Opravná výroèní zpráva fondu
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Seznam a umístìní oprav:
Strana

Kapitola

Popis
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1) Základní údaje o fondu a úèetním období

Doplnìna informace o velikosti investièního
a ostatního majetku – doplnìno kurzívou

12

16)

Doplnìny informace o zdroji kapitálu a
penìžních tocích – doplnìno kurzívou

13

16)

Více specifikován významný majetek
emitenta.
Principy odmìòování osob s øídící pravomocí
doplnìny o principy odmìòování èlenù
správní rady.
Doplnìna negativní informace o podílech
osob s øídící pravomocí na emitentovi.
Vše doplnìno kurzívou
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Ve výroèní zprávì použité zkratky základních právních pøedpisù, kterými se fond øídí pøi své èinnosti:
VoBÚP
ZISIF
ZOK
NOZ
ZPKT
ZoA
ZoÚ
Obecné pokyny
Naøízení Komise

Vyhláška è. 244/2013 Sb., o bližší úpravì nìkterých pravidel zákona o investièních
spoleènostech a investièních fondech
Zákon è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech
Zákon è. 90/2012 Sb., o obchodních spoleènostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)
Zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník
Zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon è. 93/2009 Sb. o auditorech
Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví
Obecné pokyny vydané ESMA (2015/1415cs)
Naøízení Komise (ES) è. 809/2004

Tato výroèní zpráva emitenta je sestavená dle ustanovení § 118 zákona è. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „ZPKT“).
Èíselné údaje a informace dle § 118 odst. 4 ZPKT jsou pøedloženy ve formì standardních úèetních výkazù dle vyhlášky è.
501/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
pro úèetní jednotky, které jsou bankami a jinými finanèními institucemi, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dùvodem je
skuteènost, že fond v souladu s § 19a odst. 2 zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù rozhodl o
použití mezinárodních úèetních standardù od poèátku úèetního období následujícího po úèetním období, v nìmž byly cenné
papíry k pøijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, tj. od 1. 1. 2018.
Vysvìtlující poznámky obsahují dostaèující informace tak, aby investor øádnì porozumìl veškerým významným zmìnám v
hodnotách a jakémukoliv vývoji v dotèeném úèetním období, jež odráží finanèní výkazy.
Tato výroèní zpráva je nekonsolidovaná a je auditovaná.
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1) Základní údaje o fondu a úèetním období
Název fondu:

PILSENINVEST SICAV, a. s.

IÈ:

285 50 536

LEI:

315700RV3QNNR7MD6A52

Sídlo:

Hv"zdova!1716/2b,!Praha 4 – Nusle, 140 00

Pøedmìt podnikání:

Emitent je fondem kvalifikovaných!investor#!dle!§!95!odst.!1!písm.!a)
zákona! .!240/2013!Sb.!o!investi ní!spole nostech!a!investi ních!fondech

Právní forma:

akciová!spole nost!s prom"nným!základním!kapitálem

Místo registrace:

M"stský!soud!v Praze

Èíslo registrace:

B 15143

Vznik:

18. 3. 2009

Právní forma:

Akciová!spole nost!s prom"nným!základním!kapitálem

Zemì sídla:

$eská!republika

Telefonní èíslo:

+420 277 000 143

Úèetní období:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Obhospodaøovatel:

AVANT!investi ní!spole nost,!a.s.

IÈ:

27590241

Sídlo:

Rohanské!náb%eží!671/15,!Karlín,!186!00!Praha!8

Místo registrace:

M"stský!soud!v Praze

Èíslo registrace:

B 11040

Poznámka:

Obhospoda%ovatel!je!oprávn"n!p%esáhnout!rozhodný!limit.
Obhospoda%ovatel!vykonává!pro!fond!služby!administrace!ve!smyslu!§!38
odst. 1 ZISIF.

