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PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika  
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz 
 
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021. 

Zpráva nezávislého auditora 
akcionářům fondu GROWWS SICAV a.s. 
Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky fondu GROWWS SICAV a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 
Karlín, Praha 8 („Fond“), sestavené na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém 
Evropskou unií, která se skládá z výkazu finanční pozice k 31. prosinci 2018, výkazů úplného výsledku 
hospodaření, změn čistých aktiv připadajících na držitele investičních a zakladatelských akcií a peněžních toků 
za rok končící 31. prosince 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další 
vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Fondu 
k 31. prosinci 2018, jeho finanční výkonnosti a jeho peněžních toků za rok končící 31. prosince 2018 v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů 
České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu (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 
pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA) a přijatým 
Komorou auditorů České republiky, jsme na Fondu 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. 

Ostatní informace 

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 Fondu. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace 
nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Fondu získanými během auditu nebo 
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 
ve všech významných 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, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků 
by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných 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 Fondu, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, 
ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených 
ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost statutárního ředitele a správní rady Fondu za účetní závěrku 

Statutární ředitel Fondu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Fondu povinen posoudit, zda je Fond schopen nepřetržitě trvat, 
a pokud je to relevantní, popsat v  příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití 
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje 
zrušení Fondu nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá správní rada Fondu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva nezávislého auditora 
 
 
 

 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 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 nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 
podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu 
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné 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 nesprávnost, 
k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Fondu relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom 
mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit 
názor na účinnost jeho vnitřního kontrolního systému. 

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

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním 
ředitelem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající 
z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Fondu trvat nepřetržitě. Jestliže 
dojdeme k závěru, že taková významná 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 Fondu trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních 
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést 
k tomu, že Fond ztratí schopnost trvat nepřetržitě. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka 
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutárního ředitele a správní radu 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. 

 

14. června 2019 

  

 

 zastoupená partnerem 

  

 

 Ing. Petr Kříž FCCA 

statutární auditor, evidenční č. 1140 

  

Tato zpráva je určena akcionářům fondu GROWWS SICAV a.s. 
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GROWWS SICAV a.s. 
(Všechny �ástky jsou prezentovány v tisících EUR, není-li uvedeno jinak)

GROWWS SICAV a.s. 

Výkaz finan�ní pozice 

31. prosinec 2018 2. leden 2018

tis. EUR Poznámka 
Investi�ní 

�ást
Zakladatelská 

�ást
Investi�ní 

�ást
Zakladatelská 

�ást
AKTIVA   
Finan�ní aktiva vykazovaná v reálné 
hodnot� do zisku nebo ztráty 6 32 767 0 0 0

Poskytnuté p�j�ky 6 3 914 0 0 0

Finan�ní deriváty 6,7 1 444 0 0 0

Majetkové cenné papíry 6 27 350 0 0 0

Ostatní pohledávky 6 59 0 0 0

Pen�žní prost�edky a pen�žní 
ekvivalenty 8 153 4 0 4

Aktiva celkem   32 920 4 0 4
PASIVA 
Vlastní kapitál 0 4 0 4
Základní kapitál 0 4 0 4
Krátkodobé závazky
P�ijaté zálohy 6 8 866 0 0 0
Splatná da� z p�íjm� 11 16 0 0 0
Finan�ní závazky v nab�hlé hodnot� 9 2 772 0 0 0
Závazky celkem (mimo �istých aktiv 
p�ipadajících na držitele investi�ních 
akcií) 11 654 0 0 0
�istá aktiva p�ipadající na držitele 
investi�ních akcií 21 266 0 0 0
Celkové závazky a �istá aktiva 
p�ipadající na držitele investi�ních 
akcií 32 920 0 0 0
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Výkaz zm�n �istých aktiv p�ipadajících na držitele investi�ních a zakladatelských akcií  

2018

tis. EUR  Poznámka 
Investi�ní

akcie
Zakladatelské 

akcie

�istá aktiva p�ipadající na držitele akcií ke 2. lednu   0 4

P�íjem z vydaných investi�ních akcií   2 950 0
Splacení investi�ních akcií    0 0

Zvýšení �istých aktiv z transakcí s investi�ními 
akciemi 

  2 950 0

Zvýšení �istých aktiv p�ipadajících na držitele 
investi�ních akcií po zdan�ní 

   18 316 0

�istá aktiva p�ipadající na držitele akcií k 31. 
prosinci   21 266 4

Výkaz úplného výsledku hospoda�ení 

2018 

tis. EUR Poznámka Investi�ní �ást Zakladatelská �ást

Výnosy
�isté zm�ny reálné hodnoty finan�ních 
nástroj� do zisku nebo ztráty 5 17 943 0

Celkový �istý zisk 17 943 0

Náklady 
Poplatky depozitá�i (15) 0

Obhospoda�ovatelské poplatky 12 (42) 0

Ostatní náklady na poplatky a provize (2) 0

Úrokové náklady (18) 0

Ostatní provozní náklady (69) 0

Provozní náklady celkem   (146) 0

Provozní zisk 17 797 0

Finan�ní náklady (bez zvýšení/ snížení 
�istých aktiv p�ipadajících na držitele 
investi�ních akcií po zdan�ní)    
P�evody držitel�m investi�ních akcií   0 0

Zisk po p�evodu a p�ed zdan�ním   17 797 0

Da� z p�íjmu 13 (16) 0

Zisk po zdan�ní 17 781 0

Ztráta p�ipadající na držitele dosud 
nevydaných investi�ních akcií

535 0

Zvýšení �istých aktiv p�ipadajících 
držitel�m investi�ních akcií po zdan�ní 18 316 0

Zisk p�ipadající na držitele 
zakladatelských akcií po zdan�ní 0 0



GROWWS SICAV a.s. 
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Výkaz pen�žních tok�

tis. EUR Poznámka 2018 

Pen�žní toky z provozní �innosti 
Nákup finan�ních aktiv (10 789)
P�íjmy z prodeje finan�ních aktiv 550
Nákupy a vypo�ádání finan�ních derivát� (1 050)
Zaplacené provozní náklady (66)

�isté pen�žní toky z provozní �innosti   (11 355) 

Pen�žní toky z finan�ní �innosti   
P�íjmy z vydaných investi�ních akcií 11 508

�isté pen�žní toky z finan�ní �innosti 11 508 

�isté zvýšení pen�žních prost�edk� 153 
Pen�žní prost�edky na za�átku roku 4
Kurzový zisk z pen�žních prost�edk� 0

Pen�žní prost�edky na konci roku 157 

Následující p�íloha tvo�í nedílnou sou�ást této u�etní záv�rky. 
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P�íloha ú�etní záv�rky

1. Všeobecné informace 

GROWWS SICAV a.s. (dále jen „Fond“) je otev�eným investi�ním fondem kvalifikovaných investor�, který byl dne 
2. ledna 2018 za�azen do Seznamu investi�ních fond� podle zákona �. 240/2013 Sb. o investi�ních spole�nostech a 
investi�ních fondech (dále „Zákon“) v �eské republice. Investi�ní �innost Fondu je �ízená a spravovaná spole�ností 
Avant investi�ní spole�nost, a.s. (dále jen „Investi�ní spole�nost“). Adresa sídla Investi�ní spole�nosti je Rohanské 
náb�eží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, �eská republika. Fond je zapsán v seznamu investi�ních fond� vedených 
�eskou národní bankou podle § 597 písm. b). 

Cílem Fondu je výrazn� zvyšovat hodnotu �istých aktiv ve st�edn�dobém až dlouhodobém horizontu. Fond plánuje 
dosáhnout zvýšení p�edevším soust�ed�ním portfolia do majetkových cenných papír� emitovaných p�evážn�
za�ínajícími podniky (start-upy) p�sobícími v high-tech pr�myslu. Fond také investuje do finan�ních derivát� v rámci 
definované strategie.  

2. P�ehled významných ú�etních zásad 

Hlavní zásady ú�etnictví používané p�i p�íprav� této ú�etní záv�rky jsou uvedeny níže. 

2.1. Východiska pro sestavení  

Ú�etní záv�rka GROWWS SICAV a.s. byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy ú�etního výkaznictví ve 
zn�ní p�ijatém Evropskou unií (dále jen „IFRS“). Ú�etní záv�rka byla sestavena na základ� historických cen, 
upravených p�ecen�ním finan�ních aktiv nebo závazk� reálnou hodnotou do zisku a ztráty, což odráží obchodní model 
Fondu. P�íprava ú�etní záv�rky v souladu s IFRS vyžaduje použití ur�itých významných ú�etních odhad�. Rovn�ž 
vyžaduje, aby Investi�ní spole�nost vykonávala úsudek v procesu uplat�ování ú�etních pravidel Fondu. Oblasti 
zahrnující vyšší míru úsudku nebo složitosti nebo oblasti, kde jsou p�edpoklady a odhady významné pro ú�etní 
záv�rku, jsou uvedeny v pozn. 4. 

(a) Standardy a zm�ny stávajících standard� platné ke 2. lednu 2018 

IFRS 9 ‘Finan�ní nástroje’ vešel v platnost pro ú�etní období za�ínající po 1. lednu 2018. Zabývá se klasifikací a 
oce�ováním finan�ních aktiv a závazk�. 

