Vý roční

zpráva

za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019 ·

Czech lnvestment Fund SICAV, a.s.

L.'CRESTON

~

·A&cE

Opróvněnr KAč~ č. 007

OBSAH
čestné prohlášení ............................................................................................................................................................... 4

Informace pro

akcionáře ....................................................................................................................................................

s

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti a stavu majetku investičního fondu a majetkových účastí .......... 22
Profil Fondu a skupiny ...................................................................................................................................................... 28
Zpráva o vztazlch

(Výroční

zpráva za

účetní

období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019) ........................................................ 40

Výkaz finanční situace ...................................................................................................................................................... 47
Komentáře

k účetním výkazóm ........................................................................................................................................ 52

Zpráva auditora ................................................................................................................................................................ 85

2

Pro účely výroění zprévy majf nlle uvedené pojmy následujfd význam:
AMISTA Investiční společnost, a.s., 1~0: 274 37 558, se sídlem Pobfefnl 620/3, Praha 8, PSČ iás oO
národní banka
Poslední den Účetního obdob!
Czech lnvestment Fund SICAV, a.s., IČO: 027 89 027, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 180 00
Praha 10, obchodní společnost zapsaná v obchodnim rejstffku vedeném Krajským soudem v Praze,
oddíl19621, vložka B
Období od 1. 7. 2018 do 31.12. 2019
Majetek a dluhy Fondu z jeho investičnf činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF.
Ostatní jměnl Fondu nespadající do Investiční části Fondu ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF.

Pro llěely výrolnr zprávy majf níže uvedené právnf předpisy následu)fd význam:
Dohoda mezi českou republikou a Spojenými státy amerid.:ýml o zlep~enl dodržováni daňových
pfedpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právnl pi'edplsy Spojených státQ amerických
o informac:fch a jejich oznamováni obecně známá jako Foreign Account Tax Compllance Act,
vyhlá~ená pod č. 72/2014 Sb.m.s.
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve zněnl
pozděj~lch pFedplsQ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pnjmO, ve zněnl pozdějších pfedpisO
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnl pozdějších

předpisů

Zákon č. ilo/2013 Sb., o Investičních společnostech a Investičních fondech, ve znění pozdějších
předplsO

Zákon č.164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě dani a o změně dalších souvisejlclch
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacfch),
ve zněnl pozdějších předplsll
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikáni na kapitálovém trhu, ve zněnr pozděj~Jch předpisů
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Čestné prohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaloženi veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomi, podává věrný a poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho skupiny za Účetní obdob(
a o vyhlídkách budouclho vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledclch hospodaření skupiny Fondu jako
emitenta akdí představujících podíl na Fondu přijatých k obchodováni na evropském regulovaném trhu, který má sldlo
na území české republiky.

/

V Praze dne 27. 4. 2020

CZech lnv~tment Fund SICAV, a.s.
AMIS A i~vestičnr společnost, a.s.
s atutární ředitel

\jg. Petr Janoušek,
pověfený zmocněnec

V Praze dne 27. 4. 2020

~.

.

Ciéch lnvestment Fund SICAV, a.s: f
AMISTA investiční společnost, a.s.
statutární ředitel
Ing. Michal Vlach,
pověřený zmocněnec
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Informace pro

akcionáře

podle§ 118 odst. 4 písm. b) ai k) a odst. S písm. a) ai k) ZPICT

1. ČÁST
1.

ORGÁNY FONDU A SKUPINY- JEJICH SLOŽENf A POSTUPY JEJICH ROZHODOVÁNf

1.1.

VALNÁ HROMADA FONDU JAKO MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Valná hromada je nejvyšším orgánem Fondu. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo účastnit
se valné hromady. Každý investor, který vlastní investiční akcie, má též právo účastnit se valné hromady. Každý
akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý Investor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržet vysvětlení
týkajíá se Fondu, jím ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzeni obsahu záležitostí zařazených
na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na nf, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací
právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. Je-li s akcii Fondu spojeno hiasovacf právo, náleží každé akcii jeden hlas.
Rozhodování valné hromady upravuje článek 26 stanov Fondu:
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní vlastnfci nejméně 50 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovati
právo. Přl posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřlhlržf k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací
právo, nebo pokud nelze hlasovacf právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně
hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá statutární orgán náhradní valnou hromadu,
a to tak, aby se konala od patnácti dnll do šesti týdnli ode dne, na který byla svolána pllvodní valná hromada.
Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníkll
akcií vydaných Fondem, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.
Pokud stanovy Fondu nebo zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada
vydaných Fondem, s nimiž je spojeno hlasovací právo přítomných na valné hromadě.
Působnost valné

b)
c)
d)
e)
f)
g)

vlastnfkll akcií

hromady upravuje článek 23 stanov Fondu:

Do pllsobnosti valné hromady,
právní předpis, včetně:
a)

většinou hlasů

nevylučuje-li

to ZISIF, náleží dle stanov Fondu vše, co do její působnosti vkládá závazný

rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu správní
radou podle ust. § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
volba a odvoláni statutárního ředitele
volba a odvoláni členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,
schválen{ smlouvy o výkonu funkce statutárního Feditele
schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů určených stanov 1~01"1 f>..&CE -4
rozhodnutí o zrušení Fondu, resp. Fondem vytvořeného podfondu s iikvidad,
.J,2°
-&Ofú'
rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidáto
likvidátora ČNB,

~NB~
j
uje-li dle
I{REs-ro,..,

{§) a

·~ce
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h)

rozhodnuti o přeměně Fondu,

I)

rozhodováni o udělení souhlasu s poskytnutlm příplatku mimo zapisovaný základnl kapitál Fondu jeho
akcionáři, kteří vlastni zakladatelské akde, a o jeho vráceni,

j)

rozhodováni o určení auditora pro účetnf závěrku a konsolidovanou účetní závěrku,

k)

rozhodováni o vyčleněni majetku a dl uhel z lnvestlčnl činnosti společnosti do jednoho čl vice podfondú.
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL FONDU JAKO MATEŘSKÉ SPOLEtNOSTI

1.2.

AMISTA investiční soolečnost, a.s

Statutárnr feditel

(od 01. 01. 2018)

IČO 274 37 558

Sídlo: Pobřežnl 620/3, Praha 8, PSČ 186 00
, pověřený zmocněnec

(od 27. 03. 2018)

Ing. Ondřej Hor , pověřený zmocněnec

(od 27. 03. 2018)

Ing. Petr Jano

Zastoupení právnické osoby

Ing. M1chal

v

, pověřený zmocněnec

(od 27. 03. 2018)

Fond má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento Investiční fond,
a je obhospodařován prostřednictvím této osoby.
Statutárnf ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními pfedpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů,

jsou-li zřlzeny. Statutární ředitel mj. také svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje změny statutu Fondu

a jeho podfondů, jsou-li zřlzeny. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.
V působnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a)

řldlt činnost

Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,

b)

provádět

c)

zabezpečovat řádné

d)

předkládat

usnesení přijatá valnou hromadou,
vedeni účetnictví Fondu,

valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitfmnl účetní

závěrku společnosti

a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,

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 papíru přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu
a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právnlmi předpisy, zejm. ZPKT,

h)

měnit

stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF, jde-ll o změnu přímo vyvolanou změn

~'ó~ "'-&CE Auo:.i

opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu s

i)

schvalovat

~0

změny statutu Fondu a jeho podfondů;

úpravy,

~

6
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pfedkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověře nf účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,

j)

příp. jiných dokumentů, jakož i k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů
přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis;

k)

rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti,
tedy zejm. správní radě nebo valné hromadě společnosti.

Statutární ředitel určuje základní zaměfení obchodního vedení Fondu.
Statutárnl ředitel disponuje oprávněním k výkonu své činnosti v podobě rozhodnutí ČNB o povolení k výkonu činnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ~NB k výkonu své

funkce.
Statutární ředitel nezfídil žádný poradní orgán, výbor čí komisi.
Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími
se obhospodařování investičních

fondll

udělovány

ze strany

akcionářO

Fondu jakékoliv pokyny týkající

se obhospodařování Fondu, není statutární orgán oprávněn požádat nejvyšší orgán Fondu v souladu s ust. § 51 odst. 2
ZOK

o

udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Statutární orgán však může požádat o sdělení nezávazného

stanoviska čl doporučení týkajfcího se obchodního vedení další {poradní) orgány Fondu či jiné subjekty,
a to za podmínek určených statutem Fondu či vnitřními předpisy Fondu.

1.3.

SPRÁVNf RADA FONDU JAKO MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Předseda

správní rady:

Martin David

(od 20. 09. 2019)

narozen:21.5.1968
vzdělání: středoškolské

Člen správní rady:

tv'lartin Benda

(od 20. 09. 2019)

narozen:8.9.1971
vzdělání: středoškolské

Člen správní rady:

Ing. Hynek Žirovnický

(od 20. 09. 2019)

narozen:8.6.1966
vzdělání:

vysokoškolské

· -správní · rada- ·dohlfžf na·· řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádf další činnosti stanovené
právními

předpisy.

Do pOsobnostl správní rady náleží jakákoliv

věc

týkající se Fondu, le

do působnosti valné hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákone
statutárního

ředitele či jiného orgánu Fondu.

~Š.(!ť v

~o}f zákon s~}'
svěřují do působndi,tl

Lf.RESTON
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Správní rada dále dle stanov Fondu:
a)
b)

c)
d)

přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě I mezitfmnl účetnf závěrku a návrh
na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření;
předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
přfp. k přezkoumáni dalšlch zpráv vypracovávaných emitentem cenných papfrQ přijatých k obchodováni
na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanovl obecně závazný právní předpis;
schvaluje statut Fondem nově vytvořeného podfondu;
navrhuje změny statutu Fondu.

Správnl rada se skládá ze Hí členů, volených valnou hromadou.
Správní rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejfch členů. K přijetí usnesení
je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů správnf rady. Každý člen správnf rady má jeden hlas.
V případě rovnosti hlasů je rozhodujíc( hlas předsedy správní rady.
Řádná zasedání správní rady svolává předseda správnf rady s uvedením programu jednáni, a to zpravidla šestkrát
za rok. V případě, že správnf rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o jejf svolání požádat předsedu
kterýkoll její člen, a to s pořadem jednání, který určL Předseda správnf rady svolá správní radu také tehdy, požádá-li
o to statutární orgán, a to s po,adem jednání, který statutární orgán určil; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu
po doručení žádosti, může ji svolat sám statutárnf orgán.

1.4.

VÝBOR PRO AUDIT FONDU JAKO MATEI\SKÉ SPOLEČNOSTI

Pfedseda výboru pro audit:

Ing. Vít Vařeka

(od Ol. Ol. 2018)

narozen:l4.1. 1963
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg State Universit v USA. Od roku 1994 působil na pozici
vedoucf finanční analytik a zástupce ředitele u licencovaného obchodníka s cennými papíry AKRO Capital, a.s. Od roku
2006 do současnosti působí ve společnosti AMISTA IS, a to postupně na pozidch výkonnl{ ředitel, předseda
představenstva a člen dozorčí rady.
Člen výboru pro audit:

Ing. Mícha

Bečvár

(od Ol. Ol. 2018)

narozen:17.1.1980
Vystudoval Technickou fakultu na čzú v Praze. Od roku 2007 pracuje ve společnosti AMISTA IS, kde postupně zastával
pozice sales manažer, manažer oddělení pro licenční záležitosti, pracovník oddělení cenných papírů a account
manažer. V roce 2018 navázal na tuto činnost funkci člena představenstva společností EMUN PARTNERS investiční
společnost; a.s .. Dříve také působil ve společnosti Raiffesenbank, a. s.
Člen výboru pro audit:

Ing Petr Ja"loušek

(od Ol. Ol. 2018)

narozen:22.2.1973
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA IS se věnuje komplexnímu finančnímu řfzení společností.
Předtím působil na vedoucích poziclch ve společnostech zabývajfdch se Investiční činností a vývojem informačních
systémů.
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Fond, jako subjekt veřejného zájmu ve smyslu ust. § 1a písm. a) ve spojení s ust. § 19a odst. 1 Zákona o účetnictví zřídil
ke dni 1. 3. 2016 výbor pro audit. Výbor pro audit zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, sleduje postup sestavování účetní závěrky Fondu a p~edkládá

Ndlcfmu nebo kontrolnímu orgánu Fondu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví.
Dále doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučeni fádně odůvodní.
Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, volených valnou hromadou. Všichni navržení členové výboru pro audit splnili
zákonné podmínky pro jmenování do výboru pro audit stanovené ust. § 44 Zákona o auditorech. Na svém prvním
zasedání výboru pro audit sl jeho členové zvolili za předsedu Ing. Víta Vařeku. P~edseda svolává a řídí zasedá ni výboru
pro audit.
Výbor pro audit je schopný usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení
je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční přítomných členů výboru pro audit.
Výbor pro audit nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi. Povinně zveřejňované informace Fondu
na https://www.amista.cz/povinne-informace/czinfu

1.5.

POLITIKA ROZMANITOSTI FONDU JAKO MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Fond ve vztahu k statutárnímu orgánu, kontrolnímu orgánu a výboru pro audit neuplatňuje žádnou specifickou politiku
rozmanitostí. Důvodem je především skutečnost, že volba těchto orgánů je v působnosti valné hromady Fondu, pročež
toto rozhodnutí nemůže Fond v zásadě ovlivnit. Fond se principiálně hlásí k dodržování zásad nediskrlminace
a rovného zacházení a dbá na to, aby orgány byly obsazovány osobami, jejíchž odborné znalosti a zkušenosti svědčí
o jejich způsobilosti k řádnému výkonu funkce.

1.6.

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

K 31. 12. 2019 Fond nemá žádné dceřiné společnosti. V průběhu sledovaného období měl podíly na dvou
společnostech, které k nfže uvedeným datům prodal.

Řf~any Property s.r.o.

Sídlo:

Praha 7, Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 170 00

Velikost majetkové účasti
a hlasovacfch práv:

100%

Statutární orgán:

Ing. Michal Vlach
dat. nar.11.04. 1966
bytem: Podolská 1488/8, 147 00, Praha

Funkce

jednatel
Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

Způsob Jednán{

(od 29. 06. 2018)

Obchodnf podll společnosti Říčany Property s r.o. byl prodán 30.12. 2019

Arkáda Prostějov, s.r.o.

9
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Sfdlo:
Velikost majetkové úl!astl

Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

a hlasovacfch práv:

100%

Statutámf orgán

Ing. Michal Vlach
dat. nar. 11. 4. 1966
bytem: Podolská 1488/8, 147 00, Praha

Funkce

jednatel
Ing. Radek Váša
dat. nar. 3. 2. 1967
bytem: Vyhlídkova 766/17, Čakovice, 19600 Praha 9

Funkce

jednatel

Zpllsob jednáni

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

100% obchodní podD společnosti Arkjda

2.

Prostějov s

(od 02. 08. 2017)

(od 02. 08. 2017)

r.o. byl prodán ke dni 26. 9. 2019

ZÁSADY A POSTUPY VNITANf KONTROLV A PRAVIDLA PAfSTUPU K RIZIKCJM VE VZTAHU K PROCESU
VÝKAZNICTVf

Skupina Fondu na základě ust. § 19a Zákona o účetnictví použila mezinárodní účetní standardy harmonizované
evropským právem pro sestavení účetní závěrky ke Dni ocenění. účetnictví a výkaznictví Fondu je kromě všeobecně
závazných právnfch předpisů upraveno rovněž soustavou vnitřnfch předpisu a metodických postupů, plně
respektujících obecně závazné účetní předpisy a standardy.
Přístup do účetního systému Fondu je přísně řízen a povolen pouze oprávněným osobám. Účetní doklady jsou
účtovány po předchozím řádném schválení oprávněnými osobami, přičemž způsob schvalování je upraven vnitřním
předpisem. Platební styk je oddělen od zpracování účetnictví a provádění obchodnfch transakcí, veškeré platby jsou
prováděny oddělením vypořádání. Tento způsob úhrad zamezuje potencionální možnosti, kdy by jedna a tatáž osoba

provedla uzavření obchodnlho vztahu, zaúčtovala z něho vyplývající účetní operace a současně provedla platbu
ve prospěch obchodnlho partnera.
Kontrola správnosti a úplnosti účetnictví a výkaznictví Fondu je prováděna ve dvou úrovních- interně, prostřednictvím
řídícího

a kontrolního systému, a dále prostřednictvím externího auditu, který ověřuje roční účetní závěrku Fondu.

Interní kontrola v rámci kontrolního a řídícího systému zahrnuje jednak činnosti vnitřního auditu a dále řadu
kontrolnkh prvků, prováděných kontinuálně (např. kontrola zaúčtovaného stavu majetku na operativní evidenci
majetku, inventarizace, kontrola čtyř očf apod.), v rámci, kterých je proces kontroly průběžně vyhodnocován.

3.

KODEX ŘÍZENf A SPRÁVY FONDU

AMISTA 15 jako obhospodařovatel Fondu přijala soubor vnitřních předpisů schválených statutárním orgánem
obhospodařovatele Fondu. Tyto vnitřní předpisy vycházejí z požadavků stanovených všeobecně závaznými právními

_ __předp.isy, _yčetně právních předpisů .Evropské unie, jsou pravidelně aktualizovány a jsou před kl
podléhajf interní kontrole compliance a vnitřního auditu. Mezi tyto vnitřní předpisy

n~ ~E ~o

ž

patř{ mj. vni • gdpisy upr~~jJa
.....
výkon obhospodařováni fondu a výkon řízení a správy fondu. Oblastmi, které jsou vnitřními redpisy u raveny, jsoll ,

například:
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Interní pravidla outsourcingu
Pravidla řízení rizik, dodržování limitů a řízení likvidity
Účetní postupy a pravidla účtováni
Pravidla vnitřni kontroly
Systém vnitřní komunikace
Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu
Nahlédnutf do vnitřních předpisů AMISTA 15, vztahujídch se k Fondu, je možné na základě předchozí žádosti v sídle
Fondu. AMISTA IS je současně členem AKAT a řídí se také jejím etickým kodexem.
Vzhledem k výše uvedenému Fond

nepřijal

žádný zvláštní kodex řízeni a správy Fondu.

2.ČÁST
4.

OSTATN[ VEDOUcf OSOBY FONDU A PORTFOLIO MANAžER

4.1.

OSTATN( VEDOUcf OSOBY

Žádné další osoby nemají funkci vedoucí osoby ve Fondu.
4.2.

PORTFOLIO MANAŽER

Portfolia manažer

Ing. Radek Hub
narozen: 1984
vzdělání: Univerzita Hradec Králové,

lnformačni management

Před příchodem do AMISTA IS pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a.s., majíd
ve správě top affluent klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu
a financovánf. Předtím sbíral praktické zkušenosti mimo jiné v teské spořitelně, a.s., na pozici investiční specialista
pro affluent klientelu, a u obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities, a.s.

Portfolia manažer

Ing Petr Kruši'la
narozen: 1987
vzdělání: tzu v Praze, obor Hospodářská správa a politika

Před příchodem

do AMISTA IS pracoval ve společnosti CPI Property a Facility, s.r.o., kde získal zkušenosti v oblasti
finančního řízení a správy majetku. Předchozí pracovní zkušenosti sbíral ve finančních institucích v oblasti obchodu a
správy majetku.
5.

OSOBY S ŘfD(cf PRAVOMOcf A PRINCIPY JEJICH ODMĚŇOVÁNf

Rozhodování o odměňování pracovníků Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu.
~~!'!
ího
a kontrolního orgánu vykonávají svoji činnost na základě smluv o výkonu funkce, v nichž je vž ~ť{,ena i její~ .so \
odměna včetně všech jejich složek, nejedná-li se o bezúplatný výkon funkce. Tyto smlouvy v tně odměňování mu·~ . \
být schváleny valnou hromadou Fondu. Fond nepřijal samostatná pravidla týkající se politik odmě
~W ~effilf.fřld)
il
ll
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výbor pro odměny. Nezveřejnění odměn kllčového managementu, jak je požadováno dle JAS 24 odst. 17 Uvedení této

informace v textové části výroční zprávy není splněn( povinnosti na zveřejnění dle IAS/IFRS.

Statutárnr orgán
Za výkon funkce člena statutárního orgánu nálež! odměna určená jako pevná částka. Poplatky a náklady Fondu jsou
hrazeny z lnvestlčni části Fondu. Odměna statutárniho orgánu za výkon funkce byla stanovena Smlouvou o výkonu
funkce ze dne 21. 12. 2017 a člni 20.000,- Kč. Varlabllni složka odměny je vyplácena na základě auditovaných účetnfch
dat schválených valnou hromadou Fondu a činí 10.000,- Kč

Statutárnr ředitel:
AMISTA investič'lí spo 1 ečnost, a.s.

(od Ol. Ol. 2018)

1t0 274 37 558
Sfdlo: PobFežni 620/3, Praha 8, PSČ 186 00
Ing. Petr JanOL

Zastoupení právnické osoby

, pověřený zmocněnec

(od 27. 03. 2018)

.ng. Ondřej Hor· , pověřený zmocněnec

(od 27. 03. 2018)

mll. Michal v c , pověřený zmocněnec

(od 27. 03. 2018)

Statutární feditel při výkonu funkce je povinen:
•

Statutárni ředitel je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a v zájmu Společnosti.

•

Statutární ředitel je, jako obhospodařovatel Fondu dle ust. § 9 odst. 2 ZISIF, povinen jednat při
obhospodafování Fondu s odbornou péči.

•

Statutární ředitel je oprávněn k obchodnfmu vedeni Fondu. Vzhledem k tomu, že Statutárnímu řediteli nesmí
být v souladu s obecně závaznými předpisy týkajiclmi se obhospodařováni investlčnlch fondů udělovány ze
strany akcionářů Fondu, tj. investorů Fondu, jakékoliv pokyny týkajfd se obhospodařování Fondu, není
Statutární ředitel oprávněn požádat nejvyšší orgán Fondu v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona o obchodních
korporacfch o uděleni pokynu týka]rclho se obchodnfho vedenr. Statutárnl ředitel však může požádat o sdělení
nezávazného stanoviska či doporučeni týkajíciho se obchodniho vedení další (poradní) orgány Fondu či jiné
subjekty, a to za podmínek určených statutem či vnitřními předpisy Fondu.

•

Statutárni ředitel je povinen dodržovat statut Fondu. Statutární ředitel je povinen poskytovat nejvyššímu
orgánu Fondu všechny informace a dokumenty vztahující se k výkonu jeho funkce a k obhospodařování
Fondu, a to vždy v souvislosti se svoláním nejvyššího orgánu Fondu.

•

Statutární ředitel je povinen informovat nejvyšší orgán Fondu o všech okolnostech, které by mohly mít
negativní dopad

na

schopnost Statutárního ředitele

vykonávat jeho funkci,

jakož

i vykonávat

obhospodařování Fondu, stejně jako o všech dalších podstatných skutečnostech, např. o změně v osobách

majícfch na Statutárním řediteli kvalifikovanou účast, o změnách vedoucfch osob Statutárního ředitele

či

jiných podstatných změnách na straně Statutárního ředitele.
•

Statutární ředitel je oprávněna pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařováni Fondu,
jinou osobu (delegace) za podmínek stanovených právními pfedpisy a statutem Fondu. Statutární ředitel
současně zajistí, že tato jiná osoba může pověřit výkonem některého úkonu nebo některých úkonu z této
činnosti

dalšího jen s předchozím pfsemným souhlasem Statutárniho ředitele, a to po c:nl n EY,.._,+.t~<Wt:h

podmínek stanovených právními předpisy a statutem Fondu {subdelegace).
•

V přrpadě investic do aktiv s omezenou likviditou, a pokud takové investici předchází fáze
vztahu k fázi vyjednávání Statutární ředitel

12

,

o

stanoví a pravidelně aktualizuje obchodní plán odpovídající době trvání Fondu a tržním podmínkám,

o

vyhledává a volí možné transakce v souladu s uvedeným obchodním plánem,

o

zvolené transakce posuzuje se zvážením případných přnežitostí a celkového souvisejfdho rizika,
veškerých relevantních právních, daňových, finančních nebo jiných faktorů s vlivem na hodnotu,
lidských a materiálních zdrojů a strategii, včetně strategií ukončení,

•

o

p~ed provedením transakce provádí činnosti patřičné opatrnosti související s transakcemi,

o

sleduje výsledky Fondu ve vztahu k uvedenému obchodnímu plánu.

Kdykoli bude Statutární ředitel rozhodovat o koupi nebo prodeji finančních nástrojů nebo jiných aktiv, pro něž
je relevantní nejlepší způsob provedeni, podnikne veškeré přiměřené kroky, aby Fond dosáhl nejlepšího
možného výsledku s ohledem na cenu, náklady, rychlost, pravděpodobnost realizace a vypořádání, objem,
povahu nebo jiný faktor souvisejíd s danou transakci.

•

Kdykoli bude Statutární ředitel činit právní jednáni související s obhospodařováním majetku Fondu a
spočívajfd v

o

nabýváni, zcizování, nájmu či podnájmu, zatěžování majetku Fondu v celkové hodnotě majetku

o

technickém zhodnocení majetku Fondu přesahujlcfm 10% jeho hodnoty;

o

pfljfmánf a poskytováni úvěrů a zápůjček;

přesahující částku

100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisfc korun českých);

•

(dále jen ,)nvestiční transakce"),

•

jakož i jakékoli úpravy, změny, či doplnění investiční transakce, podléhá předchozímu schváleni Investičním
orgánem Statutárního ředitele. Statutární ředitel může v rámci tohoto procesu přihlédnout ke stanovisku
zástupců investorů

Fondu navržených všemi investory Fondu, oprávněnými hlasovat na valné hromadě Fondu

o volbě individuálního statutárního orgánu Fondu (dále jen "Zástupci investorů Fondu").
•

Dozví-li se Statutární ředitel, že může při výkonu jeho funkce dojit ke střetu jeho zájmu se zájmem Fondu, je
povinen o tom bez zbytečného odkladu Informovat kontrolní orgán Fondu a dále nejvyšší orgán Fondu. Stejně
je povinen postupovat, pokud hrozí střet zájmu osob Statutárního ředitele, resp. jeho zástupd jako právnické
osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

•

Smluvní strany se dohodly, že Statutární ředitel je oprávněn:
o

podnikat v předmětu činnosti a podnikání Fondu, a to i ve prospěch jiných osob, jakož
zprostředkovávat

o

obchody Fondu pro jiného,

být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným či obdobným předmětem činnosti
nebo podnikání nebo osobou ve stejném či obdobném postavení,

o

účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako

ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání,
•

nebude-li taková činnost v rozporu s ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujfcích činnost
investičnfch společností a investičních fondů, zejm. s ustanoveními ZISIF.

•

Smluvní strany se dohodly, že Statutárnf ředitel jinak není nijak omezen ve své podnikatelské a jiné činnosti.

•

Statutární ředitel je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Fond
nevhodná. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že nevhodnou dobou je doba jednoho
měsíce před koncem lhůty pro sestavení řádné účetní závěrky a vyhotoven( výroční zprávy Fondu.

•

Odstoupení z funkce je Statutární ředitel povinen oznámit kontrolnímu orgánu Fondu, a neni-li
usnášeníschopný, pak nejvyššímu orgánu Fondu. Funkce Statutární ředitel skončí uplynutím jednoho měsíce
od doručení oznámení, neschváli-li nejvyšší orgán Fondu na žádost Statutárního ředitele jiný okamžik zániku
funkce.
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Odměna

statutárního orgánu za výkon funkce byla stanovena Smlouvou o výkonu funkce ze dne funkce ze dne 21. 12.
2017 a činí 20.000, - Kč. Variabilní složka odměny je vyplácena na základě auditovaných účetních dat schválených
valnou hromadou Fondu a činí 10. 000,- Kč
Kontrolní orgán
Předseda

Martin David

spravni rady:

(od 18. 03. 2014)

narozen:21.5.1968
Výkon funkce

předsedy

kontrolního orgánu Fondu je bezúplatný a nejsou s ním spojena žádná

'VIartir-

flen správnr rady:

nepeněžltá plněni.

(od 18. 03. 2014)

llonrt"

narozen:8.9.1971
Výkon funkce člena kontrolnlho orgánu Fondu je bezúplatný a nejsou s ním spojena žádná

nepenělltá plnění.

flen správni rady:

(od 08. 07. 2014)

narozen:8.6.1966

Výkon funkce člena kontrolního orgánu Fondu je bezúplatný a nejsou s ním spojena žádná nepeněžltá plnění.
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.
Správnl rada přezkou mává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě I mezitfmnf účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě, resp. vlastníkllm investičních akáí vydaných k
podfondu, své vyjádření.
Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti či jejích akcionářO.
Správní rada se skládá ze 3 členů, volených valnou hromadou. Funkční období
valná hromada mOže odvolat člena správní rady z jeho funkce dříve.

člena

správní rady

činf

S let,

přičemž

Správní rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích člentl. K přijetí usnesení je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. V
pfípadě rovnosti hlasO je rozhodující hlas předsedy správní rady.

Členové kontrolnfho orgánu vlastni cenné papíry představujíd podíl na Fondu ke dni 31. 12. 2019.

Počet investičních

akcií (ks)

Martin Benda

82 219 745 ks zaknihovaných akcií

Martm David

82 219 745 ks zaknihovaných akcif
Počet

Martín Benda

zakladatelských akcií (ks)

1 000 000 ks investičnfch akctr
1 000 000 ks

investičních

akcU
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ÚDAJE O V~ECH PENfŽilÝCH I NEPENUilÝCH PLNĚNfCH, KTERÁ OD FONDU PŘUALI V ÚČETNfM OBDOBf

ČLENOVÉ STATUTÁRNfHO Čl DOZORČfHO ORGÁNU A OSTATNf OSOBY S iHDfd PRAVOMOcf

6.1.

STATUTÁRNf ORGÁN

Příjmy členll

statutárního orgánu: 1.511.000

Kč (odměna

za výkon funkce) S výkonem funkce nejsou spojena žádná

nepeněžitá plnění.