Fondový!kapitál!emitenta
Výše fondového kapitálu:
-

Z toho investièní fondový kapitál:
Z tohoto ostatní fondový kapitál:

116 170 178,- Kè (k 31. 12.2017)
115 203 tis. Kè
967 tis. Kè
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Údaje!o!cenných!papírech
Zakladatelské!akcie:
Poèet akcií:
Druh, forma, podoba:
Obchodovatelnost:

2 120 ks
zakladatelská akcie, listinný cenný papír
zakladatelské akcie nejsou veøejnì obchodovatelné,
Pøevoditelnost zakladatelských akcií je omezená
Práva spojená se zakladatelskou akcií jsou uvedena v zákone è. 240/2013 Sb. a dále v stanovách a ve
statutu vydaných Fondem.
Investi ní!akcie:
Poèet akcií:
Druh, forma, podoba:
ISIN:
Obchodovatelnost:

209 880 ks
investièní akcie, zaknihovaný cenný papír
CZ0008042470
Investièní akcie jsou plnì splacené, volnì pøevoditelné a od 2. 1. 2017
jsou veøejnì obchodovatelné na regulovaném trhu Burzy cenných
papírù Praha, a.s. pod názvem PILSENINVEST SICAV

Práva spojená se zakladatelskou akcií jsou uvedena v zákone è. 240/2013 Sb. a dále v stanovách a ve
statutu vydaných Fondem.
2) Zpráva statutárního øeditele o podnikatelské èinnosti a stavu majetku fondu (§436 odst. 2
ZOK)
V prùbìhu sledovaného úèetního období spoleènost PILSENINVEST SICAV, a.s. (dále jen „spoleènost“
nebo „fond“) vykonávala bìžnou èinnost v souladu se svým statutem. Výnosy plynoucí z aktiv fondu
byly použity k financování bìžných nákladových položek, ke splácení poskytnutých úvìrù a
k investièní èinnosti zejména v oblasti nemovitostí. Zdrojem pøíjmù byly pøedevším pøíjmy
z prodaných nemovitostí (bytových jednotek).
Ve sledovaném úèetním období se spoleènost dále soustøedila na realizaci prodeje uvolnìných
bytových jednotek, tím bylo navázáno na strategii nastavenou již v pøedchozím roce. Probíhala
modernizace tìchto jednotek v duchu nových trendù a vyšších nárokù na bydlení. Díky tomu se daøilo
dosahovat vysokého zhodnocení na realitním trhu a maximální návratnosti investic.
K 31. 12. 2017 mìl fond zapisovaný základní kapitál ve výši 2 120 000 Kè a celková aktiva ve výši
484 116 tis. Kè. Ve vztahu ke konci pøedchozího úèetního období, tedy k 31. 12. 2016, kdy celková
aktiva byla ve výši 388 011 tis. Kè, se jedná o nárùst hodnoty aktiv ve výši 19,85 %, což bylo
zpùsobeno zejména fúzi emitenta se spoleèností Property Vinice, a.s. Celkový vlastní kapitál fondu
èinil ke dni 31. 12. 2017 èástku 116 170 tis. Kè. Hospodáøský výsledek ke dni 31. 12. 2017 byl uzavøen
ziskem ve výši 52 018 tis. Kè. Hodnota jedné investièní akcie fondu k 31. 12. 2017 èinila 549 Kè.
Dne 2. 1. 2017 byly investièní akcie spoleènosti pøijaty na regulovaný trh Burzy cenných papírù Praha,
a.s. k veøejné obchodovatelnosti.
Ve sledovaném období spoleènost realizovala významnou investici spoèívající v nákupu v majetkové
úèasti ve spoleènosti Property Vinice, a.s., která disponuji bytovými domy zejména v Plzeòském kraji.
Majetek fondu by tímto navýšen o 120 mil. Kè. Tato transakce zároveò umožnila spoleènosti
refinancovat pùvodní úvìr pøijatý od Raiffeisen-FinCorp, s.r.o. a to novým úvìrem od téže
spoleènosti.
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V kvìtnu 2017 došlo rovnìž v souladu s ust. § 164 ZISIF k úèetnímu oddìlení investièního majetku
fondu a ostatního majetku fondu – viz. též komentáø níže.
Spoleènost bude v následujícím období pokraèovat v prodeji uvolnìných bytù, kde chce maximálnì
využít situace na rostoucím trhu nemovitostí a tím dosáhnout maximálního zhodnocení investic.
Z tìchto dùvodù bude více investovat do oprav uvolnìných bytù pøed prodejem, jelikož souèasný trh
vyžaduje kvalitativnì vyšší standart prodávaných bytù.
Pro pøípady sjednávání nových nájemních vztahù u uvolnìných bytù (týká se pøevážnì bytových
domù z majetku spoleènosti Property Vinice, která pøešla do majetku fondu fúzí slouèením),
spoleènost bude využívat zvýšenou poptávku zejména firemní klientely, související s rùstem
pracovního trhu, jelikož tím se dosáhne maximální efektivity výnosu z nájmù a zároveò získání
solventních a spolehlivých nájemcù.
Dále se budou sledovat pøípadné investièní pøíležitosti v daném segmentu, pøestože se vzhledem
k vypjaté cenové hladinì mnoho zajímavých nabídek nedá oèekávat.
Co se týká stavu nemovitostního portfolia, pokraèuje pozitivní vývoj, úspìšnì pokraèují revitalizace
zejména panelových bytových domù a tím dochází také ke zhodnocování bytových jednotek.
3) Údaje o podstatných zmìnách stanovách a statutu fondu, ke kterým došlo v prùbìhu úèetního
období (§234 odst. 2 písm. a) ZISIF)
Ve sledovaném období nedošlo k žádným zmìnám jak ve stanovách, tak ve statutu fondu.
4) Údaje o odmìòování (§234 odst. 2 písm. b) a c) ZISIF)
a)

Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácené obhospodaøovatelem fondu celkem

Pevná!složka!odm"n:

309 tis. Kè

Pohyblivá!složka!odm"n:

0 tis. Kè

Po et!p%íjemc#:

44

Odm"ny!za!zhodnocení!kapitálu:

0 tis. Kè

b) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácených obhospodaøovatelem fondu osobám
s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem.

Odm"ny!vedoucích!osob:

28 tis. Kè

Po et!p%íjemc#:

4

Odm"ny!ostatních!zam"stnanc#:

281 tis. Kè

Po et!p%íjemc#:

40
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5) Údaje o kontrolovaných osobách dle § 34 odst. 2 ZISIF (§234 odst. 2 písm. d) ZISIF)
Emitent v uvedeném úèetním nenabyl žádné vlastní akcie.
6) Identifikaèní údaje každé osoby provádìjící správu majetku (portfolio manažera) fondu
v úèetním období a informace o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával, vèetnì struèného
popisu jeho zkušeností a znalostí (Pøíloha è. 2 písm. a) VoBÚP)
Jméno a pøíjmení:

Mgr. Robert Robek

Další identifikaèní údaje:

nar. 7. 9. 1970, bytem Útulná!506/17,!Praha!10,

Výkon èinnosti portfolio manažera pro fond:

1. 7. 2015 – 31. 12. 2017

Znalosti!a!zkušenosti!portfolio!manažera
Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze – obor Právo a právní vìda. Držitel makléøské
licence vydané ÈNB pro obchodování s cennými papíry, s praxí v oblasti nemovitostí a s 5 letou zkušeností se
správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na cenné papíry, nemovitosti, pohledávky a majetkové
úèasti. Od prosince 2015 èlenem pøedstavenstva spol. AVANT investièní spoleènost, a.s., od èervna 2017
místopøedseda pøedstavenstva spol. AVANT investièní spoleènost, a.s.

Jméno!a!p%íjmení:

Mgr.!Ing.!Zden"k!Hauzer

Další!identifika ní!údaje:

Datum!narození!25. 6. 1971,!R$:!710625/2571,
bytem!Chrudimská!2526/2a,!Praha!3,!130!00

Výkon èinnosti portfolio manažera pro fond:

1. 7. 2015 – 31. 12. 2017

Znalosti!a!zkušenosti!portfolio!manažera
Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze – obor Právo. Magisterský titul na Fakultì
financí a úèetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze – obor Finance. Disponuje 5 letou zkušeností se správou
fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti.