Klasifikace a ocen�ní dluhových aktiv se �ídí obchodním modelem ú�etní jednotky pro obhospoda�ování finan�ních 
aktiv a charakteristikami smluvních pen�žních tok� finan�ních aktiv. Dluhový nástroj je oce�ován v nab�hlé hodnot�, 
pokud je cílem obchodního modelu držet finan�ní aktiva k inkasu smluvních pen�žních tok� a smluvní pen�žní toky 
nástroje p�edstavují pouze platby jistiny a úrok� (SPPI). Dluhový nástroj je oce�ován v reálné hodnot� do ostatního 
úplného výsledku hospoda�ení, pokud je cílem obchodního modelu držet finan�ní majetek jak za ú�elem inkasa 
smluvních pen�žních tok� z SPPI, tak k prodeji. Všechny ostatní dluhové nástroje musí být ú�továny v reálné hodnot�
do zisku nebo ztráty. Ú�etní jednotka však m�že p�i prvotním zaú�tování neodvolateln� ozna�it finan�ní aktivum jako 
oce�ované v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty, pokud tak eliminuje nebo výrazn� snižuje ú�etní nebo oce�ovací 
nesoulad. Deriváty a kapitálové nástroje se oce�ují v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty, ledaže je u kapitálových 
nástroj�, které nejsou ur�eny k obchodování, využita neodvolatelná možnost ocen�ní v reálné hodnot� do ostatního 
úplného výsledku hospoda�ení. IFRS 9 také zavádí nový model o�ekávaných úv�rových ztrát (ECL) pro aktiva, která 
nejsou oce�ovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty.
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Vzhledem k tomu, že Fond byl založen v roce 2018, p�ijetí IFRS 9 nem�lo dopad na srovnávací údaje, ani na zm�ny 
ú�etních pravidel. Celé investi�ní portfolio Fondu je vzhledem k obchodnímu modelu vykazované v reálné hodnot�
do zisku nebo ztráty.  

(b) Nové standardy, zm�ny a interpretace platné po 2. lednu 2018 a které nebyly p�ed�asn� p�ijaty  

Po 1. lednu 2018 vešlo v platnost n�kolik nových standard�, zm�n a interpretací, které nebyly Fondem p�ed�asn�
p�ijaty. Neo�ekává se, že nové standardy, zm�ny a interpretace výrazn� ovlivní ú�etní záv�rku Fondu. 

2.2 P�epo�et cizí m�ny  

(a) Funk�ní a prezenta�ní m�na 

Investo�i Fondu jsou p�evážn� z eurozóny, p�i�emž úpisy a zp�tné odkupy p�evoditelných investi�ních akcií jsou 
denominovány v eurech.  Primární �inností Fondu je investovat do cenných papír� a derivát� vydávaných subjekty 
z lokálního regionu a nabídnout investor�m v eurozón� vyšší výnos ve srovnání s ostatními produkty dostupnými 
v eurozón�. Výkonnost fondu je oce�ována a vykazována investor�m v eurech. Investi�ní spole�nost považuje euro 
za m�nu, která nejv�rn�ji vyjad�uje ekonomické dopady uskute�n�ných transakcí, událostí a podmínek. Ú�etní 
záv�rka je prezentována v eurech, které je funk�ní a prezenta�ní m�nou Fondu. 

(b) Transakce a z�statky  

Transakce v cizích m�nách jsou p�epo�ítávány do funk�ní m�ny s použitím devizových kurz� platných k datu 
transakce. Aktiva a závazky v cizích m�nách jsou p�epo�teny do funk�ní m�ny s použitím devizového kurzu, který je 
platný ke dni sestavení výkazu o finan�ní situaci. 

Kurzové zisky a ztráty z p�epo�tu jsou zahrnuty do výkazu úplného výsledku hospoda�ení. 

Kurzové zisky a ztráty související s finan�ními aktivy, které jsou oce�ovány reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty 
jsou vykazovány ve výkazu úplného výsledku hospoda�ení v rámci položky „�isté zm�ny reálné hodnoty finan�ních 
nástroj� do zisku nebo ztráty“. 

2.3 Finan�ní aktiva v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty  

(a) Klasifikace  

Fond klasifikuje své investice na základ� obchodního modelu pro správu t�chto finan�ních aktiv a na základ�
charakteristik smluvních pen�žních tok� plynoucích z t�chto finan�ních aktiv. Portfolio finan�ních aktiv je spravované 
a výkonnost vyhodnocovaná na základ� reálných hodnot. Fond se soust�e�uje p�edevším na informace o reálné 
hodnot� a využívá tuto informaci k hodnocení výkonnosti aktiv a k rozhodování. Fond se rozhodl nevyužít možnosti 
vykazovat cenné papíry v ostatním úplném výsledku hospoda�ení. Smluvní pen�žní toky z dluhopisových nástroj�
Fondu jsou tvo�eny pouze jistinou a úrokem, ale p�esto nejsou tyto cenné papíry klasifikované jako držené za ú�elem 
inkasování smluvních pen�žních tok� ani jako cenné papíry držené za ú�elem inkasování pen�žních tok� a ur�ené k 
prodeji. Inkasování smluvních pen�žních tok� je podružné k dosažení cíl� obchodního modelu Fondu. Z výše 
uvedeného plyne, že všechny investice Fond klasifikuje jako finan�ní aktiva v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty. 

Zásady Fondu vyžadují, aby Investi�ní spole�nost hodnotila informace o t�chto finan�ních aktivech na základ� reálné 
hodnoty spolu s dalšími souvisejícími finan�ními informacemi. 
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(b) Oce�ování kapitálových nástroj�  

Jelikož Fond spl�uje definici investi�ní jednotky dle IFRS 10 “Konsolidovaná ú�etní záv�rka”, nekonsoliduje, ale 
vykazuje majetkové ú�asti stejn� jako všechny ostatní kapitálové nástroje v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty. 

(c) Ú�tování, odú�tování a oce�ování  

Pravidelné nákupy a prodeje investic jsou ú�továny k datu sjednání obchodu – datu, kdy se Fond zaváže k nákupu 
nebo prodeji investice. Finan�ní aktiva a finan�ní závazky vykazovaná v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty jsou 
prvotn� zachycené v reálné hodnot�. Transak�ní náklady jsou ú�továny p�ímo do náklad� ve výkazu úplného výsledku 
hospoda�ení. 

Finan�ní aktiva jsou odú�tována, když vypršela práva na obdržení pen�žních tok� z investic, nebo Fond p�evedl 
všechna podstatná rizika a užitky z vlastnictví. 

P�i nákupu opce Fond zaú�tuje jako aktivum �ástku rovnající se reálné hodnot� opce, která je obvykle odvozena od 
zaplacené prémie. P�i vystavení opce Fond zaú�tuje jako závazek �ástku rovnající se reálné hodnot� opce, která je 
odvozena od zaplacené prémie. V p�ípad� uplatn�ní opce je rozdíl mezi prémií a zaplacenou nebo p�ijatou �ástkou, 
po provizi maklé�i, nebo plnou �ástkou prémie, pokud opce zanikne, vykázán jako zisk nebo ztráta a uveden ve výkazu 
úplného výsledku hospoda�ení v rámci zm�n reálné hodnoty finan�ních aktiv a závazk� do zisku nebo ztráty. 

Po prvotním zaú�tování jsou všechna finan�ní aktiva a finan�ní závazky v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty ocen�na 
reálnou hodnotou. Zisky a ztráty vyplývající ze zm�n reálné hodnoty kategorie „Finan�ní aktiva vykazovaná v reálné 
hodnot� do zisku nebo ztráty “ jsou vykazovány ve výkazu úplného výsledku hospoda�ení v �ádku „�isté zm�ny reálné 
hodnoty finan�ních nástroj� do zisku nebo ztráty“ v období, ve kterém vzniknou. 

Výnosy z dividend z finan�ních aktiv vykazovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty jsou ú�továny ve 
výkazu úplného výsledku hospoda�ení v rámci výnos� z dividend, jakmile na n� Fondu vznikne nárok.  

Úrokové výnosy z finan�ních nástroj� vykazovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty jsou rovn�ž sou�ástí 
�ádku “�isté zm�ny reálné hodnoty finan�ních nástroj� do zisku nebo ztráty” 

(d) Odhad reálné hodnoty  

Reálná hodnota je cena, která by byla p�ijata za prodej aktiva nebo zaplacena za p�evod závazku v �ádné transakci 
mezi ú�astníky trhu k datu ocen�ní. Finan�ní aktiva a závazky v reálné hodnot� obchodovaná na aktivních trzích (jako 
jsou ve�ejn� obchodované deriváty a cenné papíry ur�ené k obchodování) vychází z kótovaných tržních cen na konci 
obchodování k datu vykázání. Fond používá poslední obchodovanou tržní cenu pro finan�ní aktiva, kde poslední 
obchodovaná cena spadá do rozp�tí nákup-prodej. Za situace, kdy poslední obchodovaná cena není v rozp�tí nákup-
prodej, vedení ur�í bod v rámci rozp�tí nákup-prodej, který nejlépe reprezentuje reálnou hodnotu. 

Pokud dojde k významnému pohybu reálné hodnoty po ukon�ení obchodování (v �eské republice do p�lnoci konce 
roku), použijí se pro stanovení reálné hodnoty metody ocen�ní. Významnou událostí je každá událost, která nastane 
po vyhlášení poslední tržní ceny cenného papíru, po uzav�ení trhu nebo uzav�ení devizy, ale p�ed okamžikem ocen�ní 
Fondem, která podstatn� ovliv�uje integritu záv�re�ných kotací jakéhokoli cenného papíru, nástroje nebo m�ny 
dot�ené touto událostí tak, že nemohou být považovány za „snadno dostupné“ tržní kotace.  

