

100%

0%

činnosti

ŘíčanyProperty, s. r.o.

^^^ kancelářských
prostor

Do 12. 12. 2017 byla osobou ovládanou takéCIFservices a.s. (dříve Business Centrum KCM, a. s. ), IČO273 81714, se sídlem
Počernická272/96,Malešice,10800Praha10,zapsanév obchodním rejstnku vedenémMěstskýmsoudemv Praze,oddíl B,
vložka 10198.Dne12. 12. 2017Fondprodal 100% akciispolečnosti,ale k zápisudoobchodního rejstříku došlo7. 6. 2018.
22. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALY POROZVAHOVÉMDNI
Kedni 20. 12. 2018došlo ke změněstatutu Fondu, kdy byla zohledněna změna auditora Fondu, Fond přešel na roční frekvenci

stanovovániaktuální hodnotyinvestiční akcie.Úpisinvestičních akcií byl umožněni nepeněžitýmivklady.

Dne 12. 12. 2018 byl podepsán Projekt rozdělení odštěpením sloučením. Rozdělovaná společnost Říčany Property s. r. o.,
nástupnickáspolečnostCzechInvestment FundSICAV,a. s.. rozhodnýden byl stanoven na 1. 7. 2018.

^^di(,^

23. KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

Tato účetní závěrkabyla sestavena jako mimořádná z důvodu plánované přeměny rozdělením ctílěpením sloučením

s rozhodným datem l. 7. 2018. Rozdělovanáspolečnost ŘíčanyProperty s, r. o., nástupnickáspol^^st Cz^ch h^^nent
FundSICAV,a.s..Právníúčinkypřeměny nastanouzápisemdoobchodního rejstříku. Účetnízávěrka^ozbyde^latVlosCpo^d
se přeměna sloučením neuskuteční a zápisdoveřejného rejstříku nebude proveden.
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Součástí této výroční zprávyjsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Fondu. V souladu s obecně závaznými
právními předpisyobsahujetatovýroční zprávatéžúčetní závěrku,včetnějejí přílohy, zprávunezávisléhoauditoraa zprávu
o vztazích.

Hodnotyuváděnév přílohách jsouuvedenyv tisfcfchKe.Rozvaha,výkazziskua ztrátya přehled o změnáchvlastního kapitálu
obsahují údajeuspořádanépodlezvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každáz položekobsahujeinformace
o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období. Pokud nejsou některétabulky nebo hodnoty vyplněny,
údaje jsou nulové,

Další informacejsou uvedenyv příloze účetní závěrky.

Kroměúdajů,kteréjsou popsányv příloze účetní závěrky,nenastalyžádnédalší významnéskutečnosti.

^^Mí'''s^
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Zpráva o vztazích
Czech Investment Fund 51CAV, a.s.. 100:027 89 027, se sídlem Počernická 272/96, Malešice,

108 00 Praha 10, obchodnf společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudemv Praze,oddíl 19621,vložka B
období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

l.

ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou

ovládající osobou(dálejen"Propojenéosoby")zaÚčetníobdobívypracovalstatutární orgánFonduv souladus úst.§ 82ZOK.
2.

STRUKTURAVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládající osoby

Fond měl v období od 1. 1, 2018 do 29. 6. 2018 celkem čtyři akcionáře držící zakladatelské akcie, tzn. akcie, s nimižje spojeno

hlasovací právo. Od 29. 6. 2018 se počet akcionářů s hlasovacími právy ve Fondu snížil na tři. Žádnýz uvedených akcionářů
nesplňovaldefiniciovládající osoby.V období od l. l. 2018do 29. 6. 2018proti soběstálydvěskupinyakcionářůdržících
zakladatelskéakcie,kterélze uvnitř každéz těchtoskupin považovatza osobyjednajía ve shodě,přičemž každáskupinase

skládalajednakz fyzickéosobyjakoakcionářeFondua jednakzespolečnostis ručením omezeným,jejímž většinovým(popř.
jediným) společníkem je totožnáfyzickáosoba,jako prvního akdonáře Fondu. V období od l. l. 2018do 29. 6. 2018tak
neexistovala ve vlastnické struktuře Fondu žádná osoba s rozhodujícím vlivem, která by byla schopna přímo či nepřímo
ovlivňovatčiovládatFond.Od29. 6. 2018vlastnickástruktura Fondudoznalazměnytak,žezatímco jednaz uvedenýchskupin

akcionářůjednajících vzájemněveshodězůstalazachovánav nezměněnépodobě(tedyfyzickáosobaa společnosts ručením
omezeným,jejímž jediným společníkem je totožnáfyzickáosoba), tak druháskupinase transformovala, když společnost
s ručením omezeným v tétoskupiněpřevedla veškerésvéakcieFondu nafyzickou osobu v této skupině. Ačkoli formálnětedy
struktura akcionářů Fondu vykazovala od 29. 6. 2018 tyto znaky: l) většinový akcionář - fyzická osoba s podílem 50%, 2)

akcionář fyzickáosoba s podílem 40% a 3) akdonář právnickáosobas podílem 10%,tak ve Fonduzůstalove skutečnosti
zachováno rovnovážné rozděleni hlasovacích práv mezi dvě nespojené a nezáwslé ve shodě jednající entity, odpovídající
poměru: l) akcionář fyzickáosoba s podílem 50%. 2) akcionáři - dvěosobyjednající ve shoděvesmyslu § 78odst. l, 2 písm .

d) ZOKs podílem celkem 50%,skládající sez akcionáře fyzickéosoby s podílem 40% + akcionář právnickáosoba s podílem
10 %. Z tohoto důvodu ani od 29. 6. 2018 nemá Fond ve své vlastnické struktuře žádnou osobu s rozhodujícím vlivem ve

smyslu § 74odst. l ZOK,která by byla schopna přímo či nepřímo ovlivňovat či ovládat Fond.
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AAádaProstějovs.r.o.

ŘlčaityProperty s.r.o.

Vzhledem k absenci ovládající osoby, jak je popsáno v či. 2 výše, Fond ve sledovaném období nebyl v pozici opadané osoby

vůčižádnéovládající osoběve smyslu § 74odst. l ZOK.Akdonáři Fondunejednalive shodězakládající rozhodnývliv,jakje
v podrobnostech popsáno v či. 2 výše.
Ovládanáosoba

Vzhledemk absenciovládající osoby,jakje popsánov či.2 výše.Fondvesledovanémobdobí nebylv poziciovládanéosoby
vůčižádnéovládající osoběve smyslu § 74 odst. l ZOK.
Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Vzhledem k absenci ovládající osoby, jak je popsáno v či. 2 výše. Fond ve sledovaném období nebyl v pozici ovládanéosoby

vůčižádnéovládající osoběve smyslu § 74odst. l ZOKa tudíž nemělžádnévztahys osobami, ježbybylomožnépokládatza
osobyovládanéstejnou ovládající osobou.
Osoby ovládané Fondem

Názevspolečnosti
CIF services a. s. (dříve
Business Centrum KCM,
a. s.

IČO

Sídto

Počernická272/96, Malešice, 10800
273 81714

_ ^ ^ud'f í^ "'
loo%_a od prodal ke dni U
rejstříku vedenémMěstskýmsoudem 12-20^ .|(dYk,zápisu^°R \
Praha 10,

zapsanév obchodním

v Praze,oddíl B,vložka10Í98

došlo^. 201^^^°^ \

\
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Počernická272/96, PSČ10800,
vznikla zápisem do obchodního
Arkáda Prostějov, s. r. o.

278 73 129

rejstříku dne 14. března 2007

100% obchodní pódiifond nabyl
2. 8. 2017

vedeného u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou C123225

Praha7, Dělnická213/12,PSČ17000,
vznikla zápisem do obchodního

ŘíčanyPropertys. r. o.

27438767

rejstříku dne 3. dubna 2006

100%obchodní podíl fond nabyl
29. 6. 2018

vedeného u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou C112256

Vztahymezi Fondemjakoovládajícf osobou a výše uvedenýmiovládanýmiosobami,jakoži mezitěmitoosobaminavzájem,
jsou popsány v jednotlivých zprávácho vztazích vypracovaných statutárními orgányvýše uvedených ovládaných osob, a tato
zpráva se jim blíže nevěnuje.

3.
ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ
Vzhledem k absenci ovládající osoby, jak je popsáno výše, Fond ve sledovaném období nebyl v pozid ovládané osoby vůči
žádnéovládající osobě ve smyslu § 74 odst. l ZOKa tudíž nebyl osobou ovládanou či řízenou v rámci seskupení. Fond spravuje

svůjvlastní majetek bezvlivu svých akcionářůS jiných osob, a to prostřednictvím nezávisléa odbornězpůsobiléinvestiční
společnosti.

4.
ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ
Jelikož Fond není ovládanou osobou, není ovládání nebo řízeni vykonávánožádným způsobem, ani prostřednictvím valné

hromady, ani důsledkemakcionářskédohodyani dohodyo výkonu hlasovacích právči jinédohody. Z těchto důvodůnení
možné identifikovat žádné způsoby a prostředky ovládání, tj. ani ovládání skrze majetkový podíl na ovládané osobě, ani
nepřímé uplatnění rozhodujícího vliv na Fond, jelikož takový vliv absentuje.

5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCHV ÚČETNÍMOBDOBÍ NAPOPUDNEBOV ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH

OSOB

V Účetním období nebylo učiněno žádnéjednání na popud nebo v zájmu akcionáře Fondu či jiné osoby, které by se tykalo

majetku, kterýpřesahuje 10% vlastního kapitáluFonduzjištěnéhopodleposlední účetní závěrky.
6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCHSMLUV MEZI PROPOJENÝMIOSOBAMI

V Účetním období nebyly Fondem uzavřeny žádné smlouvy či uaněna právní jednání či poskytnuta plnění, které by mohly

vykazovatznakysmlouvy nebo právního jednání či poskytnutí plnění mezi osobou ovládanoua osobouovládající či osobou
ovládanou a osobou ovládanou stejnou ovládající osobou,

Smlouvy meziovládanouosoboua ovládající osobou:
Smlouvy uzavřenév Ocetním období

^^^
V Účetním období nebyly Fondem uzavřeny žádné smlouvy či učiněna právní jednání, které by mo
smlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.

okazovat znaky

^ ^^^

Smlouvyuzavřené v předešlých účetních obdobích
.
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V předešlých účetních obdobích nebyly Fondem uzawenyžádnésmlouvy čiučiněna právní jednání, které bymohly vykazovat
znaky smlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propoienými osobami
Smlouvy uzavřené v Účetním období

V Účetním období nebyly uzavřeny žádnésmlouvy mezi Fondem a ostatními osobami, které by bylo možné považovat za
propojenéosobyvevztahuosobyovládanéa osobyovládanéstejnouovládající osobou.
Smlouvy uiavřené v před^lých účetních obdobích

V předešlých účetních obdobích nebyly uzavřeny žádnésmlouvy mezi Fondem a ostatními osobami, kterébybylo možné
považovat zapropojené osobyve vztahu osobyovládanéa osobyovládanéstejnou ovládající osobou.

7.
POSOUZENÍTOHO,ZDAVZNIKLAOVLÁDANÉ
OSOBĚÚJMAA POSOUZENÍJEJÍHOVYROVNÁNf
S ohledemnaprávní vztahymezi Propojenýmiosobamijezřejmé, žev důsledkusmluv,jinýchprávních jednání a ostatních
opatření uzavřených, učiněných a přijatých ovládanou osobou v Účetním období v zájmu nebo na popud jednotlivých
Propojenýchosobnevzniklažádnéz nichžádnáújma.Z tohotodůvodunedocházíanik posouzeníjejího vyrovnání.
8.
ZHODNOCENÍVÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCHZEVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI
Fond nezaznamenal žádnévýhody ani nevýhody, které by vyplývaly ze vztahů s osobami propojenými s Fondem v pozid
ovládající osobyČiosoby ovládané stejnou ovládající osobou. Jeliktó takové vztahy nelze projejich absenci identifikovat, pro
žádnouosobunelzeidentifikovatanivýhoduaninevýhodua pro Fondneplynouv tétosouvislostižádnárizika.
9.

PROHIÁSENÍ

Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údajeuvedené v tétozprávějsou úplné,průkaznéa správné.

V Praze dne 15. 3. 2018

Czech estment FundSICAV,a.s.
AMISTAinves č společnost, a.s., statutární ředitel
Ing. Petr a oušek,pověřený zmocněnec
V Praze dne 15- 3. 2018

^r.
CzechInvestment Fu ^EV, a.
AMISTAinvestiční společnos , ^., statutární ředitel

Ing.MichalVlach,pov i^nýzjňo^jg^.
...^
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EXIT STRATÉGY
Obchodní podíly na cílových společnostech jsou nabýványzaúčelem dlouhodobé držby. Nemovitévěcivlastněné
nabývanými obchodními společnostmi generují finanční prostředky skrze výnosů z pronájmu kancelářských a
obchodních prostorvlastněných nemovitostí společností, kterépozapočtení provozních nákladůnachod,finanční
páky a ostatních/provozních nákladů spojených s obsluhou vlastnické struktury společností představující
výnosovéaktivum.Veškeréfinanční detailyJsoupodrobněpopsányv bodě4 tétovýroční zprávy.
Výnosnost aktiva bude posuzovánav horizontu 5 let a více s market příče s ohledem na výnosnost podkladového
aktiva a čistéhoobchodního jmění obchodních společností. V případě finanční výhodnosti dosažitelnémarket
price či v případě poklesufinanční výkonosti aktiva můžebýtaktivum prodáno.

V souvislosti s vývojem realitního trhu, všechny nemovitosti drženév majetku fondu vykazují tržní hodnotu vyšší
než pořizovací. Obchodním záměremfondu je tyto nemovitosti držet, zhodnocovat rekonstrukcemi či realizovat

developerské projekty a generovat výnosy z nájmů. Prodej výnosových investic zájemcům za cenu převyšující
hodnotu NPVa získané prostředky investovatdo v budoucnupořizovanéhoinvestičního majetku.
Fond není oprávněn k jiné než investiční činnosti uvedené ve statutu Fondu kde se v rámci investiční polrtiky
zavázal investovat pouze do aktiv způsobilých přinášet buďdlouhodobý výnos, nebo zisk z prodeje. Fond je
prostřednictvím exit strategií řízen tak, abytento profit investorů byl maximalizován právěv investičním horizontu
uvedeném ve statutu Fondu.

Zároveňv případě výskytu vhodného nemovitostního projektu na trhu je fond připraven do takového projektu
investovat, kdy v současnostiněkoliktakových příležitostí analyzuje.Z dlouhodobéhopohledujsou investicedo
nemovitostí vnímány Jako perspektivní a stále umožňují investorům dosahovat na dobře připravených a
spravovaných projektech bezpečné a přiměřené zhodnocení vložených finančních prostředků.
Významné účetní úsudky, odhady a předpoklady

Příprava účetní závěrky Fondu vyžaduje, abyvedení společnosti provedlo úsudky, odhady a předpoklady, které
mají vliv na účetní závěrkua částkyvykázanév účetní závěrce. Nicméně,nejistota ohlednětěchto předpokladů a
odhadůby mohla véstk výsledkům, kteréby mohly vyžadovat významnou úpravu účetní hodnoty aktiv nebo
pasiv v budoucích obdobích. Následují informace o nejdůležitějších účetních úsudcích, odhadech a
předpokladech provedenýchpři přípravě účetní závěrky:

i) Úsudky
V procesu uplatňování účetních postupů Fondu provedlo vedení následující úsudky, které mají nejvýznamnější
vliv na částky vykázané v účetní závěrce:

Klasifikace fondu jako investiční Jednotky

Subjekty, které splňují definici investiční jednotky v rámci IFRS10 Konsolidovaná účetní závěrka,jsou povinny
ocenit svoje dceřiné společnosti reálnou hodnotu, nikoli tyto dcery do účetní závěrkykonsolidovat. Kritéria,
která definují investiční účetní jednotku, Jsou následující. Investiční jednotka je účetní jedno ,, ^er%:,y^
a)

získává finanční

prostředky

od

jednoho

nebo více investorů za účelem

tomuto investorovi (investorům),

poskytov'

^1'užeb správy invest ic
^> ^ ^c,t9^.

t^55.,

^
^'
.
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b)

sesvémuinvestorovi (investorům)zaváže,žejejím obchodním cílem je investovatprostředky výhradně

za účelemzískáváni výnosůz kapitálovéhozhodnocení, výnosůz investic nebo obojího, a

c)

oceňujea vyhodnocujevýkonnostv podstatěvšechsvýchinvesticnazákladěreálnéhodnoty.

Fondje nástrojem kolektivního investování a představuje jednu z forem nepřímého investování kapitálu, kdy

investoři vkládají svévolnépeněžní prostředky doprofesionálněspravovanéhofonduzaúčelemdosažení zisku
na základěprincipu diverzifikace rizika. Přitom samijednotlivý investoři o konkrétních investicích Fondu

nerozhodují. Fondnení oprávněnk jinénežinvestiční činnostia v rámciinvestiční politikysezavázalinvestovat
pouzedoaktivzpůsobilýchpřinášet buďdlouhodobývýnos,neboziskz prodeje. Fondje prostřednictvím exit
strategií řízen tak,abytento profit investorůbyl maximalizovánprávěv investičním horizontuuvedenémve
statutu Fondu.

Fondje rovněžzezákonapovinen svůjmajetek a závazkyoceňovatreálnou hodnotou.
Společnost také dospěla k závěru, že Fond splňuje další charakteristiky investiční jednotky vtom, že
a)

má více než jednu investici,

b)

má více než jednoho investora,

c)

má investory, kteří nejsou spřízněnými stranami účetní jednotky,

d)

mávlastnické podíly ve formě vlastního kapitálu nebo obdobné podíly

Vzhledemk tomu, žeFondsplňujevýšeuvedenákritériapro klasifikacijakoinvestiční účetníjednotka,je vyňat z
konsolidačního požadavkupodleči. IFRS10.Tento závěrbudekaždoročněpřehodnocován, pokudse změní
některá z těchto kritérií nebo charakteristik.
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Czech Livestment Fund SICAV, a.s.

Výkaz finanční situace
k 30. červnu 2018
(viisicichKS)

Poznámk
a

AKTIVA
Peněžní prostředky
Poskytnuté půjčky
Aktiva celkem připadající držitelům
zakladatelskýchakcií

8.1

10

10

8.5

1990

1990

2000

2000

26955
18746

83271
15255

8.1

Peněžní prostředky
Obchodní pohledávky
Pohledávkaz titulu splatnédaně
z příjmu

30. 6. 2018 31. 12. 2017

8.2

734

Finanční investice v reálnéhodnotě

8.3

373394

140997

8.4
8.5
8.6

l 027 365
117 202

712734
71155

4890

2204

Aktiva celkem pňpadající držitelům
vyplatitelných investičních akcií

l 589 286

1 025 616

Aktiva celkem

l 571286

1 027 616

2000

2000
2000

s přeceněním do výsledku
Investice do nemovitostí v reálné

hodnotěs přeceněním do výsledku
Poskytnuté půjčky a jiná finanční aktiva
Poskytnutézálohya ostatní aktiva

VLASTNÍ KAPFTÁLA ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Vlastní kapitál celkem

8. 10

Obchodní a jiné závazky

8.7

30535

8.8
8.8
8. 16

512 329
328 621
41843

2000

Závazekz titulu splatnédaněz příjmu
Bankovní úvěry

Nebankovní půjčky
Odloženýdaňovýzávazek
Závazkycelkem bezčistých aktiv
připadajících držitelflm
vyplatitelných investičních akcií

19653
304
386 738
378 536

29998

913328

815 230

655 958

210 385

Čistáaktiva připadající držrtelům
8.9

vyplatitelných investičních akcií

^^,

! e^^

^",. rf?
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CzechInvestment Fund SICAV, a-s.