6.2.

DOZORČÍ ORGÁN

Výkon funkce člena
6.3.

dozorčího

orgánu je bezúplatný. S výkonem funkce nejsou spojena žádná

nepeněžitá plnění.

OSTATNÍ OSOBY S ŘiDrd PRAVOMOCf

Fond neevidoval v Účetním období ostatní osoby s řídící pravomoci.
7.

ÚDAJE O POčTU CENNÝCH PAP(RŮ FONDU, KTERÉ JSOU V MAJETKU STATUTÁRNfHO Čl DOZORČfHO ORGÁNU
A OSTATNfCH OSOB S IUDfd PRAVOMOd

Členové kontrolního orgánu vlastní cenné papíry představující podll na Fondu ke dni 31. 12. 2019.
počet investičních

akcií (ks)

Martin Benda

82 219 745 ks zaknihovaných akcif
V průběhu účetního období z toho nabyl67 857 449 ks

Martin David

82 219 745 ks zaknihovaných akcií
V prO běhu účetního období z toho nabyl 67 857 449 ks
Počet zakladatelských akcií

Martin Benda

1 000 000 ks investičních akcií

Martin Dav1d

1 000 000 ks investičních akclí

8.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÁ S AKCIEMI FONDU

Fond vydává dva druhy cenných

papírů:

a) zakladatelské akcie - tyto cenné papíry jsou vydávány k zapisovanému základnímu kapitálu, jehož výše je též
uváděna v obchodním rejstříku. Zapisovaný základní kapitál Fondu činí 2.000.000, - Kč a je rozdělen na 2.000.000 ks
kusových zakladatelských akdí, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako
cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře a nejsou p~ijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu. PodR na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií.
Zakladatelské akcie se řídí právnf úpravou dle ZOK, ZISIF a dalšími právními předpisy a úpravou v oddíle 11. stanov
Fondu.
Práva spojená se zakladatelskými akdeml

t>-.&Cf.<J

Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podRet se na řízení společnosti, na její ~~ na líkv1~.p~
zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vznl á pouze z hospoda~ í
společnosti s majetkem, který nepocházf z investiční činnosti Fondu. Se zakladatelskými kciei'Tl.it.4';t'~~~.,SJWJeno
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hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem statutárního
orgánu. Se zakladatelskými akciemi ne ní spojeno právo na jejich odkoupeni na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní
právo.
Evidence zakladatelských akcii
Zakladatelské akcie jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovidají za jejich úschovu. Fond prostfednictvím svého
administrátora, tj. AMISTA IS, vede evidenci majitelů zakladatelských akclf v seznamu akcionáfQ.
b) investiční akcie- Fond vydává investiční akcie k Fondu jako takovému, resp. k jeho Investiční části. Investiční akcie
představují stejné podíly na fondovém kapitálu Investiční části Fondu. Investiční akcie jsou vydávány jako akcie

kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investičnf akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papfry znějrcf na
jméno Investora.
Fond vydává jednu třídu investičních akcií. Investiční akcie jsou od 14. 1. 2016 přijaty k obchodováni na evropském
regulovaném trhu Burza cenných papfrů Praha, a.s. Investiční akcie se řfdi právnf úpravou dle ZOK, ZISIF a dalšfmi
právními předpisy a úpravou v oddfle 111. stanov Fondu.
Práva spojená s lnvestlčnfml akciemi
S investičními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze s majetkem z investičnf činnosti
Fondu a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti Fondu. S investičnfmi akciemi je spojeno právo na jejich
odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet Investiční části Fondu. Investiční akcie odkoupenfm zanikají. s investičními
akciemi nenf spojeno hlasovad právo, pokud zákon nestanoví jinak.
Evidence Investičních akcii
Evidence investičních akcií vydávaných Fondem je vedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT. Centrální
evidenci emise vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie Fondu v držení jednotlivých investorll
jsou tak evidovány na jejich majetkových účtech vlastníků cenných papírů. Investoři jsou povinni sdělovat účastníku
Centrálnfho depozitáře cenných papírů, a.

s.,

u něhož mají veden swj majetkový účet, veškeré změny ve svých

identifikačních údajích.

ODMĚNY úfrOVAN~ EXTERN(MI AUDITORY

9.

Odměny účtované za Účetní období externími auditory jsou ve výši 293 tis. Kč. Poplatky a náklady Fondu jsou hrazeny

z investiční části Fondu.

10.

OIVIDENDOVÁ POLITIKA FONDU

Fond neuplatňuje ani nedeklaruje dividendovou politiku ve smyslu stanovení poměru zisku vyplaceného akcionářllm
a zisku zadrženého, ani nečiní takové odhady do budoucna.
Protože na Neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná ekonomická činnost, nejsou k zakladatelským akciím Fondu
vypláceny dividendy.
Hospodářský výsledek Investiční části Fondu vzniká jako rozdn mezi výnosy z majetku z investičnf činnosti Fondu

a nákla~y na zajištění činnosti investiční činnosti Fondu. Rozhodovacf postup o rozdělení zisku j
následující: Statutární orgán Fondu

přezkoumal
o

kontrolní orgán, který

předloží

předkládá

valné
valné

hromadě

hromadě

Fondu ke schválení návrh na
své

vyjádření

k návrhu na roz

e!;l~ ~

OK

~ení zisk~~~;

el~f zisku.

rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Investiční části Fondu náleží do působností val é ~ro~{.~~~~
~
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Rozhodnetí

1.

,

Výnosy z majetku v Investiční části Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo
statut Fondu jinak. Pokud hospodaření Investiční části Fondu za účetní období skončí ziskem, může být tento zisk
použit (i) k výplatě podflu na zisku nebo (ii) k investicím směřujfcím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.
Pokud hospodaření Investiční části Fondu za Účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů
Investiční části Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestačl-li tyto prostředky
Investiční části Fondu ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce následujídm po účetním období, ve kterém ztráta vznikla,
kryta snížením kapitálového fondu, byl-li zřízen.
Případný zisk investiční části Fondu může být použit k opětovným Investicím směřujícím ke zvýšeni hodnoty majetku

Fondu a Fond tak nemusí vyplácet žádný podíl na zisku

či

výnosech.

Dividendová politika Fondu se může lišit v závislosti na tffdě investičních akicí. Fond vydává třfdu investičních akcií bez
Dividendový způsob distribuce zisku spojený s danou třídou investičnfch akcíf označuje, že u investičních
akcií je zhodnocení zpravidla vypláceno v penězích ve formě dividendy. Růstový zpOsob distribuce zisku označuje, že
u investičnfch akcií je zhodnoceni použito k dalšlm investicím a je promítnuto do zvýšení hodnoty investičnlch akcií.

označení.

Rozhodným dnem pro uplatněni práva na podíl na zisku je den určený v souladu s ust. § 351 ZOK. Podíl na zisku je
splatný do třl měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnuti o rozdělení zisku. Podíl na zisku
vyplácí Fond na své 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 IhOtě.
V účetním období nebyla k investičním akciím vyplacena žádná dividenda.
V účetním období předcházejícím účetní období nebyla k investičním akciím vyplacena žádná dividenda.

Významná soudní a rozhodfHfzenr
V účetním období neprobíhala žádná soudní ani rozhodčí ffzení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla
významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Fondu nebo jeho skupiny.

STRUKTURA VLASTN(HO KAPITÁLU FONDU A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTf

11.

Fond (mateřská společnost)

Struktura vlastního kapitálu Fondu je uvedena v účetní závěrce, která je nedílnou

součástí této výroční zprávy.

Cenné papfry vydávané Fondem:
a)

Druh: Zakladatelské akcie
Forma: Kusové akcie na jméno
Podoba: Listinná
Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty
Podíl na zapisovaném základním kapitálu: 100%
Počet emitovaných akcií v oběhu ke konci Účetního období: 2 000 000 ks
Počet akcií vydaných v Účetním obdob!: O
Počet akcií odkoupených v účetním období: O
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií: O
Obchodovatelnost: Zakladatelské akcie nebyly přijaty k obchodování na regulovaném tr u.
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b)

Druh: Investiční akcie

ISIN: CZ0008041449
Forma: Kusové akcie na jméno
Podoba: Zaknihovaná
Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty
Počet emitovaných akcií v oběhu ke konci Účetního období: 174 775 208 ks
Počet akcií vydaných v Účetním období: 58 153 326 ks
Počet akcii odkoupených v Účetním období: 4 275 408 ks
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií:

O

Obchodovatelnost: Investiční akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
Ostatní skutečnosti:
Ve vztahu k vlastnímu kapitálu nevlastní Fond žádné vlastní akcie ani finanční deriváty jež by v podkladovém aktivu
měly

akcie Fondu, nebo závazky s těmito spojené.

Skutečnosti,

které nastaly po rozhodném dni:

Na konel sledovaného účetního období se poprvé objevily první informace o šíření virové nákazy COVID-19 a území
~fnské lidové republiky ve městě Wu-Chan v provincii Chu-pej v Centrální ~íně. Dne 30. ledna 2020 vyhlásila Světová

zdravotnická organizace epidemii COVID-19 za globální stav zdravotní nouze a 11. března 2020 prohlásila šíření COVID19 za pandemii. Dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen na území české republiky nouzový stav, jež trvá I v době sestavování této
účetní závěrky. ~ádově ve dnech se opatření Vlády tRa jednotlivých ministerstev proti šífení virové nákazy COVID-19
rozšiřovala a současně s tímto se realizovala ekonomická opatření ve formě, daňových úlev, finanční intervence státu k

udržení zaměstnanosti a dalších ekonomických pobídek pro fyzické osoby a společnosti na překlenutí utlumení
činnosti prakticky všech odvětví ekonomiky vyjma specializovaného segmentu zdravotnictví.

12..

OMEZEN( PŘEVODITELNOSTI CENNÝCH PAPfRÍJ

Pfevoditelnost zakladatelských akcií Fondu je podmíněna souhlasem statutárního orgánu. Statutární orgán udělí
souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcif splňuje veškeré
požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně
závaznými právniml předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských
akclf mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. V pfípadě převodu nebo pfechodu
vlastnického práva k zakladatelským akcifm Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat
Fond o změně vlastníka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného papíru vůči administrátorovi Fondu se
vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předloženi administrátorovi Fondu. Hodlá-li některý
z vlastníků zakladatelských akcif převést své zakladatelské akcie, majf ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto
akciím předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcii zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi
zakladatelských akcii.
K převodu lnvestlčnkh akcií Fondu musf mít investor (převodce) pfedchozl souhlas statutárního orgánu Fondu
k takovému převodu, a to v písemné formě. Statutární orgán vydá souhlas s prevodem za situace, kdy nabyvatel
investičních

akcií Fondu splňuje veškeré požadavky na osobu investora do Fondu, coby fondu kvalifikovaných

investorÍI stanovených statutem Fondu, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbyteč
··jeho- kontrole-;- Souhlas s

převodem Investičních

akclf Fondu mezi stávajícími Investory je vydá

~

~

. o

~de~rodlen~il~J

potfeby kontroly. Omezení převoditelnosti investičních akcií se nevztahuje na investiční ak e~teré byly přijat\?.

i{RE~!"P~

k obchodování na regulovaném trhu.
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V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez
zbytečného

odkladu informovat Fond o změně vlastníka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného

papíru vůči administrátorovi Fondu se vyžaduje oznámení změny vlastnlka piislušné akcie a její předloženi
administrátorovi Fondu. V případě, že by nabyvatel investlčnfch akcií nebyl kvalifikovaným investorem dle ust. § 272
ZISIF, k takovému nabytí se v souladu s ust. § 272 odst. 3 ZISIF nepřihlížf.

13.

AKCIONAAsKt STRUKTURY FONDU

Fond (mateřská společnost)

PodDna
základnlm
kapitálu

PodD na
hlasovaách
pr6vech

0,00

0,00

100,00

100,00

z toho Martin Benda, dat. nar. 8. 9. 1971

50,00

50,00

z toho Martin David, dat. nar. 21. 5. 1968

50,00

50,00

V procentech

Právnické osoby celkem
Fyzické osoby celkem

Struktura akcionářů ke Dni oceněni (zakladatelské akcie)

14.

VLASTN(CI CENNYCH PAP(R(J SE ZVlAŠTNÍMI PRAVY

Fond nevydává vyjma výše uvedených druhů cenných papírů žádné jiné cenné papíry, se kterými by bylo spojeno
zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na podíl na zisku pocházejlcfm z investiční činnosti
Fondu, ale je s nimi spojeno právo na řízení Fondu prostřednictvím hlasovacího práva, které je s těmito akciemi
spojeno, pokud zákon nestanov! jinak. S Investičními akciemi neni spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví
jinak, ale je s nimi spojeno právo na zpětný odkup Fondem.

15.

OMEZENÍ HLASOVACÍCH PRAV

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

změně

práv spojených s určitým druhem investičních akcií;

b)

změně druhu nebo formy investičních akcií;

c)

dalšl záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcii;

hlasují současně akcionáři, kteří vlastní investiční akcie a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. V ,............,,"'
je s investičními akciemi spojeno hlasovacf právo.
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SMLOUVY MEZI AKCIONÁ~I S NÁSLEDKEM SNfžENÍ PŘEVODITELNOSTI NEBO HLASOVAcfCH PRÁV

Fondu nejsou známy žádné smlouvy, které by uzavřeli akcionáři Fondu a které by současně mohly mít za následek
snížení převoditelnosti akcií představujídch podíl na Fondu nebo sníženi hlasovacích práv.
ZVlMTNr PRAVIDLA PRO VOLBU A ODVOLÁN( ČLEN(J STATUTÁRNfHO ORGÁNU A ZMENU STANOV

17.

Stanovy Fondu neobsahují žádná zvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov
Fondu.
Členy statutárního orgánu volí a odvolává valná hromada Fondu.

O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo na základě
protinávrhů akdonářů, resp. investorů účastnících se valné hromady nebo na návrh správní rady, pokud valnou

hromadu svolává správní rada a navrhuje potřebná opatření.
ZVLÁŠTNr PŮSOBNOST ORGÁNŮ

18.

Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujidho
právní poměry obchodních společností a družstev.
V pťisobnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a)

řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,

b)

provádět usnesení přijatá valnou hromadou,

c)

zabezpečovat řádné vedení účetnictví Fondu,

d)

předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitfmní účetní
závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,

e)

svolávat valnou hromadu

f)

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

g)

vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu

majetku,
a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. ZPKT,
h)

měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy,

opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,
I)

schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondů;

j)

předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky, příp. jiných dokumentů, jakož I k přezkoumáni dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných
papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní
předpis;

k)

rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti,
tedy zejm. správní radě nebo valné hromadě společnosti.

Správní rada dále dle stanov Fondu:
_přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na

rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádřeni;

b)

vztah mezi

CE

společnosti a členem správní rady, včetně odměňování, se řídl smlouvou ~t fU~~ ~le §

59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou f

J a musf být sch.'Íál~a
~J{RESTON

valnou hromadou

20

'A&CE

Opróvněnl KA(R č. OCf7

I.

'-.._

__",/
~

)

dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými
právními předpisy;

c)

Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady,
nebo ledaže ji zákon nebo stanovy Fondu v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele či jiného
orgánu společnosti.
VÝZNAMNt SMLOUVY PŘI ZMĚNĚ OVlÁDÁNf FONDU

19.

Fond neuzavřel žádné smlouvy, ve kterých by byl smluvní stranou a které nabydou
v pfípadě změny ovládání Fondu v důsledku nabídky pfevzetí.

účinnosti, změní

se nebo zaniknou

SMLOUVY SE ČLENY STATUTÁRNrHo ORGÁNU SE ZÁVAZKEM PLNĚN( PAl SKONfENf JEJICH FUNKCE

ZO.

případ

se členy statutárnlho orgánu nebo se zaměstnanci žádné smlouvy, kterými by byl zavázán k plnění pro
skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

Zl.

PROGRAMY NABÝVÁNf CENNiCH PAP[Rů ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODM(NEK

Fond

neuzavřel

Fond nemá žádný program, na jehož základě je zaměstnancům nebo členOm statutárního orgánu Fondu umožněno
nabývat účastnické cenné papíry Fondu, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek .

.; .~
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Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti a stavu majetku investičního fondu
a majetkových účastí
Czech lnvestment Fund SICAV, a.s.,IOO: 027 89 027, se sídlem Počernická 272/96, Male~lce,
180 00 Praha 10, obchodní společnost zapsaná v obchodnlm rejstflku vedeném Krajským
soudem v Praze, oddR 19621, vložka B
Obdob! od 1. 7. 2018 do 31.12. 2019

1.

PA.EHLED PODNIKANf

Czech lnvestment Fund SICAV, a.s. je fond investující do nemovitostí a nemovitostn!ch společností, za účelem jejich
dlouhodobé držby a zhodnocování výhradně na uzení České republiky. Příjmy Fondu jsou v zásadě zajištěny z nájmu
vlastněných nemovitost!.

Ve sledovaném období se investiční strategie Fondu nezměnila
Fond soutěží výhradně na trhu pronájmu kancelářských a komerčních prostor.
Činnost Fondu nenf závislá na průmyslových patentech nebo licencích.

Z pohledu obchodní strategie Fond bude spravovat a nadále rozvfjet svoje stávajíci portfolia a vyhledávat další
investiční přnežitosti na nemovitostnfm trhu s důrazem na vyváženost portfolia z pohledu kancelářského a retailového

trhu .

2.

ČINNOST FONDU A SKUPINY V ÚČETN(M OBDOBÍ

Počáteční den Účetního období byl současně rozhodným dnem korporátní přeměny odštěpení sloučením se

společností Říčany Property, s.r.o., kterým došlo k přesunu nemovitosti BC Rosmarin, na adrese Dělnická 10, Praha

Holešovice do majetku Fondu. Zápis přeměny do Obchodního rejstříku byl ke dni 1. 5. 2019. V následném období
probfhala Implementace pfedmětné nemovltostl do portfolia Fondu a to jak z hlediska účetnf agendy, tak příprava na
převzetí faktické

správy facility společností, jež je pověřena správou majetku Fondu k 1. 1. 2020.

Společnost Říčany Property s.r.o. byla dne 30. 12. 2019, coby společnost jež nevyvíjela po výše uvedené korporátnf
přeměně činnost prodána.

Dne 28. 8. 2019 pro krátkodobé zhodnocení volných prostfedkú Fondu tento koupil koupil Směnku vlastni od
společnosti J&T Prlvate Equity B.V., sfdlem Schiphol Boulevard 307, Toren C-4, 1118

BJ Schiphol, the Netherlands.

Investiční angažovanost byla 60 000 000, - l<č s úrokem 4,1% p.a. s termínem statnosti

6 měsi~b-liumou
o<c- ,....._.... Uf:/;·
61 240 109,59 Kč. V následném účetnim období byla směnka v termínu splatnosti vystavova~ ~lfl proplacena.'t -!'.-Dne 26. 9. 2019 byl prodán 100% obchodní podll

Počernická

272/96,

PS~

108 00. Uvedená

společnosti Arkáda Prostějov, spol. s r.o{ 1d~ 27

společnost

po

přeměně odštěpenfm sloučením
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účetním období, kdy Fond coby nástupnická společnost nabyla complex retallových nemovitostí v Držovicích u
Prostějova nevyvíjela již žádnou podnikatelskou aktivitu. Prodejní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku

na předmětná Obchodní podíl.
Fond v záfí 2019 požádal na základě Rámcové smlouvy o úpisu vydání a zpětném odkupu investičních akcií ze dne 24.
11. 2017. Core Property, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. o zpětný odkup 12.439.001 ks
investičních akcií, které vlastnil. Zpětný odkup byl k datu 30.10. 2019 realizován, kdy vzniklá pohledávka za zpětný

odkup ve výši 32.575.255,82 byla Fondu uhrazena v breznu 2020.
2.1. HOSPODAŘENf FONDU A SKUPINY
Věmý a vyčerpávající obraz o hospodafení Fondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za Účetní období a příloha

k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je nedOnou součástí výroční zprávy.
Protože Fond nevytváří podfondy, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 ZISIF účetně a majetkově majetek a dluhy ze
své Investiční činnosti (dále jen "investiční část Fondu ") od svého ostatního jmění (dále jen "neinvestiční část Fondu").
Hospodaření neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému

Fond vydal zakladatelské akcie. Na neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná činnost. K investiční části Fondu Fond
vydává investiční akcie.
Fond sestavuje svoji účetní závěrku za Účetní období v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve
znění přijatém EU {IFRS) a všechny ekonomické údaje v této výroční zprávě jsou uváděny v částkách zjištěných podle
těchto standardů (včetně srovnávacfch údaj(J minulých let). Postupy a požadavky na vykazování jednotlivých transakcí

a pozic aktiv a pasiv podle IFRS mohou být významně odli~né od účetních postupů podle vyhlá~ky č. 501/2002 Sb. a
požadavků aplikovatelných pro stanovení daně z příjmů. Fond měl do konce roku 2015 povinnost vykazovat podle

vyhlášky č. 501/2002 Sb.
Hospodaření Investiční části Fondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši 159 283

tis. Kč před zdaněním. Zisk je tvořen zejména výnosy z pronájmu obchodních a kancelářských prostor a náklady
vyplývajícími z této činnosti. Významným faktorem, který ovlivňoval hospodaření Investiční části Fondu v Účetním
období, byl prodej všech držených majetkových účastí za celkovou prodejní cenu ve výši 34 585 tis. Kč.
V tomto sledovaném období měla významný vliv pfeměna odštěpenfm sloučením se společnosti ltíčany Property s.r.o.
s rozhodným dnem k 1. 7. 2018, v jejímž důsledku došlo k navýšení provozních výnosu z důvodu fyzického vlastnictví
společnosti, jež přeměnou Fond nabyl.

Hospodaření Nelnvestiční části Fondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši

o,- Kč,

protože zde neproblhá činnost a nemá tak žádné výnosy ani náklady.
2.2. STAV MAJETKU INVESTIČNÍ ČÁSTI FONOU A SKUPINY
Hodnota portfolia Fondu meziročně vzrostla o 37,16 % (tj. o 583 242 tis. Kč). Nárůst aktiv byl zejména v investidch do
nemovitostí v hodnotě 916 894 tis. Kč, a dále v poskytnutých zálohách a ostatních aktivech, které se zvýšily o 39 849
tis. Kč, a to zejména v důsledku prodeje všech držených majetkových účastí, z nichž k 31. 12. 2019 plyne neuhrazená
pohledávka ve výši 32 585 tis. Kč.
Portfolia Fondu je financováno z 52 %vlastními zdroji, a to zejména kapitálovými fondy (z 67 %). Ze 46 % · majetek
Fondu kryt dlouhodobými cizími zdroji (zejména se jedná o dlouhodobé bankovní úvěry), z 2
krátkodobými (zejména závazky z obchodních vztah(J a ostatními pasivy).
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Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 2 154 527 tis. Kč, z nichž aktiva přiřadltelná držitelům
vyplatitelných investičních akcií činí 2 152 527 tis. kč. Ta jsou tvořena především reálnou hodnotu přímo vlastněných
nemovltostí v celkové výši 1 944 258 tis. Kč, finančními aktivy ve výši 104 523 tis. Kč, poskytnutými zálohami a
ostatními aktivy v hodnotě 44 740 tis. Kč a pěněžními prostředky ve výši 43 454 tis. Kč.

Struktura aktiv v tis.

Kč

2 500000
Poskytnuté zálohy a ostatní
aktiva
2000000

Investice do nemovitostí v
RH s přeceněním do VH
• Finanční aktiva vRH s
přeceněním do VH

1500000

• Majetkové účasti v RH s
přeceněním do VH

1000000

Pohledávka z titulu daně z
příjmu

500000

Obchodní pohledávky

o

• Peněžní prostředky
31/12/2019

30/06/2018

PASIVA
Celková pasiva Fondu ve výši 2 154 527 tis. Kč jsou tvořena zejména vlastním kapitálem Fondu ve výši 2 000 tis. Kč,
čistými aktivy připadajfdmi držitelům vyplatitelných investičních akcií ve výši 1112 370 tis. Kč a cizími zdroji ve výši

1 040 157 tis. Kč, tvořenými především dlouhodobými bankovnými úvěry a obchodními závazky.

Oprávněn! KAČR ě. 007
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Struktura pasiv v tis. Kč
2 500000
ť:istá aktiva pfiřadltelná
držitehlm investičních akci(

2000000

Odložený daňový závazek

1500000

Nebankovní pOjěky

1000 000

Bankovní úvěry
Splatná

daň

z pffjmů

500000
• Obchodnr a jiné závazky

o
31/12/2019

30/06/2018

CASHFLOW
Peněžní prostředky

ke Dni oceněnf byly o 18 490 tis. Kč vyšší oproti minulému účetnímu období. Nárůst peněžních
byl zpOsoben zejména kladný peněžním tokem ze splátky jistiny úvěru poskytnutého společnosti TESSERA a
uhrazení úroků z derivátO. Peněžní tok generovaný z provozní činnosti je 186 018 tis. Kč, oproti minulému období se
jedná o nárůst o 220 175 tis. Kč.
prostředkO

2.3. STAV MAJETKU NEINVESTIČNÍ ČÁSTI FONDU
AKTIVA

Fond vykázal v rozvaze ke Dni
ve výši 2 000 tis. Kč.

ocenění aktiva

v celkové výši 2 000 tis.

Kč.

Ta jsou tvoFena vklady na bankovních

účtech

PASIVA
Celková pasiva Fondu ke Dni
výši 2 000 tis. Kč.
3.

ocenění

ve výši 2 000 tis.

Kč

jsou

tvořena

pouze

plně

splaceným základním kapitálem ve

PODSTATN~ INVESTICE

Dne 28. 8. 2019 pro krátkodobé zhodnocení volných prostředků Fondu tento koupil koupil Směnku vlastní od
J&T Prlvate Equity B.V., sídlem Schiphol Boulevard 307, Toren C-4, 1118 BJ Schlphol, the Netherlands.
Investiční angažovanost byla 60 000 000, - Kč s úrokem 4,1% p.a. s termínem statnosti 6 měsfcO a směnečnou sumou
61 240 109,59 Kč. V následném účetním období byla směnka v termínu splatnosti vystavovatelem
!~~;;:(

společnosti

Ve sledovaném účetním období nerealizoval fond žádné dalšf významnější investice.
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REGULAČNfPROSTŘEDf

Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů, jehož podnikání je regulováno zejména zákonem č. 240/2013
Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisCI (dále také "ZISIF") a dalšími
právními předpisy. V roce 2019 nedošlo k žádným novelizadm ZISIF, ke změnám však dojde s účinnost( k 1. 1. 2021 na
základě čl. XII zákona č.

33/2020 Sb., kterým se

mění zákon č.

90/2012 Sb., o obchodních

společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích, dále také "ZOK"), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, ve
znění pozdějších předpisů. Změny se budou týkat řídícfch a kontrolních orgánů u monistických společnosti a dále bude
vyloučena mnohost pověřených zmocněnců.

Fond podléhá regulaci CNB jako integrovaného orgánu dohledu nad finančním trhem v Ceské republice. CNB vykonává
dohled a zajišťuje zejména licenční, schvalovac! a povolovací člnnosti, ukládání sankcí, stanovování opatření k nápravě
zjištěných nedostatků. V oblasti regulace se ČNB podílí na přípravě řady významných právnfch předpisů týkajídch se

tuzemského finančního trhu. Výkon dohledu nad investičními společnostmi a fondy se zaměřuje zejména na fondy
s potenciálně významným systémovým dopadem. Kontrolní činnost ČNB je soustředěna do oblastí dodržování pravidel
odborné péče při správě fondO a nastavení řídidch a kontrolních systémů.
Fond dále uvádí, že neeviduje vládní, hospodářskou, fiskální, měnovou či obecnou politiku nebo faktory, které
významně ovlivnily nebo by mohly přímo či nepřímo ovlivnit samotný provoz Fondu.

S.

VÝHLED NA NAsLEDUJfcf OBDOB(

Na konel sledovaného účetního období se poprvé objevily první informace o šf~ení virové nákazy COVID-19 a území

Čínské lidové republiky ve městě Wu-Chan v provincii Chu-pej v Centrální Číně. Dne 30. ledna 2020 vyhlásila Světová
zdravotnická organizace epidemii COVID-19 za globální stav zdravotní nouze a 11. března 2020 prohlásila šíření COVID19Za pandemii. Dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen na území české republiky nouzový stav, jež trvá i v době sestavování této
účetní závěrky. Řádově ve dnech se opatření Vlády ČR a jednotlivých ministerstev proti šírení virové nákazy COVID-19

rozšifovala a současně s tímto se realizovala ekonomická opatření ve formě daňových úlev, finanční intervence státu k
udržení zaměstnanosti a dalších ekonomických pobídek pro fyzické osoby a společnosti na překlenutí utlumení
činnosti prakticky všech odvětví ekonomiky vyjma specializovaného segmentu zdravotnictví.

Na přelomu brezna a

dubna Vláda české republiky schválila návrhy zákonu, jež se mají pfechodně vztahovat na období nouzového stavu,
kdy v řadě případu časově překračují toto období. Z hlediska činnosti Fondu, jež hlavni činností je pronájem
nebytových prostor budou dopady významné z hlediska propadu cash flow v době omezení činnosti ekonomiky. Pokud
jde o segment retailu tam je dopad nejvýznamější, vzhledem k nucenému přerušení činnosti nájemců. U kancelářských
prostor je dopad menší ale i zde se očekává propad příjmů v řádech desítek procent po dobu trvání nouzového stavu.
S ohledem na výše uvedené bude hlavním cflem Fondu v následujícím účetním období minimalizovat dopady
výpadku příjmů z nájmu nebytových prostor a přes individuální přistup k jednotlivým nájemcům

v maximální

míře

obnovit po ukončení nouzového stavu příjmy Fondu. Současně s tímto bude nutno řešit s jednotlivými nájemci jejich
závazky vzniklé odkladem jejich plnění vll či Fondu za dobu nouzového stavu.
Ze stávajícího pohledu dochází k omezení vyhledávání Investičních přf!ežitostí do nových nemovltostních
projektů, což vychází z předpokládaného omezení příjmů a případné investice budou vycházet z investičně zajímavých

nabídek, pokud se na trhu objeví, což nelze v současné době predikovat.