Reálná hodnota finan�ních aktiv a závazk�, které nejsou obchodovány na aktivním trhu (nap�íklad deriváty 
neobchodované na burze), se stanoví pomocí oce�ovacích metod. Fond používá r�zné metody a vychází z tržních 
podmínek existujících ke každému datu ú�etní záv�rky. Použité metody oce�ování zahrnují uplatn�ní srovnatelných 
b�žných nedávných transakcí mezi ú�astníky trhu, odkazy na jiné nástroje, které jsou ve své podstat� stejné, analýzy 
diskontovaných pen�žních tok�, modely oce�ování opcí a další techniky oce�ování b�žn� používané ú�astníky trhu 
p�i maximálním využití tržních vstup� a vstup� specifických pro danou entitu. 
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(e) P�esuny mezi úrovn�mi v rámci hierarchie reálné hodnoty 

Pro všechny p�esuny finan�ních nástroj� mezi jednotlivými stupni hierarchie oce�ování reálnou 
hodnotou platí p�edpoklad, že nastaly na za�átku vykazovaného období. V pr�b�hu roku 2018 nedošlo k žádným 
p�esun�m. 

2.4 Finan�ní závazky oce�ované v nab�hlé hodnot�

Finan�ní závazky v nab�hlé hodnot� jsou nederivátové finan�ní závazky, jejichž podstata vyplývá ze smluvní dohody, 
kdy Fond má povinnost doru�it držiteli hotovost nebo jiné finan�ní aktivum. 

Finan�ní závazky jsou prvotn� ocen�ny po�izovací cenou, která p�edstavuje reálnou hodnotu p�ijatého pln�ní v�etn�
transak�ních náklad�. Následn� jsou oce�ovány v nab�hlé hodnot� s použitím metody efektivní úrokové míry. 
Nab�hlá hodnota je vypo�ítaná s p�ihlédnutím na diskont nebo prémii z emise a náklad�, které jsou nedílnou sou�ástí 
efektivní úrokové míry. 

2.5 Zapo�tení finan�ních nástroj�  

Finan�ní aktiva a závazky se vzájemn� zapo�ítávají a �istá �ástka je vykázána v rozvaze, pokud existuje právn�
vymahatelný nárok na zapo�tení zú�tovaných �ástek a existuje zám�r vypo�ádat je v �isté výši nebo realizovat aktivum 
a vypo�ádat závazek sou�asn�. Právn� vymahatelný nárok nesmí být podmín�n budoucími událostmi a musí být 
vynutitelný v rámci b�žného podnikání, ale i v p�ípad� selhání, platební neschopnosti nebo úpadku spole�nosti nebo 
protistrany. 

K datu ú�etní záv�rky ú�etní jednotka neeviduje žádné finan�ní aktiva nebo závazky, které jsou p�edm�tem Rámcové 
dohody o vzájemném zapo�tení a zajišt�ní. 

2.6 Pen�žní prost�edky  

Peníze a pen�žní ekvivalenty zahrnují pen�žní hotovost, vklady na b�žných ú�tech u bank a jiné krátkodobé investice 
na aktivním trhu se splatností t�í m�síce nebo mén� a kontokorentní ú�ty. P�e�erpání bankovních ú�t� se vykazuje ve 
výkazu finan�ní pozice v krátkodobých závazcích. 

2.7 Náklady p�íštích období  

Náklady p�íštích období jsou prvotn� vykázány v reálné hodnot� a následn� vykazovány v nab�hlé hodnot� metodou 
efektivní úrokové míry. 

2.8 Investi�ní akcie  

Fond vydává 8 t�íd investi�ních akcií, které jsou zp�tn� odkupitelné na žádost držitele, mají totožná práva a jsou 
denominované ve stejné m�n� (EUR). Tyto investi�ní akcie jsou klasifikované jako finan�ní závazky, jelikož 
spl�ují podmínky finan�ního závazku dle IAS 32 odst. 11. Investi�ní akcie jsou odkupovány na základ� žádosti o 
zp�tný odkup a Fond je povinen odkupovat investi�ní akcie ve lh�t� do 1 roku od posledního dne �tvrtletí, ve 
kterém byla žádost podána. 

Investi�ní akce jsou vykazovány v �ástce hrazené za odkup investi�ních akcií, která je splatná k rozvahovému dni, 
pokud držitel uplatní právo vrátit investi�ní akcii zp�t do Fondu. 

Investi�ní akcie jsou vydávány a odkupovány na základ� práva držitele na vypo�ádaní na reálnou hodnotu �istých 
aktiv Fondu p�ipadajících na investi�ní akcie každé t�ídy. Hodnota �istých aktiv Fondu p�ipadajících na investi�ní 
akcii je spo�ítaná d�lením �istých aktiv p�ipadajících na držitele každé t�ídy investi�ních akcií celkovým po�tem 
nevypo�ádaných odkupitelných akcií p�íslušné t�ídy. V souladu s ustanovením statutu Fondu jsou investi�ní pozice 
p�ece�ovány �tvrtletn� za ú�elem stanovení �isté hodnoty aktiv na akcii pro úpis a zp�tný odkup. 
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P�ijaté zálohy za investi�ní akcie jsou vykázány a oce�ovány v po�izovací cen�, která je upravena o dohadnou položku 
p�edstavující zisk/ztrátu p�ipadající na držitele dosud nevydaných investi�ních akcií. 

2.9 Výnosy z dividend  

Výnosy z dividend se uznávají k datu, k n�muž vzniká právo obdržet platbu. 

2.10 Transak�ní náklady  

Transak�ní náklady jsou náklady vynaložené na získání finan�ního aktiva nebo závazku v reálné hodnot� do zisku 
nebo ztráty. Tyto zahrnují poplatky a provize vyplácené agent�m, poradc�m, maklé��m a obchodník�m. Transak�ní 
náklady, jsou-li vynaloženy, jsou okamžit� vykázány jako náklad v zisku nebo ztrát�. 

2.11 Výplaty držitel�m investi�ních akcií 

Navrhované výplaty držitel�m investi�ních akcií jsou vykázány ve výkazu úplného výsledku hospoda�ení, pokud 
jsou �ádn� schváleny a nep�ipadají již fondu. K tomu obvykle dochází, když jsou navrhované výplaty schválené 
p�edstavenstvem Investi�ní spole�nosti. Výplaty podíl� se vykazují ve výkazu úplného výsledku hospoda�ení 
v �ádku „P�evody držitel�m investi�ních akcií“. 

2.12 Zvýšení/snížení �istých aktiv p�ipadající na držitele investi�ních akcií z b�žné �innosti  

Nerozd�lený zisk je zahrnut v �istých aktivech p�ipadajících na držitele investi�ních akcií. Pohyby týkající se �istých 
aktiv p�ipadajících na držitele investi�ních akcií, jsou vykázány ve výkazu úplného výsledku hospoda�ení jako 
finan�ní náklady v položce „Zvýšení �istých aktiv p�ipadajích držitel�m investi�ních akcií po zdan�ní“. 

2.13 Da�

Da� z p�íjmu se skládá ze splatné a odložené dan�. 

Splatná da�  

Da�ov� neuznatelné náklady se p�ipo�tou a výnosy, které nepodléhají dani z p�íjm�, se ode�tou od zisku b�žného ú�etního 
období p�ed zdan�ním, který se dále upravuje o da�ové úlevy a p�íslušné zápo�ty. Sazba dan� z p�íjm� za rok 2018 je 
5%. 

Odložená da�

Odložená da� je vykázána ze všech p�echodných rozdíl� mezi ú�etní a da�ovou hodnotou aktiv a závazk�
vynásobenou o�ekávanou da�ovou sazbou platnou pro následující období. Odložená da�ová pohledávka se ú�tuje, 
pouze pokud je pravd�podobné její uplatn�ní v následujících ú�etních obdobích. 

3. Finan�ní rizika  

3.1 Faktory finan�ního rizika  

�innost Fondu ho vystavuje r�zným finan�ním rizik�m: tržnímu riziku (v�etn� m�nového rizika, úrokového rizika 
reálné hodnoty, úrokového rizika z pen�žních tok� a cenového rizika), úv�rovému riziku a riziku likvidity. 

Fond je rovn�ž vystaven provozním rizik�m, jako je custody riziko. Custody riziko je riziko ztráty cenných papír�
držených v úschov� zp�sobené nesolventností nebo nedbalostí custodiana. P�estože existuje vhodný právní rámec, 
který eliminuje riziko ztráty hodnoty cenných papír� držených custodianem, v p�ípad� jeho selhání m�že být 
schopnost Fondu p�evád�t cenné papíry do�asn� snížena. 

Celkový program �ízení rizik Fondu se snaží maximalizovat výnosy odvozené z úrovn� rizika, kterému je Fond 
vystaven a snaží se minimalizovat možné nep�íznivé dopady na finan�ní výkonnost Fondu. Politika Fondu 
umož�uje použití derivátových finan�ních nástroj� jak ke snížení, tak k vytvo�ení ur�itých rizikových expozic. 
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Všechny investice do cenných papír� p�edstavují riziko ztráty kapitálu. Maximální ztráta kapitálu z nakoupených 
opcí, dlouhodobých majetkových a dluhových cenných papír� je omezena na reálnou hodnotu t�chto pozic. 
Neexistují žádné budoucí pozice nebo jiné expozice, u nichž m�že být maximální ztráta kapitálu neomezená. 