Výkazvýsledku hospodaření a ostatního úplnéhovýsledku
zazkrácenéobdobí končíd 30. června 2018
(v tisících KS)

Období
Poznám

Tržby z pronájmu a poskytovaných služeb

končící 30. 6.
2018

8. 11

67050

-2440

102 543
29144
-45098
-l
-80
138
-32 927
-6394
-545
-283
46498
-29 260
17238
-4710

9.2

31856
52
2021
2519
-21 252
-4371

69027

12528

69027

12528

Zisk z investic do nemovitostí

Zisk plynoucí z finančních investic v reálné hodnotě
Čistýkurzový zisk (ztráta)
Zisk plynoucí z ostatních finančních akHv
Úrokovévýnosy
Náklady související s pronájmem nemovib3stí
Správafondu, ekonomickéa právní služby
Daněa poplatky
Ostatní provozní výnosy (náklady)
Zisk před finančními náklady

8.5
8. 12

8.13
8. 14

-305

8. 15

Finanční náklady

Zisk před zdaněním
8, 16

Daň ze zisku

Přírůstek čisté hodnoty aktiv připadajících
držitelům vyplatitelných investičních akcií
(Zisk po zdanění za období)

Rok končící

31. 12, 2017

-21
77549
-6082
71467

Ostatní úplný výsledek po zdanění za období
Celkový přírůstek hodnoty čistých aktiv
připadajících držitelům vyplatitelných
investíčních akcií
(Celkový úplnývýsledekza období)

Pozn. : Účetnízá\'ěrka není sestavenaJakomezitímnl, alejako řádnároční účetnízávěrka,a\'šak účetní období končící 30,
ňenma 201Sje zh-ácenyniúčetní období poskytttjící výše informace o výnosech, nákladech a \ysledku hospodařeni pouzeza
6 měsíců, zatímco srowatelnéobdobníjev rozsahuJ2tí měsíců. V tomtoohledunejsou\'?sledky prezentovanévevýkazuplně
srovnatelné,

50
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Czech tnvestment Rind SICAV, a. s.

Výkaz peněžních toků
za zfcráceaé období končící 30. června 2018
(vttsidchKff)

Období
Poznámk
v

koneící 30. 6.
2018

Rok končící
31. 12. 2017

Peněžní tok z rovozních činností

Přírůstek Čistéhodnoty aktív připadajících na
držitele vyplatitelných investičních akcií za
období

69027

12528

-2145

4710
-138
28777
-29144
45098

-699
473
40720

58443
10154
130 428

8.3

-7331
-34 914

-967
-134 810

8.5

-48171

9.2

9816
8724

23399
138

-3001

-6015

-34157

12173

(Ziskza rok po zdanění)
Úpravyvýsledku o potožky wuwsející s provozní
činností:

Daňovýdopad do výsledku hospodaření

8. 16

2440

Úrokovévýnosy
Hrotové náklady

8. 12

-2 519
5999
-31 856

8. 15
9.2

Ztráta (zisk) z přecenění finančních investic
Ztrátaz přecenění derivátovýchnástrojů
Změnastavu pohledáveka závazků:
Zvýšení obchodních a jiných pohledávek
Zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazků
Příjmy a výdaje spojené s investičními aktívy:
Výdajespojenés pořízením investic do nemovitostí
Výdajespojenés pořízením finančních investic
Poskytnuté půjčky
Peníze nabyté převodem čistých aktiv dceřiných
společností
Přijaté úroky
Zaplacenádaňze zisku

8.4

Čistépeníze z (využité pň) provozní činnosti
Fondu

Pen^ní toky z financování

Emisevyplatitelných inveďjčních akcií
Příjem z bankovních úvěrůa nebankovních výpfijček
Splátky bankovních úvěrfl a nebankovních výpůjček
Placené úroky

24500
8.8
8.8
8.8

78400
-255 056
-8231
-160 387

-17 954

^205

Čistépeníze použité při (získané z) financování

-22 159

Čistézvýšení peněz

-56 316

-148 214

^

Aufl'1

.^

Peněžní prostředky na počátku období
Peněžní prostředky na konci období

83 ^'
8.1

26, ^5
^.t.^

231495
^ofS 281
CP'
/
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z toho peněžní prostředky vztaženék základnímu

10

10

26955

83271

kapitálu

z toho peněžní prostředky zahrnuté mezi
aktiva připadající držitelům vyplatítelných
investičních akcií

Pozn. : Fondnedrží žádnépeněžníekvivalenty,pouzepeněžní prostředky nabankovních účtech.
Pozn. : Účetnízávěrkaněm sestavena jako mezitimni, alejako řádná roční účetní závěrka, a\'sak účetní období končici 30.

června 20}8 je zkrácenyniúčetní období poskytující výšeinformaceo peněžníchpouzeza6 měsíců, zatímco srwnatelné
obdobníJev rozsahu 12timěsíců. l/tomto ohledunejsou hodnotyprezentovanéve\ykazu plněsrovnatelné.
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Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Výkaz změn čistých aktiv
připadajících držitelům vyplatítelných investičních akcií
za zkrácenéobdobí končící 30. června 2018
{v tisících Kč)

Zůstatek k l. lednu

Emisevyplatitdných investičních akcií (viz 8.8 a 8.9)
Pffrfistek čistéhodnoty aktív připadajících držitelům vyplatitelných
investičních akai

Zůstatekk 30. červnu 2018, resp. 31, prosind 2017
Početinvestičních akcií (te)
Hodnota?istýchaktiv připadající najednu investiční akcii

(v Ke)

2018

2017

210385

173358

376546

24500

69027

12528

655958

210385

120897
290

43 335 718

5,43

4,85

Pozn. : Účetnízávěrkanení sestavenajakomezitímní, aleJakořádnároční účetní závěrka,avšakúčetní období končící 30.
června 2018Jezkráceným účetní období poskytující v^^ informace o změněčistýchaktiv připadcgicich držitelům

vyplatítelnych investičních akcii za6 měsíců, zatímco srovnatelné obdobní jev rozsahu 12timěsíců. V tomto ohledu nejsou
hodnotyprezentovanévevýkazuplněsrovnatelné.

^^"^':
i?'

e^-

^ "-.
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Komentáře k účetním výkazům
l

Obecné informace

Účetní závěrkaje sestavena zaspolečnost - investiční jednotku - Czech Investnient Fund SICAV, a,s. (dálejen "GIF"nebo
"Fond") sesídlem Počernická 272/96, 10800, Praha 10 - Malešice, Českárepublika. Fond-vznikl zápisemdoobchodniho
rejstříku ke dni 18.3. 2014 a od zahájení svéčimiosti Fondnabízí kolektivní investovám ^hradnějMrokvalifflcované
investory ve smyslu zákonač. 240/2013 Sb.,o investičních společnostech a investičních fondech(23SIF).
Od svéhovzniku Fondvyvíjí činnost investičnilio fondu kvalifikovaných investorů, spočívající ve shroinažďováni peněžních
prostředků ve Fonduoproti cenným papírům kvalifikovaných investorů, zaúčelem společného investováni shromážděných

prostředků. V tomtokontextujeFondakciovou společností s proměmiýmzákladním kapitálem kterávydáváakciedvojího

druhu(zakladatelské a investiční). Investiční akcieFondujsouod 14, l. 2016obchodoványnaBurzecennýchpapíru Praha a
z tohoto důvoduje Fondpovinen sestavovat svoji účetoií závěrkuv souladu s Mezinárodními standart účetního výkaznictví
(IFRS)pftja^mi"Evropskou unii. S investičiumi akciemije spojenoprávoinvestora nazpětnýodkupFondem,není s nimi
spqjeno'Mas6vad pravákroměpřípadů upravenýchvýslovně zákonem. AkcieFondumohoubýtpoňzoványpouze
kvaUfikovanýmiinvestory.

Investičním cUemFonduje dosahovat stabilního zhodnocování aktivnadúrovní výnosudlouhodobých úrokovýchsazeb
prostřednictvím investicdonemovitosti a podílu nanemovitostních společnostech a doplňkovýchakdvtvořených
standardními nástrojikapitálovýcha finančních ti-hů.Fondseřídí svýmstatutem. Fondsezaměřuje navytvořeni
nemovitostaflio portfolia a jehooptimalizaci zaúčelemstřednědobého pronájmu s následnýmprodejemv souladu
s vymezenoustrategií držbya prodejevázanouk jednotlivýminvesticím.

Fondje od l. l. 2018obhospodařován a administrován společností AMISTAinvestiční společnost, a.s.sesídlem Pobřežní
620/3^ 18600Praha8 (dokonceroku2018bylaobhospodafovatelema administrátoremspolečnostSafetyinvestilmds,
investiční společnost, a.s, ). Investiční společnostje stabitámím ředitelem Fonduajejími pověrei^mi zmocněncijsou Ing.
Michal Vlach (pověřený zmocněnec A), Ing. Ondřej Horák (pověřený zmocněnec B) a IngPetr Janoušek (pověřeny
zmocněnecC), přičemž kaalýpověřený zmocněnecB a C musí jednatvždy s A, zatímco A musí jednat společnévždy^ B
nebo C. Spravni radaFonduje'tříčleuná, pfíéemž předsedou správní radyje panMartin David a členyjsou panMartin Benda
a Ing. Hynek Žirovnický.

DepozitářemFonduje Československáobchodníbanka,a.s., sesídlem RadUcká333/150, 15000Praha5.
Fondjev kontextu úpravy IFRSinvestiční jednotkou, kteráprostřednicndm investičních akciizískává peněžm prostředky,
kterémvestuje v souladusesvojí strategií zejmémdonemovitostnich investic zaúčelemstřednědobého zhoAiocení
prostředků, investiceoceňujea vyhodnocuje nabázijejichreálnýchhodnot, a protopodíly v ovládanýchcenných
společnostech nejsoukonsolidovány, tatoúčetní závěrkanení sestavenajakokonsolidovanáúčetní závěrkaa veškerépodíly
jsou prezentoványjako finanční aktíva v reálnéhodnotěs pfeceněmmdovýsledku hospodaření.

2 Prohlášení o shodě s účetním pravidly a východiska sestavení
účetní závěrky
Účetní závěrkabylapřipravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), Mezuiárodnínú účetními
standardy (IAS) a jejichinterpretacemi (SICandIFRIC)(společněpouzeIFRS)\'ydanými RadouproMezinárodní účetní
standardy (IASB) a přijatými~Ewopskou uiui (EU). Účetnizávěrkavycbáziz předpokladu pokračujícího podniku, který
nebyl do data schváleniúčetní závěrkynarušen, a je sestavena s oUedem na statut Fondujako investični jednolitý zejménana
bází reáhiéhoocenění (týkáseinvestic donemovitostí a ůčaďív nekonsolidovaných společnostech), zatímco liistorické
oceněnije použitoprozávazkya krátkodobáfinanční aktiva(pohledávky a peníze), u nichžvšakhistorickéoceněnilze
považovatzavhodnouaproxunacireálnéhoocenění.

Sestavení účetní závěrkyv souladus BFRSviduje, abyvedení Fonduuskutečnilo odhadya předpoklady, kteréovlivňuji
hodnoty vykazované v u&tních výkazech a souvisejících komentáfích. Odliady a úsudk}' učiněnépři sestavování této účetní
závěrkysetýkají různýchúčetníchoblastí a nejvýznamnějšíz nichjsoupiřiblíženy v části4.2.
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Zkrácenéúčetní období 2018

VzUedem k realizaci Projektu rozdělení odštěpením sloučením, o němžbylo rozhodnuto vedením zúčastněných společností
dne 12. 12. 2018 a v rámci něhožnaFondjakožto nástupnidsou společnost přejde odštěpovaiiá částjméní společnosti Říčany
Propeny, S.T.O.s roziiodnýmdnem l. 7. 2018,musí Fonduzavřít účetnia daňovéobdobí kedni;klérepředchází rozhodnému
dnipřeměny, tj. k 30 6. 2018.K tomudnimusí Fondsestavitúčetní závěrkouověřenou auditorem, a protoje účetní období
prezentovanév tétoučetmzávěrcezkrácenýmúčetním období. Výsledkya peněžní tokyjsouprezentoványpouzezaobdobí
6ti měsícůroku2018,pnčemžsrovaatehiéobdobí je v délce 12Uměsícůroku2017.Hodnoty taknejsouplněsrovnatetoé.
Nová a novelizovaná účetní iraviďalFRS )K'atá Fondem

FonduvázUpři sestavování tétoúfietní závěrkynásledujíri novelizaceIFRSJejichžúčinnostje od l. l. 2018a kteréneměly

vyziramnýylivnavýsledkya mfonnaceprezentovanév tétoúčetnízávěrcevesrovnáms předcházející roční účetní závěikou
za rok 2017:

.

IFRS 15 Výnosy zesmím sezákazníky vydaný v květnu 2014 přináSi komplexní rámec pro zachycení a ocenění výnosů.
Standardplněnahrazuje IAS l l Sinlouvyo zhotoveni a IAS 18Výnosy, MUČ13 Zákaznickévěrnostní programy, 'IFR1C
15 Smlouvy o zhotovení nemovitostí. IFRIC 18 Převody aktiv od zákazníku a SIC-31 Vwosy - bdrteravé transcíxe
zahrnující reklamní služby. NoveUzacetaképřesouvá úpravuvýnosůz dividenda úrokovýchvýnosůdopůsobnostiIFRS
9 Finančninástroje.

Základní princip IFRS 15spočívá v posouzení 5tikrokového luodelu pro zachycení výnosů: (i) identifikace smlouvy se
zákazmkem,(ii)identifikacepovinností plnitvyplývající zesmlouvy,(iii)určenítransakčniceay,(iv) alokacetransakční
cenynapovinnostiplnita (v) uznánívynosapři sphiěnlpovinností phrit- buďv čase,nebok určitémuokamžiku.Dle

IFRS 15jevynos uznányokamžilm, kdydochází k převodu ovládámnazákazníka. Z IFRS15vyplývají rozšířené

požadavkynazveřejněni

VýnosyFonduplynou z pronájmunemovitostí, kteréjsouvšakmimopůsobnostIFRS 15a spadají dopůsobaosdIAS17
a odroku2019dopůsobnostiIFRS16,a protonatutohlavní výnosovouaktivitupřijeti IFRŠ15nemávUv.Další
výnosy plynou zesluž* poskytovaných v souvislosú s pronájmem, kterétvofí přibližně 27 % celkových výnosů Fondu.
Jdeo krátkodobéslužbyposicytovanéiiájeimiíkům v doběuzavfenéhonájemního vztahua přijeti IFRŠ15nemázásadní

dopadnaokamžika výšiuznánitěditovýnosůvevýsledkuhospodařeni. Další dopaddovýsledkuhospodaření jespojen
s přeceňováním invesdéních aktivFondunebos prodejem těchtoaktív, kdyvýsledkemje ziskneboztráta,tj. transakce,
kteréjsoumimopůsobnostIFRS15.Protopřijetí IFRS15odl. l. 2018nemážádnýdopadnavýsledkyprezentované

v této mezidmní účetní závěrce.

.

IERS9 Finanční nástrojevydanýv červnu2014obsahujenovépožadavkynaklasifikacia oceňování finaačnichaktiv a

závazků,jejichprvotoí uznání i odůčtování, znehodnocenifínaneirich aktiva požadavkynazajišťovaci účetmctvi. IFRS 9
nahrazujeIAS 39 Fincnčmnástroje: účtování a oceňováni.
Klasifikace - Finanční aktiva

HrRS9 obsahujenovou klasifikacifinančních aktiva související přístup k jejich oceňovám,kterýleflektuje model řízeni
finančních aktív. IFRS9 definujetři kategoriefmanéních aktiv: finan&niaktivaoceňovanázůst^kovouhodnotou,
finan&ií atóvaoceůoTOnáreálnou hodnotou s přeceněním zachyceným v ostatnim iq)laém výsledku hospodaření (tz\-.
portfolio FVTQCI)a finanční aktivaoceňovanáreálnouhodnotou s přecenSním zachycenýmvevýsledku hospodaření
(tzv. portfolio FVTPL). IFRS 9 nadále neužívá kategorie definované v IAS 39.

Fondvykazuje finanční akdva- majetkové účastiv nekonsoUdovaných dcefaiýchspolečnostech - v reálnéhodnotě

s přeceněním dovýsledku hospodařeni a stejný pfístup aplikuje i nadalší případné účasti s vlivem jiným, nežje

ovládání, ^echna tato ímanení aktivajsou k 1. 1. 2018klasifikovánav kategorii "Finančnia]ttíva'oceůovaná"reálnou

hodnotou s preceněnim vykázaným vevýsledku hospodafení (FVTPL)". Fondnevykazuje žádnédluhové cennépapíry
v reálnéhodnotě.Fondvykazuje poMedávky(obchodní a poskytnutépůjčky)a peněžní prostředky v zůstatkovéhodnotě
s vyufltím rfektivni úrokovémíly. Finanční akdvabylak 1. 1.2018reklasifikovánaz dosavadtí kategorie ,^PájĎky a
pohledávky"dleIAS39donovékategoriefinanční aktivaoceňovanázůstatkovouhodnotou"dleIFRS9.
Sníženi hodnotyfinančních aktiv

mttS 9 nahrazujemodelreaUzoyanýchztótpoužívaný dleIAS39modeločekávanýchztrát(ECL).Novýmodelsetýká

finaném'chaktív oceňovanýchzůstatkovou hodnotou, případně fmančních aktiv oceňovanýchreálnouhodnotou
s přeceněnim zachycenémv ostatním úphiémvýsledku hospodařeni (FVTOCI)s výjimkou majetkových nástrojů.Dle
WRS9 musí bytztrátazeznehodnocení stanovenabuďjako 12timěsíční oéekávanáztrátanebojakoztrátaočekávanáza
celou dobudržby ňnanénihonástroje. Přistup uvažující očekávanou ztrátuzacelou dobi držby sepo ' 'ejtghdy, pokud
úvěrové nziko finančního
atoiya k rozvaliovému dni vzroste vyznanmě od jeho prvotního zachy ^^)élei ts^fc^iicept
celkovéočekávanéztrátapoužijevždynaobchodní pohledávky.
~
' ^"
'"^c
Finanéní aldivas výjunkou účastí v jiných společnostech, jsouoceňovánazůstatkovou hodn^ g^av pfipaděFonduse
jedná o obchodní poMedáv^, posk}tnuté půjčkya petóžni prostředky. Naobchodní pohledej Fo^ apji^tí^přístup
~

celkové očekávanéztráty, zatímco naposkytnuté půjčkya peněžní prostředky přístup 12ti niěsíéni (^h^Ín^zttáEy.

Vzhledemk tomu, žeFondnemátéměřžádnépohledávápo splatnosti, platební morálkakl\entůj
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gmaijaĚályza

;.^

úvěrovéhorizikaa z&statícua struktuiyobchodmchpohledávekprovedenápři použití IFRS9k l. l. 2018nevedla
k navýšeniúvěrovéztráty.

Penírejsou drženyu banky- Československáobchodní banka,a.s.,kteráje depozitářem Fondu- s raúngem"A" od
S&P s pozitivním vyhledán. Fondvyhodnotil možnériziko znehodnocení penéžnich prostředků uložwych ubanl^jako
velnunízké, a to zejménas oliledemnapublikovanáposouzení úvěrovéhorizikaexterními agenturami.Protopoužití
IFRS9 nanážádnýdopadnaznehodnocení penéžních prostředku k l. l. 2018.
Klasifikace- Finanční závazky

IFRS9 přebírá většinudosavadních požadavkůIAS39týkajíd seúčetního zachycení a oceňovániňnančmchzávazku
s výjimkou dopadučástipřeceněni reálnéhodnoty závazkudoostatního ůphiéhovýsledku z titulu změnyúvěrového
rizika dlužníka.

Fondnevykazuje žádnézávazkyv ocenění reálnouhodnotou, a proto použití IFItS9k l. l, 2018nevedlokezměněve
výkaznictví.
ZajiSťovací účetnictví

Fondnevyužívá zajišťovací účetnictví ve svéůčetnizávěrce,a proto nebyl identifikovánžádnýdopadz přijeti nových
pravidel IFRS9 prozajišťovad účetnictví nazobrazení fínančni situacea výkonnosti.
Přechod na IFRS 9

Změnyv účetních pravidlechvyplývající z použití IFRS9 jsouaplikoványretrospektivně, avšakFondvyužil možnost
nepřepracovávat srovnatelné informace zaobdobí před rokem 2018. K l, l. 2018nebyly identifikovány žádnérozdUy,
kterébybylonutnépromítnout doúpravvlastního kapitálu(nerozdělenýchvýsledků).
V červnu 2016 byla vydána novelizace IFRS 2 Úhraityvázané na akcie sazvaaá^Classification andMeasurement of

.

Share-based Paymeni Transactions". Fondnevykazuje žádnétransakce v rozsahu IFRS2.

.

V prosinci 2016 byla vydána nová interpretace s označením IFRIC 22 Transakce v cizí měně s předem hrazenou
protihodnotou, kterávyjasňujepřístup k přepočtu cizoměno^-ýchzálohovýchplatebspojenýchs pořízením dlouhodobého
majetku, zásobnebo naopak'1 jejich prodeje. Naplňuje-U zálohová platba nepeněžní položku, nevznikají kuizové rozdíly
z přepočtu jejího zůstatku. Současnájižpoužívaná pravidlaFondujsouv souladu s interpretaci, navíc doposud Fondneměl
žádnoutransakci, kteráby spadalado rozsahunovéinterpretace.

.