Fond má několik připravovaných investic

··v rámci stávajícího portfolia, kdy v jejich realizaci v následném období bude pokračovat.
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V Praze dne 27. 4. 2020

_,..;~.

Czech ln estment Fun SICAV, a.s.
AMI,STA investičnf společnost, a.s.
1 -statutární ředitel

I

tng. Petr Janoušek,
'- pověřený zmocněnec

v Praze dne 27. 4. 2020

cze~h-ln:e~tmen:Fund SICAV; a.sj ,~
AMISTA investlc!nl společnost, a.§.
statutární ředitel
Ing. Michal Vlach,
pověřený zmocněnec
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Profil Fondu a skupiny
1.

ZÁKLADNr ÚDAJE O FONDU

Název:
Obchod nf firma:
ldPntifikační

Czech lnvestment Fund, SICAV, a.s.

údaje:

IČO:

027 89 027

DIČ:

CZ02789027

LEl:

315700K42APKSHJPA112

Sídlo:
Ulice:

Počernická

Obec:

Praha 10

PSČ:

10800

272/96

Vznik·
Fond byl založen v souladu se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 22.1.2014 a vznikl zápisem
do obchodního rejstřrku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 196621 dne 18.3.2014 Fond byl zapsán do
seznamu vedeného ČNB dne 10.3.2014.
Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své činnosti řídí českými
právními předpisy, zejm. ZISIF a ZOK. Sídlem Fondu je česká republika a kontaktní údaje do hlavního místa výkonu jeho
činnosti jsou: AMISTA IS, Pobřežní 620/3, Praha 8- Karlín, PSČ 186 00, tel: 226 233110. Webové stránky Fondu jsou
https://www.amista.cz/povinne-informace/czinfu
Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Tímto orgánem je právnická
osoba, společnost AMISTA IS, která je oprávněna obhospodařovat a administrovat Fond od 1. 1. 2018.
Ldj.JI:>UVOIIY LdKii:IUfll Ki:IPILOI·

Zapisovaný základní kapitál:

2. 000.000, - Kč; splaceno 100 %

AkriE'.
Akc:ie k Neinvestičnf části majetku Fondu:
2 000 000 ks kusových akcií na jméno v listinné podobě
(zakladatelské akcie)
'-,
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Akcie k lnvestičnf části majetku Fondu:
174 775 208 ks kusových investičních akcii na jméno v zaknihované podobě

t!Jstý obchodn( majetek Nelnvestl&í části Fondu:

2 000 tis. Kč

t:lstý obchodnf majetek lnvestii!nf i!ástl Fondu:

1112 370 tis. Kč

Orgány Fondu
Informace o orgánech Fondu, jejich složení a postupy jejich rozhodování jsou uvedeny výše v části Informace pro
bod č. 1. Orgány Fondu a skupiny.

akcionáře,

Zaměstnanc:

Fond nemá zaměstnance.
Hlav'lí akcionáři
Martr'l Benda
dat. nar.:

8.9.1971

bytem:

Březl 159, Březí, Pst 602 00

V'1§e podrlu na Nelnvestllnf i!ástl Fondu:

50%

lllast na kapitálu Nelnvestimr ftistl Fondu/hlasovacích právech Fondu:

50 %/ano, 1 mil. hlasť'l

typ účasti

přlmá

Martin David
dat. nar.:

21.5.1968

bytem:

Sosnová 279/7, Brno, PSČ 602 00

vý§e podflu na Neinvestiční části Fondu:

50%

účast

50 %/ano, 1 mil. hlasů

typ

na kapitálu Neinvestiční části Fondu/hlasovacích právech Fondu:

přlmá

účasti

Hlavní akcionáři nemají odlišná hlasovacf práva.
Ačkoli formálně

tedy struktura akcionářO Fondu vykazovala v části sledovaného období od 1.7. 2018 do 28. 11. 2018
znaky nasvědčujíd existenci ovládající osoby, když zde byli 1} většinový akcionáf - fyzická osoba s podflem 50%, 2}
akcionář fyzická osoba s podrlem 40% a 3) akcionář právnická osoba s podllem 10%, tak ve Fondu zůstalo ve
skutečnosti zachováno i v této části sledovaného období rovnovážné rozdělení hlasovadch práv mezi dvě nespojené a
nezávislé entity, odpovídající poměru: 1) akcionář fyzická osoba s podflem 50 %, 2) akcionáři -dvě osoby jednající ve
shodě ve smyslu § 78 odst. 1, 2 písm. d) ZOK s podílem celkem 50 %, skládajkí se z akcionáře fyzic
dilem
40 % + akcionář právnická osoba s podnem 10 %. Z tohoto důvodu ani v části sledovaného obd í
. . hťw<lJo .
11. 2018, neměl Fond ve své vlastnické struktuře žádnou osobu s rozhodujícím vlivem ve
y.i/u § 74 odst. ~
která by byla schopna přímo či nepřímo ovlivňovat či ovládat Fond.

i
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ÚDAJE O ZMENÁCH SKUTEČNOST( ZAPISOVAN~CH DO OBCHODN(HO REJSTIUKU, KE KTERÝM DOŠLO BĚHEM
úl:ETNfHO OBDOB(
V Účetním období došlo k následujícím změnám ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku:
Dne 24. 1. 2019 byla změněna adresa člena správní rady Martina Bendy
Dne 1. s. 2019 na společnost Czech lnvestment Fund SICAV, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Říčany
Property s.r.o., !CO 27438767, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, která byla uvedena v projektu rozdělení
odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 12.12.2018 a schváleném dne 25.4.2019.

3.

ÚDAJE O INVESTIČN( SPOLEČNOST1, KTERÁ V ÚČETN(M OBDOB( OBHOSPODAŘOVALA FOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.
AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9 ze dne
19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.
AMISTA IS se na základě ust. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání) a zahranlčnCch investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (svýjimkou
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikánO, a dále je oprávněna
k provádění administrace investičních fon dO nebo zahraničních investičních fondů dle ust. § ll odst. 1 písm. b) ZISIF ve
spojení s ust. § 38 odst. 1 ZISIF, a to administrace fondů kvalifikovaných Investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondCI
rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikánO a zahraničních investičních fondů srovnatelných
s fondem kvalifikovaných investoru (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů
sociálního podnikánO.
AMISTA 15 vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování majetku
a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání a odkupování
akcií a výkon dalšfch činnosti souvlsejfd s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská činnost týkajfcl se
struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních podílů apod.).
Portfolia manažer
Informace o osobě portfolia manažera Fondu jsou uvedeny výše v části Informace pro akcionáře, bod č. 2. Ostatní
vedoucí osoby a portfolia manažer, odst. 2.2 Portfolia manažer.

4.

ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

Obchodní flrma:

teskoslovenská ob chod ní banka, a.s.

Sídlo:

Radlická 333/150, Praa 5, PS~ 150 57

IČO:

00001350

30

(od 21. 12. 2017)
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ÚDAJE O HLAVN(M PODPilRCI

V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpurce žádné osoby oprávněné poskytovat investiční
služby. Fond neměl hlavního podpůrce.
6.

ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEM POV~ŘENY ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNfM MAJETKU
FONDU, POKUD JE U TĚCHTO OSOB ULOŽENO NEBO TĚMITO OSOBAMI JINAK OPATROVÁNO VrtE NEŽ 1 %
HODNOTY MAJETKU FONDU

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Fondu.

7.

ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVN(KŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENjCH OBHOSPODAAOVATELEM FONDU
JEHO PRACOVN(KŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM

AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných
přijmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě. Participace Fondu na těchto úplatách je zahrnuta
v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Fondu.
Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení kapitálu.
8.

ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNfKCJ A VEDOUCfCH OSOB VYPLÁCENjCH OBHOSPODAAOVATELEM FONDU
JEHO PRACOVNfKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM S PODSTATNÝM VLIVEM NA RIZIKOVÝ PROFIL FONDU

Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatelem v Účetním období vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHWE 1% HODNOTY MAJETKU FONDU

Majetek Investiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen nemovltostml v reálné hodnotě ve výši 1994 258 tis. Kč
1 901178 tis. Kč), finančními aktivy ve výši 104 523 tis. Kč, poskytnutými zálohami a ostatními aktivy
ve výši 44 740 tis. Kč a peněžními prostředky ve výši 43 454 tis. Kč.
(pořizovací cena:

Nemovitost

Pořizovad cena

(tis.

Kč)

Reálná hodnota k 31. 12. 2019 (tis.

Kč)

Brno -Kohoutovice, Libušina

14999

20300

Brno - Řečkovice, Kolařlkova

43061

54000

306 802

308000

65 222

63600

904529

906000

Prostějov

- Držovice, Arkáda

Ostrava· Dubina, obchod nf centrum
Praha - Holešovice, multifunkce Rosmarin
Praha - Krč, Štúrova

49295

Praha- Lhotka, Novodvorská

101412

Praha - Malešice, komerčnl areál

367126

Tišnov -ose

48 732
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Pořlzovacf cena/Jistina

Reálllli hodnota

F'~nantní aktivum

Splatnost
k 31. 12. 2019 (tis. Kl!)

(tis. !a)
SměnkaPOjčka

J&T Private Equlty B.V.

60000

60842

28.2.2020

71155

39836

31.12.2024

Pohledávky z derivátO (IRS)

1474

29.8.2025

Pohledávky z derlvátll (IRS)

2098

31.8.2022

Pohledávky z derivátll (IRS)

272

31. 8. 2022

- TESSERA, k.$.

Majetek Neinvestičnl části Fondu ke Dni oceněn( je tvofen peněžními prostfedky na běžném účtu ve vý~l 2 000 tis. Kč.
10.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VWOJE

Fond nevyvíjel v Účetním období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
11.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANV ŽIVOTN(HO PROSTŘED( A PRACOVNEPRÁVN(CH VZTAZ(CH

Fond vzhledem ke svému předmětu podnikáni neřešf problémy ochrany životního prostředí a v Účetním období
nevyvijel žádné aktivity v této oblasti. V Účetním období nebyl ve Fondu zaměstnán žádný zaměstnanec.
12.

INFORMACE O POBOČCE NEBO JIN~ ČÁSTI OBCHODN(HO ZÁVODU V ZAHRANIČf

Fond nemá žádnou
13.

pobočku či

jinou část obchodního závodu v zahraničí.

FONDOVÝ KAPITÁL FONDU A VÝVOJ HODNOlY AKOE

31.12.2019

30.6.2018

31.12.2017

2000000

2 000000

2 000 000

2000 000

2 000000

2 000000

Počet vydaných zakladatelských akcií v Účetním období (ks):

o

o

o

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu na 1 akcii (Kč):

1

1

1

1112 369999

655 958418

210 385 470

174 775 208

120 897 290

43 335 718

K datu:

Fondový kapitál
Počet

Nelnvestiční části

Fondu (Kč):

emitovaných zakladatelských akcii

v oběhu ke konci Účetního období (ks):

Fondový kapitál Investiční části Fondu (Kč):
Počet

emitovaných investičnlch akcií

v oběhu ke konci Účetního období:
Počet vydaných investičních akcií v Účetním období {ks):

58153 326

Počet odkoupených investičních akcií v Účetním období:

4 275 408

Fondový kapitál Investiční části Fondu na 1 akcii (Kč):

6,3645
32

o

Fondový kapitál na investičnr akcii v Kč
7
6

s
4

3
2

1

o •
31.12.2016

14.

31.12.2016

30.06.2018

31.12.2019

INFORMACE O PODSTATNÝCH ZM~NÁCH STATUTU FONDU

V průběhu Účetního období do~lo k následujfcfm podstatným změnám statutu Fondu:
Ke dni 9. 9. 2019 byl statut změněn tak, že došlo k povinné roční aktualizaci.
Ke dni 23. 12. 2019 byl statut změněn tak, že došlo k celkové revizi statutu a ke změnám úplat.

15.

INFORMACE O NABYT[ VLASTNÍCH AKCir NEBO VLASTNfCH PODÍLŮ

Fond v Účetním období nevlastnil žádné vlastní akcie ani podíly.

16.

ČLENOVÉ SPRÁVNÍCH iHofcfCH A DOZORČfCH ORGÁNŮ A VRCHOLOV~ VEDENf

Statutární orgán
Statutární orgán Fondu, AMISTA IS, jako investiční společnost, která je oprávněna k obhospodařování fondú
kvalifikovaných investorů a k provádění jejich administrace, obhospodařuje investiční fondy, resp. provádí administraci
investičních fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách CNB a Internetových stránkách

AMISTA 15 www.amista.cz. AMISTA IS přijala systém vnitřních předpisů, kterým mj. zavedla, udržuje a uplatňuje
postupy pro řízení střetů zájmů mezi
•

AMISTA IS, včetně jejích pracovníků, a jí obhospodařovanými a administrovanými investičními fondy nebo
investory těchto investičních fondů,

•

Investičními

fondy, u nichž AMISTA IS provádí obhospodařování nebo administraci nebo obojí, popř. jejich

investory, nazájem,
•

Osobou, která ovládá AMISTA IS, je ovládána AMISTA IS nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako AMISTA IS
a vedoucími osobami AMISTA 15, resp. investory lnvestičnfch fondů, a to vždy s ohledem na všechny
předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského seskupení, ve

kterém se AMISTA IS nachází, a předmětu podnikání jeho členů,

včetně zjišťování, zamezování a oznamování těchto střetů zájmů. AMISTA IS neprovádí žádno ~~iJnť~

V Účetnrm období nenastaly žádné střety zájmů statutárního orgánu Fondu ve vztahu k Fondu

~
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Funkční obdob I statutárního orgánu je 20 let. Statutární orgán má s Fondem na neurčito uzavřenou smlouvu o výkonu

funkce ze dne 21. 2. 2017, smlouvu o administraci

ze dne 1. 1. 2018 a smlouvu o právech a povinnostech při vedení

účetnictvf

ze dne 21. 12. 2017 ve kterých nejsou uvedeny žádné výhody při jejich ukončení. Statutární orgán nemá

uzavřenou

žádnou smlouvu s dcei'inými společnostmi Fondu.

AMISTA IS je licencovanou investiční společností specializujíc[ se na vytváření, obhospodařování a administraci fondO
kvalifikovaných Investorů s již třináctiletými zkušenostmi. Ve statutámfm orgánu Fondu je AMISTA IS zastoupena
prostřednictvím svých pověřených zmocněncO, kteřf disponují předchozfm souhlasem tNB k ~konu své funkce.
Pověfený zmocněnec:

Ing. Ondřei Horák

(od Ol. Ol. 2018)

narozen:1.8.1979
pracovní adresa: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. V oblasti investic a správy fondů kvalifikovaných investorů púsobf od roku
2007, v oblasti managementu a obchodu pracuje od roku 2001. V pozici výkonného ředitele má na starosti komplexní
řízení společnosti. v minulosti řídil obchodní aktivity a měl na starostí přípravu produktů a péčí o klienty.
Pověřený zmocněnec:

Ing. Petr Janoušek

(od 27. 03. 2018)

narozen:22.2.1973
pracovní adresa: Třída Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA IS se věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.
Předtím púsobil na vedoucfch pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systému.
Pověřený zmocněnec:

Ing. Michal Vlach

(od 27. 03. 2018)

narozen:11.4.1966
pracovní adresa: Podolská 1488/8, Praha 4, 17 00
Vystudoval Vysoké učenf technické v Brně, postupně pracoval ve středním a vyšším managementu komerčních
společností. V roce 2008 byl zakladatelem Investiční společnosti, kde byl statutárním orgánem do roku 2018.
V současnosti působí na pozicí pověřeného zmocněnce statutárnfho ředitele AMISTA 15 v investičních fondech
kvalifikovaných lnvestorO.
Společnosti, v nichž byla AMISTA IS členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli

v předešlých Sletech:

•

BHS Fund 1., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (předseda správní rady od 28. 1. 2015 do
současnosti}

•

BHS Fund 11. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (předseda správní rady od

•

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (předseda správní rady od

2. 3. 2015 do současnosti}
1. 10. 2014 do 27. 6. 2019)

r. t>-,&CE Au,-.~.
~o
"''
AMISTA IS je zároveň ve smyslu§ 9 ZISIF individuálním statutárním orgánem investičních f ~. které obhosp~a
Jejich aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB a Internete •ch st • 1<ách AMISTA
'·

www.arnista.cz.
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AMISTA 15 nebyla nikdy odsouzena za podvodný trestný čin, nebyla v předešlých 5 letech spojena s žádnými
konkurzními řízen!mi, správami ani likvidacemi ani společnostmi, na které byla uvalena nucená správa, nebylo proti ní
vzneseno žádné úřednf veřejné obviněni ani udělena sankce ze strany statutárnfch nebo regulatornfch orgánů, ani
nebyla nikdy zbavena způsobilosti k výkonu funkce správnfch, řídídch nebo dozorčích orgánů či manažerské funkce
kteréhokoli fondu.
Kontrolnf orgán

MartiP David

PPedseda správní rady:

(od 18. 3. 2014)

narozen: 21. května 1968
Příslušné manažerské a odborné znalosti a schopnosti vychází z angažovanosti v jiných firmách.

anp!nui

k30.6.2018

únik angafmá

člen představenstva

ano

dosud

273 81 714

člen dozorčí rady

ano

dosud

8T14, a.s.

023 74 391

předseda představenstva

ano

dosud

C25, a.s.

023 75 028

člen

pfedstavenstva

ne

03.10.2016

049 16 760

člen

správní rady+ akcionář

ano

dosud

DAVON CONSULTING, a.s.

282 63 740

člen

pfedstavenstva +akcionář

ano

dosud

European
a.s.

257 02 351

předseda představenstva

ano

dosud

N166, a. s.

04114 761

předseda

pfedstavenstva

ano

dosud

Rezidence Limuzská, a.s.

056 77165

předseda představenstva

ano

dosud

SOLOOOOR a.s.

252 09 779

předseda představenstva

ano

dosud

SOLOOOOR CENTRUM s.r.o.

01665 235

jednatel

ano

dosud

25209 795

predseda představenstva

ano

dosud

06619185

jednatel a společnik

ano

dosud

060 02 897

společnl'k

ano

277 57 668

člen

spoleb!ost

IC::O

867, a.s.

023 74 862

Business Centrum KCM, a.s.

Cere

Property,

proměnným

inv.fond

s

ZK, a.s.

Property

Group,

SOLO MATCHES & FLAMES,
a.s.
Sole Property Group s.r.o.
StartupVard Batch 8 and 9

s.r.o.

TESSERA k.s.

pfedstavenstva

35
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Člen sprcivnf rady:

(od ll. 4. 2015)
narozen:8.9. 1971

Pfíslušné manažerské a odbomé znalosti a schopnosti vychází z angažovanosti v jiných firmách.

anp!má

spoleblost

k30.6.2018

únik
an1almá

Ben Praha s.r.o.

06614167

společnlk

ano

dosud

Butovice Offices, s.r.o.

017 39 697

jednatel

ano

01.01.2018

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

04916 760

člen

ano

dosud

trs lnvestlčnl, a.s. v likvidaci

292 33 585

předseda představenstva

Pragolov s.r.o.

00550086

správni rady+ akcionář

ne

12.11.2016

jednatel+ společník

ano

dosud

28495 349

akcionář

ano

10.01.2018

Safety Real, lnv.fond s proměnným ZK, a.s.

24799751

předseda

ano

dosud

TESSERA k.s.

277 57 668

předseda představenstva

Safety lnvest funds,

Investiční spol.,

a.s.

správnl rady+ akcionář

Člen správnr rady:

ne

01.01.2017

(od 8. 7. 2014)

narozen:8.6.1966
Přfslušné

manažerské a odborné znalosti a schopnosti vycházf z angažovanosti v jiných firmách.

Vystudoval ~eské vysoké učení technické v Praze a Institut ocefiovánf majetku Vysoké škole ekonomické v Praze.
Pracoval v manažerských pozldch ekonomického úseku výrobního podniku, později jako makléř v realitní kanceláfl. Od
roku 2008 byl portfolia manažerem nemovitostních fondll a od roku 2010 pracuje v oblasti správy nemovitostí a jejich
oceňováni.

k30.6.2018

zánik
angažmá

člen představenstva

ne

29.04.2015

02461161

předseda dozorčf rady

ne

10.03.2015

28217 934

člen představenstva

spoleěnost

IČO

Advertising ONE, a.s.

014 07 031

DSK44a.s.
GALLORANTE a.s.

an1ažmá

LOGRIS, lnv.fond s proměnným ZK, a.s.

018 34 002

člen

TESSERA k.s.

277 57 668

zastupování ve fci statut. orgánu
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TORMONTEX COMPANION s.r.o.

292 21722

jednatel, di'fve i společnlk

ano

dosud

TREASLEWORD

256 85 252

člen představenstva

ano

doposud

SAFETY REAl, fond SICAV, a.s

247 99 751

člen

ano

doposud

správnl rady

tlenové správní rady Fondu neprovádí mimo činnost v tomto orgánu další činnosti, které jsou pro Fond významné.

v účetním období nenastaly žádné střety zájmů kontrolnlho orgánu Fondu ve vztahu k Fondu.
Funkční období člena kontrolního orgánu je 5 let. Protože je výkon funkce člena kontrolnlho orgánu bezúplatný,

nemají členové kontrolního orgánu s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ani žádnou pracovní ani jinou
smlouvu.
Člen správní nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých S letech spojen s žádnými konkurzními

rfzenlmi, správami ani likvidacemi ani proti němu nebylo vzneseno žádné úřední veřejné obvinění ani udělena sankce
ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.
Členové správních řídídch a dozorčích orgánů a vrcholové vedení mezi sebou nemají žádné příbuzenské vztahy.

17.

WzNAMNÉ SMLOUVY DOPLNrr

Smlouvy, ve kterých byl Fond smluvnf stranou v Úěetnfm obdob(
(kromě

smluv uzavřených v rámd běžného podnikánO

Smlouva o převodu 100 % obchodního podílu společnosti Říčany Property, s.r.o.., zapsané v obchodnlm rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 112256, se sídlem Praha 7, Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ
170 oo, IČ: 274 38 767 na společnost LINKER Company s.r.o., IČ: 022 27 568, se sídlem: Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81108. Cena va výši 10.000, Kč byla stanovena na základě znaleckého posudku.

Dne 28. 8. 2019 pro krátkodobé zhodnocení volných prostředků Fondu tento koupil koupil Směnku vlastní od
společnosti J&T Private Equity B.V., sídlem Schlphol Boulevard 307, Toren C-4, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands.

Investiční angažovanost byla 60 000 000, - Kč s úrokem 4,1% p.a. s termínem slatnosti 6 měsíců a směnečnou sumou