�ízení t�chto rizik provádí Investi�ní spole�nost podle pravidel stanovených Statutem Fondu a schválených 
p�edstavenstvem. Statut definuje zásady pro celkové �ízení rizik, jakož i pravidla, týkající se specifických oblastí, 
jako jsou devizové riziko, úrokové riziko, úv�rové riziko, použití derivátových a nederivátových finan�ních 
nástroj� a investování nadm�rné likvidity. 

Využitím pákového efektu a p�j�ek m�že Fond zvýšit expozici Fondu v��i t�mto rizik�m, což m�že také zvýšit 
potenciální výnosy, kterých m�že Fond dosáhnout. Investi�ní spole�nost tyto expozice �ídí sou�asn�. Fond má 
stanovené specifické limity pro �ízení celkové potenciální expozice t�chto nástroj�. Tyto limity zahrnují možnost 
p�j�ky až do maximální výše 300% �istých aktiv p�ipadajících na držitele investi�ních akcií s možností zp�tného 
odkupu. Splatnost t�chto p�j�ek nesmí p�esáhnout 20 let. Fond využívá pákový efekt pouze tehdy, když je zajišt�na 
da�ová uznatelnost souvisejících úrokových náklad�. 

Fond používá r�zné metody k m��ení a �ízení r�zných druh� rizik, kterým je vystaven; tyto metody jsou popsané 
níže. 

3.1.1 Tržní riziko  

(a) M�nové riziko  

Fond p�sobí na mezinárodní úrovni a vlastní jak pen�žní, tak i nepen�žní aktiva denominovaná v jiných m�nách, 
než je euro, jeho funk�ní m�na. M�nové riziko, definované v IFRS 7, vyplývá z toho, že hodnota budoucích 
transakcí, vykazovaných pen�žních aktiv a pen�žních závazk� denominovaných v jiných m�nách kolísá v d�sledku 
zm�n devizových kurz�. IFRS 7 považuje devizovou expozici týkající se nepen�žních aktiv a závazk� za sou�ást 
cenového rizika, nikoliv m�nového rizika. Vedení spole�nosti však sleduje expozici u všech aktiv a závazk� v 
cizích m�nách. Níže uvedená tabulka poskytuje analýzu pen�žních a nepen�žních položek tak, aby spl�ovala 
požadavky IFRS 7. 

Fond nevstupuje za ú�elem �ízení své expozice v��i devizovým pohyb�m (pen�žním i nepen�žním) do žádných 
devizových zajiš	ovacích transakcí. 

Níže uvedená tabulka shrnuje expozici Fondu v��i m�novému riziku na konci vykazovaného období: 

  31. prosinec 2018   2. leden 2018 

tis. EUR 

Aktiva 84 4 

Pen�žní aktiva 78 4 

Nepen�žní aktiva 6 0                                   

�istá pozice 84 4 

I když je fond p�ímo vystavený vlivu kurzových zm�n na hodnotu cenných papír� denominovaných v jiné m�n�
než euro, m�že být také nep�ímo ovlivn�n dopadem kurzových zm�n na zisk n�kterých spole�ností, do kterých 
fond investuje, i když jsou cenné papíry t�chto spole�ností denominovány v eurech. Z tohoto d�vodu nemusí níže 
uvedená analýza citlivosti nutn� zachycovat celkový vliv budoucích pohyb� devízových kurz� na �istá aktiva 
Fondu, která p�ipadají na držitele investi�ních akcií. 

V souladu s p�edpisy Fondu, manažer Fondu pravideln� monitoruje pen�žní a nepen�žní m�novou expozici Fondu. 

Níže uvedená tabulka shrnuje citlivost pen�žních a nepen�žních aktiv a závazk� Fondu v��i zm�nám devizových 
kurz� k 31. prosinci. Analýza je založena na p�edpokladech, že se p�íslušný m�nový kurz zvyšuje / snižuje o 
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procento uvedené v následující tabulce, p�i�emž jsou všechny ostatní prom�nné konstantní. P�edpoklad p�edstavuje 
nejlepší odhad managementu o p�im��eném posunu devizových kurz� s ohledem na jejich historickou volatilitu. 
Tento nár�st nebo pokles �istých aktiv p�ipadajících na držitele investi�ních akcií vzniká zejména zm�nou reálné 
hodnoty majetkových ú�astí denominovaných v �eských korunách, které jsou klasifikovány jako finan�ní aktiva 
vykazovaná v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty a bankovních ú�t� v �eských korunách. 

31. prosinec 2018 2. leden 2018 

P�im��ený posun v 
kurzu 

Pohyb 
v hodnot�

v tis. EUR 

P�im��ený posun 
v kurzu 

Pohyb v hodnot�

 v tis. EUR 

CZK/EUR 
Pen�žní +/- 2% -/+ 1,56 +/- 3% -/+ 0,12

Nepen�žní +/- 2% -/+ 0,11 +/- 3% -/+ 0,00

(b) Úrokové riziko reálné hodnoty 

Fond se vystavuje ú�ink�m kolísání p�evládající úrovn� tržních úrokových sazeb na reálnou hodnotu finan�ních 
aktiv a pen�žních tok�. Fond drží p�j�ky s pevným úrokem, které vystavují Fond úrokovému riziku reálné hodnoty. 
Investi�ní spole�nost �ídí toto riziko výpo�tem pr�m�rné doby trvání portfolia p�j�ek s pevným úrokem. 

Podle stanov Fond nesmí držet více než 99% svých aktiv v aktivech nesoucích úroky a maximální durace portfolia 
s pevným úrokem musí být kratší než 10 let. 

Níže uvedená tabulka shrnuje expozici Fondu v��i úrokovému riziku reálné hodnoty a pr�m�rné délce trvání fixn�
úro�eného portfolia. 

  Fixn� úro�ené portfolio Fondu  

  31. prosinec 2018 2. ledna 2018

Poskytnuté p�j�ky – expozice (tis. EUR) 3 914 0

Pr�m�rná durace (roky) 0,95 0

P�ijaté p�j�ky - expozice (tis. EUR) -2 708 0

Pr�m�rná durace (roky) 0,85 0

Celkem 100%   

Fond není vystaven úrokovému riziku pen�žních tok�, protože nemá nástroje s prom�nlivým úrokem. 

Pokud by k 31. prosinci 2018 byly úrokové sazby aktiv denominovaných v eurech nižší o 100 bazických bod� a 
všechny ostatní prom�nné z�staly nem�nné, zvýšení �istých aktiv p�ipadajících na investi�ní akcie by �inilo 36 tis. 
EUR. Toto vyplývá ze zvýšení reálné hodnoty poskytnutých p�j�ek s pevným úrokem. Pokud by úrokové sazby aktiv 
denominovaných v eurech byly o 50 bazických bod� vyšší, snížení �istých aktiv p�ipadajících na investi�ní akcie by 
�inilo 18 tis. EUR. 

Fond má p�ímou expozici v��i zm�nám úrokových sazeb na ocen�ní svých úro�ených aktiv a závazk�. Avšak m�že 
být také nep�ímo ovlivn�n dopadem zm�n úrokových sazeb na výnosy n�kterých spole�ností, do kterých fond 
investuje. Z tohoto d�vodu nemusí výše uvedená citlivostní analýza pln� zachycovat celkový vliv budoucích 
pohyb� úrokových sazeb na �istá aktiva Fondu, která p�ipadají na držitele investi�ních akcií. 

Manažer Fondu v souladu se statutem Fondu pravideln� monitoruje celkovou úrokovou citlivost Fondu. 
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(c) Ostatní cenové riziko

Fond je vystaven cenovému riziku z majetkových cenných papír� a derivát�. Toto vyplývá z investic vlastn�ných 
Fondem, jejichž ceny jsou v budoucnu nejisté. Pokud jsou majetkové cenné papíry denominovány v jiných m�nách 
než v eurech, cena, která byla p�vodn� vyjád�ena v cizí m�n� a poté p�epo�tena na eura, bude kolísat i kv�li 
zm�nám m�nových kurz�. Odstavec a) „M�nové riziko“ uvádí, jak je tato složka cenového rizika �ízena a 
oce�ována. 

Politika fondu spo�ívá v �ízení cenového rizika prost�ednictvím provád�ní finan�ní due diligence cílové investice 
p�ed investi�ním rozhodnutím Investi�ní spole�nosti. Investi�ní rozhodnutí p�ijímá Investi�ní spole�nost se 
souhlasem investi�ního výboru. Investi�ní výbor se skládá ze t�í �len�, kte�í jsou voleni Investi�ní spole�ností. 
Politika Fondu umož�uje, aby individuální majetkové cenné papíry tvo�ily až 100% celkových aktiv Fondu. 

Po akvizici je sledování výkonnosti investic provád�no pr�b�žn� nejmén� jednou za �tvrtletí portfolio manažerem 
Fondu  

Žádná kapitálová investice Fondu není ve�ejn� obchodována. Celková tržní pozice Fondu je �tvrtletn�
monitorována portfolio manažerem Fondu. 

Reálná hodnota investic a souvisejících derivát� vystavených cenovému riziku k 31. prosinci 2018 byla 
následující: 

Reálná hodnota

  31. prosince 2018

Sektor 

     Majetkové cenné papíry  27 350

     Akciové deriváty 1 444

Celkem 28 794

Akciové deriváty k 31. prosinci 2018 p�edstavují 2 call opce nabyté Fondem. Podkladové aktivum obou opcí je 
nejv�tší majetková investice v portfoliu fondu k 31. prosinci 2018 a opce dávají Fondu možnost tuto investici dále 
navýšit. 