V prosinci 2016bylavydánanoveUzaceIAS^l Investice donemovitosti s označením "Tmnsfersofmvestmentpropertý'
která vyjasňuje podntfaky, které musí byt naplněny pro převod nemovitosti z/dotategorie investice do nemovitostí.
Převod'můženaáatpouzetehdy,dojde-liskutečnostkezměněužívání nemovitosti.Fondnevykazuježádnénemoutosti
pro vlastní účely, ale pouze investice do nemontostí, nedochází k převodům, a proto není očekáván zásadni dopad
novelizacenaúčetní výkaznictví Fondu.

.

V prosinci 2016 byly v ramci Výročního projektu zlepšeni 1FRScyklu 2014-2016 vj/ífóny novelizace IERS l První, přijetí
IFRSa IAS28Investicev přidružených a společnýchjednotkách.NovelizaceIAS28setýkájednotekrizikovéhokapitálu
a vyjasňuje možnosti oceňování majetkových účastí s podstatoým nebo společným vlivem - použití ekvivalenční metody

nebooceněníreálnouhodnotou.DlenoveU2acesemetodaoceňovánívážeindividuálněnainvesdcea lzepoužít prorůzné

invesdce různémetody. Fondnedrží žádnéinvestice s podstatnýinvlivem, a proto novelizacenebude mít žádnydopadna
jeho výkaznictví. Novelizace IFRS l pouze mažekrátkodobou výjimku z rozsahu standardu, kterájiž není nadáletřeba,a
protoanitatonovelizacenebudemít dopadnabudoucí účetní zá\'ěrku Fondu.
Nováa novelizovanáúčetní iravidlaEFItS kterábvlavvdána alene'sou do)osudúfinnáa nebvlaFondem >oužita
Dodataschváleni tétomezitimní účetní závěrkybyly vydánynásledující novéa novelizované IFRS,kterévšaknebyly

k počátku běžnéhoúčetního období účinnéa Fondje nepoužil při sestavování této mezitíimií účetm závěrky.
. V lednu 2016byl vydán nový standard pro leasingy s označením IFRS 16 Leasingy (účinnostpro roční účetní závěrky
začínající l. l. 2019 nebopozději), který přináší podstatnou změnuv účetních pravidlech zachyceni leasingových smluv.
Podlenovéhostandardunebudenájemcerozlišovatfinančnía operativní leasinga většinaleasingovýchsmluv(svýjunlcou
krátkodobých sinluv) povede k zacliycení aktiv a záva2k&ve \rýkazu finanční situace podobnějako je v současnosti
finanční leasing. Pronajímatel bude nadále klasifikovat leasingovou smlowujako^nančni nebo operativní leasing, tj.
obdobnějakočiní nyní. 'Fondje priináměv postavem pronajímatele, a proto přijetí IFRS 16nebudemít zásadní dopadna
.

budoucí výkaznictví Fondu.

V květnu 2017 byl vydán nový standard s označením IFR.S 17 Pojistné smlomy (účinnost pro roční ůéetní závěrky
začínající l. l. 2021 nebo později; předběžně rozliodnutu o odložení účinnosti na období od l. l. 2022), který přináší
komplexní úpravu (zachycení, ocenění, prezentaci, zveřejní) pojistných smluv v účetních závěrkách sestavovmých dle

IFRŠ,tj. tykáseprimárněodvětví pqjišťo\Tiictvi. IFRS 17nahradí současnou neúplnouúpravuobsažen ^ f3^1,^/^end

působí v jinémodvět\'i, pojistnésmlouvyne\'i;kazuje a novýstandarddlesoučasnéhovyhodnocení j^ffnanční siíuaťi.,
.

a výkonnost Fondu neovlivni,

V éenrnu2017bylavydánanováinterpretaces označením IFRIC23ATe/ísto^wuvró^rf 5'rfanť ^tefeu (úď^c^prp ^
roční účetní závérttyzačínající l, l. 2019nebopozději),kterásevážek IAS 12 Danězeziskua " tu^

v účetní závěrcezohlednitnejistotyexistující přiaplikacidaňovéhořešení, tj.nejistoty, zdalibudeAiaační <
\
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daňovéřešení použitédaňovýmsubjektemnebone.VedeniFondunovápravidlauváží při sestavováníúčetníchzávěrek

v budoucnu,avšakneočekávázásadnídopad.

.

ViíJau 2017 byla vydána novelizace IAS 28 OčasHv přidružerrj/ch a společných podnicích (účinnost pro podnikové
kombinace uskuteaaěnék 1. 1. 2019 a později). Novelizace vnořením ilustrativnflio pfíldadu vxjasňuje oceňování tzv.
dlouhodobých účastí v pfidruženém nebo společném podniku, kterétvoří tsv. čistouinvestice dotAového podniku. Účasti
(napf. dlouhodobépůjčkybezstanovenésplatnosti)jsouprvotnéoceňoványdleIFRS9, avšakpři uznánipodílu investora
na ztrátách pfídruženého (společného) podniku, jsou taková aktíva snížena ve své hodnotě o pódii na ztrátě použitím
ekvivalenčm metody dle IAS 28, pokud majetková účast je snížena již na nulu. Novelizace vyjasňuje oceňování
souvisejících fínanauch aktivv takovésituaci. Fondnevykazuje v přidruženém anispolečném podmku žádnéúčasti,proto
v současnédoběnení očekávážádnydopadnovelizace.

.

V prosinci 2017byly v rámciVýroční projekt zlepšení IFRScyklu 2015-2017vydánynovelizace čtyř standardů: IFRS 3
Podnikavé kombinace ve spojem s IFRS 11 Spoleáiá ujednáni, dále IAS 12 Dané zezidai a IAS 23 Výpůjční náklady
(účinnost pro rofini účetní závěrkyzačinajid 1. 1. 2019 nebo později). Novelizace IFRS 3 upřesňuje, ze pokud účetní
jednotka získákontrolu nadpodnikem, kterýje tzv. společnou operaci, přecení dosud diženépodHy v takovém podniku.
Novelizace IFRS 11 uvádí že pokud účetní jednotka získá spoluovládání v podniku, kterýje spoíečnou operací, dosud
drženépodíly účetmjednotkanepřeceňuje.NoveUzaceIAS12upřesňuje,ževšechnypřípadné konsekvencedanězezisku
vyvolanévýplatnou dividend, resp, podflůnazisku,bymělybytzachycenyvevýsledku hospodařeni. Novelizace IAS23
uvádí, žev pnpadě,kdykonkrétněpřifazené (ůčelďvé)dluhovéfinancování (úvěr,dluhopis, apod. ) zůstávánesplacen poté,
co k němu přiřazené aktivum bylo dokončeno, stává se takové dluhové financování souiástí obecně alokovatelného

dluhového financováni pomocí muy akdvace. Žádnáz přijatých noveli2aci by nemělamit zásadití dopadnabudoua

výkaznictví Fondu.

.

V březnu 2018byl vydán nový Koncepční rámec účetního výkaznictví založeného naIFRS. Účinnostpro účetní jednotky
nastávák l. l 2020 a důvody novelizace spočívají v doplnění úpravy dosud neupravených oblastí (úprava prezentace a

zveřejňovániinfonnací, vymezení vykazující jednotky, oceňovánía oduznání), v aktualizacedefinicaktiva závazkía ve

vyjasnění současnéúpravy(např. pojetí nejistotypři oceňování). Koncepční rámecsea priorynetýkávýkaznictví Fondu
v první linii neboťjenutnérespektovat požadavky standardůa interpretací. V jehodůsledkuvšakmohoubýtv budoucnu
upravenystávající pravidla,kterápovedoui kezměnámúčetníchpravidelFondu.

.

V řijnu 2018bylavydánanovelizace IFRS3 Podnikovékombinace upravující definicipodniku (účinnostproroční účetní
závěrkyzačínající l. l. 2020a později).Novelizacesedotýkáposouzenitransakcepořízem jinéhopodBilíu a vyhodnocení,
zdali taková transakce je podnikovou kombinad dle IFRS 3 nebo jen pofízením skupiny aktív. Důsledky takového
yyhodnocem jsou zásadní pro způsob zachycení a související ocenění, např. přecenění nabývaných čistých aktiv,
identifikace

a

ocenění

goodwillu aj.

Novelizace

odstraňuje

z

definice

podniku podmfai ku,

že

důsíedkem podniliove

kombmace můžebyt sníženi nákladů, a nová definice je plné orientována výstupy kupovaného podniku (zboží, služby
poskytované zakazníkňm) Novelizace nově zavádí tzy. testkoncentrace, který budevolitelný a účetní jednotka jej může
využita rozhodnout žereálnáhodnotanabývanéhocelkujetvořena (koncentrována) reálnouhodnotounabývanéhoaktiva
uvnitř celku, a proto je transakce zachycenajako pořízení skupiny aktiv, nikolivjako podniková kombmace. Fondbude

reflektovatúpravudefinicevesvýchbudoucích transakcích, pnčeinžlzepřijmout obecněplatnýzávěr,ževíce transakcí
inůžebýtklasifikováno právějako pořízení skupiny aktiv, nikolivjako podnikovékombinace.

.

Vfijnu 2018 byla vydána novelizace IAS l Sestaveni a prezentace účetní závěrky a IAS 8 Účetní pravidla, změny
v účetních odhadech a chyby upmvující definicivýzDamnosti (účinnostpro roční ůCetni závěrkyzaéinajícf l. l. 2020 a

později). Dle novédefinicevýziummosti (materiality) seúéetníjednotkamusí vyvarovat tzv. zastření uďonnace(napf.

vágněformulovat informace o ^zaiamných položkách a událostech, nevhodně agregovat, rcsp. disagregovat, umísťovat
urformace narůznépozicev účetní závércea posl<ytovatvýrazněvíce ÍDfonnace a tím skrývat informace podstatné). Při
posuzování významnosti musí býtzřetel naprimární uživatele, nikoliv celou škálumožnou uživatelů. V neposlední řadě
mfonnacemusí býtposuzoványtak, želzeočekávat,žemohoumít vlivnarozhodovániuživatelů,nikolivzdalijej ovlhiil.
Účinnostnovelizaceje prospektivni naudálostia transakceuskutečněnéodpočátkupn'otniaplikace. Fondneočekává

zásadní dopad do uíetni záyéris?', avšak nová úprava bude zoMedněBa pří posuzování budoucích tiransakcích a pfí
sestavování budoucích ůčetnídi závěrdt.

Nová a novelizovaná účetní ravidla IFRS vvdané IASB avšak dosud ne H"atéEU

K datu schválenitétoúčetní 2ávěrkynebyly dosudnásledující standardy, novelizace a interpretace, dříve vydanéIASB,
schváleny Evropskou komisí pro užití v EU:

.

IFRS14Časovérozlišení při cenovéregulaci(vydanýv lednu2014)- rozhodnutí EUnikdyneschv.' ,
C'

o dočasnýstandard
IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydaný v květnu 2017)

.

\)a't

Tésejedná

.^

.

Novelizace LAS28 Dlouhodobé účastí v přidružených a společných podnicích (vydanáv říjnu ?Q^7)
VýroĎní projekt zlepšeni IFRS cyklus 2015až2017 (vydánv prosinci 2017)
?^
NovelizaceIAS 19(vydanáv únom2018)

NovelizaceIFRS3 Definicepodniku(vydanáv říjnu 2018)
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1,^
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NovelizaceIAS l a IAS 8 Definicevýznamnosti(vydaiiáv říjnu 2018)

3 Podstatná účetní pravidla
Zásadní účetní pravidla použitá při sestaveni účetní závěrky Fondujsou přiblížena dálev této části přtíohy, pňčenižpro

všechnaobdobí prezentovanáv účetní závěrcebylaůčetnipravidlapoužitakonzistentně,není-li stanovenojinak.

3.l

Funkční měna, měnavykazování a cizoměnovépřepočty

Funkční měnouFondu,tj. měnouprimárního ekonomickéhoprostředí, je českákamna(KČ,), kteráje stejnětakměnou
vykazování, v níž je sestavenaa prezentovánaúčetní závěrka.Transakce, kteréjsou realizovanév jiných měnách(cizí měny)
nežje funkční měna(Kč),jsoupřepočteny doměnyfiinkéní okamžitýmměnovýmkurzem,tj. měnovýmkurzemplatoym
k daturealizacetransakce.

Kekaždémurozvahovémudnijsoupeněžní aktíva a peněžní závazkyvedenév cizích měnáchpřepočteny závěrkovým
měnovýmkurzem. Nepeněžnípoložky,kteréseoceňují nabázihistorickýchcena bylypůvodněpořízeny v cizoměnové
transakci,nejsouk rozvahovémudnijižpřeceňovány. Kurzovérozdíly vyplývající z vypořádání cizoměnovýchpeněžních
položekneboz jejichpřecenění k rozvahovémudnijsouuznányvevýsledkuhospodaření příslušného období a jsou

prezentoványsamostatnějako"Čistýkuizovyzisk(ztráta)".
3. 2

Investice do nemovitostí

Investicedo nemovitostí je nemovitost- pozemeka stavba- drženázaúéelemdosažení příjmu z nájeinnéhoa/neboza
účelem zhodnocení (včetně nemovitosti ve fázipořízení k budoucímu použití jako iiivestice do nemovitosti).
Invesdce do nemovitostí se oceňují ve výši pořizovacích nákladůk okamžiku pořízeni, tj. jako souhrn kupní ceny a

vedlejších nákladůpřímo přiřaditelných pořízeni nemovitosti jako daňz mbytí nemovitosti nebo plavní služby nakoupené
v souvislosti s převodem nemovitosti. Následněpo dobu držbyjsouvedeny v reákiéhodnotě s přeceněním dovýsledku
hospodaření. Dopad přecenění - zisk/ztráta-je prezentován samostatněvevýkazuvýsledku hospodaření a ostatního úplného
výsledku.

Výdajenaopravya údržbu,kteréu jednotlivýchnemovitosti zajišťuji jejichpronájeiu,jsouuznányve výsledkuhospodaření
v období, vekterémbyly ^'ynaloženy.Nákladyvynaloženézaúéelemtechnickéhozliodnoceni,vylepšení a obnovení
jednotlivých nemovitostí jsou aktivovány do ocenění investíce v aktivech.

Investicedonemovitostí je odučtovánapři prodeji,nebopokudje investicedonemovitostí trvale staženaz pronajmua z
jejího prodejenejsouočekáványbudoucí ekonomickéužitky. Ziskya ztrátyvzniklépii odůčtováninemovitosti(stanovené
jako rozdíl mezi čistýmvýtěžkem z prodeje a účetní hodnotou aktiva)jsou zahrnuty dovýsledku hospodaření v období, ve
kterém je nemovitost \yřazena.

3. 3

Finanční investice v jiných společnostech

Fondje investiční jednotkou v souladu s IFRS 10a majetkové účastive společnostech, kterépředstavují investice Fondu
(např. jde o nemovitostní společnosti - společnosti, kterédrží invesdce do nemontosti) a v nichžmáFond rozhodující vliv
(tj. dceřiné společnosti), jsou oceněny reálnouhodnotou s pfeceněním dovýsledku a nejsou konsolidovány. Rozhodující vliv
(ovládání)je identifikorantehdy,pokudFondmámoc naddruhouspolečností, jeostavenvariábihiíná\'ratnosti ze své
angažovanostive druhéspolečnostia je schopenvyužít svoji mock ovlivnění návratnosti.Ch'ládáníje dánozejména
vlastnict\dm více než50% lúasovacíchprávv jinéspoleénosti,případně deklarovánojiným způsobem(např. většinové
personální zastoupení Fonduve statutárních orgánech).

Majetkovéúčastisepřeceňují k rozvahovémudnia rozdíl z přeceaéníje zachycenjako ziskneboztrátadovýsledku
hospodaření danéhoobdobí a je prezentován sainostateiévevýkazuvýsledku hospodafení a ostatního ůpln^twysledku Ve

výkazu finanční situacejsou inajetkové účastiprezentovány jakofinanční aktivav reálnéhodnotě s př^tí^uri do^'ýsledku.
Majetkové účastive společnostech s rozhodujícím vlivem, kterénepředstavují investice Fondu, aleg6sli$'tují služby

související s investicemiFoiidu(tzv. servisní společnosti)Jsoukonsolidovány.Fondžádnoutakové áceřmou
.
společnost

neovládá,a prototatoůčetrizávěrkauenisestavenajakokonsolidovanáúčetnízávěrka.

{ '-

rf

^
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3, 4 Finanéní aktiva (Pohledávky a peněžní prostředky)
S ohledem na klasifikacifinanénfchaktiv jiných nežjsou finanénfinvesticedo nekonsolidovanýchdceřiných společností (viz
3.3), Fondprezentujepohledávky,a tozejménaobchodní pohledávkyv souvislostis pronájmem'nemovitostí nebov souvislosti
s prodejem investic, a peněžní prostředky, vklady u banka pokladní hotovost, případně poskytnuté půjčky. Jednáse o finanční
aktiva oceňovanázůstatkovou hodnotou.
Obchodní ohledávkv

Pohledávkyjsou prvotnězachycenyv reálnéhodnotěupravenéo transakční náklady, kteréjsou přímo pfiřaditelné jejichvzniku,
a následnějsou oceňoványv zůstatkovéhodnotěza použití metody efektivní úrokovémíry, snížené o případné jakékolivsníženi

hodnoty Úrokovývýnos je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou eféktívnf úrokové míry s výjimkou
krátkodobýchpohledáveK u nichžje případný úrokovývýnosnevýznamný.Tyto pohledávkyjsou potéoceňoványv nominální
hodnotě snížené o případnou ztrátu ze snížení hodnoty.

Fond k obchodnfm pohledávkám uznáváztrátu ze sníženi hodnoty na bázi očekávané úvěrovéztráty, přičemž beru v úvahu
celoživotní ztráty. Očekávanéztrátyjsou vyhodnocoványke každémurozvahovému dni, abyzůstatkyprezentovanév úéetnf

závěrcereflektovaly změnyv úvěrovémrizikupohledávky Očekávanéztrátyu obchodních pohledávekvycházejí z analýzystáří

pohledávek kalkulované od vzniku pohledávky a reflektujfcí různěriziková portfolia dlužníků (korporátnf klienty vs. individuální
klienti). Při posuzování, zdalidošlok podstatnému zvýšeni úvěrovéhorizikaFondberev úvahumimojinýchnásíedujfct indikace:
.

významnéfinanénlproblémydlužníka;

.

porušení smluvních podmínek, jakoje prodlení s úhradamiúrokůnebojistiny nebojejich nezaplacení;

.

pravděpodobnost konkurzu čí jinéfinanénf restrukturalizace dlužníka apod.

V případě zvýěenfúvěrovéhorizika a analýzyúvěrovéhorizika konkrétní pohledávky(nikolivv rámci portfolia), představuje
ztrátazesnížení hodnotyrozdíl mezi^úéetnfhodnotoupohledávlqřa současnouhodnotouodhadovaných'budoucíchpeněžních
toků, kteréjsoudiskontoványzapoužitfpůvodní efektivní úrokovémíry. Fondpřistupuje k pffmémusnížení hodnotypohledávek
a související ztrátunebo případný ziskzezrušení dříve zachycenéztráty prezentuje vevýkazuvýsledku hospodaření a ostatního
úplnéhovýsledkujako součástpoložky"Zisky(ztráta) plynoucí z ostatních finančních aktiva závazků".

Fond plně odepíše obchodní pohledávku, pokud informace Indikují velké finanční problémy dlužníka a není realistické, že
pohledávka bude uhrazena. Odepsána pohledávka může být nadále předmětem vymáhání, a pokud by Fond nakonec získal
určitou náhradu,jeta uznánajako ziskve výsledku hospodařeni.

Fondodůfitujepohledávkupouze pokudjsouvyčerpánasmluvní právak peněžnímtokůmplynoucím z pohledávkynebopokud

je pohledávka převedena, prodána na jiný subjekt a tím také většina všech rizik a prospěchů spojených s vlastnictvfm

pohledávky Je-11při převodu, prodeji rozdíl meziúčetní hodnotouodúĎtovanépohledávkya získanou protihodnotou,je rozdíl
uznán ve výsledku hospodaření.

Poskytnuté ouičkv

Pohledávkyjsouprvotnézachycenyv reálnéhodnotěupravenéo transakční náklady,kteréjsoupřfmo pnřaditelnéjejichvzniku,

a následnějsou oceňoványv zůstatkové hodnotězapoužiti metody efektivní úrokovémíry, snížené o případné jakékolivsnížení
hodnoty. Úrokovývýnosje zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokovémíry. Efektivní úrokovou
mírou je taková úroková míra která přesné diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy po očekávanou dobu trváni
finančního aktiva kjeho čisté účetní hodnotě.

Odpn/otnfhozachycení půjčkyFondposuzujejejí úvěrovérizikos ohledemnaočekávanouúvěrovouztrátu,přičemžje uvážen
modeldvanáctiměsíénfchzfráty,tj. ztráty,kterámůžev případě problémůdlužníka nastatv následujících dvanáctiměsících po
rozvahovémdni.Fondprůběžnésleduje zdalinedocházíkezměně,resp.k podstatnémunárůstuúvěrovéhorizika(vizi indikace
uvedenévýše u obchodních pohledávek).