7)

Identifikaèní údaje depozitáøe fondu a informace o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával
(Pøíloha è. 2 písm. b) VoBÚP)

Název:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IÈ:

64948242

Sídlo:

Praha 4 - Michle,!Želetavská!1525/1,!PS$!14092

Výkon èinnosti depozitáøe pro fond:

celé!ú etní!období

8)

Identifikaèní údaje osoby povìøené depozitáøem fonduúschovou a opatrováním více než 1%
hodnoty majetku fondu (Pøíloha è. 2 písm. c) VoBÚP)

V úèetním období nebyla taková osoba depozitáøem povìøena.
9)

Identifikaèní údaje hlavního podpùrce (Pøíloha è. 2 písm. d) VoBÚP)

V úèetním období nevyužíval fond služeb hlavního podpùrce.
10) Identifikace majetku fondu, jehož hodnota pøesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Pøíloha è. 2
písm. e) VoBÚP)
Tato informace je obsahem pøílohy è. 4 této výroèní zprávy.
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11) Vývoj hodnoty akcie fondu v grafické podobì (Pøíloha è. 2 písm. f) VoBÚP)

PILSENINVEST SICAV - vývoj!hodnoty investi ní!akcie!
570 Kè

550 Kè

530 Kè

510 Kè

490 Kè

470 Kè

450 Kè

Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval žádný index nebo jiný benchmark.
12) (Pøíloha è. 2 písm. g) VoBÚP
V úèetním období nebyl fond úèastníkem žádného soudního sporu.
13) (Pøíloha è. 2 písm. h) VoBÚP
V úèetním období fond nevyplatil žádné podíly na zisku na investièní akcii.
14) (Pøíloha è. 2 písm. i) VoBÚP
Za celé úèetní období zaplatil fond spoleènosti AVANT investièní spoleènost, a.s. za výkon èinností
obhospodaøování a administrace èástku 636 tis. Kè, spoleènosti VALENTA – NOCAR, s.r.o. za výkon
èinností auditora èástku 260 tis. Kè a spoleènosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. za výkon èinností
depozitáøe èástku 276 tis. Kè.
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15) Identifikaèní údaje èlenù správních, øídících a dozorèích orgánù a vrcholového vedení fondu
v úèetním období, informace o pracovních èi jiných smlouvách tìchto osob uzavøených
s fondem nebo jeho dceøinými spoleènostmi, informace o jejich manažerských odborných
znalostech a zkušenostech, informace o spoleènostech, ve kterých byly tyto osoby
v pøedešlých pìti letech èleny správních, øídících nebo dozorèích orgánù nebo jejich
spoleèníkem, prohlášení tìchto osob k možným støetùm zájmù, pøípadnì informace o
odsouzeních za podvodné trestné èiny za pøedešlých pìt let, údaje o veškerých konkurzních
øízeních, správách a likvidacích, se kterými byly tyto osoby v pøedešlých pìti letech spojeny a
dále údaje o jakémkoliv úøedním veøejném obvinìní nebo sankcích proti takové osobì ze
strany statutárních nebo regulatorních orgánù

a)

Povìøení zmocnìnci ve fondu v prùbìhu úèetního období

Jméno a pøíjmení:

Mgr. Robert Robek

Další identifikaèní údaje:

nar.!7.!9.!1970,!bytem!Útulná!506/17,!Praha!10,

Výkon èinnosti portfolio manažera pro fond:

1. 7. 2015 – 31. 12. 2017

Znalosti!a!zkušenosti!portfolio!manažera
Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze – obor Právo a právní vìda. Držitel makléøské
licence vydané ÈNB pro obchodování s cennými papíry, s praxí v oblasti nemovitostí a s 5 letou zkušeností se
správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na cenné papíry, nemovitosti, pohledávky a majetkové
úèasti. Od prosince 2015 èlenem pøedstavenstva spol. AVANT investièní spoleènost, a.s., od èervna 2017
místopøedseda pøedstavenstva spol. AVANT investièní spoleènost, a.s.