Fond �ídí i své cenové riziko analýzou majetkového investi�ního portfolia podle pr�myslového odv�tví. Politikou 
Fondu je soust�edit investi�ní portfolio do sektor�, ve kterých se management domnívá, že Fond m�že 
maximalizovat výnosy p�i dané úrovni rizika, kterému je Fond vystaven. Níže uvedená tabulka je souhrnem 
sektorových expozic v rámci majetkového portfolia (všechny majetkové cenné papíry jsou ocen�ny na úrovni 3) 

  Majetkové portfolio Fondu (%)

31. prosinec 2018

Sektor 

Informa�ní technologie 98,43%

E-commerce 1,55%

Zábavní pr�mysl 0,02%

Celkem 100%
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Fond byl založen 2. ledna 2018 a b�hem roku nabýval majetkové cenné papíry. Z tohoto d�vodu se v pr�b�hu 
roku kon�ícím 31. prosince 2018 expozice Fondu v��i r�zným odv�tvím pr�myslu lišila od expozice k 31. 
prosinci 2018. V únoru 2018 provedl fond první kapitálové investice ve všech výše uvedených odv�tvích. Fond 
v pr�b�hu roku zvyšoval své investice do informa�ních technologií a odv�tví e-commerce, zatímco pozice v 
zábavním pr�myslu z�stala až do konce roku 2018 stabilní. 

Pro citlivost reálné hodnoty kapitálových investic k možným zm�nám významných nepozorovatelných vstup� viz 
Poznámku 3.3

3.1.2 Riziko likvidity  
Riziko likvidity znamená, že Fond nemusí být schopen vytvo�it dostate�né pen�žní prost�edky k plnému 
vypo�ádání svých závazk� v dob� splatnosti, nebo tak m�že �init jen za podmínek, které jsou významn� nevýhodné. 
Fond je vystaven p�edevším riziku povinných odkup� investi�ních akcií od svých akcioná��. Fond je povinen 
vy�ídit žádost o zp�tný odkup do 1 roku od posledního dne �tvrtletí, ve kterém byla podána. Schopnost vypo�ádat 
žádost o odkup do 1 roku považuje vedení spole�nosti za silné preventivní opat�ení proti likvidnímu riziku. 

Fond investuje do kapitálových nástroj� a derivátových smluv, které nejsou kótovány a nejsou obchodovány na 
aktivním trhu. V d�sledku toho Fond nemusí být schopen rychle zpen�žit své investice do t�chto nástroj� ve výši 
blízké jejich reálné hodnot�, ani být schopen reagovat na konkrétní události, jako je zhoršení bonity jakéhokoliv 
emitenta. 

Fond �ídí riziko likvidity udržováním pen�žního z�statku na bankovním ú�tu v minimální výši 500 tis. K� (19 tis. 
EUR). Manažer Fondu, v souladu se statutem Fondu, kontroluje likvidní pozici Fondu na denní bázi. 

Níže uvedena tabulka analyzuje nederivátové finan�ní závazky Fondu dle p�íslušných skupin splatnosti na základ�
zbývajícího období smluvní splatnosti k datu ú�etní záv�rky. �ástky uvedené v tabulce jsou smluvními 
nediskontovanými pen�žními toky a jsou založeny na p�edpokladu, že fond využije možnosti odložit odkupy o 1 
rok. P�ijaté zálohy nejsou zahrnuty v níže uvedené tabulce, jelikož nebudou vypo�ádány v hotovosti, ale emisí 
investi�ních akcií. 

31. prosinec 2018 do 3 m�síc�
3 m�síce až 
1 rok 

1 rok až 5 
let 

nad 5 let Celkem 

Závazek ze splatné dan� z p�íjm�  0 16 0 0 16

Finan�ní závazky v nab�hlé hodnot�  64 2 708 0 0 2 772
�istá aktiva p�ipadající na držitele investi�ních 
akcií

0 0 21 266 0 21 266

Snížení smluvních pen�žních tok�  64 2 724 21 266 0 24 054

K 31. prosinci 2018 Fond neeviduje žádné finan�ní deriváty ve ztrátové pozici. 

V tabulce výše jsou investi�ní akcie zahrnuty do skupiny splatnosti na základ� p�edpokladu, že každý držitel 
uplatnil své právo na odkup k 31. prosinci 2018. Podle politiky fondu nemohou držitele akcií žádat o jejich zp�tný 
odkup až do uplynutí 365. dne od založení Fondu. P�edstavenstvo nep�edpokládá, že smluvní splatnost ve výše 
uvedené tabulce bude reprezentovat skute�ný odliv pen�žních prost�edk�, protože držitele t�chto nástroj� je 
obvykle drží ve st�edn�dobém až dlouhodobém horizontu. K 31. prosinci 2018 držel individuální investor ovládající 
spole�nost s nejv�tším podílem ve Fondu 95% akcií a byl jedním ze t�í �len� investi�ního výboru. Další podrobnosti 
viz poznámka 12 „Transakce se sp�ízn�nými stranami“. 

Investi�ní spole�nost je oprávn�na pozastavit upisování a odkup akcií Fondu na maximáln� 3 m�síce z d�vodu 
nedostate�né likvidity, tj. že n�která aktiva Fondu nebudou prodána v�as za p�ijatelnou cenu. Fond neodložil žádné 
zp�tné odkupy a ani je v pr�b�hu roku 2018 nepozastavil. 

Aktiva Fondu jsou držena k dlouhodobému zhodnocování kapitálu, takže Fond neo�ekává, že budou prodána v 
krátkodobém horizontu. Níže uvedena tabulka zobrazuje finan�ní aktiva podle jejich zbývající smluvní splatnosti. 
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31. prosinec 2018 
do 3 

m�síc�
3 m�síce 
až 1 rok

1 rok až 5 
let

Nad 5 let
Nespeci-
fikováno

Celkem

Majetkové cenné papíry 0 0 0 0 27 350 27 350
Finan�ní deriváty 0 0 0 1 444 0 1 444
Poskytnuté p�j�ky 0 3 914 0 0 0 3 914
Pen�žní prost�edky 157 0 0 0 0 157

Ostatní pohledávky 59 0 0 0 0 59

Celkem 216 3 914 0 1 444 27 350 32 924

2. leden 2018 
Pen�žní prost�edky 4 0 0 0 0 4

Celkem 4 0 0 0 0 4

3.1.3 Úv�rové riziko  

Fond je vystaven úv�rovému riziku, což znamená riziko, kdy jedna strana finan�ního nástroje zp�sobí finan�ní 
ztrátu druhé stran� tím, že nesplní sv�j závazek. 

Hlavní koncentrace, které je Fond vystaven, vyplývá z investic Fondu do poskytnutých p�j�ek. Fond je rovn�ž 
vystaven úv�rovému riziku protistrany z pen�žních prost�edk�, derivátových smluv a ostatních pohledávek. 
Maximální expozice Fondu v��i úv�rovému riziku se odráží v ú�etní hodnot� finan�ních aktiv ve výkazu finan�ní 
pozice. 

Výše jistiny úv�r� poskytnutých jednomu dlužníkovi (jednomu fondu kolektivního investování) nebo dluhopis�m 
vydaným jediným emitentem by nem�la p�ekro�it 99% hodnoty aktiv Fondu. 

Vystavení úv�rovému riziku je také �ízeno získáním kolaterál� a firemních a osobních záruk. Pokud jsou úv�r nebo 
p�j�ka poskytnuty spole�nosti, ve které je Fond držitelem majetkové ú�asti s rozhodujícím vlivem, nemusí Fond 
požadovat, aby tato spole�nost zajistila úv�r nebo p�j�ku s ohledem na existenci vzájemného vztahu mezi ovládající 
a ovládanou osobou. Krom� toho m�že Fond smluvn� dát pohledávky z úv�r� nebo p�j�ek poskytnutých této 
spole�nosti jako záruku v��i pohledávce nebo pohledávkám jiných v��itel�. 

Ú�etní hodnota poskytnutých p�j�ek, pen�žních prost�edk�, finan�ních derivát� a ostatních pohledávek p�edstavuje 
maximální expozici v��i úv�rovému riziku. Poskytnuté p�j�ky k 31. prosinci 2018 byly poskytnuty subjekt�m 
ovládaným Fondem. 

Fond m��í úv�rové riziko a o�ekávané úv�rové ztráty na základ� pravd�podobnosti selhání, expozice v p�ípad�
selhání a ztráty p�i selhání. Management využívá p�i stanovení o�ekávaných úv�rových ztrát jak analýzu 
historických údaj�, tak predikci budoucího vývoje. K 31. prosinci 2018 a 2. lednu 2018 byly všechny peníze a 
pen�žní ekvivalenty uloženy u bank s ratingem A1, konkrétn� �eskoslovenská obchodní banka a.s.. Management 
považuje pravd�podobnost selhání bank za tém�� nulovou, jelikož banky mají dostate�n� velkou kapacitu k pokrytí 
svých smluvních závazk�, a to i v krátké dob�. D�sledkem toho nebyla vytvo�ena žádná opravná položka k 
o�ekávané úv�rové ztrát� v p�íštích 12-ti m�sících, jelikož by tato opravná položka byla pro fond zcela 
nevýznamná. 