61240 109,59 Kč. V následném účetním období byla směnka v termínu splatnosti vystavovatelem proplacena.
Smlouva o převodu 100% obchodního podílu společnosti Arkáda Prostějov, spol. s r.o.

~~~ 278 73 129, se sídlem

Počernická 272/96, PSČ 108 00. Uvedená společnost po přeměně odštěpením sloučením s Fondem v předchozím
účetním období, kdy Fond coby nástupnlcká společnost nabyla complex retailových nemovitostí v Držovicích u
Prostějova nevyvijela již žádnou podnikatelskou aktivitu. Prodejní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku

na předmětná Obchodní podíl.

Žádné takovéto smlouvy nebyly uzavřeny

37

'-_'·

REGULOVANÉ TRHY

r

Cenné papíry vydané Fondem jsou pfijaty k obchodování pouze na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů
Praha, a.s., a to od 14. ledna 2016

19.

RATING

Fond nepožádal o pndělení ratingu, žádný rating Fondu nebyl pfidělen.

20.

ALTERNATIVNÍ VÝKONNOSTNr UKAZETELE

Fond nepoužfvá k popisu činnosti a ~ch výsledků žádné alternativní ukazatele výkonnosti.

VYMEZENÍ KONSOLIDAČN(HO CELKU FONDU

21.

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH
Mateřská společnost, Fond, může investovat do akcií, podflů či jiných forem účasti v obchodních společnostech, které

nejsou nemovitostnfmi společnostmi, až 45% hodnoty investičního majetku Fondu.
Cílem investování Fondu jako mateřské společnosti je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu
dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic zejména do nemovitostí a dále pak do akcií,
podílů, resp. jiných forem účastí na nemovltostních a obchodních společnostech, movitých věd a jejich souborO a
doplňkových

aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Důvodem držby majetkových účastí

Fondu je zhodnocení peněžních prostředků investorů.
Mateřská společnost,

Fond, je Investiční jednotkou, dle IFRS 10:

•

která získává finanční prostředky od investorů za účelem poskytování služeb správy investic těmto

•

jejímž obchodním cflem je Investovat prostředky výhradně za účelem získávání výnosů z kapitálového

investorům,

zhodnocení, výnosů z investic nebo obojího, a
která oceňuje a vyhodnocuje výkonnost všech svých investic na základě reálné hodnoty.

•

Své majetkové účasti proto nekonsoliduje, ale vykazuje v reálných hodnotách.

22.

INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Na konci sledovaného účetního období se poprvé objevily první informace o šíření virové nákazy COVID-19 a území
Čínské lidové republiky ve městě Wu-Chan v provincii Chu-pej v Centrální Číně. Dne 30. ledna 2020 vyhlásila Světová

zdravotnická organizace epidemii COVID-19 za globální stav zdravotní nouze a ll. března 2020 prohlásila ~ířenf COVID19 za pandemii. Dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen na území české republiky nouzový stav jež trvá i v době sestavování této
účetní závěrky. Řádově ve dnech se opatření Vlády ČR a jednotlivých ministerstev proti ~rřenf virové nákazy COVID-19
rozšiřovala a současně s tímto se realizovala ekonomická opatření ve formě daňových úlev, finanční Intervence státu k

udrženi zaměstnanosti a dalších ekonomických pobídek pro fyzické osoby a společnosti na
činnosti

~o

•«Mv~ ~ení

prakticky všech odvětví ekonomiky vyjma specializovaného segmentu zdravotnictví. ~ přelomu břeZJlP

zákonů,

jež se mají

přechodně

kdy v řadě přfpad6 časově překračují toto obdobf.

z hlediska

činnosti Fondu, jež hla ní čin

dubna Vláda

české

republiky schválila návrhy

vztahovat na

dobí no

ového

st~~.

UQ~~:gvsJfijem

nebytových prostor budou dopady významné z hlediska propadu cash flow v době omezení Čl nesti e
omíltt.Cfokud
Opróvněnl I<AčR 1!. 007
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jde o segment retailu tam je dopad nejvýznamější, vzhledem k nucenému přerušen( činnosti nájemců. U kancelářských
prostor je dopad menší ale i zde se očekává propad příjmO v řádech desítek procent po dobu trvání nouzového stavu.
Dne 25.1.2020 byl do obchodního rejstřlku zapsán prodej Říčany Property Společnfk: UNKER Company s.r.o., IČ: 022
27 568, Ceji494/2S, Zábrdovice, 602 00 Brno

23.

KOMENTAA KPŘ(LOHAM

Součástí této výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodařeni Fondu. V souladu s obecně

závaznými právnlmi předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku, včetně její přflohy, zprávu nezávislého
auditora a zprávu o vztazích.
Hodnoty uváděné v přflohách jsou uvedeny v tisících Kč. Účetnl výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o
změnách vlastního kapitálu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictvf.

Každá z položek obsahuje Informace o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní obdobL Pokud nejsou
některé tabulky nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové.
Přiložená účetní závěrka nebyla dosud schválena k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů,

neboť k datu vyhotovení výročnf zprávy ještě nenastal termín ve kterém je dle zákona nutno účetní závěrku nejpozději

tímto orgánem schválit.
Další informace jsou uvedeny v příloze ťičetní závěrky.
Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetnf závěrky, nenastaly žádné další významné skutečnosti.
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Zpráva o vztazích

(Výroční zpráva za účetní období od 1. 7. 2018 do

31. 12. 2019)
1.

ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích vypracoval statutární orgán investičního fondu Czech lnvestmet Fund SICAV, a.s. (dále jen
"Fond") na základě povinnosti dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), za účetní
období od 1.7. 2018 do 31. 12. 2019 (dále jen nsledované období'1. Zpráva popisuje vztahy s propojenými osobami, tj.
podle ZOK vztahy mezi investičním fondem jako ovládanou osobou a ovládajícf osobou investičního fondu a dále
vztahy mezi investičním fondem a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, která ovládá investiční
fond (dále jen "Propojené osoby").
2.

STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENfMI OSOBAMI

Ovládající osoby
Fond měl v průběhu sledovaného období od 1. 7. 2018 do 31. 12 2019 celkem třl akcionáře držící zakladatelské
akcie, tzn. akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Od 28.11. 2018 se počet akcionářO s hlasovaclmi právy ve Fondu
snížil na dva, přičemž se jedná o dvě fyzické osoby, které nejednají ve shodě, z nichž každá drží 50% zakladatelských
akcií Fondu a disponuje svými hlasovacími právy samostatně. V období od 1. 7. 2018 do 28.11. 2019 byli ve Fondu tří
akcionári držící zakladatelské akcie, kdy 50% měl jeden akcionář fyzická osoba a zbylf dva akcionáři jednající ve shodě
měli 40% fyzická osoba a 10% společnost s ručením omezeným. Z uvedeného v souladu se stávajíd legislativou plyne,
že žádný z uvedených akcionářů nesplňoval ve sledovaném období definici ovládajíc( osoby.
Ačkoli formálně tedy struktura akcionářů Fondu vykazovala v části sledovaného období od 1.7. 2018 do 28. 11.
2018 znaky nasvědčujíd existenci ovládající osoby, když zde byli 1) většinový akcionář- fyzická osoba s podflem 50%,
2) akcionář fyzická osoba s podílem 40% a 3) akcionář právnická osoba s podílem 10%, tak ve Fondu zůstalo ve
skutečnosti zachováno i v této části sledovaného období rovnovážné rozdělení hlasovacích práv mezi dvě nespojené a
nezávislé entity, odpovídajfcí poměru: 1) akcionář fyzická osoba s podílem 50%, 2) akcionáři- dvě osoby jednající ve
shodě ve smyslu § 78 odst. 1, 2 písm. d) ZOK s podflem celkem 50 %, skládající se z akcionáře fyzické osoby s podílem
40% +akcionář právnická osoba s podílem 10 %. z tohoto důvodu ani v části sledovaného období od 1.7. 2018 do 28.
11. 2018, neměl Fond ve své vlastnické struktuře žádnou osobu s rozhodujícím vlivem ve smyslu § 74 odst. 1 ZOK,
která by byla schopna přímo či nepřímo ovlivňovat či ovládat Fond.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že po celé sledované období neexistovala ve vlastnické struktuře
Fondu žádná osoba s rozhodujícím vlivem, která by byla schopna přímo či nepřímo ovlivňovat či ovládat Fond, a Fond
tak neměl ve sledovaném období žádnou ovládající osobu.

•

40

L.'<RESTON

~

"A&CE

Schéma struktury akcionéfll Fondu ve sledovaném období:

Arkáda

Prostějov

s.r.o.

Říčany Property s.r.o.

100% podíl Fondu prodán 26. 9.
2019

100% podfl Fondu prodán 30.12.
2019

\.

Akdonáfl Fondu nejednali ve shodě zakládajrcl rozhodný vliv, jak je v podrobnostech popsáno v tomto čl. 2 ~e.

Ovládaná osoba
Vzhledem k absenci ovládající osoby, jak je popsáno v čl. 2 výše, Fond ve sledovaném období nebyl v pozici ovládané
osoby vůči žádné ovládající osobě ve smyslu § 74 odst. 1 ZOK.
Dal~í osoby

ovládané stejnou ovládající osobou

Vzhledem k absenci ovládající osoby, jak je popsáno v čl. 2 výše, Fond ve sledovaném období nebyl v pozici ovládané
osoby a tu drž neměl žádné vztahy s osobami, jež by bylo možné pokládat za osoby ovládané stejnou ovládajld osobou,
jako by byla ovládající osoba Fondu.
Osoby ovládané Fondem
Žádné takové ztahy mezi Fondem jako ovládající osobou a ovládanými osobami, jakož i
navzájem, k 31.12.2019 neexistují.

'•
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ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V RÁMCI PODNIKATELSKÉHO SESKUPENf

Vzhledem k absenci ovládajfd osoby, jak je popsáno výše, Fond ve sledovaném období nebyl v pozici ovládané osoby
vůči žádné ovládající osobě ve smyslu § 74 odst. 1 ZOK a tudíž nebyl osobou ovládanou čí řízenou v rámci seskupení.
Fond spravuje svOj vlastní majetek bez vlivu svých akcionáfú či jiných osob, a to prostřednictvím nezávislé a odborně
způsobilé investiční společnosti.

4.
ZPCJSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁN(
Jelikož Fond není ovládanou osobou, není ovládáni nebo řízení vykonáváno žádným způsobem, ani prostřednictvím
valné hromady, ani důsledkem akcionářské dohody ani dohody o výkonu hlasovacích práv či jiné dohody. z těchto
dOvodO není možné identifikovat žádné způsoby a prostředky ovládání, tj. ani ovládáni skrze majetkový podn na
ovládané osobě, ani nepřímé uplatnění rozhodujícího vliv na Fond, jelikož takový vliv absentuje.

S.

PMHLED JEDNÁN[ UČINfNÝCH V ÚČETN(M OBDOB( NA POPUD NEBO V ZÁJMU OSTATN(CH PROPOJENÝCH
OSOB

V Účetním období nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu akcionáře Fondu čl jiné osoby, které by se
týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu Fondu zjištěného podle poslední účetní závěrky.

6.

PAEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI PROPOJEN'ÍMI OSOBAMI

V Účetním období nebyly Fondem uzavfeny žádné smlouvy či učiněna právní jednání či poskytnuta plnění, které by
mohly vykazovat znaky smlouvy nebo právního jednání či poskytnutí plnění mezi osobou ovládanou a osobou
ovládající či osobou ovládanou a osobou ovládanou stejnou ovládající osobou.
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládajíc[ osobou:
Smlouvy uzavřené v Účetním období

v Účetním období nebyly Fondem uzavfeny žádné smlouvy čl učiněna právní jednání, které by mohly vykazovat znaky
smlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
Smlouvy uzavřeni v pfedelijch účetních obdobích
V přede~lých účetních obdobích nebyly Fondem uzavřeny žádné smlouvy či učiněna právní jednánf, které by mohly
vykazovat znaky smlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami
Smlouvy uzavřené v účetním období
V účetnfm obdob( nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi Fondem a ostatními osobami, které by bylo možné považovat
za propojené osoby ve vztahu osoby ovládané a osoby ovládané stejnou ovládající osobou.
Smlouvy uzavřené v předešlých

účetních

obdobích

možné považovat za propojené osoby ve vztahu osoby ovládané a osoby ovládané stejnou ovládajíc osobo
42
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7.
POSOUZENÍTOHO, ZDA VZNIKLA OVlÁDANÉ OSOB~ ÚJMA A POSOUZENf JEJÍHO VYROVNÁNf
S ohledem na právní vztahy mezi Propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv, jiných právních jednání či

ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v Účetním období v zájmu nebo na popud
jednotlivých Propojených osob nevznikla žádné z nich žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího
vyrovná nf.

ZHODNOCENfWHOD A NEVÝHOD PLYNOUdCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Fond nezaznamenal žádné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly ze vztahů s osobami propojenými

8.

s Fondem

v pozici ovládající osoby čí osoby ovládané stejnou ovládajfd osobou. Jelikož takové vztahy nelze pro jejích absencí
identifikovat, pro žádnou osobu nelze identifikovat ani výhodu ani nevýhodu a pro Fond neplynou v této souvislosti
žádná rizika.

9.

PROHi.MENf
Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné.

V Praze dne 23. 3. 2020

AMISTA invest ní společnost, a.s., statutární

r

ředitel

V Praze dne 23. 3. 2020

Ciech lnvestment Fund SICAV, a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
statutární ředitel
Ing. Michal Vlach,
pověřený zmocněnec
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Czech lnvestment Fund SICAV, a.s.

Výkaz finanční situace
k 31. prosinci 2019
(v tlslcfch Kl)

Poznémka

31. 12. 2019

30. 6. 2018

2000

10

AKTIVA
Peněžnípnoscredky

6.1
6.1

Poskytnuté pOjčky
Aktiva celkem připadající držlteiOm
zakladatelských akcH
Peněžní prostředky

6.2

Obchodnípoh~ávky

6.3

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmu
Majetkové účasti v reálné hodnotě s přeceněním do
výsledku
Rnančnf aktiva v reálné hodnotě s přeceněním do
výsledku
Investice do nemovltostí
Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva

1990

2000

2000

43454
15 552

26 955
18 746
734

6.4
104 523
1944 258
44 740

117 202
1027 365

Aktiva celkem pflpadajfcí držiteiOm
vyplatitelných investiěnrch akcií

2 152 527

1 569 286

Aktiva celkem

2 154 527

1 571 286

6.1

2 000
2000

2000
2000

6.8

54 753

30 535

6.9

791
919 971

512 329

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitfil
Základní kapitál
Vlastní kapitél celkem
Obchodní a jiné závazky
Závazek z titulu splatné daně z příjmu
Bankovnf úvěry
Nebankovní pOjčky
Odložený daňový závazek

6.5
6.6

373 394

6.7

6.9
6.16

Závazky celkem bez čistých aktiv
přlpadajícfch držiteiOm vyplatitelných
investičnlch· akdf

Čistá aktiva připadající držiteiOm

vyplatitelných investičních akcii

6.10
47

4 890

328 621
64642

41843

,

Czec:h lnvestment Fund SICAV, a.s.

Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku
za prodloužené období končfc:f 31. prosince 2019
( 11 tisfc(ch K~

Poznámky

Prodloužené
Zkrácené
období koněící období končící
31.12.2019
30.6.2018

Tržby z pronájmu a poskytovaných služeb
Zisk (ztráta) plynoucí z majetkových účastí v reálné

6.11

315 006

57 315

hodnotě

6.4
6.6
6.12

-30 763
-781

31856

8 285
-276

4520

Zisk {ztráta) z investic do nemovitostí
Zisk plynoucí z ostatních finančních aktiv I závazkfl
Čistý kurzový zisk (ztráta)
Úrokové výnosy
Náklady související s pronájmem nemovitostí
Správa fondu, ekonomické a právní služby
Daně a poplatky
Ostatní provozní výnosy (náklady)
Zisk před finančními náklady
Finanční náklady
Zisk před zdaněním
Daň ze zisku

6.13

-52 439

20
-11 517

6.14

-26194

-4 371

-1388
4074

-305
-21

215 524
-56 241
159 283
-s 315

77 549
-6 082
71467

153968

69027

153968

69027

6.15
6.16

hodnoty aktiv přlpadajfcich
držiteiGm vyplatitelných investičních akdf
(Zisk po zdaněni za období)

52

-2 440

PřfrOstek čisté

Ostatní úplný výsledek po zdanění za období
Celkový přírGstek hodnoty čistých aktiv
drflteiOim vyplatitelných
investičních akcií
{Celkový úplný výsledek za období)
připadajfcích

Pozn.: S ohledem na realizovanou fúzi k 1. 7. 2018 bylo účetní období Společnosti rozděleno, pfllemž srovnatelné
obdobl je prezentováno za zkrácené období v rozsahu 6ti měsícťJ, zatlmco běžné účetní období je prodlouž
v rozsahu
18ti méslců. Z tohoto důvodu nejsou výsledky prezentované ve výkazu plně srovnatelné.
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Czech lnvestment Fund SICAV, a.s.

Výkaz

peněžních toků

za prodloulené období koněrd 31. prosince 2019
(v lislclch Kč)

Poznémky

Prodloužené
Zkrácené
obdobf končíc( obdobf končfcí
31.12.2019
30.6.2018

Peněžní tokll z (!rovoznfch gnností
PřírGstek čisté hodnoty aktiv přlpadajfcrch na
držitele vyplatitelných investičnfch akcií za
obdob(
(Zisk za rok po zdanění)

153968

69027

6.16

s 315

6.15
6.6
6.4
6.12

55 984
781
30 763
-s 612

2440
-20
5 999
-31856
-4 644

-7 154
-13 964

-699
473

220 080

40no

-7 732
-5 070
12 820
-60 000

-7 331
-34 914

Úpravy výsledku o položky souvisejícís provozní
činností:
Daňový

dopad do výsledku hospodaření
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Ztráta z přecenění investic do nemovitostí
Ztráta (zisk) z přecenění majetkových účastí
Zisk z přecenění ostatních finančních aktiv
Změna stavu pohledávek a závazkO:

Zvýšení obchodních a jiných pohledávek
Zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazkQ
Př(jmy a

výdaje spojené s investičními aktivy:
Výdaje spojené s pořízením Investic do nemovltostí
Výdaje spojené s pořízením finančních investic
Přijem plynoucí z prodeje majetkových účastí
Poskytnuté pQjčky
Přijem z poskytnutých pftjček
Peníze nabyté převodem čistých aktiv dceřiných

6.6
6.4
6.4
6.5
6.5

společností

7.2

Zaplacená daň ze zisku
Čisté peníze z (využité při) provoznf činnosti
Fondu
peněžní

31837

-48 171
8 724

-s 917

9 816
-3 001

186018

-34157

toky z financování

Odkup vyplatitelných lnvestlčnfch akcií
Splátky bankovních úvěrO a nebankovních výpťljček
Placené úroky

6.10
6.9
6.9
49

-24
-87

s~ ~ ~<RE~~954

-56 71

-4 205

J
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Čisté penfze použité pfl (získané z) financováni

-167 528

-22159

18490

·56 316

6.2

26 965

6.2

45454

83 281
26965

2000

10

43454

26955

Čisté zvýšení peněz
Peněžní prostředky

na počátku období
Peněžní prostředky na konci období
z toho peněžní prostředky vztažené k základnímu
kapitálu
z toho peněžní prostředky zahrnuté mezi
aktiva připadající držitelfam vyplatitelných
investičních akcií

Pozn.: S ohledem no realizovanou fúzi k 1. 7. 2018 bylo účetní období Společnosti rozděleno, přičemž srovnatelné
obdob/ je prezentováno za zkrácené období v rozsahu 6ti měsíců, zatímco běžné účetní obdob{ je prodloužené v rozsahu
18ti měslců. z tohoto důvodu nejsou hodnoty prezentované ve výkazu plně srovnatelné.
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czech lnvestment Fund SICAV, a.s.

Výkaz změn

čistých

aktiv

připadajících držitelům

vyplatitelných

investičních

akcií

za prodloužené obdobr končrcí 31. prosince 2019
(v tis/cích Kt)

2019

2018

655 958

210385

Emise vyplatitelných Investičních akcií (viz 6.10)

326 444

376 546

Odkup investičních akdí (viz 6.10)

-24 000

Zflstatek k 1. červenci 2018, resp. 1. lednu 2018

PřírOstek čisté hodnoty aktiv

připadajícfch držlteiOm vyplatitelných investičních akcií

Zflstatek k 31. prosinci 2019, resp. 30. červnu 2018
Počet investičních akcií (ks)

Hodnota čistých aktiv připadající na jednu Investiční akdi
(v Kč)

153 968

69 027

1112 370

655 958

174 775 208

120 897 290

6,3645

5,4257

Pozn.: S ohledem no realizovanou fúzl k 1. 7. 2018 bylo účetní obdob/ Společnosti rozděleno, přičemž srovnatelné
období je prezentováno za zkrácené období v rozsahu 6ti měsíců, zotfmco běžné účetní obdob{ je prodloužené v rozsahu
lSti měslcú. Z tohoto diiVodu nejsou hodnoty prezentované ve výkazu plně srovnatelné.
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Komentáře

k účetním výkazům

1 Obecné informace
Účetnf závěrka je sestavena za společnost- investičnl jednotku- Czech lnvestment Fund SICAV, a.s. (dále jen .,CIF"

nebo "Fond") se sídlem Počernická 272/96, 108 00, Praha 10 - Malešice, Ceská republika. Fond vznikl zápisem do
obchodního rejstfíku ke dni 18. 3. 2014 a od zahájení své činnosti Fond nabízf kolektivnf investováni výhradně pro
kvalifikované investory ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičnfch společnostech a investičních fondech (ZISIF).
Od svého vzniku Fond vyvijf činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů, spočívajíá ve shromažďování
peněžnfch prostředků ve Fondu oproti cenným papfrům kvalifikovaných investorů, za účelem společného investování
shromáfděných prostredků. V tomto kontextu je Fond akciovou společnosti s proměnným základnfm kapitálem, která

vydává akcie dvojfho druhu {zakladatelské a investiční). Investiční akcie Fondu jsou od 14. 1. 2016 obchodovány na
Burze cenných papfrů Praha a z tohoto důvodu je Fond povinen sestavovat svoji účetní závěrku v souladu
s Mezinárodnlml standardy účetního výkaznictvr (IFRS} pfijatými Evropskou unii. S lnvestičnfmi akciemi je spojeno
právo investora na zpětný odkup Fondem, nenf s nimi spojeno hlasovací právo kromě přfpadů upravených výslovně
zákonem. Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.
lnvestlčnfm cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocováni aktiv nad úrovni výnosu dlouhodobých úrokových

sazeb prostřednictvím investic do nemovitostí a podílů na nemovitostních společnostech a doplňkových aktiv
tvořených standardnlmi nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se řídí svým statutem. Fond se zaměřuje na

vytvořeni nemovitostnlho portfolia a jeho optimalizaci za účelem stfednědobého pronájmu s následným prodejem

v souladu s vymezenou strategií držby a prodeje vázanou k jednotlivým investidm.
Fond je od 1. 1. 2018 obhospodařován a administrován společností AMISTA investiční společnost, a.s. se sídlem
Pobřežnl

620/3, 186 00 Praha 8 (do konce roku 2018 byla

obhospodařovatelem

a administrátorem společnost Safety

invest funds, investiční společnost, a.s.). Investiční společnost je statutárním ředitelem Fondu a jejími pověřenými
zmocněnci jsou Ing. Michal Vlach (pověřený zmocněnec A), Ing. Ondřej Horák (pověřený zmocněnec B) a Ing Petr

Janoušek (pověřený zmocněnec C), přičemž každý pověřený zmocněnec B a C musí jednat vždy s A, zatímco A musí
jednat společně vždy s B nebo C. Správní rada Fondu je tříčlenná, přičemž předsedou správnl rady je pan Martin David
a ďeny jsou pan Martin Benda a Ing. Hynek Žirovnický.
Depozitářem Fondu je československá obchodnl banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha S.

Fond je v kontextu úpravy IFRS investiční jednotkou, která prostřednictvím investičnlch akcií získává peněžní
prostředky, které investuje v souladu se svojí strategií zejména do nemovitostnfch Investic za účelem střednědobého

zhodnoceni prostředků, Investice oceňuje a vyhodnocuje na bázi jejich reálných hodnot, a proto podlly v ovládaných
dceřiných společnostech nejsou konsolidovány, tato účetní závěrka není sestavena jako konsolidovaná účetní závěrka

a veškeré podíly jsou prezentovány jako finanční aktiva v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku hospodaření.

2 Prohlášení o shodě s účetním pravidly a východiska sestavení
účetní závěrky

~ ~&CE -1u,.,~

Účetnl závěrka byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkazní

<:}.0

""'

AJi'FRS}, Mezinárd'~1~i

účetními standardy (lAS} a jejich interpretacemi (SIC and IFRIC) (společ~ě pouze I

S) vy~mi Radou ~
r
Mezinárodnl účetní standardy (IASB} a přijatými Evropskou unii (EU). Učetní závěr a 'vy~~~ oklad

pokračujícího podniku, který nebyl do data schváleni účetní závěrky narušen, a je sestavena

ohledem na statut Fond
. Opróvněni KACR č. 007
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jako investiční jednotky zejména na bázi reálného ocenění (týká se investic do nemovltostí a účastí
v nekonsolidovaných společnostech), zatímco historické ocenění je použito pro závazky a krátkodobá finanční aktiva
(pohledávky a peníze), u nichž však historické ocenění lze považovat za vhodnou aproximaci reálného ocenění.
Sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje, aby vedení Fondu uskutečnllo odhady a předpoklady, které
ovlivňují hodnoty vykazované v účetních výkazech a souvisejících komentáffch. Odhady a úsudky učiněné při

sestavováni této účetní závěrky se týkaj( různých účetních oblastí a nejvýznamnější z nich jsou přiblíženy v části 4.2.
Prodloužené účetní období 1019
Vzhledem k realizaci Projektu fúze sloučením s rozhodným dnem k 1. 7. /2018, o němž bylo rozhodnuto vedením
Fondu a společnosti 1\fčany Property, s.r.o., která byla dceflnou společnosti, musel Fond uzavřít účetní a daňové
období ke dni, který předcházel rozhodnému dni přeměny, tj. k 30. 6. 2018. Fond byl nástupnlckou společnost(,
přičemž ke dni, který předcházel fúzi, musel sestavit účetní závěrkou ověřenou auditorem, a proto bylo účetní období

roku 2018 prezentované v této účetní závěrce zkráceno na 6 měsíců. K 1. 7. 2018 byl sestaven zahajovací výkaz
finanční situace Fondu a zaniklé společnosti 1\íčany Property, s.r.o. a bylo započato prodloužené účetní období roku

2019 v délce 18 měsíců. Výsledky prezentované v této účetní závěrce tak nejsou plně srovnatelné, neboť běžné období
je v délce lSti měsícu, zatímco srovnatelné období v délce 6ti měsícu.
Nová a novelizovaná úěetnf pravidla IFRS pflla~ Fondem
K 1. 7. 2018 nenabyly účinnosti žádné novelizace IFRS, které by musely být zohledněny při sestavování této účetní
závěrky. Výsledky a Informace prezentované

v této

účetní závěrce jsou založeny na stejných pravidlech jako

předcházející účetní závěrka za zkrácené účetní období roku 2018.

Nová a novelizovaná účetní pravidla IFRS. která byla vydána. ale nejsou doposud účinná a nebvla Fondem pou!ita
Do data schválením této účetní závěrky byly vydány následujíc! nové a novelizované IFRS, které však nebyly k počátku
běžného účetního období účinné a Fond je nepoužil pfi sestavování této účetní závěrky.

• v lednu

2016 byl vydán nový standard pro leasingy s označením IFRS 16 Leasingy (účinnost pro roční účetní
1. 1. 2019 nebo později), který přináší podstatnou změnu v účetních pravidlech zachycení
leasingových smluv. Podle nového standardu nebude nájemce rozlišovat finančnl a operativní leasing a většina
leasingových smluv (s výjimkou krátkodobých smluv) povede k zachycení aktiv a závazků ve výkazu finanční
situace podobně jako je v současnosti finanční leasing. Pronajfmatel bude nadále klasifikovat leasingovou smlouvu
jako finanční nebo operativní leasing, tj. obdobně jako činí nynf. Fond je primárně v postaveni pronajlmatele, a
proto přijetí IFRS 16 nebude mít zásadní dopad na budoucí výkaznictví Fondu.
závěrky začínající

•

V květnu 2017 byl vydán nový standard s označením IFRS 17 Pojistné smlouvy (účinnost pro roční účetní závěrky
začína]fcf 1. 1. 2021 nebo později; předběžně rozhodnutu o odloženi účinnosti na období od 1. 1. 2022), který
pfináší komplexní úpravu (zachycení, ocenění, prezentaci, zveřejni) pojistných smluv v účetních závěrkách
sestavovaných dle IFRS, tj. týká se primárně odvětví pojišťovnictví. IFRS 17 nahradí současnou neúplnou úpravu
obsaženou v IFRS 4. Fond pusobí v jiném odvětví, pojistné smlouvy nevykazuje a nový standard dle současného
vyhodnocení nijak finanční situaci a výkonnost Fondu neovlivnr.

•

V červnu 2017 byla vydána nová interpretace s označením IFRIC 23 Nejistoty související s daní ze zisku, (účinnost
pro roční účetní závěrky začínající 1. 1. 2019 nebo později), která se vále k lAS 12 Daně ze zisku a poskytuje
·pravidla, jak v účetní závěrce zohlednit nejistoty existující při aplikaci daňového řešení, tj. nejistoty, zdali bude
finanční úřad akceptovat daňové řešení použité daňovým subjektem nebo ne. Vedenr Fondu nová pravidla uváží
při sestavování účetních závěrek v budoucnu, avšak neočekává zásadní dopad.
&C

•

r. "'-

EA

V říjnu 2017 byla vydána novelizace lAS 28 účasti v pfidružených a společných podnicích ( ' ~~~t pro pod~gv
kombinace uskutečněné k 1. 1. 2019 a později). Novelizace vnořením ilustrativního pň1d (ju vyjasňuje oceňov·~ í
tzv. dlouhodobých účasti v přidruženém nebo společném podniku, které tvoří tzv. čist u ipve . );1,0 takového
5