Peníze a leněžniekvivalenty

Peníze a peněžní elwivalenty zahrnuji peněžní hotovost, vklady u bank na požádání a jinékrátkodobé,vysoce likvidní investice

s původní splatností tři měsíce nebo méně. Vymezeni peněz pro účelyvýkazu finanĎní situace a výkazu peněžních tokůje
shodné.

3.5 Finanční závazky
S ohledem na klasifikacifinančních závazkůFond prezentuje pouze kategorii"Ostatní závazky"zah
závazkyz nakoupených investic a pňjatébankovní a nebankovní úvěrya půjčky. Tyto závazkyjsou
hodnotěupravenéo transakční náklady, kteréjsou přímo pnřaditelnéjejich vzniku, a následnějsc
hodnotěza použiti metody efektivní úrokovémíry

^^:tío
obchodní závazky,
ě zachyceny^ reálna
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Úrokovýnáklad je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry s výjimkou krátkodobých
závazků (zejména obchodnfch závazků), u nichž je případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto závazky jsou poté oceňovány
v nominální hodnotě.

3.6

Derivátovénástroje

Fondv rámcipřevzetí čistýchaktiv společnostiArkádaProstějov,s.r.o. převzal s úvěremderivátovýnástroj- úrokovýswap
(IRS)- a nověv sowislostis pořízením jBnanční investiceve společnostiŘíčanyPropertys.r.o. uzavřel novýderivátoyý
nástroj- vioksvý swap (IRS).

Derivátyjsouprvotnězachycenyv reálnéhodnotěk datusjednámkontraktua následnějsouoceňoványv reálnéhodnotěke
každémurozvaliovému dni, přičemž zisknebo ztrátavyplývající ze změnyreálnéhodnotyje uznámve výsledku
hospodařeni s výjimkou,kdyje denvátklasifikovánjako zajišťovací nástroj. VpHpaděpoužití zajišťovacího ůéetnictvije
uznánídopadudovýsledkuhospodaření závislénacharakteruzajištění. Fondvšechnysvéderivátyv tétoúčetní závěrk)7
vykazuje jako deriváty držené k obchodování, tj. nezajišťovaci.
3. 7

Zakladatelské a investiční akcie

Fond emituje dva typy akcii -zakladatelské a investiční. S ohledem na práva a povinnosti spojená s jednotlivými akciemi, Fond
klasifikuje (i) zakladatelské akciejako kapitálový nástroj a jejich nominální výše je prezentována jako základní kapitál Fondu, a
(ii) investiční akcie jako finanční závazek.
Zakladatelské akcie

Zakladatelské akciejsou klasifikovány jako kapitálový nástroj, neboť je s nimi spojeno hlasovací právo na valné hromadě Fondu,
právo na podíl na zisku Fondu a právo na likvidačním zůstatku Fondu. Zakladatelské akcie dokládají zbytkový podíl na aktivech
Fondu po odečtení všech jeho závazků. Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo vlastníka na jejich zpětné odkoupeni
Fondem.

Zakladatelskéakcie emitované Fondem se vykazují v hodnotě přijatých plateb snížené o přímé náklady na emisi. Případný
odkup zakladatelských akcií je vykázán a odečten přímo ve vlastním kapitálu. Koupě, prodej, emise nebo zrušení vlastních
zakladatelských akcií nemá žádnýdopad dovýsledku hospodaření, a pokud k takovétransakci dojdeje prezentována ve výkazu
změn vlastního kapitálu.
Investiční akcie

Investiční akciejsou klasifikoványjakofinanční závazky,neboťje s nimispojeno právovlastníka nazpětnéodkoupeni'Fondem
za hodnotu vyjadřující ocenění investiční akcie v době realizace práva na odkup a není s nimi spojeno hlasovací právo na valné
hromadě Fondu. Fond emituje investiční akcie za účelem získání peněžních prostředků ke svéinvestiční činnosti a předpokládá
jejich vypořádání po zhodnoceni a realizaci souvisejfcfch investic. Vlastnici investiénlch akcii mají právo na podíl na zisku

(dividendy), které, pokudjsou poskytnuty,jsou uznányvevýsledku hospodaření jakosoučástfinančních nákladů.
Investiční akcie jsou prezentovány v ú6etnf závěrkyjako vyplatitelné investiční akcie, přičemž jejich hodnota je kalkulována ve

výši čistých aktiv, tj. aktiv Fondu snfžených o závazky Fondu a hodnotu základního kapitálu. Emise investiéních akcií je
zachycena v hodnotě pnjatých plateb snížené o přímé náklady na emisi a je zobrazena ve výkazu změn ďstých aktiv
priřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. Tento výkaz je pro Fond modifikaci výkazu změn vlastního kapitálu,
který za situaci, kdy nedošlo k žádnézměněvlastního kapitálu, není prezentován.

3.8

Výpůjční náklady

Výpůjční náklady(zejménaúrokovénákladyza použitiefektivní úrokovésazby, dividendyvyplácenék investičním akcifm)jsou
uznány ve výsledku hospodaření v období, ve kterém vznikly, jako součást finančních nákladů, ledaže jsou prfmo přiřaditelné
pořízeni, výstavbě nebo výrobězpůsobilého aktiva. Těmito aktivyjsou nemovitosti a jiná aktiva, které nezbytně vyžaduji značné
Ďasovéobdobí ktomu, aby se stala způsobilými pro jejich zamýšlené použití nebo prodej. Výpůjční náklady vzniklé v období

jejich pořízení sestávají součástí pořizovacích nákladůíéchto aktiv.Vzhledemk činnostiFondua způsobupořízen! jehoinvestic
není případná aktivacevýpůjčních nákladůpravděpodobná.

3. 9

Operativní leasing

Všechny leasingové smlouvy a jejich sinluvTii podininkyjsou vedením Fonduposuzovány s ohledem naurčení, zdali mábýt
danýleasinge^ vztahzachycenjako ňnančninebo operatiiiií leasing. V případě, kdy leasingová sinlouva převádí všechna
podstatná rizilcaa odměny související s předmětem leasingunanájemce, je leasingová smlom'a ohodnocenajako finančm
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leasing V opaénémpřípadě sejednáo operativní leasing. Fondnevykazuje žádnouleasingovou smlouvu klasifikovanou jako

finanční leasing.

S >olečnost "ako rona"ímatel

Čjnno^Fondu spočívá v pronájmu nemovitostí (prezentovaných ve výkazu finanční situacejako investice do nemovitostí) na

základěleasingových smluv, kteréjsouvyhodnoceny a klasifikoványjakooperativní leasing.Výnosyz pronájmujsouoceňovány
v reálné hodnotě obdržené nebo nárokované protihodnoty a jsou uznány ve výsledku v době'poskytnuti pronájmu, tf,
rovnoměrné po dobu tvání leasingu v kontesdu uzavřeného leasingovéhovztahu. Smluvnf pobídky jako je rent-free nebo
snížené nájemnépo určité období jsou uznányjako snížení výnosů z nájemného na lineární bázi'po dobu smluveného
n^,Tného" D.á!.e .l?.ouv?nosys"'zs"yo danz pndanéhodnotya jinés tržbamisouvisející dané.Počáteční přímé náklady, které

vzniklyv souvislosti sesjednáváním a uzavřením smlouvy o operativním leasingu, jsou-li významné, sepřičítajf k účetní hodnotě
pronajfmanéhoaktiva (nemovitosti) a v důsledku ovlivňují výši meziročního pFecenění nemovitostí, které se oceňují v reálné
hodnotě.

S lolcčnost 'ako ná'emce

Fond může být i v postavenl nájemce, výše souvisejících nákladů je však minimálnf. Nájemné u operativních leasingů je
zachycenojako nákladve výsledku hospodařenf rovnoměrnépo celou dobutrvání leasingovéhovztahu. Případné pobídky
obdržené při uzavíráni operativního leasingu jsou zachyceny jako snížení nákladů rovnoměmé po dobu trvání leasingu.
Podmíněné nájemnévznikajícf v souvislostis operativním leasingemje zachycenov období, ve kterémvznikne.

3. 10 Uznání výnosů
Výnosy Fondujsou primárnětvořeny výnosy z pronájmu nemovitostí - viz 39. Další výnosy plynou ze služeb posilovaných
v souvislosti s pronájmem. Výnosyjsouoceňoványv reálnéhodnotěobdrženénebo nárokovanéprotihodnoty a Jsouuznányve
výsledku hospodaření v okamžiku poskytnuti služby Jednásevětěinouo krátkodobéslužby, u nichžuznání výnosujespojeno

s časovým okamžikem, případně jsou za období, které je ale velmi krátké (měsíční intervaly). Pokud zákazník'uhradí za
smluvenou službu předem, wniká Fondu smluvní závazek.

3. 11 Zisk / Ztráta z investic do nemovitá stí

Zisk/ztráta plynoucí z investic do nemovitostí zahrnuje (i) cisty výsledek realizovaný z prodeje nemovitostí a (ii) dopad
meziroénfho přecenění držených investic do nemovitosti, tj. rozdíl reálné hodnoty stanovené k rozvahovému dni s oceněním

nemovitostik rozvahovémudnipředcházejícího účetního období upravenémo výší novýchinvesticnebojejichvyřazení, Fond

stanoví reálnouhodnotujednou ročněpři zpracovávání roCní úéetnfzávěrky.
3. 12 Zisk / Ztráta z finančních investic

v

reálné hodnotě s přeceněním do

výsledtai

Zisk/ ztráta plynoucí z finančních investic- majetkových úéastí v nekonsolido\raných dceřiných společnostech - zahrnuje (i)
čistý výsledek z prodeje majetkových účastí a (li) dopad meziročního přecenění-držených'účastí, tj. rozdd reálné hodnoty
stanovené k rozvahovému dni s oceněním účasti k rozvahovému dni předcházejícího účetního období.'

Zisk/ztráta plynoucí z financnfchinvesticzahrnujetakérozdíl, o kter? se liší poslední reálnáhodnota majetkové účastiod
reálnéhodnotynabývanýchčistýchatóiv kteréjsou odštěpenyod nekonsolidovanédceřinéspolečnostia převedeny přímo do
majetku Fondu.Vzniklýrozdíl jevnímánjakopřecenění finanční investicemeziposledním rozvahovýmdnema dnemfúze.
3. 13 Zisk / Ztráta z ostatních finanční aktiv a závazků

Zisk/ zb-áta plynoucí z ostatních finančních aktiv a závazků zahrnuje výsledkový dopad z operací s pohledávkami a závazky,

např. snížení hodnoty pohledávek v důsledku úvěrového rizika ztráty zodúctování pohledávek, resp. zisky z odúétovánf
závazků,důsledkymožnéhovzájemnéhozápočtupohledáveka závazkůapod.

3. 14 Náklady související s pronájmem nemovitostí

ČinnostFonduspočívá v pronájmunemovitostí a v jehosouvislosti Fonduvznikají přímé nákladyzahrnujf^sp^Yy. nem.pvit
opravy a údržbu materiálovou spotřebu, energie a jiné služby nutné k poskytování pronájmu. N^k^y^^ř^. yýsiedku

hospodaření uznány v okamžiku poskytnutí související služby / materiálu. Pokud je za služby a d<
zachycenavevýkazufinanční situacev aktivechpohledávka- poskytnutézálohy.

ky uhrazeno dřivé, je

.^

^

?-%i-'

.. :.^
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3. 15 Správa fondu a ekonomické a právní služby
Odměna a poplatky hrazené v souvislosti se správou a vedením Fondu investiční společnosti a depozitáři, dále s Fondem a

jeho činnosti související ekonomické a právní služby jsou zachycenyjako náklad snižující výsledek hospodaření v době
poskytnuti související služby.

3. 16 Daně a poplatky
Nákladem Fonduje daňz nemovitosti, kteráje zachycena ve výsledku hospodařeni k počátku kalendářního roku neboť stav -

nemovitostivevlastnitíví - platnýk tomutodatuje rozhodující provýšidaňovépovinnosti, kteráje hrazenanásledněv průběhu
kalendářního roku. Souéástí položky jsou také správní poplatky zachycené v okamžiku jejich uhrazení, resp. poskytnutí

související služby.

3. 17 Finanční náklady
Vzhledemk éinnostiFondu není ve výsledku hospodařeni Fondemprezentovánprovozní výsledek hospodaření, alevýsledek

hospodařenipředfinančními náklady,'kterézahrnují úrokovénákladyz úvěrůa půjčeknabáziefektivní úrokovésazby,bankovní
poplatky a dividendy k investičním akciím, jsou-li vypláceny.

Efektivní úrokovoumírou jetakováúrokovámfra, kterápřesně diskontujeodhadovanébudoucí peněžní výdajepoočekávanou
dobu tn/ání finančního závazku k jeho čisté účetní hodnotě.

3. 18 Daně ze zisku
Daňovýnákladpředstavuje principiálněsou6etsplatnédanéa odloženédané.
S latnádaň

Splatnádaňvycházízezdanitelnéhoziskustanovenéhopropříslušný rok(zdaňovacíobdobí), přičemžzdanitelnývýsledek(zisk
/ztráta)je odlišnýod výsledku hospodařeni prezentovanéhove výkazu úplnéhovýsledku z důvodu odlišnéhopohledu na
daňověuznatelnénákladya výnosy, kteréjsou od úéetnlhovýsledku hospodařeni odečtenynebo naopakk němupřičteny.
Odloženádaň

Odložená daň plyne z použití závazkové metody rozvahového přístupu, při níž jsou identifikovány účetní (prezentované ve

výkazufinanční'situace)a daňové(použitelnépři výpočtuzdanitelnéhovýsledku)hodnotyjednotlivýchaktiva závazkůa z jejich
rozdílůje pomocí odpovídající daňovésazbykalkulovanáodloženádaň.Odloženédaňovézávazkyjsouvšeobecnězachyceny
u všech zdanitelných přechodných rozdílů a odložené daňové pohledávky jsou naopak zachyceny u všech odčitatelných
přechodných rozdílů, aie pouzev rozsahu, v němžje pravděpodobné, že budou dosazeny zdanitelné zisky, proti kterým mohou
být odéitatelné přechodné rozdíly zužitkovány. Proto je účetní hodnota odložené daňové pohledávky revidována ke každému
rozvahovému dni a snížena v rozsahu, u něhož uvedená podmínka uznatelnostl není naplněna. Odložená daň není zachycena

z přechodných rozdílů, pokud vznikají zgoodwillu nebo z prvotního zachyceni aktiva nebo závazku v transakci, která není

podnikovoukombinaci,aninemák okamžFkuzachycení dopad,jaknazdanitelnývýsledek,taknaúčetní výsledekhospodaření.

Odložené daňové pohledávky a závazkyjsou stanoveny pomoci daňových sazeb (a daňových zákonů), které byly schváleny
v období před rozvahovým dnem a které se budou aplikovat k okamžiku realizovatelnosti odložené daňové pohledávky, resp.
vypořádání odloženého'daňového závazku. Ocenění odložených daňových závazků a pohledávek přitom odráží daňové

důsledky,kterévyplynou zezpůsobu,jakým Fondk rozvahovémudniočekáváúhradunebovyrovnání účetní hodnotysvých
aktiv a závazků.

S latná a odloženádaňzaúčetní období

Splatná a odložená daňje zachycena ve výsledku hospodařenf jako náklad a výnos s výjimkou daně, která se vztahuje k (i)
položkám zachyceným v ostatním úplném výsledku, u nichžje daňovýdopad také součástí ostatního úplnéhovýsledku a (li)
položkám zachyceným pnmojako sníženi nebozvýšení vlastního kapitálu, kdyje daňtakézachycena jako přímé zvýšeni nebo
sníženi vlastního kapitálu.

3. 19 Peníze a peněžní ekvivalenty / Výkazpeněžních toků

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, vklady u banknapožádání a jinékrátkodobé,vysoce^>^í/ih\iesti<;e

s původní splatností tň měsíce nebo méně.Vymezeni penězpro účelyvýkazufinanční situacea výkazu^e^ňéžnlchtokůje

shodné.Fondnedrží a nevykazuježádnépeněží ekvivalenty.

^/

Jelikož hlavni činnost Fondu spočívá v investiční éinnosti - nákup a prodej nemovitostí, s nimi související přonáj^. jEi.ákíp-á
prodej majetkových účasti v nemovitostních a jiných společnostech, do nichž může Fond investovati jsou f^énéžnl toky
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související s těmito aldivitami prezentovány ve výkazu peněžních toků jako peněžní toky z provozních činnosti. Fond

neprezentuježádnoučástcelkovéhopeněžníhotokujakopeněžnítokz investiční éinnostivesvém'výkazupeněžních toků.
V rámci peněžních toků z financování jsou zahrnuty peněžní příjmy a platby plynoucí z operací s investióními akciemi,
bankovnfmi úvěry a jinými zdroji financování činnosti Fondu.

V částipeněžníhotokuz provozních činnostíjevýkazsestavenzapoužití nepřímé metody, pnnížjevýsledekhospodařeniroku
[tLF!í. r9?etl. nebo. ú?yte.k cis1ych . aktiv pFiřaditelných dtíitelům vyplatitelných investičních akcií) upravován o dopady
nepeněžních transakci, o časovérozliěení minulých nebobudoucích provozních peněžních příjmů a výdajůa o položkyvýnosů
a nákladů souvisejících s peněžními toky z činností nebo financováni V rámci provozní Částijsou prezentovány peněžní toky
realizovanév souvislostis investicemidonemovitostia majetkovýchúčasti(sjejichpořfzenfmneboprodejem)přímou metodou.
Výkaz peněžních toků v části financování byl sestaven za použiti přímé metody, při niž jsou zveřejněny hlavní třídy hrubýc
peněžních příjmů a výdajů.

4 Zásadní úsudky při aplikaci účetních pravidel, klíčové zdroje
nejistoty při odhadech a dopad opravy chyb
4.l Zásadní úsudky při aplikaci účetních pravidel
Při uplatňováníúčetníchpravideluvedenýchv předcházející částiseodvedení vyžaduje,abyprovedloúsudky,posoudiloobsah
ekonomických transakcí a událostí a rozhodlo o použití účetních pravidel takovým způsobem, aby účetní závěra

jejím uživatelůmužitečnéinformace projejich rozhodováni.

Investiční'ednotka a v užití '.imk dte níž ne'sou investiční dceřiné s

leénosti konsolidován

Fondje v kontextu úpravyIFRS,konta-étněIFRS 10, mvestiéní jednotkou, pro níž platí výjimka z konsolidace tzv.

investičních dceřiných společností. Fondtekposuzuje svémajetkové účasdvjiiych společnostech, kterémuzakládají
ovládám zdalije povinen 6inení tyto společnosti konsoUdovat a zdalije tedypovmen sestavit a zveřejnit konsoUdovanou

účetní závěiiíu.

ČinnostFonduodjehovaiiku spočívá veshromažďovámpeněžnichprostředků veFonduoproticennýmpapirfim(konlaétně
investi&uch akcií) kvalifikovaných im'estoiů, zaúčelemjejichspolečnéhomvestování. Fondsepřitom řídi svýmstatutem a
uplatňujeněkolikinvestičních strategii, zejménapakpřímé investicedonemovitostí a nákupmajetkových úfiastí
v nemovitostttích q)olečnostech, případně finanční investice dojinak podnikatelsly orientovaných společností. Tyto hlavm
investice mohou být doplněny nákupem pohledávek.

ÚčetnípravidlauplatněnápHzachycema oceněnípřímých investicdonemovitostí, taktéžu fmanéníchaktivjiných,nežjsou
majetkovéúčastiv dcdmýchspolečnostech,vyplývají z dalšíchčástítétoúčetní závěrkya nebylonutnéu mehčinitžádné

úvahya úsudky,kterébybylyvolbouz možnýchřešení.

Účetní pravidla uplatněnápn zachycení majetkových ůčasdv ovládaných dceřiných společnostech všakvychází z posouzeni,
zdalidceřináspoleínostje investífiního charakteru(např. drží nemovitosti,kteréjsoupronajímány), amkolivcharaklem
servisního vevztahu kjiným aktintám Fondu (např. zajišťuje správunemovitostí držených Fondem). Kombinuje-li dceřiná
společnostobacharakteiy,nahližisenanijakonainvestiční dceřinou spole6nost.

Investiční dceřiná společnostjevyjmuta z povinnosti konsolidovat, zapředpokladu, žeFondnaplňujenásledující povinnosti:
.

získává finanční prostředky od un'estoru (předpokládá sevětší počet a nespfízneaost);

Fond mák 30. 6 2018nce investoru a jejich počet postupně navyšuje a tím snižuje i objem fiDancních prostředků od
spřízněných subjektů. Tento vývoj by měl pokračovat i v dalších letech.