3.2 �ízení kapitálového rizika  

Kapitálem fondu jsou �istá aktiva p�ipadající na držitele investi�ních akcií. �ástka �istých aktiv p�ipadající na 
držitele investi�ních akcií se m�že výrazn� m�nit �tvrtletn�, nebo	 Fond podléhá �tvrtletním úpis�m a ro�ním 
odkup�m podle uvážení investor�, jakož i zm�nám vyplývajícím z výkon� Fondu. Cílem Fondu p�i správ� kapitálu 
je zajišt�ní schopnosti Fondu pokra�ovat v �innosti, zajišt�ní výnos� pro investory, p�inášení výhod dalším 
zú�astn�ným stranám a udržování silné kapitálové základny, která podpo�í rozvoj investi�ních aktivit Fondu. 

Za ú�elem zachování kapitálové struktury je politikou Fondu postupovat takto: 
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• Sledovat výši úpis� a odkup� v pom�ru k aktiv�m, která o�ekává, že bude schopen prodat v rámci 1 roku a 
upravit výši výplat, které Fond vyplácí podílník�m, kte�í vlastní investi�ní akcie. 

• Odkoupit a vydat nové investi�ní akcie v souladu se závaznými dokumenty Fondu, které zahrnují možnost 
omezit zp�tné odkupy a vyžadovat ur�ité minimální podíly a úpisy. 

Investi�ní spole�nost, manažer fondu a depozitá� fondu monitorují kapitál na základ� hodnoty �istých aktiv 
p�ipadající na držitele investi�ních akcií. 

3.3 Odhad reálné hodnoty 

Finan�ní aktiva a závazky Fondu v reálné hodnot� nejsou obchodovány na aktivním trhu, a proto se ur�ují pomocí 
oce�ovacích metod. Fond využívá r�zné metody a �iní p�edpoklady založené na tržních podmínkách, které existují ke 
konci každého roku. Oce�ovací metody používané pro nestandardizované finan�ní nástroje jako akciové jsou opce, 
m�nové swapy  a jiné deriváty neobchodované na burze, zahrnují použití srovnatelných nedávných tržních transakcí 
za obvyklé ceny, odkaz na jiné nástroje, které jsou v podstat� stejné, analýzu diskontovaných pen�žních tok�, modely 
oce�ování opcí a jiné metody oce�ování b�žn� používané ú�astníky trhu, které maximáln� využívají vstupy na trhu a 
spoléhají se co nejmén� na vstupy specifické pro danou entitu. 

U nástroj�, pro které neexistuje žádný aktivní trh, m�že Fond použít ocen�ní provedená nezávislým certifikovaným 
znalcem, která jsou obvykle založena na oce�ovacích metodách a technikách, které jsou všeobecn� uznávány jako 
standardy v rámci odv�tví. Oce�ovací modely se používají p�edevším k ocen�ní nekótovaného vlastního kapitálu, 
pohledávek a jiných dluhových nástroj�, které nebyly v pr�b�hu finan�ního roku obchodovány na aktivním trhu. 
N�které vstupy do t�chto model� nemusí být na trhu pozorovatelné, a proto se odhadují na základ� p�edpoklad�.

Výstupem ocen�ní je vždy odhad nebo p�ibližná hodnota, kterou nelze stanovit s ur�itostí a použité oce�ovací metody 
nemusí pln� odrážet všechny faktory relevantní pro pozice, které Fond má. Ocen�ní se proto p�ípadn� upravuje tak, 
aby umož�ovalo zahrnutí dalších faktor�, v�etn� modelového rizika, rizika likvidity a rizika protistrany 

P�edpokládá se, že ú�etní hodnota snížená o opravné položky k ostatním pohledávkám a ostatním závazk�m se nejvíc 
p�iblíží jejich reálné hodnot�. Reálná hodnota finan�ních závazk� pro ú�ely zve�ejn�ní se odhaduje diskontováním 
budoucích smluvních pen�žních tok� p�i aktuální tržní úrokové sazb� opravenou o nepozorovatelné úrokové rozp�tí. 

Hierarchie reálných hodnot má tyto úrovn�: 

• vstupy úrovn� 1 jsou kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro totožná aktiva nebo závazky, 
které má ú�etní jednotka k dispozici k datu ocen�ní;  

• vstupy úrovn� 2 jsou vstupy jiné než kótované ceny zahrnuté do úrovn� 1, které jsou pro aktivum nebo 
závazek pozorovatelné bu� p�ímo, nebo nep�ímo; a 

• vstupy úrovn� 3 jsou nepozorovatelné vstupy pro aktivum nebo závazek.  

Úrove� v hierarchii reálných hodnot, v níž je ocen�ní reálnou hodnotou klasifikováno, je ur�ena na základ� vstupních 
hodnot nejnižší úrovn�, které jsou významné pro m��ení reálné hodnoty. Za tímto ú�elem je význam vstupu posuzován 
na základ� významu pro stanovení celkové reálné hodnoty. Pokud ocen�ní reálnou hodnotou používá pozorovatelné 
vstupy, které vyžadují významné úpravy na základ� nepozorovatelných vstup�, je toto ocen�ní ocen�ním úrovn� 3. 
Posuzování významu ur�itého vstupu pro ocen�ní reálné hodnoty v plném rozsahu vyžaduje úsudek s ohledem na 
faktory specifické pro dané aktivum nebo závazek. 

Ur�ení toho, co p�edstavuje „pozorovatelnost“, vyžaduje významný úsudek Fondu. Fond považuje za pozorovatelné 
údaje tržní data, která jsou snadno dostupná, pravideln� distribuovaná nebo aktualizovaná, spolehlivá a ov��itelná, 
otev�ená a jsou poskytována nezávislými zdroji, které se aktivn� podílejí na relevantním trhu. 
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Následující tabulka analyzuje v rámci hierarchie reálných hodnot aktiva a závazky fondu (podle t�ídy) ocen�né reálnou 
hodnotou k 31. prosinci 2018. 

Všechna zve�ejn�ná ocen�ní reálnou hodnotou jsou opakující se ocen�ní reálnou hodnotou. 

tis. EUR Úrove� 2 Úrove� 3 Celkový z�statek

Aktiva
Finan�ní aktiva vykazovaná v reálné hodnot� do zisku nebo 
ztráty

Majetkové cenné papíry 0 27 350 27 350

Eurozóna

Informa�ní technologie 0 26 920 26 920

E-commerce 0 424 424

Zábavní sektor 0 6 6

Ostatní pohledávky 0 59 59

Eurozóna

Ostatní 0 59 59

Poskytnuté p�j�ky 0 3 914 3 914

Eurozóna

E-commerce 0 3 914 3 914

Finan�ní deriváty  0 1 444 1444

   Eurozóna

    Nekótované akciové opce 0 1 444 1 444
Finan�ní aktiva vykazovaná v reálné hodnot� do zisku 
nebo ztráty 0 32 767 32 767
Pasiva 
Finan�ní závazky vykazované v reálné hodnot� do zisku 
nebo ztráty

P�ijaté zálohy 8 866 0 8 866
  Eurozóna 

       P�ijaté zálohy na dosud nevydané investi�ní akcie 8 866 0 8 866
Finan�ní závazky vykazované v reálné hodnot� do zisku 
nebo ztráty 8 866 0 8 866

Investice za�azené do úrovn� 3 mají významné nepozorovatelné vstupy, nebo	 jsou obchodovány z�ídka nebo 
nejsou obchodovány v�bec. Nástroje úrovn� 3 zahrnují soukromý kapitál a pohledávky z pod�ízených úv�r�. 
Vzhledem k tomu, že pozorovatelné ceny nejsou pro tyto cenné papíry k dispozici, použil Fond k odvození reálné 
hodnoty oce�ovací metodu. 

Ocen�ní na úrovni 3 jsou p�ezkoumávána minimáln� jednou ro�n� nezávislým znaleckým posudkem k 31. prosinci 
každého kalendá�ního roku. Reálná hodnota p�j�ek poskytnutých Fondem je stanovena ve výši jistiny, ledaže by 
si Investi�ní spole�nost byla v�doma závažných d�vod� týkajících se d�v�ryhodnosti dlužníka, což by umožnilo 
Fondu jednat jinak. Metoda ur�ení reálné hodnoty ostatních aktiv a závazk� Fondu a zp�sob stanovení skute�né 
hodnoty akcie Fondu jsou obsaženy v provád�cích právních p�edpisech. Ocen�ní provedené nezávislým 
certifikovaným znalcem zahrnuje aplikaci tržní kapitalizace/tržeb a jiných ukazovatel� násobk�, analýzy 
diskontovaných pen�žních tok�, která je založená na spolehlivých odhadech budoucích pen�žních 
tok�, upravených podle pot�eby pro faktory likvidity, úv�rového a tržního rizika a používá diskontní sazby, které 
odrážejí sou�asné tržní hodnocení neur�itosti ve výši a na�asování pen�žních tok�. 
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Oce�ovací technika, vstupy použité p�i m��ení reálné hodnoty investicí úrovn� 3 a související citlivost na rozumn�
možné zm�ny v t�chto vstupech jsou následující: 

tis. EUR  
Reálná 

hodnota
Oce�ovací 

technika
Použité 
vstupy

Rozsah vstup�
(vážený 

pr�m�r)

P�im��ená 
zm�na

Citlivost 
m��ení 
reálné 

hodnoty

31. prosinec 2018 

Finan�ní aktiva v reálné 
hodnot� vykázané do 
zisku nebo ztráty 

     