podniku. Účasti (např. dlouhodobé půjčky bez stanovené splatnosti) jsou prvotně oceňo ány dle :š'9_ l~k při
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uznání podílu Investora na ztrátách přidruženého (společného) podniku, jsou taková aktiva snížena ve své
hodnotě o podíl na ztrátě použitfm ekvivalenční metody dle lAS 28, pokud majetková účast je snížena již na nulu.

Novellzace vyjasňuje oceňování souvisejících finančních aktiv v takové situaci. Fond nevykazuje v přidruženém ani
podniku žádné účasti, proto v současné době nenf očekává žádný dopad novelizace.

společném

•

V prosinci 2017 byly v rámci Výročnf projekt z/ep§ení IFRS cyklu 2015-2017 vydány novelizace čtyř standardů: IFRS
3 Podnikové kombinace ve spojení s IFRS 11 Společná ujednán(, dále lAS 12 Daně ze zisku a lAS 23 Výpůjční
náklady (účinnost pro roční účetní závěrky začínající 1. 1. 2019 nebo později). Novellzace IFRS 3 upřesňuje, že
pokud účetní jednotka získá kontrolu nad podnikem, který je tzv. společnou operad, přecení dosud držené podíly
v takovém podniku. Novelizace IFRS 11 uvádí, že pokud účetní jednotka získá spoluovládání v podniku, který je
společnou operací, dosud držené podíly účetní jednotka nepřeceňuje. Novelizace lAS 12 upřesňuje, že všechny
případné konsekvence daně ze zisku vyvolané výplatnou dMdend, resp. podílů na zisku, by měly být zachyceny ve
výsledku hospodafenf. Novelizace JAS 23 uvádí, že v případě, kdy konkrétně p~i~azené (účelové) dluhové
financování (úvěr, dluhopis, apod.) zůstává nesplacen poté, co k němu přiřazené aktivum bylo dokončeno, stává
se takové dluhové financování součástí obecně alokovatelného dluhového financování pomod míry aktivace.
Žádná z přijatých novelizací by neměla mít zásadní dopad na budoucí výkaznictví Fondu.

•

V březnu 2018 byl vydán nový Koncepční rómec účetnfho výkaznictví založeného na IFRS. Účinnost pro účetní
jednotky nastává k 1. 1. 2020 a důvody novelizace spočívají v doplnění úpravy dosud neupravených oblastí
(úprava prezentace a zveřejňování informací, vymezení vykazujíd jednotky, oceňování a oduznání), v aktualizace
definic aktiv a závazků a ve vyjasnění současné úpravy (např. pojetí nejistoty pfi oceňování). Koncepční rámec se a
priory netýká výkaznictví Fondu v první linii, neboť je nutné respektovat požadavky standardů a interpretací.
V jeho důsledku však mohou být v budoucnu upraveny stávajíd pravidla, která povedou i ke změnám účetních
pravidel Fondu.

•

V řfjnu 2018 byla vydána novelizace IFRS 3 Podnikové kombinace upravující definici podniku (účinnost pro roční
účetní závěrky začínající 1~ 1. 2020 a později). Novelizace se dotýká posouzení transakce pořízení jiného podniku a
vyhodnocení, zdali taková transakce je podnikovou kombinaci dle IFRS 3 nebo jen pořízením skupiny aktiv.
Důsledky takového vyhodnocení jsou zásadní pro zpOsob zachycení a související ocenění, např. přecenění
nabývaných čistých aktiv, identifikace a ocenění goodwillu aj. Novellzace odstraňuje z definice podniku podmínku,
že důsledkem podnikové kombinace mťlže být snížení nákladů, a nová definice je plně orientována výstupy
kupovaného podniku (zboží, služby poskytované zákazníkům). Novelizace nově zavádí tzv. test koncentrace, který
bude volitelný a účetní jednotka jej může využít a rozhodnout, že reálná hodnota nabývaného celku je tvořena
(koncentrována) reálnou hodnotou nabývaného aktiva uvnitř celku, a proto je transakce zachycena jako pořízení
skupiny aktiv, nikoliv jako podniková kombinace. Fond bude reflektovat úpravu definice ve svých budoucfch
transakdch, přičemž lze přijmout obecně platný závěr, že vfce transakcí může být klasifikováno právě jako pořízení
skupiny aktiv, nikoliv jako podnikové kombinace.

•

V říjnu 2018 byla vydána novelizace lAS 1 Sestavení a prezentace účetnl závěrky a lAS 8 Účetnl pravidla, změny
v účetních odhadech a chyby upravujíd definici významnosti (účinnost pro roční účetní závěrky začínající 1. 1.
2020 a později). Dle nové definice významnosti (materiality) se účetní jednotka musí vyvarovat tzv. zastření
informace (např. vágně formulovat informace o významných položkách a událostech, nevhodně agregovat, resp.
dlsagregovat, umísťovat informace na rúzné pozice v účetní závěrce a poskytovat výrazně více informace a tím
skrývat informace podstatné). Při posuzování významnosti musí být zřetel na primární uživatele, nikoliv celou
škálu možnou uživatelů. V neposlední řadě informace musí být posuzovány tak, že lze očekávat, že mohou mft vliv
na rozhodování uživatelů, nikoliv zdali jej ovlivní. Účinnost novelizace je prospektivní na události a transakce
uskutečněné od počátku prvotní aplikace. Fond neočekává zásadní dopad do účetní závěrky, avšak nová úprava
bude zohledněna při posuzování budoucích transakcích a při sestavování budoucích účetních závěrek.

V zářf 2019 byla vydána novelizace IFRS 9 Finanční nástroje, lAS 39 Finančnl nástroje: účtování a oceňování a IFRS
7 Finanční nástroje: zvefejňov6ní nazvaná fnterest Rate Benchmark Reform a je první reakcí IASB na potenciální
změny, které může přinést reforma IBOR sazeb na účetní výkaznictví (účinnost pro roční účetní závě
·
1. ledna 202.0 a později). IBOR sazby, tj. EURIBOR, PRIBOR apod. jsou uvažovány jako referenč
~
~
(používají se např. jako základna při určování variabilnfho úročení) a vyjadřují náklady na s~í úvěrového · -r~
financován[. Vzhledem k tomu, že se objevila otázka ohledně jejich dlouhodobého po zívání.•, _11
řejněná 9
novelizace IFRS upravuje postup při nahrazení existujících úrokových sazeb jinými altern tivnf~~GN
vypořádává dopady na zajišťovací účetnictví. Novellzace se dotýká i zveřejnění a přináší doda čné po~avky""'áE
Opróvnt1.nr KAčr? 1!.
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ohledně

nejistoty vyplývající z reformy úrokových sazeb. Fond

neočekává

zásadní dopad do

účetní

závěrky.

•

V lednu 2020 byla vydána novelizace lAS 1 Sestavení a prezentace účetní závěrky nazvaná Klasifikace závazků jako
krátkodobé nebo dlouhodobé (účinnost pro roční účetní závěrky začínající 1. ledna 2022 a později s retrospektivní
účinností), která poskytuje všeobecnější přístup ke klasifikaci závazku s ohledem na smluvní ujednání platná
k rozvahovému dni. Novelizace ovlivní pouze prezentaci závazků ve výkazu finanční situace, nikoliv jejích výši nebo
okamžik jejích zachycení, stejně tak informace zveřejňované o závazdch v účetní závěrce. Novelizace vyjasňuje, že
závazek musí být prezentován jako krátkodobý nebo dlouhodobý s ohledem na práva a povinnosti účinná
k rozvahovému dni a nesmí být ovlivněna očekáváním účetní jednotky ohledně vypořádání {realizace či
uskutečněnO závazku. Fond posoudí novou úpravu a vyplývajícl změny, přičemž neočekává zásadní dopad do
účetní závěrky.

Nová a novelizovaná účetní pravidla IFRS vvdané IASB. avJak dosud nepřljaté EU
K datu schválení této účetní závěrky nebyly dosud následující standardy, novelizace a interpretace,
schváleny Evropskou komisí pro užití v EU:

dříve

vydané IASB,

•

IFRS 14 Časové rozlišeni pří cenové regulaci (vydaný v lednu 2014) - rozhodnuti EU nikdy neschválit, protože se
jedná o dočasný standard

•

IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydaný v květnu 2017)

•

Novellzace IFRS 3 Definice podniku (vydaná v říjnu 2018)

•

Novelizace lAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobých nebo dlouhodobých (vydaná v lednu 2020)

3 Podstatná účetní pravidla
Zásadní účetní pravidla použitá při sestavení účetní závěrky Fondu jsou přiblížena dále v této části přílohy, přičemž pro
všechna období prezentovaná v účetnl závěrce byla účetní pravidla použita konzistentně, není-11 stanoveno jinak.

3.1

Funkční měna, měna vykazovánr a cizoměnové přepočty

Funkční měnou Fondu, tj. měnou primárního ekonomického prostředí, je česká koruna (Kč), která je stejně tak měnou
vykazováni, v níž je sestavena a prezentována účetní závěrka. Transakce, které jsou realizované v jiných měnách (cizí
měny) než je funkční měna (Kč), jsou přepočteny do měny funkční okamžitým měnovým kurzem, tj. měnovým kurzem
platným k datu realizace transakce.

Ke každému rozvahovému dni jsou peněžní aktiva a peněžní závazky vedené v cizích měnách přepočteny závěrkovým
měnovým kurzem. Nepeněžní položky, které se oceňuji na bázi historických cen a byly původně pořízeny v cizoměnové
transakci, nejsou k rozvahovému dni již přeceňovány. Kurzové rozdíly vyplývající z vypořádání cizoměnových peněžních
položek nebo z jejich přeceněni k rozvahovému dni jsou uznány ve výsledku hospodaření příslušného období a jsou
prezentovány samostatně jako "Čistý kurzový zisk (ztráta)".

3.2

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí je nemovitost - pozemek a stavba - držená za účelem dosažení přijmu z nájemného a/nebo
za účelem zhodnocení (včetně nemovitostf ve fázi pořízení k budoucímu použití jako investice do nemovitostí).
Investice do nemovltostl se oceňují ve výši pofizovacích nákladů k okamžiku pořízení, tj. jako souhrn "-<9ft'".,._~
vedlejších nákladů přlmo přiřaditelných pořízení nemovitosti jako daň z nabytí nemovitostl n o ~vnl slu 't:Jt.
_,{ll
• ú'
nakoupené v souvislosti s převodem ne movitosti. Následně po dobu držby jsou vedeny v reálné ho n ó'fě s přeceněním '<'9
do výsledku hospodařeni. Dopad přecenění- zisk/ztráta- je prezentován samostatně ve výkazu slei:lku~;oodařenl
'·
I{RESTON
a ostatního úplného výsledku.
'A&ce
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Výdaje na opravy a údržbu, které u jednotlivých nemovitostí zajišťují jejich pronájem, jsou uznány ve výsledku

hospodaření v období, ve kterém byly vynaloženy. Náklady vynaložené za účelem technického zhodnocení, vylepšeni a
obnovení jednotlivých nemovltostf jsou aktivovány do ocenění Investice v aktivech.
Investice do nemovitostí je od účtována při prodeji, nebo pokud je investice do nemovitostí trvale stažena z pronájmu
a z jejího prodeje nejsou očekávány budoucí ekonomické užitky. Zisky a ztráty vzniklé při odúčtování nemovitosti
(stanovené jako rozdíl mezi čistým výtěžkem z prodeje a účetní hodnotou aktiva) jsou zahrnuty do výsledku
hospodaření v období, ve kterém je nemovitost vyřazena.

Finanční

3.3

investice v jiných společnostech

Fond je investičnl jednotkou v souladu s IFRS 10 a majetkové účasti ve společnostech, které představují investice
Fondu (např. jde o nemovitostní společnosti - společnosti, které držf Investice do nemovitostí) a v nichž má Fond
rozhodujlcí vliv (tj. dceřiné společnosti), jsou oceněny reálnou hodnotou s pfeceněnfm do výsledku a nejsou
konsolidovány. Rozhodující vliv (ovládání) je Identifikován tehdy, pokud Fond má moc nad druhou společnost(, je
vystaven variabilní návratnosti ze své angažovanosti ve druhé společnosti a je schopen využft svoji moc k ovlivnění
návratnosti. Ovládáni je dáno zejména vlastnictvím více než 50 % hlasovacích práv v jiné společnosti, případně
deklarováno jiným způsobem (např. většinové personální zastoupení Fondu ve statutárních orgánech).
Majetkové účasti se přeceňují k rozvahovému dni a rozdfl z přeceněni je zachycen jako zisk nebo ztráta do výsledku
hospodaření daného období a je prezentován samostatně ve výkazu výsledku hospodaření a ostatního úplného

výsledku. Ve výkazu finanční situace jsou majetkové účasti prezentovány jako finanční aktiva v reálné hodnotě s
přeceněním do výsledku.

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujlclm vlivem, které nepředstavujl investice Fondu, ale poskytují služby
související s investicemi Fondu (tzv. servisní společnosti), jsou konsolidovány. Fond žádnou takovou dceřinou
společnost neovládá, a proto tato účetnl závěrka nenf sestavena jako konsolidovaná účetní závěrka.

Majetková účast v jiné společnosti je odúčtována při prodeji, přičemž zisk nebo ztráta je stanovena jako rozdíl mezi
čistým výtěžkem z prodeje a účetní hodnotou majetkové účasti a je zahrnuta do výsledku hospodaření v období, ve

kterém je majetková účast prodána.

Finanční aktiva

3.4

(Pohledávky a peněžní prostředky)

S ohledem na klasifikaci finančnlch aktiv jiných, než jsou finančnl investice do nekonsolidovaných dcei'iných společnosti
(viz 3.3), Fond prezentuje pohledávky, a to zejména obchodní pohledávky v souvislosti s pronájmem nemovitostí nebo
v souvislosti s prodejem investic, a peněžní prostiedky, vklady u bank a pokladnl hotovost, p~lpadně poskytnuté půjčky.
Jedné se o finančnl aktiva oceňovaná zOstatkovou hodnotou.
Obchodní pohledávky
Pohledávky jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakční náklady, které jsou přímo přiřaditelné jejich
vzniku, a následně jsou oceňovány v zóstatkové hodnotě za použiti metody efektivnl úrokové míry, snížené o pfipadné
jakél<ollv snlženl hodnoty. úrokový výnos je zachycen ve výsledku hospodai'enl v souladu s metodou efektivní úrokové
míry s výjimkou krátkodobých pohledávek, u nichž je prtpadný úrokový výnos nevýznamn'ý. Tyto pohledávky jsou poté
oceňovány v nominálnl hodnotě snlžené o p~lpadnou ztrátu ze snlžení hodnoty.
Fond k obchodnim pohledávkám uznává ztrátu ze snlženl hodnoty na bázi očekávané úvěrové ztráty, pi'ičemž beru
v úvahu celoživotni ztráty. Očekávané ztráty jsou vyhodnocovány ke každému rozvahovému dni, aby zůstatky
prezentované v účetní závěrce reflektovaly změny v úvěrovém riziku pohledllvky. Očekávané ztráty u obchodnlch
pohledávek vycházej! z analýzy stárl pohledávek kalkulované od vzniku pohledávky a reflektující různě riziková portfolia
dlužnlku (korporátní klienty vs. individuální klienti). Pi'i posuzováni, zdali došlo k podstatnému zvýšeni úvě1rov·~Hi;gj(a
Fond bere v úvahu mimo jiných následuj lel indikace:
finančnl

•

významné

problémy dlužníka;

•

porušeni smluvních podmínek, jako je prodlení s úhradami úroku nebo jistiny nebo jejich ne;~placoenf;l
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pravděpodobnost konkurzu či jiné finančnl restrukturalizace dlužnlka apod.

V prípadě zvýAenl úvěrového rizika a analýzy úvěrového rizika konkrétni pohledávky (nikoliv v rámci portfolia),
pl'edstavuje ztráta ze snfženl hodnoty rozdll mezi účetnl hodnotou pohledávky a současnou hodnotou odhadovaných
budouclch peněžních toků, které jsou diskontovány za použiti pOvodni efektivnl úrokové mlry. Fond pfistupuje
k pi'imému sníženi hodnoty pohledávek a souvisejicl ztrátu nebo přlpadný zisk ze zrušeni di'íve zachycené ztráty
prezentuje ve výkazu výsledku hospodal'enl a ostatního úplného výsledku jako součást položky "Zisky (ztráta) plynoucí
z ostatnich finančnlch aktiv a závazků".
Fond plně odepíše obchodnl pohledávku, pokud informace indikuji velké finančnl problémy dlužnika a neni realistické,
že pohledávka bude uhrazena. Odepsána pohledávka mOže být nadále předmětem vymáháni, a pokud by Fond
nakonec ziskal určitou náhradu, je ta uznána jako zisk ve výsledku hospodařeni.
Fond odúčtuje pohledávku pouze, pokud jsou vyčerpána smluvní práva k peněžnlm tokům plynouclm z pohledávky nebo
pokud je pohledávka převedena, prodána na jiný subjekt a tím také většina všech rizik a prospěchů spojených s
vlastnictvlm pohledávky. Je-li při pl'evodu, prodeji rozdíl mezi účetní hodnotou odúčtované pohledávky a zlskanou
proti hodnotou, je rozdll uznán ve výsledku hospodařeni.
·
Poskytnuté p{IJ&y
Pohledávky jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakční náklady, které jsou pflmo pfifaditelné jejich
vzniku, a následně jsou oceňovány zůstatkově hodnotě za použiti metody efektivnl úrokové mlry, snlžené o pi'l'padné
jakékoliv snlženl hodnoty. Úrokový výnos je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové
míry. Efektivnl úrokovou mlrou je taková óroková míra, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy po
očekávanou dobu trvánl finančniho aktiva k jeho čisté účetnl hodnotě.

v

Od prvotního zachyceni půjčky Fond posuzuje jejl úvěrové riziko s ohledem na očekávanou úvěrovou ztrátu, pňčemž je
uvážen model dvanáctiměsíčnlch ztráty, fj. ztráty, která může v přlpadě problémů dlužníka nastat v následujíclch
dvanácti měsících po rozvahovém dni. Fond průběžně sleduje, zdali nedochézl ke změně, resp. k podstatnému nárůstu
úvěrového rizika (viz i indikace uvedeně výše u obchodnlch pohledávek).

Penrze a peněžní ekvivalenty
Peníze a peněžnl ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, vklady u bank na požádání a jiné krátkodobé, vysoce likvidnl
investice s p6vodnl splatností tii měslce nebo méně. Vymezení peněz pro účely výkazu finančnl situace a výkazu
peněžnlch toků je shodné.

3.5

Finanční

závazky

S ohledem na klasifikaci finančních závazkíl Fond prezentuje pouze kategorii "Ostatnl závazky" zahmujicl obchodni
závazky, závazky z nakoupených investic a prijaté bankovnl a nebankovní úvěry a půjčky. Tyto závazky jsou prvotně
zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakčnl náklady, které jsou pflmo pi'lfaditelné jejich vzniku, a následně jsou
oceňovány v z6statkové hodnotě za použiti metody efektivnl úrokové mlry.
úrokový náklad je zachycen ve výsledku hospodal'enl v souladu s metodou efektivnf úrokové mlry s výjimkou
krátkodobých závazkO (zejména obchodních závazků), u nichž je případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto závazky
jsou poté oceňovány v nominální hodnotě.
Závazky jsou odúčtovány v okamžiku, kdy Fondu zanikne smluvnl povinnost, což je většinou spojeno s uskutečněním
peněžnl platby. Zanikne-li povinnost bez újmy na straně aktiv, uzná Fond zisk ve výsledku hospodal'enl v okamžiku
zániku smluvní povinnosti.

3.6

Derivátové nástroje

Fond v rámci převzetí čistých aktiv společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o. převzal s úvěrem derivátový nástroj - úrokový
swap (tRS) - a nově v souvislosti s pořízením finanční investice ve společnosti ~íčany Property s.r.o. uzavřel nový
derivátový nástroj- úrokový swap (IRS).
DerJváty jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě k datu sjednání kontraktu a následně jsou oceňov

hodnotě ke každému

rozvahovému dni,

•

přičemž zisk nebo ztráta vyplývajíc( ze změny reálné hodn ~yjl§llb~Afn~~i

výsledku hospodafení s výjimkou, kdy je derivát klasifikován jako zajišťovad nástroj. V případě p už'ttl zajlšťovadho • <~'<"

účetnictví je uznání dopadu do výsledku hospodaření závislé na charakteru zajištění. Fond všechn sv.é d~~ v této

účetní závěrky vykazuje jako deriváty držené k obchodování, tj. nezajgťovaci.
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Zakladatelské a investiční akcie
Fond emituje dva typy akcii - zakladatelské a investiční. S ohledem na práva a povinnosti spojená s jednotlivými
akciemi, Fond klasifikuje (Q zakladatelské akcie jako kapitálový nástroj a jejich nominální výše je prezentována jako
základ ni kapitál Fondu, a {ií) Investiční akcie jako finanční závazek.

Zakladatelské akcie
Zakladatelské akcie jsou klasifikovány jako kapitálový nástroj, neboť je s nimi spojeno hlasovaci právo na valné hromadě
Fondu, právo na podll na zisku Fondu a právo na likvidačním zOstatku Fondu. Zakladatelské akcie dokládají zbytkový
podR na aktivech Fondu po odečteni v~h jeho závazkO. Se zakladatelskými akciemi nenl spojeno právo vlastnika na
jejich zpětné odkoupení Fondem.
Zakladatelské akcie emitované Fondem se vykazuji v hodnotě přijatých plateb snižené o přlmé náklady na emisi.
Připadný odkup zakladatelských akcií je vykázán a odečten přímo ve vlastnlm kapitálu. Koupě, prodej, emise nebo
zrušení vlastnlch zakladatelských akcii nemá žádný dopad do výsledku hospodařeni, a pokud k takové transakci dojde je
prezentována ve výkazu změn vlastnlho kapitálu.

tnvestimr akcie
Investiční akcie jsou klasifikovány jako finančnl závazky, neboť je s nimi spojeno právo vlastnika na zpětné odkoupení
Fondem za hodnotu vyjadřuji cl oceněni investičnl akcie v době realizace práva na odkup a neni s nimi spojeno hlasovací
právo na valné hromadě Fondu. Fond emituje investiční akcie za účelem získáni peněžnlch prostredkO ke své investiční
činnosti a předpokládá jejich vypořádáni po zhodnoceni a realizaci souvlsejlcich investic. Vlastníci investičních akcii majl
právo na podíl na zisku (dividendy), které, pokud jsou poskytnuty, jsou uznány ve výsledku hospodai'ení jako součást
finančnlch nákladů.
lnvestlčni akcie jsou prezentovány v (Jčetni závěrky jako vyplatitelné investičnl akcie, pfičemž jejich hodnota je
kalkulována ve výAi čistých aktiv, lj. aktiv Fondu snížených o závazky Fondu a hodnotu základního kapitálu. Emise
investičnich akcii je zachycena v hodnotě přijatých plateb snížené o pi'lmé náklady na emisi a je zobrazena ve výkazu
změn čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. Tento výkaz je pro Fond modifikaci výkazu
změn vlastnlho kapitálu, který za situaci, kdy nedošlo k žádné změně vlastního kapitálu, není prezentován.

3.8

Výpůjční náklady

Výpůjčnl

náklady (zejména úrokové náklady za použiti efektivni úrokové sazby, dividendy vyplácené k investičním
akcilm) jsou uznány ve výsledku hospodafení v obdobl, ve kterém vznikly, jako součást finančnich nákladů, ledaže jsou
přímo pnfaditelné pořízeni, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva. Těmito aktivy jsou nemovitosti a jiná aktiva, která
nezbytně vyžaduji značné časové obdob! k tomu, aby se stala způsobilými pro jejich zamýAiené použiti nebo prodej.
Výpůjčnl náklady vzniklé v období jejich pořízeni se stávajl součásti poi'izovaclch nákladů těchto aktiv. Vzhledem
k činnosti Fondu a zpOsobu pol'lzenl jeho investic nenl pNpadná aktivace výpůjčnlch nákladů pravděpodobná.

3.9

Operativní leasing

Všechny leasingové smlouvy a jejich smluvní podmínky jsou vedením Fondu posuzovány s ohledem na určení, zdali má
být daný leasingový vztah zachycen jako finanční nebo operativní leasing. V případě, kdy leasingová smlouva převádí
všechna podstatná rizika a odměny související s předmětem leasingu na nájemce, je leasingová smlouva vyhodnocena
jako finanční leasing. V opačném případě se jedná o operativní leasing. Fond nevykazuje žádnou leasingovou smlouvu
klasifikovanou jako finančnf leasing.
Společnost

jako pronajfmatel

Činnost Fondu spočivá v pronájmu nemovitostí (prezentovaných ve výkazu finanční situace jako investice do
nemovltostl) na základě leasingových smluv, které jsou vyhodnoceny a klasifikovány jako operativnl leasin
• osy
z pronájmu jsou oceňovány v reálné hodnotě obdržené nebo nárokované protihodnoty a jsou uznány ve • e?J_~ •
poskytnuti _pronájmv,_ij. rpvnoměrně po dobu trváni leasingu v kontextu uzavi'eného leasingovéh ~'Piu. Smlu~
pobídky jako je rent-free nebo snížené nájemné po určité obdob! jsou uznány jako sníženi výn ~ nájemného na -r<'o
lineáml bázl po dobu smluveného nájemného. Dále jsou výnosy snlženy o daň z pi'idané hod oty . a ji
s tržbami ·
souvísejlci daně. Počátečni pi'ímé náklady, které vznikly v souvislosti se sjednáváním a u v~ni
~'fY...~
operatlvnim leasingu, jsou-ll významné, se pi'lčltajl k účetní hodnotě pronajímaného aktiva (nem vitOSti) lY-cf[Sf.UIW
ovlivňuji výši meziročního preceněni nemovitostí, které se oceňuji v reálné hodnotě.
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Sp olečnost

jako nájemce

Fond může být i v postaveni nájemce, výše souvisejlcich nákladů je však minimálni. Nájemné u operativnlch leasingů je
zachyceno jako náklad ve výsledku hospodařeni rovnoměrně po celou dobu trváni leasingového vztahu. Pfipadné
pobídky obdržené při uzavíráni operativnlho leasingu jsou zachyceny jako snlženl nákladů rovnoměrně po dobu trvání
leasingu. Podminěné nájemné vznikajlcl v souvislosti s operativnfm leasingem je zachyceno v období, ve kterém
vznikne.

3.10 Uznání výnosu
Výnosy Fondu jsou primárně tvořeny výnosy z pronájmu nemovitostf - viz 3.9. Dalěi výnosy plynou ze služeb
poskytovaných v souvislosti s pronájmem. Výnosy jsou oceňovány v reálné hodnotě obdržené nebo nárokované
protihodnoty a jsou uznány ve výsledku hospodaření v okamžiku poskytnutí služby. Jedná se většinou o krátkodobé
služby, u nichž uznáni výnosu je spojeno s časovým okamžikem, přlpadně jsou za obdob!, které je ale velmi krátké
(měsičnl intervaly). Pokud zákazník uhradi za smluvenou službu předem, vzniká Fondu smluvni závazek.

3.11 Zisk I Ztráta z investic do nemovitostí
Zisk I ztráta plynouc! z investic do nemovitostl zahrnuje (i) čistý výsledek realizovaný z prodeje nemovitostl a (ii) dopad
meziročnlho přecenění držených investic do nemovitosti, tj. rozdll reálné hodnoty stanovené k rozvahovému dni
s oceněnfm nemovitosti k rozvahovému dni předcházejícího účetního období upraveném o výši nových investic nebo
jejich vyl'azenl. Fond stanoví reálnou hodnotu jednou ročně pl'l zpracováváni ročnl účetní závěrky.

3.12 Zisk I Ztráta z finančních investic v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku
Zisk I ztráta plynoucí z finančních investic - majetkových účasti v nekonsolidovanýt:h dceřiných společnostech zahrnuje (i) čistý výsledek z prodeje majetkových účasti a (ii) dopad meziročniho pl'eoeněnl držených účasti, tj. rozdll
reálné hodnoty stanovené k rozvahovému dni s oceněn lm účasti k rozvahovému dni předcházejicího účetního období.
Zisk I ztráta plynoucí z finančních investic zahrnuje také rozdll, o který se lišl poslednl reálná hodnota majetkové účasti
od reálné hodnoty nabývaných čistých aktiv, které jsou odštěpeny od nekonsolidované dceřiné společnosti a převedeny
primo do majetku Fondu. Vzniklý rozdíl je vnímán jako přecenění finančnf Investice mezi posledním rozvahovým dnem a
dnem fúze.

3.13 Zisk I Ztráta z ostatních finanční aktiv a závazků
Zisk I ztráta plynouc[ z ostatních finančnlch aktiv a závazků zahrnuje výsledkový dopad z operací s pohledávkami a
závazky, napr. snlženi hodnoty pohledávek v důsledku úvěrového rizika, ztráty z odúčtováni pohledávek, resp. zisky
z odúčtování závazků, důsledky možného vzájemného zápočtu pohledávek a závazků apod.

3.14 Náklady související s pronájmem nemovitostl
Cinnost Fondu spočívá v pronájmu nemovitostr a v jeho souvislosti Fondu vznikají přímé náklady zahrnujícf správu
nemovltostl, opravy a údržbu, materiálovou spotl'ebu, energie a jiné služby nutné k poskytování pronájmu. Náklady jsou
ve výsledku hospodaření uznány v okamžiku poskytnuti souvisejici služby I materiálu. Pokud je za služby a dodávky
uhrazeno dříve, je zachycena ve výkazu finančnl situace v aktivech pohledávka- poskytnuté zálohy.

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 činností souvisejlci ekonomické a právni služby jsou zachyceny jako náklad snižujlcl výsledek
hospodarenl v době poskytnutí souvisejfcl služby.

3.16 Daně a poplatky
Nákladem Fondu je daň z nemovítostl, která je zachycena ve výsledku hospodal'enl k počátku kalendálnlho roku, neboť
stav - nemovitosti ve vlastnlctvi - platný k tomuto datu je rozhoduj lel pro výší daňové povinnos · "'l(lt gkjf' .
ena
následně v průběhu kalendáfnlho roku. Součásti položky jsou také správnl poplatky zachyc ~Gf'ól(am:Z~ůojéJ
uhrazeni, resp. poskytnutí souvísejici služby.
~(/)
·
:,.o
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3.17 Finanční náklady
Vzhledem k činnosti Fondu není ve výsledku hospodaření Fondem prezentován provoznl výsledek hospodarenl, ale
výsledek hospodařeni před flnančnlmi náklady, které zahrnují úrokové náklady z úvěrů a půjček na bázi efektivní
úrokové sazby, bankovní poplatky a dividendy k investičním akciím, jsou-li vypláceny.
Efektivní úrokovou mírou je taková úroková mlra, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní výdaje po
dobu trvánl finančniho závazku k jeho čisté účetní hodnotě.

očekávanou

3.18 Daně ze zisku
Daňový

náklad predstavuje

principiálně součet

splatné daně a odložené daně.

Splatná daň
Splatná daň vychází ze zdanitelného zisku stanoveného pro pfísluAny rok (zdaňovací obdobl), přičemž zdanitelný
výsledek (zisk I ztráta) je odlišný od výsledku hospodařeni prezentovaného ve výkazu úplného výsledku z důvodu
odlišného pohledu na daňově uznatelné náklady a výnosy, které jsou od účetnfho výsledku hospodařeni odečteny nebo
naopak k němu přičteny.

Odložená daň
Odložená daň plyne z použiti závazkové metody rozvahového pflstupu, pi'i niž jsou identifikovány Očetnl (prezentované