Zbývající informace jsou obsaženy v pøíloze è. 5 této výroèní zprávy.
Jméno!a!p%íjmení:

Mgr.!Ing.!Zden"k!Hauzer

Další!identifika ní údaje:

Datum!narození!25. 6. 1971,!R$:!710625/2571,!
bytem!Chrudimská!2526/2a,!Praha!3,!130!00

Výkon èinnosti portfolio manažera pro fond:

1. 7. 2015 – 31. 12. 2017

Znalosti!a!zkušenosti!portfolio!manažera
Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze – obor Právo. Magisterský titul na Fakultì
financí a úèetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze – obor Finance. Disponuje 5 letou zkušeností se správou
fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti.

Zbývající informace jsou obsaženy v pøíloze è. 5 této výroèní zprávy.
Povìøení zmocnìnci jako èlenové statutárního orgánu a jako osoby s øídící pravomocí (vedoucí osoby)
nepøijali v úèetním období žádný penìžitý nebo nepenìžitý pøíjem a to ani od emitenta a ani od osob
ovládaných emitentem. Penìžitý pøíjem obhospodaøovatele fondu je uveden v odstavci è. 17.
Povìøení zmocnìnci jako èlenové statutárního orgánu a jako osoby s øídící pravomocí (vedoucí osoby)
nevlastní žádné cenné papíry pøedstavující podíl na emitentovi a nevlastní ani žádná jiná práva
k akciím pøedstavující podíl na emitentovi.
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b) Èlenové správní rady èi dozorèí rady fondu v prùbìhu úèetního období

Jméno a pøíjmení:

Jana!Schneiderová

Další identifikaèní údaje:

nar. 18. 5. 1975, bytem U lužického!seminá%e!97/18,!
118 01 Praha 1

Období výkonu funkce:

4. 6.2014 – 31. 12. 2017

Jméno a pøíjmení:

Robert Schneider

Další identifikaèní údaje:

nar. 21. 8. 1968, bytem U!lužického!seminá%e!97/18,!
118 01 Praha 1

Období výkonu funkce:

4. 6.2014 – 31. 12. 2017

Jméno a pøíjmení:

Mag. Alois Lanegger

Další identifikaèní údaje:

nar. 10. 12. 1956, bytem Pod Kesnerkou 3330/2a,
Praha, 150 00

Období výkonu funkce:

11. 2. 2015 – 31. 12. 2017

c)

Èlenové výboru pro audit v prùbìhu úèetního období

Jméno a pøíjmení:

Mag. Alois Lanegger

Jméno a pøíjmení:

Ing.!Václav!Urban

Jméno a pøíjmení:

RNDr.!Dušan!Brabec

Pravomoci výboru pro audit jsou stanoveny v § 44 a násl. zákona è. 93/2009 Sb.
d) Èlenové investièního výboru v prùbìhu úèetního období

Jméno a pøíjmení:

Robert Schneider

Jméno a pøíjmení:

Eduard Koranda

Jméno a pøíjmení:

Robert Robek

Pravomoci investièního výboru a zpùsob jeho rozhodování jsou uvedeny ve statutu fondu.
16) Informace dle § 118 odst. 4 a 5 ZPKT a Naøízení
Pøedmìtem podnikatelské èinnosti fondu je a nadále bude kolektivní investování penìžních
prostøedkù vložených kvalifikovanými investory a jejich zhodnocování nákupem a držbou
nemovitostní nebo nemovitostních spoleèností. V prùbìhu úèetního období fond vykonával bìžnou
èinnost v souladu se svým statutem a èinnost emitenta v úèetním období je popsána v odstavci o
zprávì statutárního øeditele.
V prùbìhu úèetního období se nevyskytly žádné faktory, rizika èi nejistoty, které by mìly vliv na
výsledky hospodaøení fondu.
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V souèasné dobì platí, že øídící orgány fondu pevnì nezavázaly fond k dalším významným investicím,
vèetnì oèekávaných zdrojù financování.
V prùbìhu úèetního období fond nezavedl žádné nové významné produkty èi služby.
Zdroje kapitálu
Zapisovaný základní kapitál fondu je ve výši 2 120 tis. Kè, který je plnì splacen a je rozdìlen mezi
2 120 kusù zakladatelských listinných akcií.
Cizí zdroje fondu jsou tvoøeny zejména závazky z bankovních úvìrù, ostatními závazky a závazky
z obchodního styku.
Následující pøehled vyjadøuje stav dlouhodobých a krátkodobých zdrojù kapitálu k datu 31.12.217.
Více detailu je uvedeno v auditované úèetní závìrce v bodech v pøíloze è. 2 této výroèní zprávy.
Dlouhodobé zdroje kapitálu v tis. K!

investi!ní !ást

neinvesti!ní !ást

Vlastní kapitál

115 203

967

Dlouhodobé závazky

210 660

-

Krátkodobé zdroje kapitálu v tis. K!
Krátkodobé závazky

investi!ní !ást

neinvesti!ní !ást

157 287

-

Fond neeviduje žádná omezení využití zdrojù jeho kapitálu, které podstatnì ovlivnily nebo mohly
podstatnì ovlivnit provoz emitenta, a to ani nepøímo.
Vysv"tlení a slovní rozbor pen"žních tok# emitenta
Struktura závazk# obsahuje:
·
·

·

Závazky k finanèním institucím – zde jsou zachyceny krátkodobé a dlouhodobé bankovní
úvìry poskytnuté spoleèností Raiffeisen-Leasing, s.r.o.
Obchodní závazky vùèi dodavatelùm (zvýšení o 29 tis. Kè oproti pøedchozímu období),
obchodní závazek vùèi spoleènosti P-APARTMENTS a.s. (snížení o 69 673 tis. Kè oproti
pøedchozímu období), odložený daòový závazek (zvýšení o 2 881 tis. Kè oproti pøedchozímu
období), dlouhodobé kauce (zvýšení o 222 tis. Kè oproti pøedchozímu období) a další obchodní
závazky
Èasové rozlišení pasiv (výnosy a výdaje pøíštích období) – zde se jedná o èasový nesoulad
výnosù a výdajù mezi úèetními obdobími (snížení o 325 tis. Kè, oproti pøedchozímu období)

Struktura finanèní hotovosti a pohledávek obsahuje:
·
·

Peníze a penìžní ekvivalenty – zde je zachycen stav finanèních prostøedkù na bankovních
úètech Fondu
Pohledávky za odbìrateli (nájemci), zálohy na služby, pohledávky za státem z titulu daní,
opravné položky k pohledávkám (dle stanovených úèetních zásad), èasové rozlišení (náklady a
pøíjmy pøíštích období) – èasový nesoulad nákladù a pøíjmù mezi úèetními obdobími