.

fmanční prostfedlQ' Fond investuje do investičních projektů v souladu se svými investičnimi strategieim (předpokládá se

více investičních projektů);

Fond mák 30. 6. 2018několikinvestic do nemovitostí v razných lokalitách a jednu investiční dceřinou
.
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Fondmáprosvéinvestice stanovenu investiční stratéguspočívající v záméminvestice, očekávanédobědržbya časovém
horizontujejího prodeje.

Fonddrak 30. 6. 2018majetkovou účastv nemovitostní společnosti ŘíčanyProperty, s.r.o., přičemž investiční podstatatéto
společnostibudes rozhodnýmdneml. 7. 2018převedena doFondu.
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Struktura účetních 'kazů

Při zpracovaní této účetnf závěrky byla uvážena struktura účetních výkazů s ohledem na skutečnost, že Fond je investiční

fondem kvalifikovaných investorů, a nikoliv obchodní či výrobní účetní jednotkou.
Vkaz finanční situace

Obdobnějakojetomu u finančních institucfa podobnýchúčetníchjednoteknení proFond,jehožčinnostspoéfváv investováni,

držení investiĎnfchaktiv a jejich zhodnocení následným prodejem vhodné struktura výkazu finanční situace používající

oddělenou kategorizaci dlouhodobých a krátkodobých aktiv a závazků. U vybraných aktiv a závazků lze vyjádnt očekávání
ohlednějejich dizby, ale původní záměrmůžebýt l obratem změněn. Protojsou aktiva ve výkazu finanéní situace řazena spíše
dle likvidity od disponibilních peněžních prostředků přes obchodní pohledávky, finanční investice a investice do nemovitosti

k ostatním aktivůma případné odloženédaňovépohledávce.Obdobnýpřistup je aplikovánprozávazky,kteréjsou řazeny dle
očekávanélikvidity-nejdříve obchodnía splatnédaňovézávazky,potébankovní úvěrya nebankovní půjčky,nakonecpřípadný

odloženy daňový závazek. V komentářích k jednotlivým položkám výkazu finanční situace je připojen detail a rozlišení
krátkodobýcha dlouhodobýchzůstatkůučiněnýchdle stavu a odhaduvedení Fondu platnéhok rozvahovémudni.
S ohledem na klasifikaci investičních akcií jako finančních závazků, nikolivjako kapitálových nástrojůje výkaz finanční situace
koncipován ve vertikální struktuře kdy od aktiv Fondujsou odečteny závazkyFondu a zakladatelské akcie a ve výsledku části

výkazuje kalkulovánahodnota čistýchaktiv pňfaditelnýchdržitelůmvyplatitelných investičních akcií.

Protože Fond interně rozlišuje aktiva přiřaditelná držitelům zakladatelských akcií (neinvestiční éástFondu) a aktiva pňřaditelná
držitelůmvyplatitelných investičních akcií (investiční část),je v tomto ohledu rozlišen i výkazfinanční situace, cožv důsledku
umožňuje zřetelnou kalkulaci čistých aktiv pnfaditelných držitelům vyplatitelných investiénlch akdl.
Vkaz

'sledku a ostatního u Iného 'sledku

Podnikatelskáčinnost Fondu spočívá v investování získaných prostředků a v jejich zhodnocení, proto nelze jednoznačně
rozlišovatmeziprovozní a neprovozní (finanční) částí výsledkuhospodaření. Úrokovévýnosyjsouvesvépodstatěprovozním

výsledkem resp. výsledkem souvisejícím s hlavní výděleĎnouéinností, stejné takjako tržby z pronájmu a efekty (zisky / ztráty)

z přecenění finančních investica investicdonemovitostí. Obdobnělze nahlížet na kurzovérozdíly.' Protonení výkazúplného
výsledkuv částivýsledku hospodarenfoddělovánna provozní a neprovozní část,je kalkulovánvýsledekhospodaření před

finančními náklady, kterézahrnují úrokovénákladya bankovní poplatky, a případné dividendy k investičním akciím, buďou-li
vypláceny.

V'kaz eněžníchtoků

Vzhledem k tomu, že investice jsou hlavní výdělečnou činností Fondu, jsou peněžní toky spojené s investicemi do nemovitostí

součástipeněžníchtokuz provozní činnostia nikolivinvestlĎnf.Částinvestičního penéžnfhotokuvevýkazunení prezento\^na

samostatně, neboť ve Fondu není pro ni ze své podstaty naplnění, avšak peněžní toky realizované v souvislostfs investicemi

do nemovitostí a s majetkovými účastmi Uejich pořízeni a prodej) jsou prezentovány přímou metodou v rámci provozní části

výkazu.

V'kazzměnv cist'ch aktivech říFaditeln' ch držitelůmv

latíteln' ch investičních akcii

Vzhledem ke skutečnosti, ževlastni kapitált/ořf pouzezakladatelskéakciea pro investory- držitele investičních akcií - je

zásadní informaceo tom, jak se vyvíjí hodnota, kterájim náleží prostřednictvím investičních akcií, je sestaven a prezentován
výkazzměnv čistýchaktivech priřaditelných držitelůmvyplatitelnýchinvestičních akai.Tentovýkazzobrazí dopadnovéemise
investičních akcií, vykoupenf investičních akcií Fondem, vyplacenédividendy k investičním akcifm a zvýšení hodnoty čistých
aktiv o vytvořený výsledek hospodaření.
V'kaz změn ve vlastním ka Italu

Vlastní kapitálto/ofí pouze základní kapitál a ten je dán pofitem a nominální hodnotou zakladatelských akcií. Veškerévýsledky
Fondu jsou přiřazeny vlastníkům investičních akcii. Proto výkaz změn vlastního kapitálu sám o sobě postrádá snformačn!
hodnotu pokud nedojde k transakci sezakladatelskými akciemi. Výkazje proto sestaven a prezentován pouze, pokud k takové
transakci došlo.

Investiční akcie Fondu

Fondvydáváinvestiční akcie,kteréjsoupřijaty k obchodovánínaregulovanémtrhu- kótoványnaBurzecennýchpapírů Praha,

a. s. a prostřednietyím jejich emise Fond získává peněžní prostředky k investování. S investičními akciemi Fonduje spojeno
zejména právo najejich odkoupení nažádostdržitele (investora) na účetFondu a Fond mépovinnost vevymezených'termínech
takové investióní akcie odkoupit zpět. S investičními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě Fondu.

Zejménas ohledem na povinnostFonduvykoupittyto akdezpětnažádostjejich vlastníka jsou investiční akcieklasifikovány

jako finanční závazek a ve výkazu finanční situace je prezentována položka označenájako "Čistáaktiva '
vyplatítelných investičnfch akcif. Důsledkem je odchýlení ekonomického a účetního zobrazeni Investl

pojetí, neboť z pohledu české legislativy se jedná o složku vlastního kapitálu, zatímco v této účetn
pfedstavujf závazek. Na tuto klasifikaci je navázáno účetní zachyceni případných dividend, kter j;
Fondu, jsou-li deklarovány a vypláceny.
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Ukazatel zisku na akci

S ohledem na výše uvedené v bodu "Investiční akcie Fondu" Fond neprezentuje ve výkazu výsledku a ostatního úplného
výsledku ukazatel zisku na akcii(základní a zředěný) a v komentářích není obsaženo související zveřejněni. Sezakladatelskými
(ve své podstatěv kontextu IAS33 kmenovými)akciemi není obchodováno.S investičními akciemije obchodováno, alejsou
klasifikoványjako finanční závazeka současněvýsledekza období je vnímám jako přírůstek (úbytek) čistých aktiv přiraditelných
držitelům vyplatitelných investičních akcií.

Fond přistoupil nověi s ohledem napožadavekzveřejňovat ukazatel EPSu obchodovaných spoleéností k prezentaci ukazatele
čistýchaktiv'pňřaditelných držitelůmvyplatitelných investiĎnfchakcii najednu investi6n(akciia tuto hodnotu prezentuje přímo
ve výkazu čistých aktiv přiřaditelných držitelůmvyplatitelnýchinvestičních akcií.
Převzetí části cist'ch aktiv dceřiné s

leónosti Arkáda Prosté ov s.r.o. 2018 a dceřin'ch s

leéností QSX Czech

s. r. o. a QLH Czech s. r. o. rok 2017

K1. 1. 2018 byla do Fondu převedena čistá aktiva nekonsolidované dceřiné spoIeĎnostiArkáda Prostějov, s. r.o. 100%
majetková účast byla Fondem pořízena v roce 2017 a k 31. 12. 2017 byla účastvykazována jako finanční investice v reálné
hodnotěs přeceněním dovýsledkuhospodaření. Fondtoutotransakcirozšínl svéinvestíĎnlnemovitostniportfolioo nemovitost
(obchodní centrum) v Prostějově. Bližší informace o převedených čistých aktivech a dopadu na výsledek hospodaření Fondu
v roce 2018je poskytnut v části 7. 2.

K l. l. 2017byladoFondupřevedenačistáaktivnekonsoUdovanýchdceřinýchspolečností QSXCzech,s.r.o. a QLHCzech,
s r.o. Fondnabyl 100%podíly natěchtospolečnostech v roce 2016. V raind (rfeměnnabyl Fonddo svéhomajetku retailové
nemovitostiv Brně,Praze,Ostravěa NovémJičíně.DceřináspolečnostQLHCzech,s.r.o. zamklafůzí, zatímco společnost z
dceřiné společnosti QSXCzech, s.r.o. byl odštěpenmajetek, společnost fůzí nezanikla a byla v červenci 2017prodána.
Při zachycení transakce převodu čistých aktiv doposud nekonsolidovaných dceřiných společností na Fondje vyčíslen rozdíl
mezi posledním reálnýmoceněním majetkovéúčastia reálnýmoceněním převáděnýchčistýchaktiva tento rozdíl jezachycen
ve výsledku hospodaření jako součástzisku / ztráty plynoucí z finančních investic oceňovanýchreálnou hodnotou, neboť je
vnímán jako přecenění finanční investice mezi posledním rozvahovým dnem a dnem fúze.

4. 2

Klíčové zdroje nejistoty při odhadech

Fond činí určité odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Odhadyjsou průběžněpřehodnocovány na základěhistorického

vývoje a zkušenosti. V budoucnu dosažená skutečnost se může lišit od aktuálně učiněných a uznaných odhadu a uvážených
předpokladů. Odhadya předpoklady, s nimižje spojeno významnejěfriziko, že Fondbude nucen pňstoupitv příětfm úéetntm
období k zásadním změnámv úéetnfchhodnotáchprezentovanýchaktiv a závazků,jsou zmíněny níže:
Reálnáhodnota investic do nemovitosti a maetko 'ch účastí

Fondoceňujeinvesticedonemovitostí a majetkovéúčasti- v nekonsolidovanýchdceřiných spoleénostech- reálnouhodnotou
s přeceněním do výsledku hospodařeni, přičemž reálná hodnota odhadnutá 30. 6. 2018 činila 1 027 365 tis. Ke (nemovitosti),

resp. 373 394 tis. Kč (majetkové účasti). Jde o nejvýznamnější rozvahové položky aktiv, tóeréformují hodnotu čistých aktiv
přiřaditelnou držitelůmvyplatitelných investičních akcif(k 30. 6. 2018činí reálnáhodnotaaktivpřibližně 89 % celkovéhodnoty
aktiv). Reálnéhodnotyinvesticjsouk rozvahovémudnistanovoványexterním znalcem,jsouovlivněnysouóasnouekonomickou
situací na trhu nemovitosti, vývojem cen nemovitostí a očekávaným výnosem plynoucím z pronájmu nemovitostí, který
determinuje i ocenění majetkových úéastfv nemovitostních společnostech. K 30. 6. 2018 nebyly reálné hodnoty stanoveny
externím znalcem a bylo po interním posouzenivývoje trhu ponechánoreálnéocenénfstanovenéexterním znalcem k 31. 12.
2017. V budoucnu můžedojít k novým skutečnostem a změnám, které mohou vést k růstu i ke snížení aktuálně prezentovaných
reálných hodnot.
Úvěrovéznehodnocení

hledávek

Obchodní pohledávky jsou oceňovány v zůstatkové hodnotě, která vzhledem k jejich krátkodobé splatnosti a nízkým úrokovým

sazbám v ekonomice"aproximuje reálnou hodnotu kalkulovanou na bázi současné hodnoty očekávaných peněžních toků.
Obchodní pohledávkyjsou průběžněposuzovány,zdalise u nich nezvýšilo úvěrovérizikoa zdali neexistuje objektivní důkaz,
který zpochybňuje bezproblémový průběh očekávaných budoucích peněžních toků a tímto snižuje i reálnou hodnotu
pohledávek.

Již při realizaci transakce - pronájem nemovitostí, prodej - Fond posuzuje úvěrovénziko protistrany a snižuje připadnou
pochybnosttýkající se nesplacení pohledávky na minimum. U existujfcích pohledávek Fond sleduje stáří pohledávek,a u
pohledávekpo splatnosti přistupuje kjejich sníženi a zachycení ztrátyvevýsledku hospodařenf. Prestomůže v
k uhrazenicelénominální hodnotyznehodnocenýchpohledávek.V takovémpřípadě Fondv okamžikujejich ^ fuuuz'hé-ve
výsledku hospodaření zisk.

K 30. 6. 2018 je ocenění pohledávek sníženo z titulu očekávaného úvěrového znehodnocení o 432 tis. ^'což

přibližně2 % nominátnfhodnotyvykazovanýchobchodních pohledávek.Úvěrovérizikolzetakpovažovat|a^-vat
relativním vyjádření za velmi malé. Z hlediska budoucnosti se úvěrové riziko zvýšit může, avšak vedeni For
\
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obezřetně a důslednéanalyzujesvéprotistrany(nájemce), navíc nájemní vztahje většinoudoprovázenuhrazením kauce, která
má úvěrové riziko snižovat.

Daněze zisku

Fond jakožto emitent cenných papírů, podléhá daňové legislativě, která mu umožňuje kalkulovat daňovou povinnost ze

zdanitelného zisku pomocí daňové sazby 5 %. S uvážením této daňovésazbyje oceňována i odložená daň, která však může

býtv budoucnubezvlivu Fondupozměněna(zvýšena,resp. upravenypodmínky provyužití snížené daňovésazby;běžnásazba

zeziskuje 19%) a můžetak dojít kezměněvýěeodložené daně Skutečný daňovýdopad můžebýttedyv budoucnu odlišný
od současných odhadů způsobený buďzměnou v daňové legislativě, nebo změnou v obchodním chování Fondu. Zvýšení
daňovésazby byzásadnězměnilovýsledek hospodařeni v období, kdy by kezměnědoěloa v důsledku by došlo ke snížení
hodnoty čistých aktiv přiraditelných držitelům vyplatitelných investiénich akcií.

5 Provoznísegmenty
Hlavní činnost Fondu spočívá v investování finanĎnichprostředků do nemovitostí na území ČR- buďformou přímo držených
nemovitostí nebo formou držených majetkových účastí na nemovitostních společnostech. Z pohledu segmentace je uvážen

pouzejediný provozní segment. Informace poskytnuté dále v této účetní závěrceje proto třeba vnímat taktéž za 'informace
zveřejněné v souladu s požadavkyna informacetýkající se provozních segmentů.

6 Dodatečné poznámky k účetním výkazům
6. l

Peníze a nepeněžní transakce

Peněžní

rostředk

Fond eviduje pouze peněžní prostředky drženénabankovních účtech, přičemž celkový zůstatekpenězs oMedem navohiost
užití prostředků Fondemje následující:
v tis. Kč

30. 6. 2018
10320
16635
26955

Peněžníprostředky omezenévevyužitiFondem
Peněžní rostředk\

vohlě dis

'bflni k w-ilžití Fondem

PenSÉnfprostředí^ celkem

31. 12. 2017
7320
75951
83271

Prostředky omezenévevyužití Fondem vevýšijsou navázalynabankovní vw&ry čerpanéFondema omezenivyplývá

z úvěrovýchsmluv. Fondnevyužívá žádnábankovní přečerpání, kterábybylazahrnutamezi"Peněžní prostředky" proúčely
sestavenivýkazupeněžních toků.

K 30. 6. 2018Fondvykazujejedenbankovní účet,naněmžjsoudeponoványprostředkyvázanék zakladatelskýmakciím (10
tis. Kfi). Tento účetbyl vytvořen v roce 2017 s cflemjasanedefinovat majetďsFondu, který patří akcionářům - držitelům

zakladatelslychakcii Tytoprostředlg' nejsousoučástíčistýchaktivpHřaditelnýclidržitelůmmvestičiiích akcií a nejsou
zahrnuty výše do členem celkowch peněžních prostředků.
Ne eněžní transakce

K 1. 1. 2018Fondpřevzetím čistýchakthrnekonsolido\'ané dceřinéspolečnostipřevzaltakébankovní účtys celkovým
zůstatkemve výši 9 816tis. Kč. V rámcitétotransakce došlok nepeněžnímu pořízení invesdc donemovitosti, obchodních

poUedáveka zá\'azků, pfevzetibankovnflio úvěroa detaďrealizovanétransalcce a jejího dopadudoúéetní závěrkyje
zveřejněnv části7.2. Vevýkazupeněžníchtokůje zachycendopadnavýšení peněžníchprostfedlsA,

V červnu 2018 došlo k pořízem finančm' majetkové účastive společnosd Říčany Property s.r. o.,přičemž
^4supm cena
vevýši361358tis. Kčbylauhrazenačerpánímnebankovníchpůjčekodspoleéností TARATANAs.r . ^EEÓSÍ&Np
HOLDINGSLIMITEDv celkovévýši326444tis.KČ(není zobrazenovevýkazupeněžníchtokůj, %,|&ůstek
nebankovních půjček). Zbývající částkupní ceny vevýši 34 914tis. Kfibyla uhrazenaFondem aj. pjj^zentována ve,YÝlíazu\
peněžních toků.
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6.2 Obchodní pohledávky
Obchodní pohledávky zalmiují polúedávkyzanájemciz pronájmunemovitostí (nájemnéa službyvyúíto\'ané a neuhrazené
zaobdobí před koncemroku)a dálepohledávkyzakupujícími pnprodejinemovitostinebomajetkoví-ch účastí. Rizikojejich

nesplacení jevelmi nízké a polúedávky sevýjimečně dostávají doprodlení (pohledávky po splatnosti). Členěnízůstatku

pohledáveknazůstatekv nominální výšia výšisnížení hodnotypoliledávek vyjadnyicí znehodnocení v důsledkua'ýšeného
úvěrovéhorizika zobrazuje následující tabulka:
v tis. Ke

30. 6. 2018

31. 12. 2017

19178
-432
18746

15687

Obchodní pohledávky- nominábiihodnota
Sníženi hodnoty v důsledku osouzen! úvěrového rizika

Obchodní poMedávky ve vyksau financni situace

-432

152S5

Fond sleduje vývoj úvěrovéhorizikajako meziroční přecenění výšepohledávek, nesleduje vývoj opravných položek
samostatně.Zamezitímní období 2018nebylave výsledkuhospodaření uznánažádnáztrátaz úvěrovéhopřecenění
pohledávek.

Obchodní pohledávky k 30. 6. 2018 i 31. 12. 2017 zahrnujive svémcelkovém potíedávku zaspolečností Care Property,
investični fond s proměnným základním kapitálem, a.s. souvisejíd s prodejem majetkové účastiv Business centrum KCM,
a.s. za 10820tis. Kč. Jdeo pohledávkuzaspřízněnou stranou.

6. 3

Finanční investice v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku

Fonddrží majetkovéúčastinajinýchspolečnostech,zejménanemovitostních společnostech,kterépokudphiěovládá,
nekonsolidujes uváženímvýjimkypro investičníjednotky.Fondpořizuje nemovitostní společnosti,z nicližpozdějipřevádí
éistáaktiva (nemovitosti) přímo do Fondu a společností následněprodává. Vývoj hodnoty zarok 2018a 2017v rozlišeni na
jednotlivé drženémajetkové účastizobrazuje následující tebulka:

v tis. Kč

Arkáda

Core

Ostatní

Řiíany

Prostějov,

Property

flnančni

Property s. r.o.

s.r. o.

n-PZKsu.

přeceněni vlivem přeměny
pořízem

vyraženiz důsledkuprodeje
přeceněni do výsledku
Reálnáhodnotak 31. 12.2017
přeceněni vlivem přeměny (viz 7.2)
Pořízeni
{rfeceněnidovýsledku (viz 7.2)
Reďnáhodnotak 30. 6. 2018

CeUffim
31851
-24 573
165 714

investice

31851
-21 573

Reálná hodnota k 1. 1. 2017

152714

13000

-21 750

-2967
10033

-7278

130964
-160 817
361358

31856
2003

361358

10033

-7278

-24717
140997
-160817
361358
31856
373394

Sloupec" Ostatnífinanční imiestice" zahrnujefinanční investicevespolečnostechBusinesscentrumKCM,a.s.,QLHCzech.
s. r. o. a QSXCzech,s.r. o.