ve výkazu finanční situace) a daňové (použitelné pii výpočtu zdanitelného výsledku) hodnoty jednotlivých aktiv a
závazků a z jejich rozdllů je pomoci odpovidajici daňové sazby kalkulovaná odložená daň. Odložené daňové závazky
jsou všeobecně zachyceny u všech zdanitelných přechodných rozdílů a odložené daňové pohledávky jsou naopak
zachyei:~ny u všech odčitatelných pl'echodných rozdílů, ale pouze v rozsahu, v němž je pravděpodobné, že budou
dosaženy zdanitelné zisky, proti kterým mohou být odčitatelné přechodné rozdíly zužitkovány. Proto je účetní hodnota
odložené daňové pohledávky revidována ke každému rozvahovému dni a snížena v rozsahu, u něhož uvedená
podmlnka uznatelnosti není naplněna. Odložená daň nenl zachycena z přechodných rozdllů, pokud vznikají z goodwillu
nebo z prvotnlho zachyceni aktiva nebo závazku v transakci, která nenl podnikovou kombinaci, ani nemá k okamžiku
zachyceni dopad, jak na zdanitelný výsledek, tak na účetní výsledek hospodařeni.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou stanoveny pomoci daňových sazeb {a daňových zákonů), které byly
schváleny v obdob! před rozvahovým dnem a které se budou aplikovat k okamžiku realizovatelnosti odložené daňové
pohledávky, resp. vypořádáni odloženého daňového závazku. Oceněni odložených daňových závazků a pohledávek
přitom odrážl daňové důsledky, které vyplynou ze zpOsobu, jakým Fond k rozvahovému dni očekává úhradu nebo
vyrovnáni účetnl hodnoty svých aktiv a závazkO.

Splatná a odložená daň za úi!etnl obdobf
Splatná a odložená daň je zachycena ve výsledku hospoda~eni jako náklad a výnos s výjimkou daně, která se vztahuje
k (i} položkám zachyceným v ostatnim úplném výsledku, u nichž je daňový dopad také součástí ostatnlho úplného
výsledku a {ii) položkám zachyceným přimo jako snlženl nebo zvýšení vlastního kapitálu, kdy je daň také zachycena
jako přímé zvýšeni nebo sníženi vlastnlho kapitálu .

3.19 Peníze a peněžní ekvivalenty I Výkaz peněžnkh toků
Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnuji peněžní hotovost, vklady u bank na požádání a jiné krátkodobé, vysoce likvidnl
investice s původnl splatnosti ti'i měsíce nebo méně. Vymezeni peněz pro účely výkazu finančnl situace a výkazu
peněžnich tokO je shodné. Fond nedrž! a nevykazuje žádné peněži ekvivalenty.
Jelikož hlavní činnost Fondu spočlvá v investiční činnosti - nákup a prodej nemovitostí, s nimi souvisejíc! pronájem,
nákup a prodej majetkových účasti v nemovitostnich a jiných společnostech, do nichž může Fond investovat, jsou
peněžni toky souvisejlcf s těmito aktivitami prezentovány ve výkazu peněžnlch toku jako peněžní toky z provozních
činnosti . Fond neprezentuje žádnou část celkového peněžního toku jako peněžní tok z lnvestičnl činnosti ve svém
výkazu peněžních tokCt.
V rámci peněžnlch toků z financováni jsou zahrnuty peněžnl pfijmy a platby plynouc! z operací s ínves ·
· akciemi,
f>,&Cf-4
bankovními úvěry a jinými zdroji financováni činnosti Fondu.

čéstl peněžního

činností

nepřimé

'J. .~

~~(e!!;te

V
toku z provoznlch
je výkaz sestaven za použití
meto
niž je
hospodafeni roku (tj. přírůstek nebo úbytek čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatit ých Investičních akOIQ
upravován o dopady nepeněžnlch transakci, o časové rozlišeni minulých nebo budoucích prov zních
~!lbqt1.2!'l!mú a
výdajů a o položky výnosů a nákladů souvisejicich s peněžnimi toky z činnosti nebo financov ní. V r
· l:fř~ čésti
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jsou prezentovány peněžnl toky realizované v souvislosti s investicemi do nemovitostí a majetkových účastí (s jejich
pořizením nebo prodejem) primou metodou.
Výkaz peněžních toků v Msti financování byl sestaven za použiti přímé metody, při níž jsou zveřejněny hlavni ti'idy
hrubých peněžnlch pi'ljmů a výdajů.

4 Zásadní úsudky při aplikaci účetních pravidel,
nejistoty při odhadech a dopad opravy chyb
4.1

klíčové

zdroje

Zásadní úsudky při aplikaci účetních pravidel

Při uplatňováni účetnlch pravidel uvedených v pfedcházejicl eástl se od vedeni vyžaduje, aby provedlo úsudky,
posoudilo obsah ekonomických transakci a události a rozhodlo o použiti účetnlch pravidel takovým způsobem, aby
účetní závěra poskytovala jej lm uživateiOm užitečné informace pro jejich rozhodováni.
Investiční

jednotka a vvuiltí výjimky dle níž nejsou investiční dceřiné s p olečnosti konsolldovlnv

Fond je v kontextu úpravy IFRS, konkrétně IFRS 10, investiční jednotkou, pro níž platí výjimka z konsolidace tzv.
investičních dceřiných společností.

Fond tak posuzuje své majetkové účasti v jiných společnostech, které mu zakládajf

ovládání, zdali je povinen či nenf tyto společnosti konsolidovat a zdali je tedy povinen sestavit a zveřejnit
konsolidovanou účetní závěrku.
ónnost Fondu od jeho vzniku spočlvá ve shromažďováni peněžních prostředků ve Fondu oproti cenným papfnlm
(konkrétně investičních akcií) kvalifikovaných investorů, za účelem jejich společného investováni. Fond se přitom řidl

svým statutem a uplatňuje několik investičnfch strategií, zejména pak přímé investice do nemovitostí a nákup
majetkových účastí v nemovitostnfch společnostech, případně finanční investice do jinak podnikatelsky orientovaných
společnosti. Tyto

hlavní investice mohou být doplněny nákupem pohledávek.

Účetnf pravidla uplatněná pH zachycen( a oceněni pfímých Investic do nemovitostí, taktéž u finančních aktiv jiných, než

jsou majetkové účasti v dceřiných společnostech, vyplývají z dalších částí této účetní závěrky a nebylo nutné u nich
činit žádné úvahy a úsudky, které by byly volbou z možných řešeni.

účetnf pravidla uplatněná při zachycení majetkových účastí

v ovládaných

dceřiných společnostech však vychází

z posouzení, zdali dceřiná společnost je investičnfho charakteru (např. drží nemovitostl, které jsou pronajímány), a
nikoliv charakteru servisního ve vztahu k jiným aktivitám Fondu (např. zajišťuje správu nemovitostí držených Fondem).
Kombinuje-li dceřiná společnost oba charaktery, nahlíží se na ní jako na lnvestičnf dceřinou společnost.
Investiční dceřiná společnost je vyjmuta z povinnosti konsolidovat, za předpokladu, že Fond naplňuje následující

povinnosti:
•

získává finanční prostředky od lnvestorO (předpokládá se větM počet a nespřízněnost);

Fond má více investorů, které nejsou vzájemně spřízněny.
•

finanční prostfedky Fond investuje do investičnfch projektů v so1.Jiadu se svými investičnfml strategiemi
(předpokládá se více Investičních projektů);

Fond má několik investic do nemovitostf v různých lokalitách a za vykazovaná obdob! měl i investiční dceřiné
společnosti. K 31. 12. 2019 již nedrží žádný majetkový podíl v jiné společnosti a všechny investl

v přímo vlastněných nemovltostech.

b~ i&!sthj~i

~f!J

• lf,.

'9
~
·
I<RESl'ON
Fond všechny investice do nemovltostí oceňuje modelem reálné hodnoty s dopadem do výsle ku hosp ařeň~jně

•

Fond výkonnost svých Investic vyhodnocuje na bázi vývoje reálných hodnot;

tak přistupuje k ocenění majetkových účastí v investičnfch dceřiných společnostech a obdobn k 8~fffi~maniBím
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aktivům za předpokladu, že jejich reálná hodnota by byla výrazně jiná než hodnota nominální, která se pro krátkodobě

splatné pohledávky a peněžnl prostředky bere jako aproximace reálné hodnoty.
•

Fond má pro své Investice stanovenu Investiční strategii spočívajlcf v záměru investice, očekávané době držby a
horizontu jejlho prodeje.

časovém

Fond majetkové účasti, které držel za předcházejfcí obdob! prodal v roce 2019, přičemž majetková podstata byla
převedena do přímého vlastnictví Fondu.

Struktura účetnich vý kazů
Při zpracováni této účetni závěrky byla uvážena struktura účetních výkazu s ohledem na skutečnost, že Fond je
lnvestični fondem kvalifikovaných investorů, a nikoliv obchodní či výrobní účetní jednotkou.

Výkaz finanční situace

Obdobně jako je tomu u finančních institucí a podobných účetních jednotek není pro Fond, jehož činnost spočlvá
v investováni, drženi investičních aktiv a jejich zhodnoceni následným prodejem vhodná struktura výkazu finančnl
situace používající oddělenou kategorizaci dlouhodobých a krátkodobých aktiv a závazků. U vybraných aktiv a závazků
lze vyjádi'it očekáváni ohledně jejich držby, ale původní záměr může být i obratem změněn. Proto jsou aktiva ve výkazu
finanční situace i'azena spí§e dle likvidity od disponibilních peněžních prostředků pi'es obchodní pohledávky, finanční
investice a investice do nernovltostf k ostatním aktivům a pfipadné odložené daňové pohledávce. Obdobný pfistup je
aplikován pro závazky, které jsou i'azeny dle očekávané likvidity- nejdfive obchodní a splatné daňové závazky, poté
bankovni úvěry a nebankovni půjčky, nakonec pffpadný odložený daňový závazek. V komentáflch k jednotlivým
položkám výkazu finanční situace je připojen detail a rozliieni krátkodobých a dlouhodobých zůstatků učiněných dle
stavu a odhadu vedeni Fondu platného k rozvahovému dní.
S ohledem na klasifikaci investičních akcii jako finančních závazků, nikoliv jako kapitálových nástrojů je výkaz finanční
situace koncipován ve vertlkálnl struktuře, kdy od aktiv Fondu jsou odečteny závazky Fondu a zakladatelské akcie a ve
výsledku části výkazu je kalkulována hodnota čistých aktiv pfifaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcii.
Protože Fond interně rozlišuje aktiva pliřaditelná držitelům zakladatelských akcii (neinvestičnl část Fondu) a aktiva
pl'ifaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcii (investillnl část), je v tomto ohledu rozliAen i výkaz finanční situace,
což v důsledku umožfluje zřetelnou kalkulaci čistých aktiv pfifaditelných držitelům vyplatitelných investičnich akcií.

Wkaz výsledku a ostatního úplného výsledku
Podnikatelská činnost Fondu spočívá v investováni získaných prostředků a v jejich zhodnoceni, proto nelze jednoznačně
rozlíěovat mezi provozní a neprovoznr (finanční) částí výsledku hospoclai'eni. úrokové výnosy jsou ve své podstatě
provozním výsledkem, resp. výsledkem souvisejlclm s hlavni výdělečnou činnosti, stejně tak jako tržby z pronájmu a
efekty (zisky I ztráty) z přeceněni finančních investic a investic do nemovitostí. Obdobně lze nahlížet na kurzové rozdíly.
Proto nenl výkaz úplného výsledku v části výsledku hospodatení oddělován na provozní a neprovoznl část, je kalkulovan
výsledek hospodai'enl před finančnimi náklady, které zahrnuji úrokové náklady a bankovní poplatky, a pfipadně
dividendy k investičním akcilm, budou-ll vypláceny.
Wkaz peněžnlch toků
Vzhledem k tomu, že investice jsou hlavni výdělečnou činnosti Fondu, jsou peněžní toky spojené s investicemi do
nemovltosti součásti peněžních toků z provozní činnosti a nikoliv ínvestični. Část investičniho peněžního toku ve výkazu
není prezentována samostatně, neboť ve Fondu nenl pro ni ze své podstaty naplněni, avěak peněžní toky realizované
v souvislosti s investicemi do nemovitoslf a s majetkovými účastmi (jejich polízení a prodej) jsou prezentovány pf! mou
metodou v rámci provozní části výkazu.
V· kaz změn v čis •ch akti ec

-řad i el •ch držitelům v

ati eln •ch inves Jeních akcii

Vzhledem ke skutečnosti, že vlastni kapitál tvoři pouze zakladatelské akcie a pro investOTy- držitele investičních akcii je zásadnf informace o tom, jak se vyvljl hodnota, která jim néležl prostřednictvím lnvesth~ních akcii, je sestaven a
prezentován výkaz změn v čistých aktivech pi'iřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. Tento výkaz zobrazl
dopad nové emise investlčnlch akcii, vykoupeni Investičních akcii Fondem, vyplacené dividendy k investičním akcilm a
~enl hodnoty čistých aktiv o vytvoi'ený výsledek hospodaření.
Výkaz změn ve vlastnlm kaojtálu
Vlastni kapitál tvoři pouze základní kapitál a ten je dán počtem a nominální hodnotou zakladatelských akcií. VAi~kAiri!
výsledky Fondu jsou pl'ii'azeny vlastnlkúm investičnlch akcii. Proto výkaz změn vlastniho kapitálu sám o sotiE![iDsilFialá--...
informační hodnotu, pokud nedojde k transakci se zakladatelskými akciemi. Výkaz je proto SEH!Ita1tel'l
pouze, pokud k takové transakci do§lo.
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lnvestitnr akcie Fondu
Fond vydává investiční akcie, které jsou plijaty k obchodováni na regulovaném trhu- kótovány na Burze cenných paptrů
Praha, a.s. a prostrednictvlm jejich emise Fond zlskává peněžní prosti'edky k investování. S investičnlml akciemi Fondu
je spojeno zejména právo na jejich odkoupeni na žádost držitele (investora) na účet Fondu a Fond má povinnost ve
vymezených termínech takové investičnl akcie odkoupit zpět. S investičními akciemi nenl spojeno právo hlasovat na
valné hromadě Fondu.
Zejména s ohledem na povinnost Fondu vykoupit tyto akcie zpět na žádost jejich vlastníka jsou investiční akcie
klasifikovány jako finančnl závazek a ve výkazu finanční situace je prezentována položka označená jako "Čistá aktiva
plii'aditelná držitelům vyplatitelných investičních akcii". Důsledkem je odchýleni ekonomického a účetního zobrazeni
lnvestičnich akcii od právního pojetí, nebof z pohledu české legislativy se jedná o složku vlastního kapitálu, zatlmco
v této účetnl závěrce investičnl akcie pi'edstavují závazek. Na tuto klasifikaci je navázáno účetnl zachyceni případných
dividend, které jsou finančním nákladem Fondu, jsou-ll deklarovány a vypláceny.

Ukazatel zisku na akci
S ohledem na výše uvedené v bodu "lnvesličnl akcie Fondu" Fond neprezentuje ve výkazu výsledku a ostatníh.o úplného
výsledku ukazatel zisku na akcii (základnl a zi'eděný) a v komentářích neni obsaženo souvisejlcl zveřejněni. Se
zakladatelskými (ve své podstatě v kontextu lAS 33 kmenovými) akciemi nenl obchodováno. S investičnrmi akciemi je
obchodováno, ale jsou klasifikovány jako finančnl závazek a současně výsledek za období je vnímám jako pi'irůstek
(úbytek) čistých aktiv pi'ii'aditelných držitelům vyplatitelných investičních akcii.
Fond přistoupil nově i s ohledem na požadavek zveřejňovat ukazatel EPS u obchodovaných společnosti k prezentaci
ukazatele čistých aktiv přii'aditelných držitelům vyplatitelných investičních akcii na jednu investiční akcii a tuto hodnotu
prezentuje pi'lmo ve výkazu čistých aktiv přii'aditelných držitelům vyplatitelných investičnlch akcii.
Převzetí části čistých aktiv dceřiné společnosti Ř(čany Propertv. s.r.o. Ck 1. 7. 20181 a části čistých aktiv dcenné
společnosti

Arkáda Prostějov. s.r.o. Ck 1.1. 2018)

K 1. 7. 2018 byla do Fondu převedena čistá aktiva nekonsolidované dcei'iné společnosti ~lčany Property, s.r.o. 100%
majetková účast byla Fondem poi'izena v červnu 2018 a k 30. 6. 2018 byla účast vykazována jako finančni investice
v reálné hodnotě s pi'eceněnlm do výsledku hospodařeni. Fond touto transakci rozšířil své investiční nemovitostnl
portfolio o nemovitost (administrativní centrum) v Praze v Holešovicich. Bližší infonnace o převedených čistých aktivech
a dopadu na výsledek hospodai'eni Fondu za prodloužené období roku 2019 jsou poskytnuty v části 7.2.
K 1. 1. 2018 byla do Fondu převedena čistá aktiva nekonsolidované dcefiné společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o. 100%
majetková účast byla Fondem poi'lzena v roce 2017 a k 31. 12. 2017 byla účast vykazována jako finanční investice
v reálné hodnotě s pi'eceněnfm do výsledku hospodařeni. Fond touto transakci rozšířil své investičnf nemovitostni
portfolia o nemovitost (obchodní centrum) v Prostějově. Bližšf infonnaoe o převedených čistých aktivech a dopadu na
výsledek hospodařeni Fondu za zkrácené období roku 2018 jsou poskytnuty v části 7 .2.
Pi'i zachyceni transakce pi'evodu čistých aktiv doposud nekonsolidovaných dcefiných společnosti na Fond je vyčlslen
rozdll mezi poslednfm reálným oceněnlm majetkové účasti a reálným oceněním pi'eváděných čistých aktiv a tento rozdll
je zachycen ve výsledku hospodai'eni jako součást zisku I ztráty plynoucí z finančnlch investic oceňovaných reálnou
hodnotou, nebof je vnlmán jako přeceněni finanční investice mezi poslednfm rozvahovým dnem a dnem fúze.

4.2

Klíčové

zdroje nejistoty při odhadech

Fond činí určité odhady a pi'edpoklady týkajlcl se budoucnosti. Odhady jsou průběžně pfehodnocovény na základě
historického vývoje a zkuAenostf. V budoucnu dosažená skutečnost se může lišit od aktuálně učiněných a uznaných
odhadů a uvážených předpokladO. Odhady a pfedpoklady, s nimiž je spojeno významnějši riziko, že Fond bude nucen
plistoupit v pi'fštlm účetnlm obdob! k zásadnlm změnám v účetnich hodnotách prezentovaných aktiv a závazků, jsou
zmfněny niže:
Reálná hodnota investic do ne movitosti a maJetkových ú6astr
Fond oceňuje investice do nemovitostr a majetkové účasti - v nekonsolidovaných dceřiných společnostech - reálnou
hodnotou s·preceněnfm· do výsledku hospodarenl, pfičemž reálná hodnota nemovltostí odhadnutá 31. 12. 2019 činila
1 944 258 tis. Kč (30. 6. 2018: 1 027 365 tis. Kč (nemovitosti) a 373 394 tis. Kč (majetkové účasti)). K 31. 12. 2019 Fond
již nevykazuje žádné majetkové účasti v jiných společnostech.
Investice do nemovitostl představuji nejvýznamnější rozvahovou položku aktiv, která formuje hodnotu~ aktiv
pfii'aditelnou držitelům vyplatitelných investičních akcií (k 31. 12. 2019 čini reálná hodnota aktiv piib ~--IC~ ltnvé
hodnoty lnvestičnlch aktiv Fondu (k 30. 6. 2018 činil poměr 89 o/o při zahrnuti i reálné hodnoty ~~vých účšst».
Reálné hodnoty investic jsou k rozvahovému dni stanovovány externím odborným poradcem, jso oVlivněny současn~
ekonomickou sltuacr na trhu nemovitosti, vývojem cen nemovitostl a očekávaným výnose pl~notc
z pronájml?
-
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nemovitostl, který determinuje i oceněni majetkových účastr·v nemovitostnich společnostech. V budoucnu mQže dojít

k novým skutečnostem a změnám, které mohou vést k rOstu i Ke snlženl aktuálně prezentovaných reálných hodnot.
Úvěrové znehodnocenf pohledávek
Obchodnl pohledávky jsou oceňovány v zůstatkové hodnotě, která vzhledem k jejich krátkodobé splatnosti a nlzkým
úrokovým sazbám v ekonomice aproximuje reálnou hodnotu kalkulovanou na bázi současné hodnoty očekávaných
peněžních toků. Obchodní pohledávky jsou průběžně posuzovány, zdali se u nich nezvýAilo úvěrové riziko a zdali
neexistuje objektivní důkaz, který zpochybr'\uje bezproblémový průběh očekávaných budouclch peněžních toků a tlmto
snižuje i reálnou hodnotu pohledávek.
Již pi'i realizaci transakce- pronájem nemovltostl, prodej- Fond posuzuje úvěrové riziko protlstrany a snižuje pl'!padnou
pochybnost týkajlcl se nesplaceni pohledávky na minimum. U existujiclch pohledévek Fond sleduje stáfi pohledávek a u
pohledávek po splatnosti pl'istupuje kjejich sniženi a zachycení ztráty ve výsledku hospodařeni. Přesto může
v budoucnu dojít k uhrazeni celé nomlnálnl hodnoty znehodnocených pohledávek. V takovém přlpadě Fond v okamžiku
jejich uhrazení uzná ve výsledku hospodareni zisk.
K 31. 12. 2019 je oceněni pohledávek sníženo z titulu očekávaného úvěrového znehodnoceni o 1 319 tis Kč. (30. 6.
2018: 432 tis. Kč), což predstavuje piibližně 8% (2018: 2 o/o) nominálni hodnoty vykazovaných obchodnich pohledávek.
Úvěrové riziko lze považovat jak v absolutnlm, tak relativnfm vyjádfenf za velmi malé. Z hlediska budoucnosti se úvěrové
riziko zvýšit může, avšak vedeni Fondu se chová obezl'etně a dusledně analyzuje své protistrany (nájemce), navic
nájemní vztah je většinou doprovázen uhrazením kauce, která má úvěrové riziko snižovat.
Daně ze zisku

Fond, jakožto emitent cenných papírů, podléhá daňové legislativě, která mu umožňuje kalkulovat daňovou povinnost ze
zdanitelného zisku pomoci daňové sazby 5 %. S uvéženim této daňové sazby je oceňována i odložená daň, která vABk
můŽe být v budoucnu bez vlivu Fondu pozměněna (zvýAena, resp. upraveny poclminky pro využiti snfžené dai'lové
sazby; běžná sazba ze zisku je 19 %) a může tak dojít ke změně výše odložené daně. Skutečný dai'lový dopad mOže být
tedy v budoucnu odlišný od současných odhadu způsobený bud změnou v daňové legislativě, nebo změnou
v obchoclnfm chováni Fondu. Zvýšeni daňové sazby by zásadně změnilo výsledek hospodareni v obdobi, kdy by ke
změně došlo a v důsledku by doAio ke snfženl hodnoty čistých aktiv pl'ii'aditelných držitelům vyplatitelných investičních
akcií.

S Provozní segmenty
Hlavní činnost Fondu spočívá v investováni finančnich prosti'edkO do nemovitostl na územi CR - buď formou pi'imo
držených nemovitostí nebo formou držených majetkových účasti na nemovitostnlch společnostech. Z pohledu
segmentace je uvéžen pouze jediný provozni segment. Informace poskytnuté dále v této účetní závěrce je proto tl'eba
vnímat taktéž za informace zveřejněné v souladu s požadavky na informace týkajíc! se provozních segmentů.

6 Dodatečné poznámky k účetním výkazům
6.1

Vlastní kapitál a aktiva
v tis.

přiřaditelná držitelům

zakladatelských akcií
:U.12.2019
2000

I({

Peněžnl

prostl'edky
Poskytnuté půjčky

30.6.2018
10
1990
2000

2000

Vlastni kapitlll- Základnl kapitál

---

Vlastni kapitál společnosti Dech lnvestment Fund SICAV, a.s. je tvoren výhradně základnfm kapitálem, který je dán
hodnotou 2 000 ks zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty. Celkovému počtu zakladatelských akc:lf odpovídá k 31.
12. 2019 hodnota základnfho kapitálu ve výši 2 000 tis. Kč, který je plně splacen a za prezentovaná období nedošlo
k žádné změně této hodnoty. S každou akclf je spojen jeden hlas pfi rozhodování a současn
dividend z neinvestiční

části

Fondu. zakladatelské akcie nemají hodnotu závislou na investl

podloženy pouze výší zapisovaného základního kapitálu. Ovládající osoby jsou přiblfženy v·
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Prostředky

ekvivalentnf základnímu kapitálu jsou deponovány k 31. 12.. 2019 ve vý!i 2 000 tis. Kč na samostatném
bankovnfm účtu. Tento účet byl vytvořen v souladu s regulatornfmi požadavky zřetelně oddělit majetek Fondu, který
patU akdonářům - držltehlm zakladatelských akclr. Tyto prostředky nejsou součástí ďstých aktiv přiřadltelných
držltehlm lnvestlčnkh akcii a nejsou zahrnuty výše do členění celkových peněžnfch prostředků.

K 30. 6. 2018 evidoval Fond pOjčku ve ~11 990 tis. Kč, kterou poskytl v roce 2017 ze zakladatelských
investiční části Fondu. POjčka byla splatná do 31. 12. 2018 a byla bezúročná.

6.2

prostředků

do

Peníze a nepeněžní transakce

Peněinf p~uedky

Fond eviduje pouze peněžnf prostředky držené na bankovních účtech, přičemž celkový zůstatek peněz s ohledem na
volnost užití prostředků Fondem je následujfcf:
v tis. Kč
Peněžnl prostředky

omezené ve vyuiltf Fondem
Peněžnf prostředky volně disponibilní k využití Fondem

Penl!lnfprostfedky celkem

31.U.2019

30.6.2018

10320

10320

33134

16635

43454

26955

Prostředky

omezené ve využltf Fondem ve výši jsou navázány na bankovnf úvěry čerpané Fondem a omezení vyplývá
z úvěrových smluv. Fond nevyužívá žádná bankovní přečerpáni, která by byla zahrnuta mezi "Peněžní prostředky" pro
účely sestavení výkazu peněžnfch toků.

Ne peněžní transakce

•

V červnu 2018 došlo k pořízení finanfnf majetkové účasti ve společnosti IHčany Property s.r.o., přičemž celková
kupní cena ve výši 361358 tis. Kč byla uhrazena čerpáním nebankovních půjček od společností TARATANA s.r.o. a
KOSTENO HOLDJNGS LIMITE O v celkové výši 326 444 tis. Kč (není zobrazeno ve výkazu peněžních toků jako
přírůstek nebankovních půjček). Zbývajfcf část kupní ceny ve výši 34 914 tis. Kč byla uhrazena Fondem a je
prezentována ve výkazu peněžních toků.
K 31. 12. 2018 došlo k restrukturalizaci dvou závazků Fondu. Společnost TARATANA s.r.o. postoupila svoji
pohledávku ve výši 163 222 tis. Kč na pana Martina Bendu a společnost KOSTENO HOLDINGS LIMITED postoupila svoji
pohledávku ve výši 163 222 tis. Kč na pana Martina Davida. Závazky v celkové výši 326 444 tis. Kč byly pOvodně
splatné do 5 let. Vůči novým věřitelům proběhlo vypořádání v září 2019 formou emise investičních akcif Fondu.
Pohledávky z úroku naběhlé do 31. 12. 2018 jako pffslušenstvf úvěrO nebyly postoupeny a Fond je v lednu 2019
uhradil.

•

K 1. 7. 2018 Fond převzal v rámci rozdělení odštěpením sloučením čistá aktiva od společnosti ~íčany Property
s.r.o. V rámci těchto čistých aktiv nebyly převzaty žádné peněžní prostředky. Transakce měla dopad pouze na
investice do nemovitostí, pohledávky a závazky. Bližší informace k transakci jsou uvedeny v části 7.2.

•

K 1. 1. 2018 Fond převzetím čistých aktiv nekonsolldované dceflné společnosti převzal také bankovní účty
s celkovým zůstatkem ve výši 9 816 tis. Kč. V rámci této transakce došlo k nepeněžnimu pořízeni investic do
nemoviťostf~ obc:hodrtkh pohledávek a závazků, převzetí bankovního úvěru a detail realizované transakce a jejího
dopadu do účetní závěrky je zveřejněn v části 7.2. Ve výkazu peněžních toků je zachycen dopad navýšení
peněžních prostředků .
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Obchodnf pohledávky
Obchodní pohledávky zahrnuji pohledávky za nájemci z pronájmu nemovitostf (nájemné a služby vyúčtované a
neuhrazené za období před koncem roku) a dále pohledávky za kupujfcfmi při prodeji nemovltostí nebo majetkových
účastr. Riziko jejich nesplaceni je velmi nízké a pohledávky se výjimečně dostávají do prodlení (pohledávky po
splatnosti). Členěni zltstatku pohledávek na zustatek v nominální výši a výši snížení hodnoty pohledávek vyjadřující
znehodnocení v důsledku zvýšeného úvěrového rizika zobrazuje následujíd tabulka:
31.12.2019

30.6.2018

Obchodní pohledávky- nomínálnl hodnota
Sníženi hodnoty v dQsledku posouzeni úvěrového rizika

16871
-1319

19178
-432

Obchodnl pohledávky ve výkazu flnanění situace

15 552

18746

ll tiS. Kl!

Fond sleduje vývoj

úvěrového

rizika jako

meziroční přeceněni

výše pohledávek, nesleduje vývoj opravných položek

samostatně.

Obchodní pohledávky k 30. 6. 2018 zahrnuji ve svém celkovém zůstatku pohledávku za společnosti Core Property,
Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. souvlsejíd s prodejem majetkové účasti v Buslness centrum
KCM, a.s. za 10 820 tis. Kč. Jde o pohledávku za spřízněnou stranou, která byla splatná do 31. 5. 2.019.

6.4

Majetkové účasti v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku

Fond drž i majetkové účasti na jiných společnostech, zejména nemovitostních společnostech, které pokud plně ovládá,
nekonsoliduje s uváženim výjimky pro investiční jednotky. Fond pořizuje nemovitostní společnosti, z nichž později
převádf čistá aktiva (nemovitosti) přímo do Fondu a společnosti následně prodává. Vývoj hodnoty za prodloužené
období roku 2019 a za zkrácené období roku 2018 v rozlišení na jednotlivé držené majetkové účasti zobrazuje
následující tabulka:
Ark'da
Aiěanv

Pros1ě]ov,

Core Property

Property s.r.o.

s.r.o.

IFPZKa.s.

Celkem

Rei61ná hodnotil k 31. 12. 2017

130964

10033

140997

pfeceněni vlivem pfeměny

-160817

"tis. Kč
(viz 7.2)

pofizenl
pfeceněnl do výsledku

-160817

361358
(viz 7.2)

Rúlnii hodnota k 30. 6. 2018

361358

pfeceněni vlivem přeměny

-313116

(viz 7.2)

navýšeni investice
vyrazeni v důsledku prodeje
pfeceněni do výsledku

361358
31856
2003

31856
10033

373394
-313116

5070

5070

-5070

-1819

-32432

-39 321

-48242

-184

22399

-26027

Reálná hodnota k 31. 12. 2019

Ke konci roku 2019 Fond prodal majetkovou účast ve společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o. za 2 000 tis. Kč společnosti
CIF services a.s. (částka byla do konce roku 2019 uhrazena) a dále majetkovou účast ve společnosti Řfčany Property
s.r.o. za 10 tis. Kč společnosti Linker Company s.r.o. (částka k 31. 12. 2019 zustává neuhrazena). za 34 585 tis. Kč.
Současně Fond požádal o odkup Investičních akcií držených ve společnosti Core Property, Investiční fond s proměnným
základ nim kapitálem, a.s. za 32 575 tis. Kč (částka k 31. 12. 2019 zustává neuhrazena).
V červnu 2018 nabyl Fond v nespřízněné transakci 100% majetkový podll ve společnosti Ří
vlastnila nemovitost v Praze v Holešovicích a která slouží jako business centrum, v níž js
konferenční mistnosti a jiné nebytové prostory. Kupní cena finanční investice byla vyčíslen