Majetkové cenné papíry 26 920 Ukazatele násobk�
Ukazatel tržní 
kapitalizace/ 

tržeb 
9,2 ± 2 

22 %

- 22 %

Poskytnuté p�j�ky 3 914
Diskontované 
pen�žní toky 

(“DCF”)

Úv�rové 
rozp�tí 

3,37 – 5,37% 
(4,37%)

± 0,5%
0,45%

-0,45%

  

Finan�ní deriváty - opce s 
fixní realiza�ní cenou 

1 054
Diskontované 
pen�žní toky 

(“DCF”) 

Reálná 
hodnota 

podkladového 
aktiva

19,8 m. EUR ± 10%
0,00%

- 0,00%

Finan�ní deriváty - opce 
s variabilní realiza�ní 
cenou  

390
Diskontované 
pen�žní toky 

(“DCF”) 

Reálná 
hodnota 

podkladového 
aktiva

3,5 m. EUR ± 10%
14,97%

- 14,97%

Výše uvedené tabulky uvád�jí citlivost finan�ních aktiv na vstupy do ocen�ní, pokud by zm�na jednoho nebo více 
neov��itelných vstup�, odrážející možné alternativní p�edpoklady, významn� zm�nila reálnou hodnotu. Za tímto 
ú�elem byla posouzena významnost z hlediska zisku nebo ztráty a �istých aktiv. Analýza citlivosti reálné hodnoty 
majetkových cenných papír� na nepozorovatelné vstupy byla vytvo�ena pouze pro cenné papíry spole�ností 
p�sobící v sektoru IT, protože tyto p�edstavují 98% expozice Fondu v��i finan�ním nástroj�m úrovn� 3 a zbývající 
�ást je považována za nevýznamnou.  

Reálná hodnota podkladového aktiva opce s fixní realiza�ní cenou je shora limitována hodnotou, po p�ekro�ení které 
musí být všechny výnosy generováné podkladovým aktivem nebo zisky z prodeje pokladového aktiva investované do 
neziskových projekt�, a tudíž nikdy nep�inesou vlastníkovi ekonomické výhody. V d�sledku této restrikce je 
sensitivita reálné hodnoty opce v��i zm�n� dominantního faktoru 0 (jak je ukázáno v analýze sensitivity výše), jelikož 
byla reálná hodnota podkladového aktiva k 31. prosinci 2018 vysoko nad limitem pro reálnou hodnotu opce. 

V pr�b�hu roku kon�ícím 31. prosince 2018 nedošlo ke zm�n� oce�ovacích technik pro úrove� 3 m��ení reálné 
hodnoty. 

Slad�ní pohyb� na úrovni 3 hierarchie reálných hodnot podle t�íd nástroj� je následující: 
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tis. EUR 
Ostatní 

pohledávky
Majetkové 

cenné papíry
Poskytnuté 

p�j�ky
Finan�ní 
deriváty

Finan�ní aktiva v reálné 
hodnot� vykázané do 

zisku nebo ztráty celkem
          

Reálná hodnota ke 2. lednu 
2018 

0 0 0 0 0

Zisk nebo ztráta vykázaná ve 
výsledku hospoda�ení 0 17 518 0 390 17 908
Vydání nebo vznik 59 9 929 4 400 1 054 15 442
�asové rozlišení úrok� 0 0 64 0 64
Vypo�ádání/vy�azení 0 - 97 - 550 0 -647
            

Reálná hodnota k 31. prosinci 
2018 

59 27 350 3 914 1 444 32 767

Fond také zohled�uje další faktory rizika likvidity, úv�rového a tržního rizika a upravuje model oce�ování dle 
pot�eby. 

B�hem roku 2018 nedošlo k žádným p�esun�m mezi úrovn�mi. 

Finan�ní aktiva a závazky nevykázané v reálné hodnot�

Níže je uvedeno srovnání ú�etní hodnoty a reálné hodnoty bankovních finan�ních nástroj�, které nejsou v ú�etní 
záv�rce vykázány v reálné hodnot�. 

31. 12. 2018 02. 01. 2018 

Ú�etní Reálná Ú�etní Reálná
tis. EUR hodnota hodnota hodnota hodnota

Finan�ní aktiva 
Pen�žní prost�edky 157 157 4 4

Finan�ní závazky 

    Finan�ní závazky v nab�hlé 
hodnot�

2 772 2 773 0 0

4. Významné ú�etní odhady a úsudky  

4.1 Významné ú�etní odhady a p�edpoklady  

Management �iní odhady a p�edpoklady týkající se budoucnosti. Výsledné ú�etní odhady se z�ídkakdy rovnají 
souvisejícím skute�ným výsledk�m. Odhady a p�edpoklady, u kterých existuje podstatné riziko, že zp�sobí 
významné úpravy ú�etní hodnoty aktiv a závazk�, jsou uvedeny níže. 

(a) Finan�ní aktiva v reálné hodnot�, která nejsou kótovaná na aktivním trhu   

Reálná hodnota finan�ních aktiv, která nejsou kótovaná na aktivním trhu, je stanovena nezávislým certifikovaným 
znalcem. Ocen�ní provedené nezávislým certifikovaným znalcem zahrnuje aplikaci tržní kapitalizace/tržeb a 
jiných ukazovatel� násobk�, analýzy diskontovaných pen�žních tok�, která je založená na spolehlivých odhadech 
budoucích pen�žních tok�, upravených podle pot�eby pro faktory likvidity, úv�rového a tržního rizika a používá 
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diskontní sazby, které odrážejí sou�asné tržní hodnocení neur�itosti ve výši a na�asování pen�žních tok�. Fond 
posuzuje kvalitu zdroj� použitých k ocen�ní. Použité oce�ovací metody a techniky jsou obecn� uznávány jako 
standardy v daném odv�tví. Modely použité ke stanovení reálné hodnoty jsou ov��ovány a pravideln� kontrolovány 
managementem Investi�ní spole�nosti. 

Modely využívají pozorovatelná data v použitelném rozsahu. I p�es to n�které oblasti, jako nap�íklad úv�rové riziko 
(vlastní i protistrany), ukazatel násobnosti tržeb/zisk� p�ed úroky a zdan�ním, budoucí pen�žní toky, volatilita a 
korelace vyžadují provedení odhad� managementem. Zm�ny v p�edpokladech o t�chto faktorech mohou ovlivnit 
vykazovanou reálnou hodnotu finan�ních nástroj�. 

Ur�ení toho, co p�edstavuje „pozorovatelnost“, vyžaduje významný úsudek Fondu. Fond považuje za 
pozorovatelné údaje tržní data, která jsou snadno dostupná, pravideln� distribuovaná nebo aktualizovaná, 
spolehlivá a ov��itelná, otev�ená a jsou poskytována nezávislými zdroji, které se aktivn� podílejí na relevantním 
trhu. 

Detaily ke kalkulaci reálné hodnoty jsou popsané v poznámce 3.3 

5. Úrokové výnosy z finan�ních instrument� vykazovaných v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty 

tis. EUR  31. prosinec 2018 

�isté zm�ny reálné hodnoty finan�ních nástroj� do 
zisku nebo ztráty

17 879 

Úrokový výnos z poskytnutých p�j�ek v reálné 
hodnot� vykázaný do zisku nebo ztráty 

64 

Celkem 17 943
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6. Finan�ní aktiva a pasiva v reálné hodnot� vykázané do zisku nebo ztráty – geografické �len�ní 

  31. prosinec 2018 2. leden 2018 

tis. EUR  
Reálná 

hodnota
% �istých aktiv

Reálná 
hodnota

% �istých 
aktiv

Aktiva 
Finan�ní aktiva vykazovaná v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty

Finan�ní deriváty  

Slovensko 1 444 4,41% 0 0

Finan�ní deriváty celkem 1 444 4,41% 0 0

Majetkové cenné papíry 

�esko 8 0,02% 0 0

Slovensko 27 342 83,45% 0 0

Majetkové cenné papíry celkem 27 350 83,47% 0 0

Poskytnuté p�j�ky 

Slovensko 3 914 11,94% 0 0

Poskytnuté p�j�ky celkem 3 914 11,94% 0 0

Ostatní pohledávky 

Slovensko 20 0,06% 0 0

Kypr 39 0,12% 0 0

Ostatní pohledávky celkem 59 0,18%

Finan�ní aktiva v reálné hodnot� vykázané do zisku nebo 
ztráty celkem 

48 576 100,00% 0 0

Pasiva 
Finan�ní aktiva vykazovaná v reálné hodnot� do zisku nebo ztráty

P�ijaté zálohy 

�esko 55 0,62% 0 0

Slovensko 1 880 21,20% 0 0

Kypr 6 932 78,18% 0 0
P�ijaté zálohy celkem 8 866 100,00% 0 0 
Finan�ní pasiva v reálné hodnot� vykázané do zisku nebo 
ztráty celkem 8 866 100,00% 0 0

Majetkové cenné papíry jsou seskupeny podle primárního trhu, na kterém emitent p�sobí.

7. Finan�ní deriváty 

Fond drží dv� akciové call opce na podkladové kapitálové nástroje.

Opce je smluvní ujednání, podle n�hož prodávající (výstavce) ud�lí kupujícímu (držitel) právo, nikoli povinnost bu�
koupit (call opce) nebo prodat (put opce) ke stanovenému datu nebo b�hem stanoveného období ur�ité množství 
cenných papír� nebo finan�ních nástroj� za p�edem stanovenou cenu. Prodávající obdrží od kupujícího prémii za 
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protihodnotu v podob� budoucí hodnoty aktiva. Opce držené fondem nejsou obchodovány na burze. Fond je vystaven 
úv�rovému riziku držených opcí pouze v rozsahu její ú�etní hodnoty rovnající se jejich reálné hodnot�. 