K l. l. 2018Fondpřevzal čistáaktivadotédobynekonsolidovanédceřinéspolečnostiArkádaProstějov.Z právního pohledu
došlok fůziodštěpenímsloufieníin, pfičemžFondnabylčistáaktivav hodnotě160817tis.Kča současnědošlokesnížení
reálnéhodnoty investice. Rozdíl reálnéhodnoty přejatých čistýchaktív a reálnéhodnoty iinreslice vy'kaz(n'aué k 31. 12.

2017je uznánve^sledkuhospodaření jakoziskz přecenění ňnančníinvesticek okainžikutransakce(31 856tís. Kč).

V červnu2018nabylFondv nespnzněnétransakcí 100%majetkový podíl vespolečnosti ŘíčanyPropert}' s. r.o, kterávlastni
nemovitost v Prazev Holešovicích a která slouží jako business centnun, v níž jsoupronajímány kanceláře, konferenční

místnosti a jinénebytovéprostory.Kupní cenafinančníinvestíce bylavyčíslena načástiai361358tis.Kča s ohledemna
okainžiktransakce,je tatohodnotauváženajakoreálnáhodiiotanemovitostik 30. 6. 2018.V souvislostis pořízením vznikly
Fonduvedlejší transakční nákladyv celkové výši 792 tis. Ke, kterébyly uznányve výsledku hospodaření zaprvní pololetí
roku2018.

Popismetoda stanovenireálnéhodnotyňnančnichinvestic(úroveň3)je popsánvčásti8.5.
6. 4

]dif
Číf*"'-1"

^

f

Investice do nemovitostí

c,^

Í. ^^..^

Fond vlastní nemovitosti, které v minulosti pořídil a v rámci své investiénf 6innosti vytvářf nemovitos^nf portíoji^za ú^iléfrl

pronájmu nemovitostí s následným prodejem v rozsahu zvolenéinvestiční strategie. V portfoliujsou pozemky i budovy umfstěné
68

v Praze,_vBmě,v Ostravě,Tišnověu Brna, Prostějověa NovémJiéfné.Vývojza první pololetí roku2018navazující na
v roce2017v členění na pozemkya budovyzobrazujenásledující tabulka:

Investice do
nemovitostí

v tis. Kč

ozcmlg'

Stavby

cdkem

Reálnáhodnotak 1. 1. 2017

144027
50911

298618
268675
967
-48445
9168
528983
283 542

442645
319586
967

přírůstky v rámci itíevzeti iSistýchaktiv dceřiných spoleínosti
přiiůstky z titulu následných výdajfi zahrnutých do oceněni existujiďchnemovitostí
vyřazeni v dflsledku prodeje
ztráta z přecenčm do výsledku hospodařeni
Reálnáhodnotak 31. 12. 2017

-9758
-1429
183751
23758

pfuůstky v rámcipřevzetí čistýchaktív dceřiných spoleiaosti
pniůstky z titulu následnýchvýdajů zahrnutých do oceněu existujících nemovitostí

-58 203

7739
712734
307300
1795
5536

1795

ptfízem novýchinvesticdonemovitostí
fieátaáhodnotok 30. 6. 2018

5536
213045

814320

l 027 365

Popismetoda stanovení reálnéhodnotyinvesticdonemovitostí (liroveň3)jepopsánv části8.5.
K1. 1. 2018 Fond převzal nemovitosti z dceřiné spoteénosti Arkáda Prostějov, s. r.o, čímž došlo k výraznému navýi

nemovitostního investiénfhoportfolia. Jednáse o obchodní galeriive městěProstějov.
V červnu 2018 došlo k nákupu pozemku v Brně a rozšířeni současného portfolia nemovitosti v lokalitě Brno - Kolaříková, kde
Fondjižvlastní jinépozemkya stavby.
'
.---...- ..-.-..". -,
Nemovitosti jsou zastaveny ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. jako záruka splacenf éerpanvch bankovnfch
úvěrů-vizčást 6. 8.

V souvislosti s investicemi do nemovitostí jsou ve výsledku hospodaření Fondu uznánynástedujfcí položky:
v tis. Kč

Potolett ImniScí
30. 6. 2018

Pololetí hBncfci
30. 6. 2017

48 900

38 539

Celkové nájemné (příjmy) z investic do nemovitostí
Celkové prime provozní náklady investic do nemovitosti

6, 5

-21 252 . 17 233

Poskytnuté půjčky a pohledávky z derivátových nástrojů
v tis. Kč

30. 6. 2018
64925
4S 176

PfljiSka-TESSERA. k. s.

PůjiSka- ŘiCanyPropertys.r.o.
Pohledávkvz uzavřen\'A

derivaton"'chnistro'ů

Puslgtnutópůjčkya Jináfinanční aktíva cdkem
fa~Ska. skvlnutáneinvestíini řásti uivesti6ní SástiFondu

31. 12. 2017
71 155

4101
117202

71155

1990

1990

Poskytnutépůjčky

K 31. 12. 2017vsouyislosd s restiukhiralÍTací nebankovní půjčekFondjako postupnik přwzal dvěpůjčky v celkové

hodnotě71 155tis Kč Postupitelibylyspolečnosti BenPrahas.r.o.a SóloPropeityGroups.r.o.a každáspolečnost
postoupilaIHFondpůjflcuv nesplacenéjistině31429tis Kča nabéMýchnesplacenýchúrocích 4 148tis. Ke(dohromady
každáspolečnost 35 577ds Kč). Půjčkaje od roku 2018 úročena úrokovou sazbou 8 % p.a.a je splatná do 31. 12. 2024.

Dlužníkem P^íkyje společnostTESSERA k.s.,kterájespřízněnou stranouFondu(shodav ovládající osoběFondu a
společnosti TESSERA, k.s. ; společnostjetakédržitelem4,03% investičních akcií Fondu).Zaprvní pololetí byly

v souvislosti s touto půjčkou uznány\'ýnosové úrokyvevýši 2 494tis. Kča Fondubyly uhrazeny úrokyvevyši'8 724tis.
Kč. Zůstatekk 30. 6. 2018tvoří jistmapůjčekvevýši62 858tis. Ki a naběhléúrokyvevýši2 067tis. KČ.
V červnu 2018v souvislosti s pořízením finanáaí investice ve společnosti ŘíčanyProperty s. r.o, po
ld/t6tfa~^s

společnosti půjčkuvevýšijistiny 48 171tis. Kč.K 30 6.2018je součásticelkového zůstatkui naběl , ^nosový úrokve

výši5 tis.Ke.Půjčkajeůroiíena úrokovousazbou2 % p. a.a jesplatnádo 12měsíců odposkytnutí j^to'27. 6.2019.
Fond vykazuje k 30. 6, 2018 také půjCku, ktera byla červnu 2017 poskytnuta prostíedkň zakladp^kýc^ake^li
tiční
v

z

částiFondu.Půjčkaje splatnádo31. 12. 2018a je bezúročná,

1>

.

Derivátovénástro'e

.

rat.

ri^
./
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K l. l. 2018v rámci čistýchaktivpřevzatých ze společnosti ArkádaProstějov, s. r.o. přešel naFondtakéúrokový swap

v reálnéhodnotě l 956tis. Kč (pohledávka). Úrokovýswapje spojen s ůvérem od ČSOB,kterýbyl použit nafinancováni
nemovitostí ve společnosti ArkádaProstějov, s.r. o. Derivátje uzavřen naobdobí do roku 2022 a jeho reákiáhodnotak 30. 6.
2018je 2 347tis. Kč (pohledávka). V průběhuprvního pololetí vyplynulo pro Fondvyůítováni (platba) ve výši 124tis. Kč.

V červnu2018v souvislosti s pořizenini investiceve společnosti ŘiéanyProperty s.r.o. a s pláno\'aným fínancováiiim
investicebankovmmúvěremFondvstoupildonovéhoúrokovéhoswapu,jehožreálnáhodnotak 30. 6. 2018činí l 754tis.
Kč(pohledávka).
Zaprvní pololetí roku 2018je v souvislosti s deriváty zachycen celkový dopad dovýsledku hospodaření ve výši 2 021 tis. Kč
představující zisk z přecenění k 30. 6. 2018ve výši 2 145 tis. Kč a ztrátuz vyúčtování a souvisejících plateb ve výši 124tis.
Kč.

6. 6

Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva
30. 6. 2018

v tis. Kč

1298
2813
779
4890

Poskytnutézálohy
Náklady [rfístich období
Ostatní ohledávkv

Poslgrtnutézálohya ostatní aktíva celkem

6.7

31. 12. 2017
389
1726

88
2204

Obchodní a jinézávazky
v tis. Kč
Obchodni závazky

Přijaté zálohya výnosy pHštích ubdobi
PKjatékauce
Závazkyvia státu
Ostatni závazky

Ohchodnia jinézávazkycelkem
z toho finaníni závazky

z toho nefmanénizávazky

30. 6. 2018
15347
2593
10214
478
1903
30 sas

31. 12. 2017
12205
800
6283

27464

18848

3071

805

5

360
19AS3

Účetníhodnotazávazků,kterépředstavují finanční závazky,sevýznamněneliší odjejichreálnéhodnotys ohledemna
splatnost vStšiny závazkův krátkémobdobí. Vedení Fonduposoudilo riziko likvidity spojené s vypořádáním existujících
závazků za nízké.

Výšeuvedené2ávazkyjsou k jednotlivým rowahovým dnůmevidoványjako krátkodoběsplatné. Přijaté kauce u
poskytovaných pronájmujsou vnímány takéjako krátkodobě splatné, neboť nájemní vztahyjsou vypověditelné v období ne
delším jak 12 měsíců oddataroz\'ahy.

Nárůsthodnoty závazkůa zejménapřijatých kaucí je způsobempřevzetím nemovitostí ze společnosti ArkádaProstějov, s.r.o.
k l. l. 2018, čímž došlo k nárůstuvztahů s nájemci evidovanými přímo ve Fondu.

6. 8

Bankovní úvěrya nebankovní půjčky

Bankovní uve
v tis. Ke
Bankovní úvěry - dlouhodobě splatila část ův6m
Bankovní ůvěr\ - krátkodoběs latná částúvěru

Bankovní ůvčrycdkem

30. 6. 2018

31. 12. 2017

467364
44965
512329

361004
25734
386738

\
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K l l 2018Fondpřevzal odspolečnostiArkádaProstějov,s.r.o.bankovníuvěřvevýši 143545tis.Kč,čímž serozšířilo
portfolio bankovních úvěrů,kterék 30. 6. 2018tvoři sedmbankovních úvěrůčerpaných odČeskoslovenskéobchodní banlsy,
a.s.,kteráje současnědepozitářemFondu:

Efeltítvnl ůrolmvá
Bankovm úvěr

ČSOBbankovní úvěr
ČSOBbankovnf Avěr
ČSOBbankovní ávňČSOBbankovní úvfir
ČSOBbankovní ůvér
ČSOBbankovní ůvér
ČSOBbankovní úv6r

sazba . a.

Zůstatek úvěru ví.
naběhlého érolra

1.85 %
2,98 %
2,98 %
2, 10 %
2. 10 %
2,42 %(1M PŘÍBOR+1, 5)
2, 42 %(1M PŘÍBOR+1, 5)

102600
36290
21800
164400
31042
17816
138381

Banhund Avěiy cdlfiem

S Ifltnost

31. 08. 2030
31. 08. 2029
31. 05. 2029
30. 11. 2026
30. 11. 2026
15. 8. 2022
15. 8. 2022

612329

Zaprvní pololetí 2018Fondvykazuje úrokovénákladyz bankovních úvěrů5 812tis. Kč. Bankovm úvěryjsouzamčeny
nemovitostmi prezentovanýini v rámci investic do nemovitostí - viz část 6. 4.

Bankoroí úvěrypředstavují finanční závazky a jejich účetní hodnota prezentovaná k 30. 6. 2018 sevýznamně neodchyluje
odjejichreátoéhodnoty.
Nebankovní oůjčkv
v tis, KS

30. 6. 2018

Nebankovní úvěry- dlouhodobé splatná část

31. 12. 2017

Nebankovmůvěn-- krátkodoběs latná část

326 631
1990

378 S36

Nebanhovnf púJiShycelliem

328621

378 536

V červnu2018v souvislostis pořízením majetkovéúčastivespoleénostiŘíéanyPropertys.ro. Fondnačerpaldvěn^ankovní
Půjčky^vestejnévýšiJnominálekaždépůjékyĎiní163222tis. Kč)a z^stejných podmínek (úroĎené7 % p. a.sesplatností do 5
let), Věrrteiitěchtopůjčekjsou společnostiTARATANAs.r. o a KOSTENOHOLDtNGSLIMITED.Půjčkybylyčerpánypřímo
jako úhradaprodáYajtctmumajetkové ůéastive společnosti ŘfčanyProperty s.r.o. K 30. 6. 2018 Fonďvykázu]e'nás'!edujf
půjčky, u nichžje zůstatek navýšen o naběhlé úrokové náklady 187tis. K6:
Věřitel

Efelďviriúroková
sazba . a.

Zůstatek úvěru ví.

naběhléhoéroku

S latnost

7%
7%

163316
163315

31 12. 2018
31 12. 2018

1990

31 12. 2018

328621

s

TARATANA s. r. o.
KOSTENOHOLDINGS UMTTED

.

.

Czech InvestmentFUndSICAV, a. s.

(neinvestiční část)
Nebanlmvntpůjílgr cdliem

X

K 31. 12. 2017Fondvykazovalnásledující půjčky pnéemžpůjčkyzaspolečnostmiSenPrahas.r. o.a SóloPropertyGroups, r. o.
byly v květnu 2018 uhrazeny prostřednictvím emise investičních akcií:

Efekttvnl úroková
sazba .a.

Vífítel

Zůstatekúvčruvč.
nabeMéhoúroku

S latnost

188273

31, 12. 2018

188273

31.12. 2018

1990

31. 12. 2018

378536

X

Ben Praha sj-. o.

(ovládajici osobou pan Martin Benda)
Soto Property Graup s.r. o.
(ovládající osobou pan Mariin David)
CzechInvestmentFimdSICAV,a.s.
(neinvestiční část)

Nebankovní půjiSg'cdhem

X

Půjčky prezentované k 31. 12. 2017jsou důsledkem restrukturalizace nebankovních půjčekvzniklých v . 4LfiŘi^'gáuvisrósti

s financováním investic:

'

~

'

_Yj^

'.

K 31-_12_2017 .spoiečnosti BRn_praha s-r-0-a sol° ProPRrtyGroups. r.o. převzaly úvěryodspole^^ti TARATAJs^s. r.o.

a KOSTENOHOLDINGSLIMITEDv celkovévýši 305390tis. Kč (individuálněve výši 15269^ fé. Kč^%^J^část ',
151 600 tis. Ke (včetně naběhlých úroků za rok 2017

ve

výši 20 546 tis. Kč) byla

Fondem

v roce

áp1 7 uhw&spa. '.,
(P7
'. ^ť

,/
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K 31 12. 2017

společnosti Ben

Praha

s. r. o. a

Sólo

Property Group

s. r o

postoupily na

Fondov ě pohledávky

poskytnuté

z

půjčkyzaspolečnostiTESSERA,k.s.v celkovévýěi71 1 56tis. Kč(individuálněvevýši35578tis. Kč)(viz6.3).
Nebankovní půjčkypředstavují finanční závazkya jejich účetní hodnotaprezentovanák rozvahovémudni seví'znamně
neodchyluje odjejich reálnéhodnoty.
V 'vo' dluhůz financování

Fondv rámcisvýchzávazkůvykazuje několils;fmanénídi závazků,jejichžpeněžní úhradabybylaprezentovánavevýkazu

peněžních tokův rómcipeněžních tokůz financováni.Následující tabulkaposkytuje sesouhlasení počátečního a konečného
zůstatkutakových závazků:
NebankBvni

Bankovní

čkv

Celkem

436444

616334

úvín

v tis. Kč

179890

Pocáteínl zdstatekk 1. 1. 2017

214000

214000

dopad podnikové přeměny (převodu čistých aktiv)
peněžní tok- čerpániůvěni

78400

78400

peněžnf tok - splátky ůvérn

-25 056

-230000

-255 056

pěními tok - placené úroky

-8231

nepeněžní vznik závazku

17904

73146

91050

8231

20546
378536

765 274

naběhléůr<átovénáklad\

-8231

386 738

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018

28777

dopadpodnikovépfeměny(převodu čistýchaktiv)

143 545

143 545

peněžní tok - splatí- úvěru

-17 954

-17954
-4205

-4205

peněžní tok - placenéúroky
nepeněžní vznikzávazku
iiepenžžní úhradazávazku (viz 8.9)

326444

326444
-376 546

naběhlé úrokové naklad\

Kone&ií zůstatekk 30. 6. 2018

4205

187

4392

512329

328621

840950

44965

z toho krátkodoběsplatnýzůstatek

-376 546

z toho dlouhodobě splatný zůstatek

1990

46955

326 631

793 995

6.9 Čistáaktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcii
Hodnotatěchtočistýchaktivje dánarozdílem celkových aktiv, kteréjsousoučástí investiční částiFondua jsoupřiřaditelná
dižitelůmvyplatitelných investičních akcii,a závazkůFondu. Výšečistýchaktív seprůběžněmění dlevývoje výkoimosti
Fondu - dopadvýsledku hospodaření Fondu - a další vliv naprezentovanou hodnotu mají transakce s vlastníky investičních
akcií, tj. emise a odkup mvestiénich akcií Fondem. Vývoj čistých aktiv zaprezentovaná období je zobrazen vevýkazu změn
čistýchaktivpřiřaditehiých á-žitelůmvyplatitelnýchinvestičníchakdí.
Fond po důkladnéanalýze dospěl k závěru,ževydanéinvestiční akcie s oUedem naprávo držitele požádat Fondo odkup na
účetFondu,čímž un^estiční akciezanikají, budouklasifikovány a okazoványjako ňnanční zá\'azek. S investíčními akciemi
zároveňnení spojeno právo hlasoTOt navahiéhromadě Fondu. Stav investičních akcií včetně kaUsulace čistých aktiv najednu
investiční akcii pftnáší následující tabulka.
vtis. KS_
PoCetinvestičních akcii(v ks)
Čistáaktíva fiřaditelná držitelůmw latitelnvch investiinichakcií (v tis. Kč1

Čistáaktíva přlpadajici najednu investiční akcii (v KiS)

30. 6. 2U18

31. 12. 2017

120897290
655958
5,43

43335718
210385
4JSS

V květnu2018došlok emisi77 561 572ksinvestičních akciiv hodnotě4,8548Kčna l akciia těmitoakciemibylyuhrazena

nebankovní půjčkyspolečnostemBenPrahas.r.o. a SóloPropertyGroups.r.o. (vizčást6.8).
.

6. 10 Vlastní kapitál - Základní kapitál

^^ijclif ;, ^.

^"

Vlastní kapitálFondujetvořen výhradnězálcladnimkapitálem,kterýjedánhodnotou2 000kszakl ^ských akcif^z \
jmenovité hodnoty. S každouakciíje spojenjeden hlaspfi rozhodování a současněi prówná^'ypla 'ďvide^^^^Smu

pofituzakladatelskýchakcuodpovídák 30.6.2018hodnotazákladníhokapitáluvevýši2 000tís. K^a zap^zSitovan^(. i'3
období nedošlok žádnézměnětéto hodnoty

.

72

"^

Základní kapitáljeplněsplacen, přičemž zakladatelskéakdenemají hodnotu závislounaéiunostiFondua jsoupodloženy
pouzevýší zapisovanéhozákladního kapitálaProstředky ekvivalentní základnímu kapitálujsou deponoványvevýši 10tis,
Kčnasamostatnémbankovnímúftua dáleFondposkytí v roce2017zezakladatelsl^chprostředkup&jčkuvevýši l 990tis.
Kč do.investiční částiFondu.

6. 11 Tržby z pronájmu a poskytovaných služeb
48900
18130

Roklmntíct
31. 12. 2017
75324
27219

67050

102543

Období kpniifa

Ws. Kč

30. 6. 2018

Tižbyz pronájmu
Tiíb\

z xiSkrtoron';chshjžá)

Tiíby celkem

Tržbyz pronájmujsouvýnosemgenerovanýmz přímých investicdonemovitostí, kterédrží Fonda pronajímáje.
V souvislostis pronájmem^souposkytoványnájemcůmslužby,kterénavyšujicelkovýpříjem z pronájmu.Všechnytržby

jsou realizovaly naúzemí Českérepubliky.