66
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s ohledem

na

okamžik

transakce,

byla

tato

hodnota

uvážena

jako

reálná

hodnota

nemovítostí

k 30. 6. 2018.
K 1. 7. 2018 Fond převzal čistá aktiva do té doby nekonsolidované dceřiné společnosti Říčany Property, s.r.o.

z právního pohledu došlo k fúzi odštěpením sloučením, přičemž Fond nabyl čistá aktiva v hodnotě 313 116 tis. Kč a
současně došlo ke snfžení reálné hodnoty investice. Rozdíl reálné hodnoty převzatých čistých aktiv a reálné hodnoty

investice vykazované k 30. 6. 2018 je uznán ve výsledku hospodaření za prodloužené období roku 2019 jako ztráta
z přecenění finanční investice k okamžiku transakce (48 242 tis. Kč). Bližší informace o transakci jsou obsaženy v části
7.2.
K 1. 1. 2018 Fond převzal čistá aktiva do té doby nekonsolidované dceřiné společnosti Arkáda Prostějov. Z právního
pohledu došlo k fúzi odštěpením sloučením, přičemž Fond nabyl čistá aktiva v hodnotě 160 817 tis. Kč a současně
došlo ke snížení reálné hodnoty investice. Rozdíl reálné hodnoty převzatých čistých aktiv a reálné hodnoty investice
vykazované k 31. 12. 2017 je uznán ve výsledku hospodaření za zkrácené období roku 2018 jako zisk z přecenění
finanční investice k okamžiku transakce (31856 tis. Kč). Bližší informace o transakci jsou obsaženy v části 7.2.

Popis metod a stanovení reálné hodnoty finančních investic (úroveň 3) je popsán v částí 8.5.

6.5

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s přeceněním do výsledku

v tis. Kt
Půjčka- TESSERA,

k.s.

Nakoupené směnka- J&T Private Eq uity B.V.
Půjčka-lí.lčany Property s.r.o.
Pohledávky z uzavi'ených derlvátových nástrojů
Finančnr aktiva oceňovaná reálnou hodnotou celkem

31.12.2019

30.6.2018

39836
60842

64925
48176

3845

4101
------------------------------------104 S23
117202

Směnka- J&T Private

Eguity B.V.

Fond nakoupil v srpnu 2018 směnku vystavenou společnosti J&T Prlvate Equity B.V. za 60 000 tis. Kč. Směnka je
úročena úrokovou sazbou 4,1

% p. a. a je splatná k 28. 2. 2020 v celkové výši 61 240 tis.

Kč. K 31. 12. 2019 byla

stanovena reálná hodnota směnky ve výši 60 842 tis. Kč zohledňujíd naběhlý úrok a s ohledem na splatnost

v krátké

době odpovídá reálná hodnota naběhlé hodnotě.

Poskytnutá pů jčka- TESSERA. a.s.
Fond z konce roku 2017 vykazuje převzatou pohledávku vyjadřují půjčku poskytnutou společnosti TESSERA, k.s., která
je spřízněnou stranou Fondu (shoda v ovládající osobě Fondu a společnosti TESSERA, k.s.). Společnost TESSERA, k.s., je
také držitelem 4,03 % investlčnfch akcií Fondu. Půjčka je úročena úrokovou sazbou 8 % p.a. a je splatná do 31. 12.
2024. Rozpad celkového zůstatku pt'ljčky na jistinu a naběhlý úrok zobrazuje následující tabulka:
v tis.

Kč

Půjčka- TESSERA,

k.s.- jistina
Půjčka- TESSERA, k.s.- naběhlé úroky
Půjčka poskytnutá spo!elnostl TESSERA, k.s. celkem

31.12.2019

30.6.2018

38544

62858

1292

2067

39836

64925

Za prodloužené období roku 2019 byl v souvislosti s touto půjčkou uznán dopad do výsledku hospodaření ve výši 6 748
tis. Kč a Fondu byly uhrazeny úroky ve výši 7 522 tis. Kč. Zároveň do~ Io k úhradě částí jistiny ve výši 24 314 tis. Kč.
Za zkrácené období roku 2018 byl v souvislosti s touto

Kč a Fondu byly uhrazeny úroky ve výši 8 724 tis. Kč.

půjčkou uznán dopad do výsledku hospodaře
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Poskytnutá půjčka- Říčany Propertv s.r.o.
Půjčky poskytnutá ve výši 48 171 tis. Kč v červnu 2018 v souvislosti s pořízením finanční investice ve společnosti Říčany

Property s.r.o. byla zúčtována k 1. 7. 2018 důsledkem převzetí čistých aktiv společnosti Říčany Property s.r.o. včetně
závazku vůči Fondu. K 30. 6. 2018 je součástí celkového zOstatku i naběhlý výnosový úrok ve vý~i 5 tis. Kč. Půjčka byla
úročena úrokovou sazbou

2% p.a. a byla

pOvodně splatná do 12 měsícO od okamžiku poskytnutí, tj. do 27.

6. 2019.

Derivátové nástroje
Fond má uzavřeny následující derivátové nástroje - úrokové swapy - k zajištění úrokového rizika bankovních úvěrů
úročených variabilní úrokovou sazbou:

v tis. Kl
(1) úrokový swap
(2) úrokový swap
(3) Úrokový swap

Den vypofádánl

Objem obchodu
(stav k 31. 12. 2019)

29.8.2025
31.8.2022
31.8.2022
X

Reálná hodnota deriv.h6 celkem

Reálná hodnota
k3LU.:Z019

Reálná hodnota k
30.6.1018

322 700 tis. Kč
81451 tis. Kč
10 546 tis. Kč

1474
2098
272

1754
2078
269

X

3844

4101

Za prodloužené období roku 2019 je v souvislostí s deriváty zachycen celkový dopad do výsledku hospodaření ve výši
2 021 tis. Kč představujícf zisk z pfeceněnf k 31. 12. 2019 ve vý~l 2 145 tis. Kč a ztrátu z vyúčtování a souvisejících
plateb ve výši 124 tis. Kč.
Za zkrácené období roku 2018 je v souvislosti s deriváty zachycen celkový dopad do výsledku hospodaření ve výši
2 021 tis. Kč představující zisk z přecenění k 30. 6. 2018 ve výši 2 145 tis. Kč a ztrátu z vyúčtování a souvisejících plateb
ve výši 124 tis. Kč.
Zisk

I

ztráta plynouc! z derivátll je součástí položky "Zisk (ztráta) plynoucí z ostatních finančních aktiv/závazků" ve

výsledku hospodaření.

6.6

Investice do nemovitostí

Fond vlastní nemovltostl, které v minulosti poi'ldil a v rámci své investičnl činnosti vytváfl nemovltostní portfolia za
účelem pronájmu nemovitostí s následným prodejem v rozsahu zvolené investičnl strategie. V portfoliu jsou pozemky i
budovy umlstěné v Praze, v Brně, v Ostravě, Tiěňově u Bma, Prostějově a Novém Jičlně. Vývoj za prodloužené období
roku 2019 a za zkrácené obdobf roku 2018 v členění na pozemky a budovy zobrazuje nésledujlcí tabulka:

v tis. Kč
Reálná hodnota k 31. u. 2017
pffr6stky v rámci

převzetl čistých

přírůstky z titulu

následných výdaj6 zahrnut'Vch do oceněn[ existujldch nemovitostí

aktiv clcel'iných společnosti (viz 7.2)

poflzení nových Investic do nemovitostf
rárnd pfevzetí čistých aktiv dceřiných

společnosti (viz 7.2ú

pffrQstky z titulu následných výdaj{! zahrn~ch do oceněni exlstujh:ich nemovitosti
přeceněni do

výsledku

Stavby

UB7S1

SZ8983

7U734

23758

283 542

307300

1795

1795

5536

Reálná hodnota k 30. 15. Z018
přírůstky v

Pozemky

Investice do
nemovttostf
celkem

hospodařeni

Reálná hodnota k 31. 12. 2019

5536

213045

814320

1017365

57000

853000

9WOOO

1449

6283

7732

93 207

-93 988

-781

aM1o1

1579557

1944258

Popis metod a stanovení reálné hodnoty investic do nemovitostí (úroveň 3} je popsán v částl8.5.
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K 1. 7. 2018 Fond převzal nemovitosti z nekonsolidované dcefiné společnosti ~fčany Prop
pozemek a stavbu v Praze - Holešovice - administrativní budova, která je pronajfmána. O šf
v průběhu prodlouženého období roku 2019 představují zhodnocení držených a pronajíman
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pořfzení pozemku v obci Dubina u Ostravy, kde záměrem Fondu bylo odkoupeni pozemku, jež je užfván jako zpevněná

plocha vjezdu do suterénu nemovitosti, kterou již Fond vlastni.
K 1. 1. 2018 Fond převzal nemovitosti z nekonsolidované dceřiné společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o., čfmž došlo
k výraznému navý§enf nemovitostniho investičnfho portfolia. Jedná se o obchodnl galerii ve městě Prostějov. V červnu
2018 došlo k nákupu pozemku v Brně a roz§lreni současného portfolia nemovitostl v lokalitě Brno - Kolařlková, kde
Fond již vlastni jiné pozemky a stavby.
Nemovitosti jsou zastaveny ve prospěch Ceskoslovenské obchodní banky, a.s. jako záruka splaceni čerpaných
bankovnfch llvěrů -viz část 6.8.
V souvislosti s investicemi do nemovltostl jsou ve výsledku hospodal'enl Fondu uznány následujlcl položky:
Prodloužené
obdobr kon~fd 31.
12.2019

Zkrácené
obdobf končfcf
30.6.2018

Celkové nájemné (příjmy) z investic do nemovitostl

265 662

48900

Celkové přímé provoznl náklady investic do nemovltostl

-52 439

-11517

v tis.

6. 7

Kč

Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva
v tis. Kč

31.U.2019

Poskytnuté zálohy
Náklady příllich období
Ostatnl pohledávky
Poskytnuté zálohy 1 ostatnlaktlva celkem

30.6.2018

1342

1298

5291
38107

2813
ng

44740

4890

V rámci ostatních pohledávek Fond k 31. 12. 2019 eviduje:
•

pohledávku za společnosti Říčany Property s.r.o. ve výši 5 490 tis. Kč, která vznikla v období realizace fúze, kdy
nájemci hradili za služby a nájemné na bankovnl účet společnosti ~íčany Property s.r.o., avšak právně tyto
prostředky náleží Fondu. a

•

pohledávku ve výši 32 575 tis. Kč za společností z titulu prodeje majetkové účasti ve společnosti Core Property,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a 10 tis. Kč za společností Llnker Company s.r.o. z prodeje
společnosti ~íčany Property s.r.o.

6.8

Obchodnf a jiné závazky
v tís. Kč

31.12.2019

30.6.2018

12720
13089
26244
2430

15347

Obchodní závazky
Přijaté zálohy a výnosy příštích období
Pfljaté kauce
Závazky vůči státu
Ostatní závazky
Obchod nf a Jiné závazky celkem
z toho finanční závazky
z toho nefinančnl závazky

270

2593
10214
478
1903

54753

305~5

39234
15519

27464

--

3071

Účetní hodnota závazků, které představují finanční závazky, se významně neliší od jejich reálné hodnoty s ohled

na

splatnost většiny závazků v krátkém období. Vedení Fondu posoudilo riziko likvidity spojené s vypořádán ~~tY;fGí'čA1 1 .,.
závazků za nízké.
~'l>?f
h

>~:

~

o

Výše uvedené závazky jsou k jednotlivým rozvahovým dnům evidovány jako krátkodobě splatn . Přijat'
poskytovaných

pronájmů

jsou vnímány také jako

krátkodobě

splatné,

neboť

auce u

nájemní vztahy j ou ' vypo
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v obdob( ne delším jak 12 měsíců od data rozvahy. Výrazný nárůst hodnoty závazků a zejména přijatých kaucf je
způsobem převzetfm nemovitostí ze společnosti 1\íčany Property, s.r.o. k 1. 7. 2018, čímž došlo k nárůstu vztahů
s nájemci evidovanými přímo ve Fondu.

6.9

Bankovní úvěry a nebankovní zápůjčky

Bankovni úvě rv
v tis.

Kč

31.11.2019

30.6.2018

857256

467364

Bankovnl úvěry- dlouhodobě splatná část úvěru
Bankovní úvěry- krátkodobě splatná část ťíviru
Bankovnf Wěry celkem

62716

44965

919971

5U329

K 1. 7. 2018 Fond pfevzal od společnosti Říčany Property, s.r.o. bankovní úvěr ve výši 495 000 tis. Kč, čímž se rozšfřllo
portfolia bankovních úvěrů, které k 31. 12. 2019 tvoří osm bankovních úvěrů čerpaných od Ceskoslovenské obchodní
banky, a.s., která je současně depozitářem Fondu:
Efektlvni ll roková
subap.a.

z(lstatek wěru vl:.
naběhlého úroku

Splatnost

ČSOB bankovnl úvěr

1,85%

90000

31. 08.2030

ČSOB bankovnl úvěr

2,98%

32330

31.08. 2029

CSOB bankovnl úvěr

2,98%

18920

31. 05.2029

(;soB bankovnl úvěr

2,10%

148200

30.11.2026

ČSOB bankovnl ťívěr

2,10%

27988

30.11. 2026

ČSOB bankovnf úvěr

3,60% (lM PRIBOR + 1,5)

16225

15.8.2022

ČSOB bankovnf úvěr

3,60% {lM PRIBOR + 1,5)

125 308

15.8.2022

(;SOB bankovnf úvěr

3,80% (1M PRIBOR + 1,5)

461000

30.6.2025

X

919971

X

Bankovní úvěr

Bankovni úvěry celkem

Za prodloužené období roku 2019 Fond vykazuje úrokové náklady z bankovních

úvěrů

44 526 tis.

Kč.

K 1. 1. 2018 Fond převzal od společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o. bankovní úvěr ve výši 143 545 tis. Kč, čímž se rozšířilo
portfolia bankovních úvěrů, které k 30. 6. 2018 tvoři sedm bankovních úvěrů čerpaných od československé obchodní
banky, a.s., která je současně depozitářem Fondu:
Efektlvnr úroková
sazba p.a.

Ulstatek úvěru IK!.
naběhlého úroku

Splatnost

ČSOB bankovnr llvěr

1,85"

102600

31.08.2030

tsOB bankovnr úvěr

2,98%

36290

31.08.2029

čSOB

bankovnf úvěr

2,98%

21800

31.05. 2029

ČSOB bankovnf úvěr

2,10%

164400

30.11.2026

ČSOB bankovnl úvěr

2,10%

31042

30.11.2026

ČSOB bankovni úvěr

2,42% (lM PRIBOR + 1,5)

17816

15.8.2022

ČSOB bankovnf úvěr

2,42% (lM PRIBOR + 1,5)

138381

15.8.2022

X

512329

X

Bank011ní úvěr

Bankovnr úvěry celkem

Za zkrácené období roku 2018 Fond vykazuje úrokové náklady z bankovních úvěrll 5 812 tis. Kč.

~o~ ~&CE -'luo;

Bankovní úvěry představují finanční závazky a jejich prezentovaná účetní hodnota pre n vaná se význa~
neodchyluje od jejich reálné hodnoty. Nesplacené zllstatky bankovních úvěrů jsou zaruč
nemovltostml
prezentovanými v rámci investic do nemovitostí- viz část 6.5.
'
I<RE~12:~

70

Opró'mlínl KAčl? 1!. 007

Nebankovní zápůjčky
v tis.

Kč

31.12.2019

30.6.2018

Nebankovnl úvěry- dlouhodobě splatná část
Nebankovnl úvěry- krátkodobě splatná část

326631
1990

Nebankovnf p6JI!ky celkem

32862.1

V červnu 2018 v souvislosti s porlzenlm majetkové účasti ve společnosti ~íčany Property s.r.o. Fond načerpal dvě
záplijčky ve stejné výši (nominále každé plijčky činí 163 222 tis. Kč) a za stejných podmlnek (úročené 7 % p.a. se
splatnosti do 5 let). Věi'iteli těchto zápůjček byly společnosti TARATANA s.r.o. a KOSTENO HOLDINGS LIMITED.
Zápujčky byly čerpány pi'fmo jako úhrada prodávajlclmu majetkové účasti ve společnosti ~íčany Property s.r.o.
K 31. 12. 2018 došlo k restrukturalizaci obou zápůjček. Společnost TARATANA s.r.o. postoupila svoji pohledávku ve výši
163 222 tis. Kč na pana Martina Bendu a společnost KOSTENO HOLDINGS LIMITED postoupila svoji pohledávku ve
výši 163 222 tis. Kč na pana Martina Davida. Vůči novým věi'itelům Fond vypoi'ádal celkový zůstatek závazku ve výši
326 444 tis. Kč v záři 2019 emisi investičnlch akcii Fondu (viz 6.10).
Závazky z úroku (k 31. 12. 2018: 11 644 tis. Kč) naběhlé jako pflslušenstvl záptijček nebyly postoupeny a Fond je
v lednu 2019 společnostem TARATANA s.r.o. a KOSTENO HOLDINGS LIMITED uhradil.
Zápůjčky představuji finanční závazky a jejich účetnr hodnota prezentovaná k rozvahovému dni se významně

neodchyluje od jejich reálné hodnoty.

Bližší rozpad zůstatku zápůjček k 30. 6. 2018:
Efektivnf úroková
5azba p.a.

Vlfitel
TARATANA s.r.o.

KOSTENO HOLDINGS UMITED

vl.

naběhlého úroku

Splatnost

7%
7%

163 316

31.12. 2018

163 315

31.12. 2018

1990

31.12.2018

X

328621

X

Czech lnvestment Fund SICAV, a.s.
(neinvestičnl tást)
Nebankovnf pOJěky celkem

Zůstatek úvěru

K 30. 6. 2018 evidoval Fond zápůjčku ve výši 1990 tis. Kč, která byly v roce 2017 poskytnuta z prostředků
zakladatelských akcií do ínvestičnf části Fondu. Půjčka byla splatná do 31. 12. 2018, byla bezúročná a k 31. 12. 2019 je
uhrazena.

VývoJ

dluhů

z financováni

Fond v rámci svých závazků vykazuje několik finančních závazků, jejíchž peněžní úhrada by byla prezentována ve
výkazu peněžních toku v rámci peněžnlch tokO z financování. Následujícf tabulka poskytuje sesouhlasenl počátečního a
konečného zůstatku

v tis.

takových závazků:

Kč

Pofátetnr zůstatek k 1.1. 2018

Bankovnf

Nebankovnf

úvěry

z;lp6jčky

Celkem

386738

378536

765274

dopad podnikové pfeměny (převodu 6stých aktiv)

143 545

143545

peněžnl tok-

·17954

-17954

splátky úvěru

peněžnl tok- placené
nepeněžnf vznik

-4205

úroky

závazku

-4205
326444

326444

úhrada emisi lnvestičnich akcii
naběhlé

4205

úrokové náklady

kon~ný zOstat:ek k 30. 6.

dopad podnikové přeměny (převodu
peněžní tok-

512329

2018
čistých

495000

aktiv)

splátky úvěru

peněžnltok- placené

úroky
úhrada emisi Investičních akcii

71

·87 357

-1

-44526

-11
-326
,_

,

naběhlé

úrokové náklady

44526

Koneblý zůstatek k 31. 12. 2019

11457

- - - - -55984
-

919972

z toho krátkodobě splatný zOstatek
z toho dlouhodobě splatný zCistatek

9199n

857 256

857256

62716

62716

6.10 Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií
Hodnota těchto čistých aktiv je dána rozdnem celkových aktiv, které jsou součástí investiční části Fondu a jsou
při?aditelná držltehlm vyplatitelných investičních akcii, a závazků Fondu. Výše čistých aktiv se průběžně měnf dle
vývoje výkonnosti Fondu- dopad výsledku hospodaření Fondu -a dalšf vliv na prezentovanou hodnotu mají transakce
s vlastn(ky investičních akcií, tj. emise a odkup Investičních akcií Fondem. Vývoj čistých aktiv za prezentovaná období je
zobrazen ve výkazu změn čistých aktiv pilřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akclf.
Fond po důkladné analýze dospěl k závěru, že vydané investiční akcie s ohledem na právo držitele požádat Fond o
odkup na účet Fondu, čímž investiční akcie zanikají, budou klasifikovány a vykazovány jako finanční závazek.
S investičními akciemi zároveň není spojeno právo hlasovat na valné hromadě Fondu. Stav investičních akcií včetně
kalkulace čistých aktiv na jednu investiční akcii přináší následující tabulka.
~!stá

aktiva přifaditelná držiteiOm vyplatitelných Investičních akcii (v tis. Kč}
Počet lnvestičnlch akcii (v ks)
bstá aktiva pflpadajíd na jednu lnvestlblí akcii (v Kč)

31.U.Z019

30.6.2018

11U370
174775 208

120897 290

6,3645

5,4257

655958

V průběhu prodlouženého období roku 2019 i zkráceného obdob( roku 2018 proběhly emise investlčnfch akcif, jimiž
byly vypořádány dluhy Fondu (viz 6.9) a též odkup investičních akcií, při němž Fond vyplatil investičním akcionářům
24 000 tis. Kč. Následujkí tabulka zobrazuje vývoj v počtu emitovaných Investičních akcií:
Palet
lnvestlfnfch akcii'

v tis. Kl
Stav k31. 12. 2017

43355718

emise investičnich akcii květen 2018)
Stav k 30. 6. 2018

ns61572
U0897290

odkup investlčnfch akcii (z;iřl2019

-4275408

emise investičnkh akcii (záff 2019)

58153326

Stav k 31. u. 2019

174775208

6.11 Tržby z pronájmu a poskytovaných služeb

v tis.

Kč

Tržby z pronájmu
Tržby z poskytovaných služeb
Tržby celkem

Prodlouiené

Zkrácené

období končící

obdob! končící

31.12. Z019

30.6.Z018

265662
49343

48900

315006

57315

Tržby z pronájmu jsou výnosem generovaným z přímých investic do ne movitosti, které drží Fo

v souvislosti

s pronájmem jsou poskytovány

nájemcům

služby, které navyšují celkový

tržby jsou realizovány na území teské republiky.

př(jem

8415

~ ~&ťDSJim

·.

r~~ájmu. Vše~~

·9

72

Pronájem nemovitostí je klasifikován jako operativní leasing, přičemž žádná z uzavřených smluv není dlouhodobě
nevypověditelným leasingem. Každý nájemce má možnost smlouvu vypovědět s výpovědní dobou kratší než 12
měsícu.

6.12 Zisky I Ztráty z ostatních finančních aktiv a závazků

v tis. Kl
Zisk z přeceněni finančnlch aktiv oceňovaných v reálné

hodnotě (viz 6.5)

Zisk z přeceněni derlvátového nástroje- ~rokového swapu (viz 6.5)
Úprava hodnoty obchodní pohledávek v dllsledku úvěrového rizika (Viz 6.3}

Prodloužené
obdob! končld 31.
12.2019

Zkrácené
obdob! kon8cl
30. 6. 2.018

7 591

2499

1581

2021

-887

Zisky plynoud z ostatnlc:h flnanfníc:h aktiv a závalků celkem

8285

4520

6.13 Náklady související s pronájmem nemovitostí
Prodloulené
obdob! koněrd 3L
12.2019

v tis. Kl
Spotřeba

Zkrácené
období končfd
30. 6. 2018

materiálu

2139

395

Správa nemoVItostí

13146

6026

Opravy a udriovánf
Ostraha
Poplatky a provize za zprost1edkování

15411
7035

1501
1373

Ostatnl služby

2937
11770

1750

Náldady souvlse)ld s promi}mem nemovitostí celkem

52439

11517

472

6.14 Správa Fondu a ekonomické a právní služby
Prodlouiené
obdobr končlcf
3L 12.2019

Zkrácené
období končld
30.6.2018

Administrace a vedeni Fondu (pozn. 7.4}

1691

570

Poplatky depozitáři

1170

518

Ekonomické služby- pr.lvni, daňové a účetnl poradenstvi

23333

3283

Správa fondu a souvlse}rd ekonomické a právnl slu!by celkem

26194

4371

v tis. Kč

6.15 Finanční náklady
Prodloufené obdobr
31.12.2019

Zkrácené
obdobr konfrd
30.6. 2018

Úrokové náklady- bankovnl úvěry
Úrokové náklady- nebankovní pOjčky

44526

5812

11457

187

úrokové náklady c:elkem

5999

Ostatní finančnl náklady

55984
257

Flnanmr náklady .:elkem

56241

6082

končfcl

v tis.

Kč

83

Ostatní finanční náklady zahrnují bankovní poplatky a jiné finanční náklady.

{;' .
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6.16 Daně ze zisku
Daň

ze zisku uznaná ve výsledku

hos podařeni

Daň

ze zisku prezentovaná ve výsledku hospodai'enl se skládá z následujlclho dopadu splatné a odložené

V tis. Kl
Splatný daňový náklad za

bě!né

daně:

Prodloužené
obdob! konělá
31.12.2019

Zknkené
obdob! koni!lcl
30.6.2018

7306

1556

obdob!

Oprava splatné dimě za předcházejlcl obdob!

91

417

Splatná daň celkem

7397

1973

Odlofená daň z titulu změny pl'echodných rozdiiO

-2083

467

5314

2440

Celkový daňový náklad

Sesouhlasení výsledku

hospodařeni před zdaněnim

na celkový daňový náklad poskytuje následující zvei'ejněnl:

V tis. Kč

Prodloužené
období konficí
31.12.2019

Zkrácené
obdob( končíc!
30.6.2018

159 283

71467

S%

S%

Zisk před zdaněnlm za běžné obdobt
Zákonná daňová sazba
Daňový

náklad kalkulovaný z výsledku hospodařeni

Dopad daňově neuznatelných nákladů I výnost1
Dopad daňových

nákladů

7964

3573

-2741

-1550

91

417

5314

2440

3,34%

3,41%

souvisejfclch s pfedcházejlclm obdoblm

Celkový daňový náklad (výnos)
Efektlvnf daňová sazba

Odložená daň ve výkazu finanční situace
Odložená

daň

Fondu vychází ze zdanitelných

rozdflů

mezi

účetní a daňovou

v tis. Kč
Rozdn v účetní a daňové hodnotě investic do nemovitostl (závazek)
Rozdíl v účetní a daňové hodnotě pohledávek (pohledávka)

_

Odlofený daňový záva1ek

hodnotou:

31.12.201!1

30.6.2018

64718

41843

-76

------------------------64642

41843

Sesouhlasenf odlož né daně
Zůstatek odložené daně v meziročním srovnání je ovlivněn změnou přechodných rozdílů Fondu, ale také uznáním
odložené daně v důsledku převzetí čistých aktiv z nekonsolldovaných dceřiných společností:

v tis. Kč

Odlofend daň

Zůstatek k 31.

u. 2017- odložený daňový závazek

29998

dopad podnikové přeměny
odložená

daň

Zůstatek k 30.

11378

zachycená ve wsledku hospodafenl

467

6. 2018- odložený daňový závazek

dopad podnikové pfeměny
odložená

daň

Zůstatek k 31.

zachycená ve wsledku

hospodaření

U. 2019- odlofený daňový závazek
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K 1. 7. 2018 Fond převzal nemovitosti od společnosti ~rčany Property s.r.o., což vedlo k navý~ení odložené daně bez
dopadu do výsledku hospodařeni za prodloužené období roku 2019. K 1. 1. 2018 Fond převzal nemovitostl od
společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o., což vedlo k navýšení odložené daně bez dopadu do výsledku hospodaření za

zkrácené období roku 2018.

7 Transakce se spřízněnými stranami
7.1

Osoba ovládající

Spoluovládajícími osobami, které drží dohromady v~echny zakladatelské akcie Fondu jsou pan Martin Benda a pan
Martin David. Každý drží 50% zakladatelských akcif.
Pan Martin Benda I pan Martin David jsou taktéž hlavními investory Fondu:

Martin Benda
Martin DaVid
Ben Praha s.r.o, (Martin Benda)
Solo Property Group s.r.o. (Martin David)
TESSERA k.s.

Core Property, investlčnl fond s proměnným základnlm kapitálem, a.s.
Dalšl investon- fyzlcké a právnické osoby
Drlltel' lnvestlfnfch akcií celkem

31.1Z.Z019

30.6.Z018

47,04%
47,04%

13,65%

2,79%
1,31%
1,81"
100%

13,65%
32,08%
32,08%
4,03%
1,90%
2,62%
100%

V pruběhu prodlouženého obdob( roku 2019 došlo k emisi i odkupu investičních akcU, č(mž se změnily poměry mezi
jednotlivými akcionáři.

7.2

Převody čistých

aktiv nekonsolídovaných dceřiných společností do Fondu

Fond jakožto Investiční jednotka nekonsoliduje společnosti, které ovládá a tvoř( jeho investiční podstatu. Tyto
majetkové účasti jsou vykazovány jako finanční aktiva v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku hospodařeni. Fond
však přistupuje k transakclm, kdy převede část čistých aktiv Oměnij z dceřiné společnosti přímo do Fondu (z právního
pohledu docházf k rozdělen( odštěpením sloučením) a zbylou majetkovou účast následně prodá a z Fondu vyvede.
K 1. 7. 2018 byla do Fondu takto převedena čistá aktiva nekonsolidované dceřiné společnosti Řfčany Property s.r.o.
(100% majetková účast byla pořízena v červnu 2018). Ačkoliv k okamžiku transakce jde o podnikovou kombinaci pod
společným ovládáním, kdy se vyvádí čistá aktiva z dceřiné společnosti do společnosti mateřské, dochází k prvotnímu

uznání převáděných čistých aktiv v jejich reálných hodnotách k datu převodu, protože akvizice a konsolidace takové
dceřiné společnosti Fondem - investiční jednotkou byla v kontextu IFRS 10 zakázána. Fond oceňuje své finanční

investice reálnou hodnotou reflektující reálnou hodnotu investiční podstaty držené v dcefiné společnosti. Proto k datu
převodu dochází k záměně reálné hodnoty Investice za reálnou hodnotu převáděných čistých aktiv, a pokud je při této

transakci identifikován rozdn, je zachycen ve výsledku hospodaření jako dopad přeceněnf finanční Investice mezi
posledním určením reálné hodnoty a jejfm oceněním k datu převodu. Tomuto postupu odpovídá

převáděných čistých aktiv ze společnosti Říčany Property s.r.o. a změny v hodnotě finanční investl
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Alčany

V tis. Kl

Property s.r.o.

Ostli aktiva pfevdděnll z nekonsollclované dceriM spolefnostl
--------------~~~~~----------------------

Investice do nemovltostl oceňované reálnou hodnotou s preceněnlm do výsledku
Obchodnl pohledévky

910000
711

Poskytnuté ~Johy a ostatnl aktiva

7026

Aktlw celkem

917 737

Bankovnl wěry

-495 000

NebankovnllápQjtky

-48 171

Obchodnl a jiné závazky

-36 568

Odlo!ená dali

-24 882

--~----------------------------------------------------------

Závadty c:efkem

-604 621

Čistá aktiva

313 116

Flnanfnl Investice drtená Fondem v reálném ocenění pied převodem l!istých aktiv

361358

o

Flnanfnr Investice drtená Fondem v reálném oceněni po pfevodu flstýc:h aktiv
Zisk z přeceněni finanfnl lnveitlce k datu pfevodu Bstých aktiv

-48Z42

K 1. 1. 2018 byla do Fondu takto převedena čistá aktiva nekonsolidované dceřiné společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o.
(100% majetková účast byla pořízena v roce 2017). Ačkoliv k okamflku transakce jde o podnikovou kombinaci pod
společným ovládán lm, kdy se vyvádí čistá aktiva z dceřiné společnosti do společnosti mateřské, dochází k prvotnímu

uznání převáděných čistých aktiv v jejich reálných hodnotách k datu převodu, protože akvizice a konsolidace takové
dceřiné společnosti Fondem - investiční jednotkou byla v kontextu IFRS 10 zakázána. Fond oceňuje své finanční

investice reálnou hodnotou reflektující reálnou hodnotu investiční podstaty držené v dceřiné společnosti. Proto k datu
převodu dochází k záměně reálné hodnoty investice za reálnou hodnotu pfeváděných čistých aktiv, a pokud je při této

transakci identifikován rozdfl, je zachycen ve výsledku hospodařenf jako dopad pfeceněnf flnančnf Investice mezi
posledním určením reálné hodnoty a jejfm oceněnfm k datu převodu. Tomuto postupu odpovídá následujfcf členění
převáděných čistých aktiv ze společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o. a změny v hodnotě finančnf investice k 1. 1. 2018:

Arkáda ProstěJov,

_ __ _ __ __ __ ____;_s.r.o.

V tis. Kč
~stá aktiva pfeváděná z nekonsolldované dceflně společnosti

Investice do nemovitostl oceňované reálnou hodnotou s pfeceněním do výsledku

307 300

Obchodní pohled;jvky

5098

Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva

1779

DP.rívátové nástroje oceňované reálno1• hoclnntou s přeceněním do výs~dku

,,956

Penlze

9816

Aktiva celkem

325949

Bankovnl llvěry

-143 545

Odložený daňový závazek

-11377

Obchodnl a jiné z;jvazky

-10210

Závazky celkem
Čistá aktiva

Finanl!nllnvestlce drtená Fondem v reálném oceněni pfed pFevodem Bs~c:h aktiv
Flnanfnl Investice drtená Fondem v reálném oceněni po pfevodu ělstýeh aktiv
Opróvněnr KAČR 1!. 007

76

1. _ _ / /

,

- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- Zisk z pfeceněnf flnančnllnvestlce k datu pfevodu ~istých aktiv

31856

Po převodu čistých aktiv zůstaly ve společnosti Arkáda Prostějov, s.r.o. pohledávky, závazky a peněžní prostředky,
které vedly k ocenění finanční investice ve výši 2 003 tis. Kč, která Fondu po převodu zůstala. Fond očekává prodej této
zbývajíá účasti obdobně jako tomu u dřívějších investic.

7.3

Transakce se

spřízněnými

stranami

Všechny transakce se spřízněnými stranami jsou založeny na podmínkách shodných s transakcemi s nespřízněnými
stranami. Zůstatky nesplacené k rozvahovému dni nejsou nijak zajištěny a jejich vypořádáni se očekává formou