Smluvní �ástky ur�itých typ� finan�ních nástroj�, jak jsou uvedeny v poznámce 3.1.1, poskytují základ pro srovnání 
s nástroji vykázanými ve výkazu finan�ní pozice, ale nemusí nutn� indikovat výši budoucích pen�žních tok� nebo 
aktuální reálnou hodnotu nástroj�. Derivátové nástroje se stávají p�íznivými (aktiva) nebo nep�íznivými (závazky) 
v d�sledku fluktuací tržních úrokových sazeb, m�nových kurz� nebo akciových index�. Souhrnná smluvní nebo 
teoretická hodnota držených derivátových finan�ních nástroj� v rozsahu, v jakém jsou nástroje p�íznivé nebo 
nep�íznivé, a tedy  v souhrnné reálné hodnot� finan�ních derivát� a závazk�, m�že �as od �asu zna�n� kolísat. 

Reálná hodnota podkladového aktiva opce s fixní realiza�ní cenou je shora limitována hodnotou, po p�ekro�ení které 
musí být všechny výnosy generováné podkladovým aktivem nebo zisky z prodeje pokladového aktiva investované do 
neziskových projekt�, a tudíž nikdy nep�inesou vlastníkovi ekonomické výhody. V d�sledku této restrikce je 
sensitivita reálné hodnoty opce v��i zm�n� dominantního faktoru 0 (jak je ukázáno v analýze sensitivity výše), jelikož 
byla reálná hodnota podkladového aktiva k 31. prosinci 2018 vysoko nad limitem pro reálnou hodnotu opce. 

Reálná hodnota opcí držených ú�etní jednotkou byla odvozena z jejich vnit�ní hodnoty. �asová hodnota call opcí 
nebyla kvantifikovaná kv�li vysoké nejistot� nepozorovatelných veli�in, které jsou normáln� používány jako vstupy 
do výpo�tu �asové hodnoty opce. 

8. Pen�žní prost�edky 

Pen�žní prost�edky obsahují pouze peníze v bankách, splatné na požádání. Fond drží své peníze v jediné 
bance, kterou je �eskoslovenská obchodní banka, a.s., jež dosahuje ratingu BCA dle Moody´s A3 k 31 prosinci 
2018 (rating LTD dle Moody´s je A1). 

9. Krátkodobé závazky  

tis. EUR  31. prosinec 2018 2. leden 2018

P�ijaté p�j�ky 2 708 0

Ostatní závazky 64 0

Celkem 2 772 0

10. Zakladatelské a investi�ní akcie 

Základní kapitál je tvo�en 100 000 ks zakladatelských akcií na jméno v listinné podob� ve jmenovité hodnot�
1 K�, které dávají jejich vlastník�m zejména: 

• Právo na podíl na zisku Fondu p�ipadající na držitele zakladatelských akcií (dividenda), schválený valnou 
hromadou Fondu  

• Právo na p�ednostní upsání nových zakladatelských akcií Fondu p�i zvýšení zapisovaného základního 
kapitáu Fondu, ledaže valná hromada Fondu rozhodne o vylou�ení nebo omezení p�ednostního práva na 
upisování nových zakladatelských akcií 

• Právo ú�astnit se valné hromady Fondu, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysv�tlení záležitostí 
týkajících se Fondu a právo uplat�ovat na valné hromad� Fondu návrhy a protinávrhy 

• Právo kvalifikovaného akcioná�e dle § 365 Zákona o obchodních korporacích požádat statutárního 
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�editele Fondu o svolání mimo�ádné valné hromady Fondu k projednání navržených záležitostí 
• Právo na podíl na likvida�ním z�statku p�i zrušení Fondu s likvidací 

Investi�ní akcie Fondu nejsou akceptovány k obchodování na regulovaném trhu. Všechny akcie vydané Fondem 
jsou považovány za odkupitelné investi�ní akcie s nominální hodnotou 0,1 EUR. Žádné z nich nemají hlasovací 
právo, neur�í-li zákon jinak, ale pokud se Investi�ní spole�nost tak rozhodne, mají nárok na dividendy. Všechny 
podléhají poplatk�m za správu a veškeré vydané akcie jsou pln� splaceny. Akcie Fondu podléhají minimální výši 
držby a upsané �ástky. 

V pr�b�hu roku kon�ícího k 31. prosinci 2018 byl po�et vydaných, odkoupených a nesplacených akcií následující: 

tis. ks 2018 

T�ida akcie 2. leden* Vydané akcie Odkoupené akcie 31. prosinec
A 0 265 000 0 265 000 

B1 0 4 000 0 4 000 

B2 0 4 000 0 4 000 

B3 0 4 000 0 4 000 

B4 0 4 000 0 4 000 

C 0 4 000 0 4 000 

D 0 10 000 0 10 000 

Zakladatelské akcie 100 0 0 100

Celkem k 31. prosinci 100 2 950 0 295 100

* Ú�etní jednotka nem�la k datu založení (2. ledna 2018) žádné emitované investi�ní akcie. 

Níže uvedené tabulky shrnují hodnotu podílu na akcii pro jednotlivé kategorie akcii. 

v EUR  2018 

T�ída 2. ledna 31. prosince

A 0 0,0279

B1 0 1,8940

B2 0 0,7820

B3 0 0,2775

B4 0 0,1859

C 0 0,3052

D 0 0,0076

Zakladatelské akcie 0,04 0,04
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11. Da� z p�íjm�  

(a) Da� z p�íjm� zahrnuje následující položky: 

tis. EUR  31. prosinec 2018

Splatná da� (sazba 5%) 16

Odložená da� (sazba 5%) 0

  

Da�ový náklad celkem 16

(b)   Sesouhlasení da�ových náklad� a zisk� nebo ztrát vynásobených p�íslušnou sazbou  
Sazba dan� z p�íjm� platná pro v�tšinu p�íjm� Fondu v roku 2018 �iní 5 %. Odsouhlasení o�ekávané a skute�né 
da�ové povinnosti je uvedeno v tabulce níže. 

tis. EUR  2018

Zisk po p�evodu a p�ed zdan�ním 18 332

Teoretická da�ová sazba ve výši 5% 916

Da�ový efekt položek, které nejsou uznatelné pro ú�el stanovení dan� z p�íjmu: 

Zisky, které jsou osvobozeny od dan� -903
Neuznatelné náklady 3
  
Celkový da�ový náklad 16

12. Transakce se sp�ízn�nými osobami  

Osoby se považují za sp�ízn�né, pokud jedna z osob má schopnost ovládat druhou osobu nebo vykonávat významný 
vliv na druhou osobu p�i provád�ní finan�ních nebo provozních rozhodnutí. 

(a) Poplatky za obhospoda�ování a správu 

Fond je obhospoda�ován Investi�ní spole�ností. Investi�ní spole�nost obdrží odm�nu 3 499 EUR (90 tis. K�) za 
každý zapo�atý m�síc. Celkové poplatky za správu za rok 2018 �inily 42 tis. EUR (1 080 tis. K�), které byly pln�
vykázány ve výkazu úplného výsledku hospoda�ení. 

(b) Akvizice majetkových cenných papír�

V roce 2018 fond nabyl majetkové cenné papíry od sp�ízn�ných stran v hodnot� 9 789 tis. EUR, jejichž reálná 
hodnota k 31. prosinci 2018 �inila 27 350 tis. EUR. 

(c) P�j�ky ovládaným osobám a související úrokový výnos 

Poskytnuté p�j�ky ovládaným spole�nostem a úrokový výnos plynoucí z t�chto p�j�ek je považován za transakce 
mezi sp�ízn�nými stranami. �ástka poskytnutých p�j�ek ovládaným spole�nostem k 31. prosinci 2018 dosahovala  
3 850 tis. EUR. Vykázaný úrokový výnos plynoucí z t�chto p�j�ek v roce 2018 �inil 83 tis. EUR.

(d) P�j�ky p�ijaté a související úrokový náklad  

P�ijaté p�j�ky od spole�ností ovládaných držiteli zakladatelských akcií a zárove� kontrolovaných klí�ovými osobami 
managementu, zejména �leny investi�ního výboru Fondu, a úrokový náklad z t�chto p�j�ek je považován za transakce 
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mezi sp�ízn�nými stranami. �ástka p�ijatých p�j�ek od ovládaných spole�ností k 31. prosinci 2018 dosahovala 2 700 
tis. EUR. Vykázaný úrokový náklad plynoucí z t�chto p�j�ek v roce 2018 �inil 19 tis EUR. 

(e) P�ijaté zálohy za investi�ní akcie  

K 31.12.2018 ú�etní jednotka evidovala p�ijaté zálohy za akcie od spole�ností ovládaných držiteli zakladatelských 
akcií ve výši 7 350 tis. EUR, které byly ke konci roku snížené o ztrátu p�ipadající na držitele dosud nevydaných 
investi�ních akcií v �ástce 422 tis. EUR. 

13. Významné události po datu ú�etní záv�rky  

Od rozvahového dne do data sestavení ú�etní záv�rky se neodehrály žádné významné události mající vliv na ú�etní 
záv�rku Fondu. 

14. Schválení ú�etní záv�rky  

Ú�etní záv�rka byla schválena 14. �ervna 2019 a tímto dnem i ur�ena k vydání. 
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