Pronájemnemovitostije klasifikovánjakooperativní leasing,přičemž žádnáz uzavřených snduvnení dlouhodobě
nevypovčditehiymleasingem.Každýnájemcemámožnostsmlouvuvypověděts výpovědní doboukratší než 12měsíců.

6. 12 Úrokovévýnosy
ObdoUfe>aíid
30. 6. 2018

v tis. Kč

Rokknniacf
31. 12. 2017

Úrokovévýnosyz peněženích prostředků nabankovních údech
Úrdcovéi<nos\ z oakunuKdi fljíek a "in<'ch oUedávek viz8.5
Úrokovévýnosy cdltern

3

2519

135
138

2S19

6. 13 Náklady související s pronájmem nemovitostí
Období knniilcl
30. 6. 2018

v tis. Kč
Spotřeba matCTiáhi

Rokkuniifci
31. 12. 2017

395

536

Spotřeba energie,plynu, vody

973S

15184

Správanemovitosti

6026

8358

1373
1501
472
1750
212S2

2229
2930
1994
1696
32927

Ostraha

Opravya udržováni
Poplatky a jaovize za zprostfedkování
Ostatní shižb\

Nákladylouvisejfd s pronajmannemnvltostf celkBm

6. 14 SprávaFondu a ekonomické a právní služby
OldlobiJmniiid
30, 6. 2018

v tis. Kč

RokkDDďd
31. 12. 2017

Správaa vedení Fondu(pozn. 7.4)

570

450

Poplatky depozftáň

518

1046

3283
4371

4898
6394

Ekoaonúdcé služby-

'vai danové a ú?etnl oradenství

Správa fondu a somlsejici efcunomicke a právní shiiby celkem

6. 15 Finanční náklady
ObdoMkonad
30. 6. 2018
5812
187

v tis. KS

Úrokovénáklady- bankovní úv&y
Úrokové

-nebankovní V

Úrokovénďdadycelkem

fetíátd

^ . 12. 2017

^

f

8231

^ 2Q. títf!

5999

'.^
73

^'"

483
29260

83

Ostatní finanini nákladv

6082

Flnanřirf nákladycelkem

Ostatní fmancní nákladyzaluimjibankovní poplatkya jinéfinaníní náklady
6. 16 Daně ze zisku
Daň ze zisku uznaná ve výsledku hus >odaření

Daňzezisku prezentovanávevýsledku hospodaření se skládáz následujícího dopadu splatné a odložené dané:
Obdotókoneíri
30. 6. 2018
1556

Vtis. Kč

Splatný daňový náklad za běžnéobdobí
Splatnádaňcelkem

417
1973

Odlróenádaňz titulu změnyjrfechodnýchrozdílu
CtSbavf daňový nétíad (yfmos)

467
2440

Úpravasplatné daně za [rfedcházejici období

Rok konťici

31. 12. 2017
2584
-19
2565
2145

4710

Sesouhlasení výsledku hospodaření před zdaněním na celkový daňový náklad poskytuje následující zveřejnění:
Rokkoncid

Období koróid
30. 6. 2018
71467
5%

V tis. Ke

Zisk.[rfedzdaněním zaběžnéobdobí
Zákonná daňová sazba

Daňovýnákladkalkulovanýz výsledkuhospodařeni
Dopad daňové neuznatelných nákladů / výnosů

.

31. 12. 2017

17238
5%

3573

862

1550

3848

417

Dopaddaňovýchnákladůsouvisejících s (rfedcházejícimobdobím
Celkovýdaňovýnáklad(vynos)
Efektivní daňová sazba

2440

4710

3,41%

273 %

Odloženádaňve vvkazu finanční situace

OdloženádaňFondu\'ychází zezdanitehiýchrozdílů meziúčetní a daňovouhodnotouinvesdcdonemovitosti.K l. l. 2018
Fondpřevzal nemovitosti odspolečnosti ArkádaProstějov, s.r. o., cožvedlo k navýšeniodloženédaněbezdopadudo
výsledkuhospodaření.
v tis. Kč
Rozdíl v účetní a daňovébodnete investic do nemovitostí

30. 6. 2018

31. 12. 2017

41843

29998

Sesouhlasení odložené daně

Zůstatekodloženédaněv meziročním srovnáníje ovlivněnzměnoupřechodnýchrozdílu Fondu,aletakéuznáním odložené
daněv důsledkupřevzetí čiších aktiv z nekonsolidovaných dceřiných společností:
Odložená daft

vtís. Kc

16039
11815
2145

Zůstatekk 1. 1. 2017- odloženadaftovýzávazek
dopadpodnikovépřeměny
odloženádaňzachyceiiáve výsledkuhospodařeiii
Zůstatekk 31. 12, 2017- odloženýdaňovýzávazek

29998

odložená daňzachycená ve výsledku hospodařeni

11378
467

Zůstatek k 30. 6. 2018 - odložený daňový asávazek

41843

dopad podnikové pfeměny
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7 Transakce se spřízněnými stranami
7. 1

Osobaovládající

Spoluovládajícími osobami, kteréA-židohromady všechny zakladatelské akcieFondujsou panMartin Bendaa panMartin
David. Každýdrzí 50% zakladatelských akcií a to panMartin Davidpřímo a panMartin Benda40 % přímo a 10 %
prostfediúctvím svéplně ovládané společnosti.

PanMartinBendai panMartinDavidjsoutaktéžhlavními mvestoryFondu,pfiéemžv květnu2018v důsledkunovéemise
investičních akciidošlokezměněakdonářskéstrukturya jednotlivýchpodílů, tj. k 30. 6. 2018:
.
*

.

PanMartin David drží v přímém vlastnictví 45, 73 % a panMartin Bendadrží v přímé vlastnictvi 13,65 %;
32, 08 % drží společnost Ben Praha s.r,.o. (Martin Benda);

4,03 % investičních akcii drží společnost TESSERA, k.s., která je vůči Fondu ve spřízuěném vztahu, neboť

komplementářemje CorePropeny,investiční fonds proměnnýmzákladnímkapitálem,a.s., a komaaditistouspolečnost
EuropeanPropenyGroup. a.s. ovládanápanemMartinemDavidem.

.

19% investičníchakcí vlastní společnostCoreProperty,investiční fonds proměnnýmzákladnímkapitálem,a.s.,kteréje
takéspoluovládána panem Martinem Bendou a panem Martinem Davidem; a

Zbývající podíl

investičních akcií ve výši

2, 62 % drží

investoři

-

dvě fyz ické

osoby

a

dvě právnické

osoby,

které jsou vůči

Fonduvevztahunespřízněnosd.

7. 2

Převody čistých aktiv nekonsolidovaných dceřiných společností do Fondu

Fondjakožto mvestiénijednotikanekonsoliduje společnosd, kteréovládáa tvoří jeho investiční podstatu. Tyto majetkové

účastijsouvykazoványjakofinančníaktívav reálnéhodnotěs přeceněním dovýsledkuhospodaření. Fondvšakpnstupuje
k transakcím, k<fypřevede částčistýchaktiv (jměni)z dceřiné společnostipřímo doFondu(zpfávního pohledudochází
k rozdělení odštěpením slouéením) a zbyloumajetkovouúčastnáslednéprodáa z Fonduvyvede.

K l. l. 2018 byla doFondu takto převedena čistáaktivanekonsolidované dceřiné spoleénosd ArkádaProstějov, s.r. o. (100%
majetková účastbylapofí2sna v roce 2017). AčkoUvk okamžiku transakcejde o podnikovou kombinaci pod společným
ovládáním, kdy sevyvádí čistá'akdvaz dceřiné společnosti do spoleénosti naateřské, dochází k prvotnímu uznAri
převáděných čistých aktiv v jejich reálnýchhodnotách k datu převodu, protože akvizice a konsolidace takové dceřiné

společností Fondem- investičníjednotkoubylav kontextuIFRS 10zakázána.Fondoceňujesvéfinanční investicereálnou
hodnotou reflektující reálnouhodnotuinvestíĎm podstaty drženév dceřiné spole&iosti. Proto k datupřevodu dochází
k záméněreálnéhodnotyinvesticezareálnouhodnotupřeváděnýchčistýchaktiv,a pokudje při tétotransakciidentifikován
rozdíl, je zachycenve výsledku hospodaření jako dopadpřecenění fuianéniinvestice meziposledním určením reáhiéhodnoty

a jejím oceněním k datupřevodu, Tomutopostupuodpovídánásledující členěnípřeváděnýchčistýchaktivzespolečnosti
ArkádaProstějov, s. r. o. a změnyv hodnotěfínanéní investice k l. l. 2018:
Arkáda
Prosluv, s.r.o.

y lis. KS

Čistíaktíva převáděnáz nekoiuoUdwanédceňnés leinostl
Investicedonemovitostioceňovanéreálnouhodnotous pfecenininidovýsledku

Aktíva celkem

307300
5098
1779
1956
9836
325949

Bankovní ůvéry
Odloženýdaňovýzávazek
Obchodní a jinézAvazky

-143 545
-11377
-10210

Zavazí cdlaem

-165132

Obdiodmpohledávky
Poskytnutézálohya ostatní aktiva
Derivátovénáslroje ocenoivanéreálnouhodnotous pfecenénimdovýsledku
Peníze

Čistáaktíva

l

Finanční investice drženáFondemv reálnémocen&ri řed převodem ílstých aktív
lucistýi

75

ycí ^ucf" ^ ^-^

\

-130964
2003

/

31856

Ziskz přeceněni Hnflncniinvestice k datu přtvodu fistýchaktiv

Popřevodu čistýchaktiv zůstalyve společnosti ArkádaProstójov, S.T. O.pohledávky, závazkya peněžní prostředky, které
vedlyk oceněnífinanční investicevevýši2 003tis. Kč,kteráFondupopřevodu zůstala.Fondočekáváprodej tétozbývající
účasti obdobnějako tomu u dřívějších investic.

7, 3

Transakce se spřízněnými stranami

Všechny transakce se spřízněnýnii stranamijsou založeny napodmínkách sliodných s transakcemi s nespřizněnými straiiami,
Zůstatky nesplacené k rozvahovému dni nejsou nijak zajištěnya jejich vypořádání seočekáváfonnou peněžní platby.
Obchodní vztahy se s )h'zněnvmistranami

V rámciobchodních pohledávekFondevidujek 30. 6. 2018potdedávkuvevýši 10 820tis. KčzaspolečnostiCarePropere',
invesdĎnífonds proměnnýmzáklaAiím kapitálem,a.s. v souvislosti s prodejem majetkovéúčastiv BusmesscentrumKCM,
a. s.,kteiý seuskutečnilv roce 2017.
Finanční vztahv se s >řižněnvmi stranami

Fondk 30. 6. 2018i 31. 12. 2017 prezentuje půjčkyposkytnuté spřízněným stranám- ŘíčanyProperty, s.r.o. a TESSERA,
k.s. - bližší informacev části6. 5.

7.4

Odměnyklíčového vedení

Řízení a vedení Fonduje odroku 2018zajišťovánospolečností AMISTAinvestiční společnost,a.s.,kterájetaktéž
v působnostistatutárního ředitele Fondu.Zaprvnipololetí 2018bylazestranyinvestiční společnostivyúčtovánaFondu

odměnavevýši570tis.Kč(2017:450tis.Kč;obhospodařovatelema administrátoremspřízněná společnostSafetyinvest

fiinds, investiční společnost, a. s. ).

Fondmázřízenu správní radu,kteráje tfíélemiá. Zaprezentovanáobdobí nebylyvyplacenyžádnéodměnya jinévýhody
členůmsprávní rady.

8 Řízení finančního rizika
V souladusesvýmstatutema v důsledkusvýchinvestičních strategiije Fondvystavenfinančním rizikůin,kterázahrnuji:
"

úvěrovériziko (viz 8.l),

.

riziko likvidity (viz 8. 2) a

.

tržní rizikazahmující úrokové(8. 3) a měnové(8.4) riziko.

Finanční rizika,kteráovlivňují finanáaí situacia výkonnostFondu\'yplyva]í z následujících fínanČníchnástrojů:
^tts. Ke

30. 6. 2018

31. 12. 2017

373 394
4101
158812

140997

Finanční aktiva

Finan?niinvesticeoceftovaiiév reálnéhodnotés preceiiénfmdovýsledku
Deriváty oceňovailé v reáhié liodnolé s přecenénim do výsledku
Finančlil aktiva oceňovaiiáv zůstatkovéhodnoté

18746
113 ÍG1

z toho: Obchodní pohledávky
Poskytnutép&jčky
Peněžní rostředky mtažené k základnímu kapitálu
Finaníiri aktíva celkem

15255

10

^l J5S
síni
10

536307

310688

868414

784 122

512329

386 738
378 536

2695S

Peněžní prostředky

169691

Finanční závazky

Financnizávazkyoceňovanév zůstatkovéhodnotě.
z toho:

Bankovní úvěry

328 621

Nebankovní půjčky

76

Obchodní a jinézávazky

8. 1

27464

18848

Úvěrové(kreditní) riziko

Úvěrovérizikovyplýváz mika,žeprotistrana (odbératel, dlužnik) nespím svésmluvní závazkya Fondutakvznikne
ňnanční ztráta Stavpohledávek včetně ostatoídi finančních akdvje průběžněposuzován. I vzhledem k faktu, žeposkytauté
pujck}'jsou vůči spřízněné strany (společnosti TESSERA, ks. a ŘíčanyProperty s.r.o. ), stejnětaknadpoloviční zůstatek
obcliodnichpoMedávekje vůčispřízněné sfaaně(CoreProperty, investiční fonds proměnným základním kapitálem, a.s.)
FondnepnstoupUk zásadnímuznehodnocenipohledáveka k zachyceiiíztrátyvevýsledkuhospodaření.

Peněžní prostředky nabaiAovmch nitechjsouuloženy u ČSOB a.s.,kterýjedepozitářem s dlouhodobě stabilním úvěrovým
ratingem- rating "A" od S&P.Rizikoztrátypeněžních prostředků je tak zanedbatelné.

8.2

Rizikolikvidity

Rizikolikvidityje pojeno seschopností Fondudostátsvýchfinančních povinností a splatitzávazky- úrokovéplatby a
Jistiny dle smluvních podnaíaekav temunujejich splatnosti. Fondje schopen dostát svým povumwtem vyplývajícím ze

závazkfivůčinespřizn&rym subjektům(obchodní závazky,spládrybankovního úvěruvčetněpfíslušenshd) a tytopovinnosti

phiitdle smluvních podmínek. ProtytoúčelyseFondsnaží udržovatdostatečný objempeněza peněžních eknvaleatů,řídit
splatnost závazkůseplatnosti pohledávek. Rizikolikvidity není významným 2působemovlivněnoůvérovýmrizikem, neboť
společnost nemá dlouhodobé pohledávky.

Zbývající splataostnederivátov-ýchfinančních závazkůFondu(v tis. Kč):
Vážený průměr
efekthmi^TOknvé

K30. &2018
Neúročenéfinanční závazky
Bankovníúv&y
Nebankovní

<t'čk\

sazbv

a.

Do
l roku

Ití
Slet

Nad
Slet

Celkem

65427

256331

254197

27464
57595S

92891

714 185

254197

l 061273

Do

Isa
Slet

Nad
Slet

CeUaem

274ť4
2,18%
700%

Celtem

457 854

457854

Zbývající splatnost nederivátových fmančmch závazkůFondu (v tis. Kč):
Váíai^průmér
efddlviriúrokoví
K 31. 12. 2017

Neůročenéfinaníní závazky
Bankovní úvěrv

sazh . a.

l roku

X

18848

218%

34402

138 929

272 151

18848
445482

53251

138929

272 151

464330

CeUíem

Tabulky likvddilyjsou sestaveny nazákladěnediskontovaných peněžních tokůevidovaných finanaiích závazkůa uvažují
nejbližší datum splatnosti kekterému můžebýtpoFondupožadováno splacení závazků. V přehledu jsou zahrnulyjak
splátkyjistiny úvěró,takbudoucí dosud nezachycené úrokové platby, které^plý^-ají z úžasných wěrových vztahů.
8.3

Úrokovériziko

Úrokovérizikoje spojenos finančnunizávazky,kterémají proménlivouúrokovousazbu.Nebankovní půjčky,kteréjsou

Fondemprezentoványa načerpánynověv červnu2018jsoufixněúročenéa není s mmi spojenoúrokovérizikobudoucích

úrokovýchplateb. VětšinabaricovníA úvěrů(pětzesedmi)jetakéňxněúročenoa pouzedvabanko^ávětyjsoupostaveny

navariabilní úrokové sazbě(1M PŘÍBORplus 1, 5 % maiže), s mmižje tedy spojeno úrokové riziko změnyvýšeúrokových'
plateb v důsledku změnyúrokové sazby. 65 % jistiny těchtobanko\Tiich úvěruje ekonomiclq' zajištěno úrotovýnu swapy, ač
ty nejsou v áčetni závěrceklasifikovány jako zajišťovací. Ekonomické riziko dopadu změnyúrokových sazebnavýsledek
hospodařenije i přesto elinunováno.

Pokudje uváženneplacený zůstatekbankovních úvěrůúročených variabilní úrokovou sazbou a došlo-li byke změně
úrokovésazbyo l %,výsledekhospodaření bybylpři růstu(poklesu)úrokovésazbynižší (vyšší) o l 562tisKe.
Zadněúročme pohledávky aniTécvsňsy nejsou oceňovány v reáhiýchhodnotách, změnajejich reálnéhodnoty tedy nemá
přímý dopad do účetních výkazů.
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Úrokovérizikozměnyreálnéhodnotyje spojenos finaitónimiinvesticemiFondu- majetkovýmiůéastmi

v nekonsolidovanýchdcennýchspolečnostech.Jednáseo investiceoceňovanéreáhiouhodnotouv úrovni3,kdyznalcipři
odhadureáhiéhodnoty uvažují takédiskontní faktor, který vychází z trou úrokové sazby. ZměnatiAii úrokovésazbytak

můžemít dopadnaaněnureáhiéhodnotydrženýchinvestíc. K 30. 6. 2018nebylidentifikovánmtemím posouzením zásadní
dopadvývojeúrokovýchsazebnaoceněníinvestic,avšakpři roéniúčetnízávěrcezarok2018budeaktualizovánoocenění
externím znalcem.

8. 4

Měnovériziko

Měnovérizikoje spojeno s cizoměnovými transakcemi a z nichplynoucimi cizoměnovými zůstatky. Funkční mmou Fondu

je CZKaje-li uskutečněnatransakce denominovánavjiné měně,je přepoéítána, stejnětakjsou přepočítávány zůstatky
pohledáveka závazků,kteréz transakceplynou.Důsledkemjevznikkurzovýchrozdílů s vlivemnacelkovývýsledek
hospodařeiií.

K 30. 6. 2018Fondnevykazuje žádnápeněžní aktivaa závazkydenominovanévjiné nežfúnkčni méně(CZK), výsledek

hospodaření není ovlivněnkurzovýmirozdUyz jejichpřepočtu a Fondnení vystavenměnovémudziku.Výsledek
hospodaření zaprvní pololetí roku2018zalmnye nepatrnýkurzový ziskvevýši 52tis. Kč;neboť i obchodní a investiéní
transakcejsourealizoványvefiuikčmměněa cizí měnajepoužitapouzev ojedinělýchpřípadech.
8. 5

Oceňování reálnou hodnotou

Reálnáhodnotafinančních aktiv

Fond oceňujereáhiouhodnotou napokračující bázisvémajetkové účastiv nekonsolidovaných dceňnýchspolečnostech. Jde
o inajetkové účasti,kterénejsou obchodovány na aktivních trzích a jejich reálnáhodnotaje stanovena pomocí oceňovacích

technik.K 30. 6. 2018jdeo"100%účastvespolečnostiŘíčanyProperty,s.r.o.- v majetkuspolečnostijsounemovitostí -

administrativní budovav lokalitěPraha7 (2017:100%účastvespolečnostiArkádaProstějov,a.s. -v majetkuspolečnosti

jsounemovitostí - pozemkya stavby- nákupní a společenskécentrumv lokalitěProstéjov).Reálnáhodnotamajetkové
účastivychází z reálnéhooceněničistýchaktív drženýchtěinitodceřinými společnostmia je stanovenametodouporovnání
drženýchnemovitostí s neinovitostmiobdobnýmiv danélokalitě(\'ýznamný nepozorovatelnývstupje reáhiáhodnotana
m2). Reálnáhodnota účastik 30. 6. 2018odpovídá částceulirazené zamajetkovou účastnespřízněné straněv červnu 2018,
kdybyla účastpořízena.