peněžní platby.

Obc:hodnf vztahy se spřízněnými stranami
K 31. 12. 2019 eviduje Fond obchodní pohledávku za společností Říčany Property s.r.o. ve výši S 490 tis. Kč, která
vznikla v období realizace fúze, kdy nájemci hradili za služby a nájemné na bankovní účet společností 1\íčany Property
s.r.o., avšak právně tyto prostředky náleží Fondu.
K 31. 12. 2019 Fond eviduje pohledávku ve výši 32 575 tis. Kč za společností z titulu prodeje majetkové účasti ve
společností Core Property, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a 10 tis. Kč za společností Linker

Company s.r.o. z prodeje společnosti Říčany Property s.r.o.
V souvislostí se službami spojenými se správou nemovitostí nakoupil Fond služby od společnosti CIF services a.s.
v celkovém objemu 11 760 tis. Kč za prodloužené období roku 2019, přičemž k 31. 12. 2019 zůstává neuhrazeno
v rámci obchodních závazků 4 609 tis. Kč. Dále společnost CIF services a.s. vyúčtovala Fondu za prodlouženě období
roku 2019 služby spojené výpomocí při obhospodařování Fondu ve výši 180 tis. Kč.
Nad rámec odměn za vedení Fondu (viz 7.4) vyúčtovala společnost AMISTA investiční společnost, a.s. za poskytnuté
služby v prodlouženém období roku 2019 odměnu 480 tis. Kč.
K 30. 6. 2018 Fond evidoval pohledávku 10 820 tis. Kč za společností Care Property, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s. v souvislosti s prodejem majetkové účasti v Business centrum KCM, a.s., který se uskutečnil
v roce 2017. Tato pohledávka byla uhrazena postupně v záři 2018 a dubnu 2019.
Flnančn( vztahy se spřízněný mi stranami

Fond k 31. 12. 2019 prezentuje půjčku s nesplaceným zůstatkem 39 836 tis.. Kč poskytnutou společnosti TESSERA, k.s.,
která je spřízněnou stranou. K 30. 6. 2018 Fond vykazoval půjčku poskytnout dceřiné společnosti Říčany Property
s.r.o., která byla vyrovnána prevzetím čistých dceřiné společnosti k 1. 7. 2019. Bližší informace k půjčkám jsou
poskytnuty v části b.S.

7.4

Odměny klíčového

vedení

Řízení a vedení Fondu je od roku 2018 zajišťováno společností AMISTA investiční společnost, a.s., která je taktéž

v působnosti statutárního ředitele Fondu. Za prodloužené období roku 2019 byla ze strany investiční společnosti
vyúčtována Fondu odměna za administraci a výkon funkce ve výši 1 511 tis. Kč (zkrácené období ro

~

~~

~

~

Fond má zřízenu správní radu, která je tříčlenná. Za prezentovaná období nebyly vyplaceny ádné o
výhody členům správní rady.
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Řízení finančního rizika
V souladu se svým statutem a v dOsledku svých
zahrnujr:

Investičních

•

úvěrové

•

riziko likvidity (viz 8.2) a

•

tržní rizika zahrnujícl úrokové (8.3} a měnové (8.4) riziko.

strateglf je Fond vystaven

finančním rizikům,

která

riziko (viz 8.1},

Finanční rizika,

která

ovlivňují finanční situaci

a výkonnost Fondu vyplývajr z následujíclch finančních

V tis. Kl

11.12.2019

nástrojů:

J0.6.Z018

Rnanfnf aktiva

Majetkové účasti v reálné
Finančnl aktiva

v reálné

s pfeceněnlm do výsledku

373 394

hodnotě s pfeceněnlm do výsledku

Finančnl aktiva oceňovaná

z toho:

hodnotě

v zCistatkové hodnotě

104522

117 202

59006

45701

Obchodnf pohledávky

15552

18746

Pen~lnlp~edky

43454

26955

161528

536296

959206

868414

919971

512329

Flnan&lf aktiva celkem

Flnanmf úvazky
Finanční závazky oceňované v zQstatkové hodnotě

ztoho:

Bonkovn!Ovl~
N~bankovn(z6pdjčky

328621
39234

Obchodnf o jiné z6vozky

8.1

27464

Úvěrové (kreditní) riziko

Úvěrové riziko vyplývá z rizika, že protlstrana (odběratel, dlužník) nesplní své smluvní závazky a Fondu tak vznikne
finanční

ztráta. Stav pohledávek včetně ostatních finančn!ch aktiv je průběžně posuzován. I vzhledem k faktu, že
poskytnuté půjčky jsou vůči spřízněné strany (společnosti TESSERA, k.s. a Říčany Property s.r.o.), stejně tak
nadpoloviční zůstatek obchodních pohledávek je vůči spřízněné straně (Core Property, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.) Fond nepřistoupil k zásadnímu znehodnocení pohledávek a k zachycení ztráty ve výsledku
hospoda fen i.
Peněžní prostředky na bankovních účtech jsou uloženy u ČiOB, a.s., který je depozitářem s dlouhodobě stabilním
úvěrovým

8.2

ratingem- rating ,.A" od s&P. Riziko ztráty peněžních

prostfedků

je tak zanedbatelné.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je spojeno se schopností Fondu dostát svých finančnfch povinností a splatit závazky - úrokové platby a
jistiny dle smluvních podmínek a v termínu jejich splatnosti. Fond je schopen dostát svým povinnostem vyplývajícím ze
závazků vůči nespřízněným subjektům (obchodní závazky, splátky bankovního úvěru včetně příslušenství) a tyto
povinnosti plnit dle smluvních podmínek. Pro tyto účely se Fond snaží udržovat dostatečný objem peněz a peněžních
ekvivalentů, řídit splatnost závazků se splatností pohledávek. Riziko likvidity není významným způs
úvěrovým rizikem, neboť společnost nemá dlouhodobé pohledávky.
lP~
Zbývající splatnost nederivátových finančních závazků Fondu (v tis.
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Kč):
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Válenj průmir
efektlvnl llrokoW!
K31. 12. Z019
Neúročené flnančnl závazky

Bankovni úvěry
Celkem

sazby (p.a.)

Do
lroku

X

39234

3,21"
X

Zbývajíd splatnost nederivátových finančních závazku Fondu (v tis.

lai
Slet

Nad
Slet

Celkem

91787

444411

513003

1049ZOZ

131022

444411

513003

1088436

lai
Slet

Slet

Celkem

256331

254197

575955

254197

1061273

Kč):

Válen~ prllmir
efektivní órokov6

K30.6.Z018
Neúročené finanční závazky

Bankovnl úvěry
Nebankovnl zápOJčky
Celkem

Do

sazby (p.a.)

!roku

X

27464

2,18%

65427

7,00%

Nad

Z7464
457854

9Z891

X

39234

n41BS

457854

Tabulky likvidity jsou sestaveny na základě nediskontovaných peněžních toků evidovaných finančních závazkli a uvažují
nejbližší datum splatnosti, ke kterému mli že být po Fondu požadováno splacení závazku. V přehledu jsou zahrnuty jak
splátky jistiny úvěrů, tak budou cf dosud nezachycené úrokové platby, které vyplývají z uzavřených úvěrových vztahů.

8.3

Úrokové riziko

úrokové riziko je spojeno s finančními závazky, které mají proměnlivou úrokovou sazbu.
Zápůjčky,

které byly Fondem prezentovány v průběhu roku 2018 byly
úrokové riziko budoucích úrokových plateb.

fixně úročené

a nenl s nebylo s nimi spojeno

Většina

bankovních úvěrú (pět z osmi) je také fixně úročeno a pouze tři bankovní úvěry jsou postaveny na variabilní
úrokové sazbě (lM PRIBOR plus 1,5 % marže), s nimiž je tedy spojeno órokové riziko změny výše úrokových plateb
v dusledku změny úrokové sazby. K nim jsou současně uzavřeny derivátové nástroje- swapy, které ve své podstatě
úrokovou sazbou fixují. Fond však neaplikuje zajišťovací účetnictví. Ekonomické riziko dopadu změny úrokových sazeb
na celkový výsledek hospodaření je i přesto eliminováno.
Pokud je uvážen nesplacený zllstatek bankovních úvěrú úročených variabilní úrokovou sazbou a došlo-li by ke změně
úrokové sazby o 1 %, výsledek hospodaření by byl při njstu (poklesu) úrokové sazby nižší (vyššQ o 6 025 tis. Kč (k 30. 6.
2018: 1 562 tis Kč), přičemž vyššl citlivost je zpOsobena převzetrm bankovního úvěru ze společnosti ~fčany Property
s.r.o., jehož nesplacený zústatek k 31. 12. 2019 činí 461 000 tis. Kč.
Žádné úročené pohledávky ani závazky nejsou oceňovány v reálných hodnotách, změna jejich reálné hodnoty tedy
nemá pffmý dopad do účetních výkazu.

8.4

Měnové

riziko

Měnové

riziko je spojeno s cizoměnovými transakcemi a z nich plynoucími cizoměnovými zlistatky. Funkční měnou
Fondu je CZK a je-li uskutečněna transakce denominována v jiné měně, je přepočítána, stejně tak jsou přepočítávány
zůstatky pohledávek a závazků, které z transakce plynou. Dlisledkem je vznik kurzových rozdílů s vlivem na celkový
výsledek hospodaření.

~,.._&CE Auo;:i

0

K 31. 12. 2019 Fond nevykazuje žádná peněžní aktiva a závazky denomlnované v jiné než funkčnl
~CZK), výsleďe~
hospodaření nenl ovlivněn kurzovými rozdíly z jejich přepočtu a Fond není vystaven měnov mu rizi
Výsledek ·
hospodaření zahrnuje nepatrný kurzový rozdll (2019: ztráta 276 tis. Kč; 2018: zisk 5~ ; i· ~srf-ť .
.'
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i obchodní a investiční transakce jsou realizovány ve funkční měně a cizí měna je použita pouze v ojedinělých
pfípadech.

8.5

Oceňování

reálnou hodnotou

Reálná hodnota finančních aktiv
Následujíd tabulka zobrazuje rozčlenění finančních aktiv dle typu ocenění, přičemž finanční aktiva oceňovaná
v amortizované hodnotě zahrnují pohledávky krátkodobé splatnosti a peněžní prostředky, jejichž ocenění lze
považovat za vhodnou aproximaci jejich reálné hodnoty.
Oceněni

v amortlzovan6
hodnoti

V tis. K(

K 31. 12. Z019
Oceninl
v re61n6 hodnotě
(llroveň 3)

Flnanfnl aktiva
Finanční

aktiva oceňovaná reálnou hodnotou

104523

Obchodnl pohledávky

15552

Peněžní prostředky

43454

Rnan6lf aktiva celkem

59006

104523

K30.6. 2018

V tis.

Kč

Ocenění

Ocenění

v amortizované

v reálné hodnotě
(úroveň 3)

hodnotě

Finanfní aktiva
Majetkové účasti v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku
Finanční aktiva oceňovaná

373 394

reálnou hodnotou

117 202

Obchodní pohledávky
Peněžní

18746

prostfedky

26965

Flnanfnl aktiva celkem

45701

490596

Majetkové účasti vreálné hodnotě s přeceněním do výsledku
Fond oceňoval reálnou hodnotou na pokračující bázi své majetkové účasti v nekonsolidovaných dceřiných
společnostech. Jednalo se o majetkové účasti, které nebyly obchodovány na aktivních trzích a jejích reálná hodnota

byla stanovena pomocí oceňovacích technik s využitím externího odborného poradce. K 30. 6. 2018 se jednalo
zejména o 100% účast ve společnosti Říčany Property, s.r.o. - v majetku společnosti byla administrativní budova
v Praha v Holešovicích. Reálná hodnota majetkové účasti vychází

z reálného ocenění čistých aktiv držených dceřinou
s nemovitostmi obdobnými v dané lokalitě

společností a je stanovena metodou porovnání držených nemovítostí

{významný nepozorovatelný vstup je reálná hodnota na

m2 ).

nemovitostf
Fond oceňuje reálnou hodnotou na pokračující bázi investice do nemovitostí - stavby a pozemky držené pro
kapitálové zhodnocení a pronajímané. Fond ke stanoveni reálné hodnoty jednou za dva roky využívá služby externího
znalce, který je držitelem profesní kvalifikace a má dostatečné zkušenosti s oceňováním nemovitos •
jednou za dva roky je stanoveno

ocenění obhospodařovatelem.

U všech nemovitostí je

nejlepšího a nejvyššího využití. Fond, resp. investiční společnost v postaveni administrátor

a
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oddělení disponuje osobou, která v případě využití služeb externího znalce poskytuje podklady a součinnost a reviduje
zpracované ocenění pro účely finančního výkaznictví.

Reálná hodnota jednotlivých nemovitostí byla stanovena metodou výnosovou, tj. oceňovacf technikou v úrovni 3.
Následujfd tabulka zobrazuje ocenění reálnou hodnotou v úrovni 3, typy držených nemovitostí, oceňovací metodu a
klíčové vstupy pro ocenění, které byly použity znalcem:
v tis.

Kč

31.12.2019

J().6.2018

Praha - Malešice

374000

393797

Praha - Novodvorská

110300

101488
52068

Praha - ~túrova
Praha - Holešovice

57800
906000

Brno- Ubušina

20300

15101

Brno- Kolafikova

54000

38818

Prostějov

308000

307 799

Tišnov

50000

58124

Ostrava - Dubina

63600

59756

1944000

1026949

258

416

1944258

1027365

Investice do nemovltcsti celkem
Ostatní movitá aktiva zahrnutá do investic: do nemovitostí
Investice do nemovltostl celkem
prezentována ve výkazu finanfnl 1ituaca

Pro investice do nemovitostí oceňované reálnou hodnotou
nepozorovatelné vstupy:

úrovně

3 jsou relevantní následuj Id Informace -významné

•

Míra kapitalizace, při zohlednění kapitalizace potendonálního
převládajídch tržních podmfnek.

př(jmu

•

Citlivost: mírné zvýšen( použité míry kapitalizace by vedlo k významnému poklesu reálné hodnoty a naopak.

•

Roční tržní nájemné, při zohlednění rozdRů v lokalitě a individuálních
srovnatelnými objekty a příslušnou nemovitostí.

•

Citlivost: významný nárůst použitého nájemného by vedl k významnému

z pronájmu, charakteru nemovltosti a

faktorů,

jako

nárůstu

Lokalita

Metoda oceněni

V~mni

Praha - Malešice

výnosov.l

Míra kapitalizace, ve výší 7,1% (2018: 7,5 %)

výnosová

nepozorovatelný vstup

Mlra kapitalizace, ve vý§ 7zS % (2018: 7,75 %)
Tr!ní nájemné v průměru ve výll4 540 Kt za m2•

Praha- Štúrova

výnosová

Míra kapitalizace, vevý§ 7,6% (2018: 7,75 %)
Trinl nájemné v pr{lměru ve vý!l6 500 Kč za m2 •

Praha- Holešovice

výnosová

Míra kapitalizace, ve výšl7, 70%
Trini nájemné v pr{lměru ve výšllO 080 Kč za m2•

Brno- Ubušina

výnosová

Mlra kapitalizace, ve vý!i 8,1% (2018: 9,4 %)
Tržni nájemné v prllměru ve výši 1823 Kč za m2•

81

fasáda a velikost, mezi

reálné hodnoty a naopak

Tržní nájemné v průměru ve výši 4 620 Kč za m2 •
Praha- Novodvorská

např.

Brno- Kolafikova

r

výnosová

Mira kapitalizace, ve výši 8,1% (2018; 9,0 %)
Tržní nájemné v průměru ve výši 4 916 Kč za m2•

Prostějov

výnosová

Mira kapitalizace, ve výši 7,s %
Tlini nájemné v průměru ve vý!i 1301 Kč za m2•

výnosová

Tl!nov

Mfra kapitalizace, ve vý!i 7 % (2018: 7 "l
Trini M]emné v průměru ve vý!i 1 252 Kč za m2 •

Ostrava - Dubina

výnosová

Míra kapitalizace, ve vý!l 9 " (2018; 7,5 "l
Tdnl nájemné v průměru ve výšl979 Kč za mz.

9

Podmíněná

aktiva a podmíněné závazky

Fond nenf v žádných sporech, z nichž by mohlo plynout nějaké plnění. Veden! Fondu sl není vědomo anl jiných událostí
uskutečněných během účetnfho obdob!, které by vedly ke vzniku a evidenci tzv. podmíněných závazku či podmfněných
aktiv a přfpadných dalších podmíněných plnění ve prospěch Fondu.

10 Čistá hodnota aktiv
Společnost Czech tnvestment Fund SICAV, a.s. je investičním fondem, jehož pusobení podléhá regulaci ze strany české

národní banky a který musf naplňovat požadavky na zveřejnění vyplývající ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičnfch fondech (dále jen "ZISIF"). Jedním z požadavků je zve~ejnění tzv. čisté hodnoty aktiv na
akcii, přičemž pro účely stanoven( její výše stanovf ZISIF následující:
(1) Majetek a dluhy investičnfho fondu z investiční činnosti se oceňuji re61nou hodnotou podle mezinárodních účetních
standardů upravených právem Evropské unie s tím, že:

a)

b)

pro určen{ re6fné hodnoty dluhopisu nebo obdobného cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru
pledstavujícího právo no splacení dlužné částky je možné použít prumérnou cenu mezi nejlepší závaznou
nabídkou o poptávkou (středová cena) a
pro určení reálné hodnoty akcie nebo obdobného cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru
představujícího podll na obchodní společnost/ nebo jiné právnické osobě je moiné použít hodnotu, lderá je

vyhlášeno na evropském regulovaném trhu nebo no zahroničnfm trhu obdobném regulovanému trhu o lderó
je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je okamžik oceněn( a nejvfce se blížíc/mu okamžiku oceněni.
(2) česká národnf banka stanoví vyhláškou postupy pro určení reálné hodnoty majetku o dluhů investlčnfho fondu v
rozsahu stanoveném odstavcem 1.
Čistá hodnota aktiv na akcii je ukazatelem, který nevyplývá z požadavku IFRS a IFRS tedy nestanovr postupy, jak jej

kalkulovat. Jedná se o tzv. alternativní výkonnostní ukazatel, který Fond zveřejňuje s ohledem na požadavky ZISIF a
jeho výše se stanoví v souladu s požadavky ZISIF.
Z požadavku ZISIF vyplývá povinnost ocenit aktiva a závazky Fondu reálnou hodnotou. Fond svá ~ lva nemovltosti a majetkové účasti - oceňuje reálnou hodnotou. ostatních aktiv - zejména ob oent-~&h'ié'dávJc
?!}.
.r
peněžnl prostředky - jejich ocenění v účetní závěrce se významně neodchyluje od reálné hod
lze jej ·považov~t
za vhodnou aproximaci reálného ocenění. Závazky nejsou oceňovány reálnou hodnotou, a e jsou •
nespřfzněných transakd a jejich oceněnf v účetnl závěrce lze považovat za vhodnou aproxlmac reáiné

u
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Čistá aktiva pi'ifaditelná držitelilm vyplatitelných Investičních akcii (v tis. Kč)
Počet investičních

akcií (v ks)
Člstli aktiva pflpadajfcf na Jednu lnvestll!nf a~ll (v Kč)

31.12.2019
1112370
174775208

655958
120897290

6,3645

5,4257

30.6. 2.018

11 Události po rozvahovém dni
Onemocnění COVI0-19

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkajícf se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020
se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. V polovině března 2020, po zrychlující invazi nemod
COVID-19 do naší republiky, byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav, a v souvislosti s ním bylo nařízeno několik krizových
opatření významně zasahujících do běžného života občanů v podobě omezeného pohybu osob, uzavřením škol, zákazu
překračování hranic. Zásadně bylo omezeno podnikatelské prostředí nuceným uzavřením téměř všech
maloobchodních jednotek, restaurací, ubytovacích za Uzení a služeb. V době zpracování této zprávy ještě část krizových
opatření stále platí a vliv těchto opatření vedení Fondu pečlivě monitoruje a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad
této pandemie na činnost Fondu. Nepochybné je, že takováto zásadní opatření a jejich délka muže ohrožovat
ekonomiku Fondu, protože krizovými nařízeními přímo ovlivnění nájemníci tvoří část všech příjmu fondu z nájmu. Na
druhou stranu bylo vládou přijato několik podpňrných programů, kterými budou mírněny dopady skokových výpadku
v přijmech nájemníků jako například program Antivirus nebo liberační daňový baliček čl odloženi splátek úvěrÍI až na
pÍli roku.
Vedení fondu proto přijalo řadu úsporných opatření jako například odložení všech nenasmlouvaných investičních
záměrů, omezení oprav a udržování vlastněných nemovltostl na nezbytnou bezpečnou výši, snížení dodávek médií do
uzavřených nebytových jednotek. Dle aktualizované projekce pň1mú z nájmů Fond očekává pokles pro rok 2020 o 10 %
vůči původním plánům. Je třeba uvést, že nemalá část pffjmu z nájmu je skutečně jistých, protože portfolia nájemníku
fondu je širokospektrálnl a nájemníd ze státní sféry, potraviná~i a IT společnosti nesignalizují doposud žádné negativní
dopady a své závazky hradf v termínech splatnosti. S přímo zasaženými nájemníky jsou diskutovány splátkové
kalendáře a motivační obchodní pobídky s cílem nezastavit peněžní p~íjem fondu.
Fond zpracoval výhled na hospodářský výsledek do konce roku 2020 se započtenfm pesimistického scénáře výpadku
nájmů u p'ímo zasažených nájemníku a z něj plyne, že své závazky bude schopen hradit a není ohrožena schopnost
Fondu pokračovat ve své činnosti a za tohoto předpokladu byla sestavena tato účetní závěrka.
Další události po rozvahovém dni
Žádné další významné události s dopadem na finanční situaci a výkonnost Fondu nenastaly v obdobf po rozvahovém
dni a do data schválení této účetní závěrky.

12 Schváleni účetní závěrky
Tato

účetní závěrka

byla schválena a vydána ke zveřejnění dne 30. dubna 2020.
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V Praze dne 27. 4. 2020

Czec I vestment Fund SICAV, a.s.
AIV)tST Investiční společnost, a.s.
statutárnf feditel
f lng.PetrJanou~e~
pověřený zmocněnec

v Praze dne 27. 4. 2020

.. ~·~.
Ciéch lnvestment Fund SICAV. a.s.
AMISTA

investičnf společnost,

statutámr ředitel
Ing. Michal Vlach,
pověřený zmocněnec
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Zpráva nezávislého auditora
o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2019
společnosti Czech lnvestment Fund SICAV, a.s.

kreston .cz
A member

of Kreston

lnternational I A globa l network

of independent accounting

firms

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O AUDITU ÚČETNÍ

ZÁVĚRKY
akcionářům společnosti Czech lnvestment Fund SICAV, a.s., se sídlem Počernická

272/96, Malešice, 108 00 Praha 1O, IČ 02789027.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Czech lnvestment Fund SICAV, a.s. (dále
také jen Společnost), sestavené na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění
přijatém

Evropskou unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31. 12. 2019, výkazu o úplném

výsledku, výkazu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok končící
31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této
účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace
společnosti Czech lnvestment Fund SICAV, a.s. k 31.12.2019 a finanční výkonnosti a
peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

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

stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za

audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti

vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Hlavni záležitosti auditu
Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu
účetní závěrky

za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu

auditu účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením našeho názoru na tuto závěrku .
Samostatný výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme.
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Společnost investuje zejména do aktiv nemovité. Společnost k 31.12.2019 vykázala v neprovozním
dlouhodobém hmotném majetku nemovitosti, které k rozvahovému dni činí 90% hodnoty
celkových aktiv.. Výnosy z pronájmu (včetně služeb) nemovitostí tvoří 61,8% výnosů společnosti.
Výnosy z prodeje účastí na obchodních společnostech tvoří 10% výnosů společnosti.
Oceňování

dlouhodobého majetku reálnou hodnotou na snížení hodnoty

Společnost

vlastní dlouhodobý hmotný majetek držených nebo pořizovaných za účelem
dosahování výnosu z nájmu, který se oceňuje reálnou hodnotou. Při stanovení reálné hodnoty
dlouhodobého hmotného majetku vychází společnost z posudku znalce, který reálnou hodnotu
stanovil zejména na základě porovnávací metody. Námi provedené auditní postupy zahrnovali
zejména vyhodnocení předpokladů a metodiku používanou vedením a externím znalcem pro
stanovení reálné hodnoty dlouhodobého hmotného majetku a její vhodnost. Dále byly provedeny
testy věcné správnosti pro ověření existence, vlastnictví, zástavního práva.

Vykazování výnosů z nájemních smluv
Správnost a úplnost vykázaných výnosů z nájemních smluv byly pro audit Společnosti klíčovou
oblastí z toho důvodů, že proces zachycení a vykázání výnosů je závislý na velkém počtu nájemních
smluv. Námi provedené auditní postupy zahrnovali zejména analytické testy věcné správnosti
významných výnosových účtů včetně analytických postupů zahrnujících porovnání vykázaných
výnosů s dalšími finančními a nefinančními informacemi.

Ocenění účastí

na obchodních společnostech při jejich prodeji

Správnost vykázaných výnosů z prodeje účastí na obchodních společnostech. Při stanovení reálné
hodnoty vycházela společnost z posudku znalce, který reálnou hodnotu stanovil na základě
metody Book Value a substanční metody. Námi provedené auditní postupy zahrnovali zejména
vyhodnocení předpokladů a metodiku používanou vedením a externím znalcem pro stanovení
reálné hodnoty dlouhodobého hmotného majetku.

Informace o dlouhodobém hmotném majetku a výnosů z pronájmu nemovitého majetku jsou
uvedeny ve výkazu o finanční situaci, výkazu o úplném výsledku hospodaření a v článku 6.4. a 6.11.
přílohy, informace o podílech jsou uvedeny ve výkazu o finanční situaci, výkazu o úplném výsledku
hospodaření a v článku 6.3. přílohy.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 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
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a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či

s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo

zda se jinak 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), ~· zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
-

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou

-

ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními

předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiálnO věcné nesprávnosti.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné

nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost

statutárního

ředitele,

správní rady a výboru pro audit

Společnosti za účetní závěrku

Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za
takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při

sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost

schopna pokračovat v jejím trvání, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky
záležitosti týkající se tohoto trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky při
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení Společnosti
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá správní rada a výbor pro
audit.
Odpovědnost

auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě
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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
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

během

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiálnO nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiálnO nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené

chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího 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 nepřetržitého trvání Společnosti 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 významně zpochybnit schopnost Společnosti pokračovat v jejím nepřetržitém
trvání. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše
závěry týkající se schopnosti Společnosti pokračovat v jejím nepřetržitém trvání vycházejí z
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
-

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události
věrnému

včetně přílohy,
způsobem,

a dále to,
který vede k

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 zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné
etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat je o veškerých vztazích a dalších
záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost a případných
souvisejících opatřeních. Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme
informovali statutárního ředitele, správní radu a výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska auditu
účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a
tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují

5
kreston .cz
A member of Kreston lnternational I A global network ol independent accounting firms

KRESTON
,..A&CE

zveřejnění

takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom

o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní
dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.

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
Určení

pro audit:

auditora a délka provádění auditu

Auditorem Společnosti nás dne 18.12.2019 určila valná hromada Společnosti. Auditorem
Společnosti jsme nepřetržitě

S let.

Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit

Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávě je v souladu s naší dodatečnou
zprávou pro výbor pro audit
nařízení

Společnosti,

kterou jsme dne 30.4.2020 vyhotovili dle

článku

11

Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 537/2014.

Poskytování neauditorských služeb

Prohlašujeme, že nebyly poskytnuty žádné zakázané služby uvedené v čl. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU)

V

Brně

č.

537/2014.

dne 30. 4. 2020

Kreston A&CE Audit, s. r. o.

Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno
oprávnění KAČR č. 007

Ing. Leoš Kozo horský, jednatel

Od povědn ý

společnosti

/

7

/

statutární auditor:

Ing. Libor Cabicar
oprávnění KAČR č. 1277

Přílohy:

Výroční

-

zpráva obsahující účetní závěrku skládající se z:
Výkazu o finanční situaci
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Výkazu o úplném výsledku
Přílohy účetní závěrky

Výkazu o změnách vlastního kapitálu
Výkazu o peněžních tocích

I.
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