Následující tabulka zobrazuje rozčlenéní finančních aktiv dletypu ocenění, přičemž finanční aktiva oceňovaná
v amortizovanéhodnotězahrnujipohledávkykrátkodobésplatnostia peněžní prostředky, jejichžocenění lzepovažovatza
vhodnou aproximaci jejich reálnéhodnoty
K 30. 6. 2018

Ocenční

Oceněni

v reálné hodnotí

v amortizované

hodnotě

V tis. Kč

(úroveň3)

FinanEní aktíva

Finaniniaktivav reálnéhodnotěs přeceněnim do výsledku
Obchodní" poMedávky a poskilnuté půjčky
Peněžní prostředky

131 847
26965

Finanční aktíva celkem

158 812

373394

^

373 394

K 31. 12. 2017
Ocenčni

OcenEni
v amortizované
hodnoté

y tis. Ke

v reálné hodnotě

úroveň 3

Finanční aktiva

140 997

Financniaktivav reálnéhodnotés přecenřnim do výsledku
Obchodní pohledávky a posk}'tnuté půjífcy

86410
83281

Peněžní prostředky

169 691

Finaniíni aktiva celkem
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Reátaáhodnota investic do nemovitostí

Fondoceňujereálnouhodnotounapokračující báziinvesúcedonemovitostí - stavbya pozemkydrženéprokapitálové
zhodnocenia pronajímané. Fondke stanoveni reáhiéhodnoty využívá službyextenuho znalce,kteiýje dížiteleía profesní
kvalifikace a mádostatečnézkušenosti s oceňováním nemovitostí v danélokalitě. U všech nemovitostí je ocenění založeno

naúvazenejlepšího a nejvyššího využití. Oceněnínezávislýmznalcemje poskyto\'áno naroční bázi.Fond,resp.investíáii
společnostv postavení administrátoraFondua její finanční oddělenídisponujeosobou,kteráposkytujepodklady a
součinnostnezávislémuznalcia revidujezpracovanéocenění proúčelyfinan&ifliovýkaznictví.

Reálnáhodnotajednotlivýchnemovitosdbylastanovenametodouvýnosovou,tj. oceňovacítechnikouv úrovni3.Následující
tabulkazobrazujeocenSnireálnouhodnotouv úidvni3,typy drženýchnemovitostí, oceňovací metodua Idičovévstupypro
ocenění, kterébylypoužityznalcem:
v tis. Kč

30. 6. 2018

Praha-Malešice
Praha - Novodvorská

Praha-Štůrova
Brno - Libušina
Brno-Kolaříkova

391224
101402
51 750
150QO
33 160

31. 12. 2017
391224
101402
51750
15000
33160

57888
59634
710058
2676

57888
59634
710058
2676

712 734

712734

Brno-OrU
Ti&iov
Ostrava

Investice do nemovitostí celkem
Ostatní movitá aktiva zahrnutádo investic do nemovitostí
Investice do nemovitosti cdkem

pnaentovánavevýkainBnanžní situace

Pro investice do nemovitostí oceňovanéreálnouhodnotou úrovně3 jsou relevantní následující infonnace - významné
nepozorovatelnévstupy:

.

Muakapitalizace,při zohledněníkapitalizacepotencionálníhopříjmu z pronajmu,charakterunemovitostia převládajících

.
.

Citlivost:mírnézvýšenípoužiténrirykapilalizacebyvedlok významnémupoklesnireálnéhodnotya naopak.
Roční tržní nájemné, při zohlednění rozdílů v lokalitě a individuálmchfaktorů,jako např. fasádaa velikost mezi

tržních podmínek.

srovnatelnými objekty a příslušnou nemovitostí.

.

CiUivost: významný nárůstpoužitéhonájemnéhoby vedl k významnému nárůstureálnéhodnoty a naopak
LokaUta

Metoda oceněni

Významný nepozorovatelnj' vstup

Praha - Malešice

výnosová

Míra kapitalizace,vevýši7,5 % (2016:7,5 %)
Ro&litržní nájemnév průměruvevýši2 537Kč(2016:2537Ke)zametr

Tišnov

výnosová

ctvereíni roéně.

Míra kapitaUzace, ve výS 7,0 % (2016:7, 0 %)
Ro&ií tržní nájemné v prikmĚru ve výši l 499 Ke (2016: l 499 Kč) za metr
Stva-eCnI roině.

Praha-

'rova

výnosová

(přtiůstelc2017)
Praha- Novodvorská

výnosová

(pi'íritstek2017)
Brno-Libušina

Míra kapitalizace,ve výši 7,75 %
Roční tržnf nájemnév prilm&u ve vý6i I 890 K?zametr Ctvere&ií ročně.
Míra kapitalizace, vevýši 7, 75 %
Ro&ií tržní nájemné v průměru ve výši 3 694 KS zametr čtva-e&u roEně.

Nový Jičín
tpřítůstek2017)

výnosová

Míra kapitalizace,ve výši 9,4 %
Ro&ií tržní oájenmé v prům&u ve výši l 477 Kč za metr ítvere&it roiiné.
Míra kapitalizace,ve výši 9 %
Roční tržní nájemnév průmětuve výši l 555 Kčzametr čtvwe&iiroEné.
Míra kapitalizace,ve výši 7,5 %

Ostrava

výnosová

Roční tržní nájemnév pr&méru ve výii 857 Kčzam
Mirakapitalizace,ve výSi7,5 %

výnosová

(přírůstek 2017)
Brno - Kolaříkova

výnosová

QďrůstekZOlT)

(přírůstek 2017)

Roční tržní nájemné v průměru ve výši 885 Kč

si

ífiil ťiiéji . *\

i t6tr avereSiif ročně.

[^^

^ ,^ ]
/
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Podmínéná aktiva a podmíněné závazky

Fondnení v žádnýchsporech,z nichžbymohloplynoutnějaképlnění. VedeniFondusinení vědomoanijinýchudálostí
uskutečněných běhemúéetnílio období, kteréby vedly ke vzniku a evidenci tzv. podmíněných závazkůči podminěných aktiv
a případných dalších podmíněných plnění ve prospěchFondu.

10 Čistáhodnotaaktiv

SpolečnostCzechInvestmentFundSICAV,a.s.je investiéním fondem,jehožpůsobení podléháregulacizestranyČeské
národní bankya kterýmusí naplňovatpožadavkyaazveřejnění vyplývající zezákonač. 240/2013Sb.,o investičních
společnostech a investiauch fondech(dálejen "ZISIF"). Jedním z požadavkůje zveřejnění tzv. Čistéhodnoty aktiv naakcii,
pnčemž pro účely stanovém její výše stanoví ZISIF následující:

(l) Majetek a dluhy investičního fondu z investíčiii činnosti se oceňují reálnou hodnotou podle inezmárodnichúčetních
standardů upravených právem Evropské unie s tím. Se:

a) pro určeni reálné hodnoty dluhopisu nebo obdobného cenného papíru nebo žahlihovaného cenného papíru
představujícího právonasplacení dlužnéčástlyjemožnépoužitprůměrnoucenumezinejlepší závaznouncdiidkou a
poptávkou(středová cena) a

b) pro určeni reálné hodnoty akcie nebo obdobného cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru
představujicfho pódiinaobchodní společnosti nebojinéprávnickéosoběje možnépoiiíit hodnotu, kterájevyhlášena
na evropském regulovaném trhu nebo na zahrwiičnimtrhu obdobnémregulovanému trhu a kteráje vyhlášena k
okamžiku ne pozdějšímu, nežje okcmiíik oceněni a nejvíce se blížícímu okanižiku oceněni.

(2) Českánárodní henkastanoví vyhláškoupostupypro určení reálnéhodnotymajetkua dluhůinvestičního fonduv rozsahu
stanoveném odstavcem l.

Čistáhodnotaakdvnaakciije ukazatelem,který-nevyplýváz požadavkůIFRSa IFRStedynestanoví postupy,jakjej
kaUailovat. Jednáse o tzv. alternativní výkonnostní ukazatel, který Fond zveřejňuje s ohledem napožadavky ZISIFa jeho
výše se stanoví v souladu s požadavky ZISIF.

Z požadavkůZISIFvyplývápovinnostocenitaktivaa závaAyFondureáhiouhodnotou.Fondsváiflvestiéní aktiva nemovitostia majetkovéúčasti- oceňujereálnouho?iotou. U ostatních aktiv- zejménaobchodní pohledávkya peněžní
prostředky -jejich oceněnív účetní závěrcesevýznamněneodchylujeodreálnéhodnotya lzejej považovatzavhodnou
aproximacireálnéhoocenění. Závazkynejsouoceňoványreálnouhodnotou,alejsouůroéenynabázinesprízněnýchtransakcí
a jejichoceněniv účetní závěrcelzepovažovatzavhodnouaproximacireálnéhooceiiění.
Čistáaktivavyplývající 2 výkazufinaníni situace(vtis. Kč)
Počet

dan'chinvestifinichakcii (vksl

Čistáhodnotaaktív naakcndleZISIF(v Kť)

30. 6. 2018

31. 12. 2017

655 958
120 897290
5,43

43 335 718

210 385

4,85

11 Události po rozvahovém dni
Dne 12. 12. 2018 byl schválen Projekt rozdělení odštěpením sloučením, v ramci něhožbude z rozdělované společnosti

ŘíčanyProperte,s.r.o.V5'élenénaodštěpovanáčástjmění, kterábudesloučenaz Fondem,kterýje nástupnickouspolečností.
Rozhodným dnem rozdělení je l. 7. 2018. V důsledku přeměny bude další ročm účetní období Fondu prodlouženo na období
18ti měsíců a bude ukončeno 31. 12. 2019.

Koncem roku 2018bylo uskutečněno několiknasebenavazujících transakcí spočívajících v restrukturalizaci závazků úvěruFondu, které ve wém dusleďkupovedou k emisi no\ych investíéních akcií:

Dne4. 12. 2018byla uzavřenadohodameziFondema společnostfTARATANA, s.r. o., najejímž základěbylaupravena
splatnostjistinyúvěruvevýši 163222tis. Kčkedni 31. 12. 2018.Uvěř byl poskytnutzaúčelemponzení majetkovéúčasti
vespolečnostiŘíčanyPropeny, s.r.o. DohodasoučasněumožnilaspolečnostiTARATANApostoupitceloupohledávkuna
panaMartinaBendu,akcionářeFondu.Úrokyz úvěruve\'ýši 5 822tís. Kčjsou splatnédo 31. l. 2019.

Dne 11. 12. 2018byla uza\-řena dohodainezi Fondem a společností KOSTENO HOLDINGS LIMITED, na . gt^/zďaa(JŽ*^
bylaupravenasplatnostjisůnyúvěruvevýši 163 222tis. Kčkedni31. 12. 2018.Uvěřbyl poskytnutza ' lcniipořízení
majeťkové účastive společnosti ŘíčanyPropeny, s.r. o. Dohoda současněumožnila společnosti KOSTE

LDÍGTTED postoupit celoupohledávku napanaMartinaDavida,akcionáře Fondu.Úrok;'z ůvěmve^' .^22 ^ K^s
splatné do 31. l. 2019.

\
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Dne 20. 12. 2018 byla zveřejněna veřejná výzva k úpisuinvestiéních akciiFonduv období od20. 12. 2018 do31. l. 2019.,
nakterounavázaladne31. 12.2018žádosto úpiscennýchpapírů zestranypanaMartinaBendyv celkovéinvestované
částce 163 222 us. Ke a ze strany pana Martina Davidav celkové investované éástce 163 222 tis. Kč.

K 31. 12. 2018takpůvodní úročenéúvěryčeipanéodspolečností TARATANA, s.r.o. a KOSTENOHOLDINGSLIMTTED

představují neuročené závazky zaovládajícími osobám Fondu, panem Martinem Bendou a panem Martinem Davidem, které
budouvypořádány emisí invesúčních akcii, k níž by mělodojít v květnu2019,

Žádnédalší významné události s dopadem nafinanční situaci a výkonnost Fondunenastaly v období porozvahovém dnia do
data sdiválení této účetní závěrky.

12 Schválení účetní závěra
Tato účetní závěrkabyla schválenaa vydánake zveřejnéni dne 13.března 2019.

^
big. Michal Vlach

/ pověřenýzmocněnecstatutárníhoředitele

povéfenýzi

g. Pěti-Janoušek
něnecstatutárního ředitele
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHOAUDITORA O AUDITU

KONSOLIDOVANÉÚČETNÍZÁVĚRKY
akcionářům společnosti Czech Investment Fund SICAV, a. s., se sídlem
Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ02789027.
Výrokauditora
Provedlijsme audit přiložené účetní závěrkyspolečnosti CzechInvestment Fund SICAV,a.s. (dále
takéjen Společnost), sestavené na základěMezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRSve
znění přijatém Evropskou unií ke dni 30.06.2018, za období od 01.01.2018 do 30.06.2018, která se

skládáz výkazu o finanční situaci k 30.06.2018, výkazu o úplnémvýsledku hospodaření, výkazu změn
čistýchaktivpřiřaditelných držitelůmvyplatitelnýchinvestičních akcií a výkazuo peněžních tocích za
období od 01.01.2018 do 30.06. 2018 a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace. Údajeo Společnosti jsou uvedeny v bodě l. přílohy této účetní
závěrky.

Podle našehonázoruúčetní 2ávěrkapodávávěrnýa poctivý obrazfinanční situace společnosti
Czech Investment Fund SICAV. a.s. k 30.06.2018 a finanční výkonnosti a peněžních toků za
období končící 30.06.2018v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví veznění
přijatém Evropskou unií.

Základ pro výrok
Auditjsme provedli v souladu se zákonem o auditorech. Nařízením Evropského parlamentu a Rady
EU č. 537/2014 a standardy Komory auditorů Českérepubliky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněnéa upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše

odpovědnoststanovenátěmito předpisyje podrobnějipopsánav oddílu Odpovědnostauditoraza
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou

auditorů Českérepubliky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, kteréjsme shromáždili.
poskytují dostatečnýa vhodnýzákladpro vyjádření našehovýroku.
Hlavní záležitostiauditu

Hlavní záležitosti auditujsou záležitosti, kterébylypodle našehoodbornéhoúsudkupři auditu účetní
závěrkyza běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu
účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok
k těmto záležitostem nevyjadřujeme.
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Společnost investuje zejména do aktiv nemovité povahy a účastí na obchodních společnostech.
Společnost k 30.6.2018vykázalav neprovozním dlouhodobém hmotném majetku nemovitosti, které
k rozvahovému dni činí 65,4% hodnoty celkových aktiv. Aktiva představující držbu účast? na
obchodních společnostech činí 23,8% hodnoty celkových aktiv. Výnosy z pronájmu (včetně služeb)
nemovitostí tvoří 63, 8 % výnosů společnosti. Společnost se v rámci svých podnikatelských aktivit
účastnilapodnikovékombinace (rozdělení se sloučením a fúze),ve které byla nástupnickouúčetní
jednotkou s rozhodnýmdnem 1.1.2018.

Ověření nemovitostí, jejich ocenění, výnosů zjejich držby a pronajmu, ověření držby účastí na
obchodních společnostech a ocenění se staly hlavní záležitostí auditu.

Při ověření jsme se zaměřili na pořízení a nájmy nemovitého majetku, držbu účasti na obchodních
společnostech a analýzu dokumentů souvisejících s těmito transakcemi, vykázání dlouhodobého
hmotného nemovitého majetku a vykázání podílů v účetních knihách a v účetní závěrce a jejich
ocenění k rozvahovému dni.

Námi provedené auditorské postupy zahrnovaly mimo jiné spolupráci s naším znalcem, který se
podílel navyhodnocení ocenění dlouhodobéhomajetku.
Informace o dlouhodobém hmotném majetku a výnosů z pronajmu nemovitého majetku jsou
uvedenyvevýkazuo finanční situaci,výkazuo úplnémvýsledku hospodaření a v článku6.4. a 6,11.
přílohy, informace o podílech jsou uvedeny ve výkazu o finanční situaci, výkazu o úplném výsledku
hospodaření a v článku6.3. přílohy.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemijsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve

výroční zprávěmimo účetní závěrkua naší zprávuauditora. Zaostatní informace odpovídá statutární
ředitel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi
a posouzení, zdaostatní informace nejsouvevýznamném(materiálním) nesouladus účetní závěrkou

čis našimiznalostmi o účetníjednotce získanými běhemověřování účetní závěrkynebozdasejinak
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní
informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
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Na základěprovedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce,jsou ve všechvýznamných(materiálních) ohledechv souladu s účetní závěrkou a

-

ostatní informacebylyvypracoványv souladus právními předpisy.

Dálejsme povinni uvést, zda na základěpoznatků a povědomí o Společnosti, k nimžjsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámciuvedenýchpostupůjsme v obdrženýchostatních informacích žádnévýznamné(materiální)
věcnénesprávnostinezjistili.

Jinéinformace
Tato účetní závěrka byla vypracována na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením, kde

rozdělovanou společností je společnost Říčany Property, s. r.o., se sídlem Dělnická 213/12,
PSČ170 00 Praha 7, IČ:27438767 a nástupnickou společností je společnost Czech Investment Fund
SICAVa.s. se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, zpracovaného dle zákona
č. 125/2008Sb.,o přeměnách obchodních společností a družstev.
Rozhodnýden přeměny byl stanoven na l. 7. 2018.
Podmínkou platnosti ověření tétoúčetní závěrkyspolečnostiCzechInvestment FundSICAVa.s.a tím

i tétoauditorskézprávyjsou následující skutečnosti,kterémusí býtvšechnysplněny:
l. Projekt rozdělení odštěpením sloučením bude podepsán statutárními orgány obou
zúčastněnýchspolečností.

2. Projekt rozdělení odštěpením sloučením bude schválen valnými hromadami nástupnické
společnosti a zanikající společnosti.

3. Přeměna bude zapsána do obchodního rejstříku.

Odpovědnost statutárního ředitele, správní rady a výboru pro audit
Společnostiza účetní závěrku
Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladus MezinárodnímistandardyúčetníhovýkaznictvíIFRSveznění přijatém Evropskouunií a za
takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrkytak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.
Při sestavovániúčetní závěrkyje statutární ředitel Společnosti povinen posoudit,zdaje Společnost
schopna pokračovat v trvání podniku, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky
záležitosti týkající se trvání podniku a použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní

závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její
činnosti, resp. kdy nemájinou reálnou možnost nežtak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá správní rada a výbor pro
audit.
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

(materiálno nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
nášvýrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladus výšeuvedenými předpisy vevšechpřípadech v účetní závěrceodhalí případnou existující
významnou (materiálno nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě
přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celéhoauditu odborný úsudeka zachovávat profesní skepticismus. Dáleje naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiálno nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujíc) na
tato rizikaa získat dostatečné a vhodnédůkazní informace, abychom najejich základěmohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiálno nesprávnost, k níž došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobenéchybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslnáopomenutí, nepravdiváprohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

-

Seznámitse s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro auditv takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnostjejího vnitřního kontrolního
systému.

-

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní
závěrky.

-

Posoudit vhodnost použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky
statutárním ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiálno nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou

významnězpochybnit schopnost Společnosti pokračovat v trvání podniku. Jestližedojdeme
k závěru, že taková významná (materiálno nejistota existuje, je naší povinností upozornit v

naší zprávěna informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky,a pokud tyto
informace nejsou dostatečné,vyjádřit modifikovanývýrok. Našezávěrytýkající seschopnosti
Společnosti pokračovat v trváni podniku vycházejí z důkazních informací, kteréjsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost pokračovat v trvání podniku.

-

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsahúčetní závěrkyvčetně přílohy, a dáleto, zda
účetní závěrkazobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutárního ředitele, správní radu a výbor pro audit mimo jiné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu
učinili, včetně zjištěnýchvýznamných nedostatků vevnitřním kontrolním systému.
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Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy
V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme
v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních
standardů pro audit:
Určení auditora a délka provádění auditu

Auditorem Společnosti násdne 28.6.2018 určilavalná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti
jsme nepřetržitě 4 roky.

Soulads dodatečnouzprávoupro výbor pro audit
Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávěje v souladu s naší dodatečnou

zprávouprovýborproauditSpolečnosti,kteroujsmedne22.3.2018vyhotovilidlečlánku11nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditorských služeb

Prohlašujeme, že jsme Společnosti neposkytli žádné služby uvedené v či. 5 odst. l nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným
obchodním společnostem neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny
v příloze účetní závěrkySpolečnosti."

^^'^\
V Brně dne 22. 3. 2019

^
^^<
o?*

Kreston A&CE Audit, s. r. o.
Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno

oprávnění KAČRč.007
Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti

^
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Od ovědn'statutární auditor

Ing. Libor Cabicar

oprávnění KAČRč. 1277

Přňohy:
Výroční zpráva obsahující účetní závěrku skládající se z Výkazu o finanční situaci, Výkazu o úplném
výsledku hospodaření, Přílohy, Výkazu o peněžních tocích, Výkazu změn čistých aktiv přiřaditelných
držitelůmvyplatitelných investičních akcií
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