Více podrobností je uvedeno v auditované úèetní závìrce v pøíloze è. 2 této výroèní zprávy.
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Údaje o struktuøe financování emitenta
Fond svou provozní èinnost financuje èásteènì z vlastních zdrojù a èásteènì z cizích zdrojù
(krátkodobé obchodní závazky a Seniorní bankovní úvìr). Více podrobností k závazkùm a úvìrùm je
uvedeno v pøíloze è. 2 této výroèní zprávy.
Významná hmotná dlouhodobá aktiva fondu jsou uvedena v pøíloze è. 4 této výroèní zprávy.
Významný majetkem fondu je portfolio 253 bytových/nebytových jednotek zejména v Plzeòském kraji.
Fond neeviduje žádná vìcná bøemena na nemovitostech spadajících do hmotných dlouhodobých
aktiv fondu, která mohou ovlivnit využití hmotných dlouhodobých aktiv ze strany fondu. Fond
neeviduje žádné problémy v oblasti životního prostøedí, které mohou ovlivnit využití hmotných
dlouhodobých aktiv ze strany fondu.
Èíselné údaje a informace o výši všech penìžitých pøíjmù, které za úèetní období od fondu pøijaly
osoby s øídící pravomocí, jsou uvedeny v èlánku 7, resp. èlánku 17 této výroèní zprávy. Øídící osoby za
úèetní období nepøijaly žádné penìžité pøíjmy od osob ovládaných fondem. Øídící osoby za úèetní
období nepøijaly žádné nepenìžité pøíjmy od fondu ani od osob ovládaných fondem.
Ve vlastnictví osob s øídící pravomocí fondu nejsou žádné akcie nebo obdobné cenné papíry
pøedstavující podíl na fondu.
Osobou s øídící pravomocí fondu je ze zákona spoleènost AVANT investièní spoleènost, a.s., která
zastává funkci statutárního øeditele, ve které je zastoupena povìøenými zmocnìnci Mgr. Robertem
Robkem a Mgr. Ing. Zdeòkem Hauzerem. Statutární øeditel jako osoba s øídící pravomocí fondu je
odmìòována na základì smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu formou fixní
mìsíèní odmìny.
Statutárním orgánem fondu je statutární øeditel, kterým je ze zákona investièní spoleènost, která je
oprávnìna obhospodaøovat fond jako investièní fond v souladu se ZISIF.
Statutárního øeditele volí a odvolává valná hromada fondu. Žádná jiná zvláštní pravidla urèující volbu
nebo odvolání èlenù statutárního orgánu nejsou stanovena.
Dozorèím orgánem fondu je dozorèí rada, která se skládá ze tøí èlenù volených a odvolávaných valnou
hromadou. Dozorèí rada je usnášeníschopná, je-li pøítomna vìtšina jejích èlenù. Pro pøijetí usnesení
dozorèí rady je tøeba prostá vìtšina hlasù všech èlenù dozorèí rady. V pøípadì rovnosti hlasù
rozhoduje hlas pøedsedy.
Èlenové správní rady (viz. èl. 15 písm. b) této výroèní zprávy) jako osoby s øídící pravomocí vykonávali
po celé úèetním období funkci èlena správní rady bezúplatnì.
Žádná osoba s øídící pravomocí nevlastní jakýkoliv podíl na emitentovi.
Fond má zøízen výbor pro audit, který se skládá ze 3 èlenù, kteøí disponují patøiènými znalostmi
v oblasti investic Fondu a jeho složení je uvedeno výše.
Výbor odborníkù ve smyslu § 284 odst. 3 Zákona se nezøizuje.
Informace o odmìnách úètovaných auditorem za povinný audit roèní úèetní závìrky jsou uvedeny
v èlánku 17 této výroèní zprávy. Výkon interního auditu fondu vykonává spoleènost AVANT investièní
spoleènost, a.s. v rámci èinnosti administrace, pøièemž odmìna za výkon interního auditu je zahrnuta
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do fixní mìsíèní odmìny, kterou fond vyplácí spoleènosti AVANT investièní spoleènost, a.s. na základì
smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu.
Úèetnictví fondu je vedeno v souladu se ZoÚ. Jednotné úèetní politiky a postupy uplatòované ve
fondu jsou stanoveny pøi plném respektování obecnì platných úèetních pøedpisù a platných úèetních
standardù v rámci interních smìrnic investièní spoleènosti, která je administrátorem fondu. Tyto
standardy jsou dále doplnìny soustavou nižších metodických materiálù, zamìøujících se podrobnìji
na konkrétní èásti a oblasti úèetní problematiky. Fond úètuje o veškerých úèetních pøípadech pouze
na základì schválených podkladù. Rozsah podpisových oprávnìní jednotlivých schvalovatelù je
stanoven v organizaèním øádu administrátora fondu a vychází též z jeho aktuálnì platného složení
statutárního orgánu. Úèetnictví je v rámci organizaèního øádu administrátora fondu oddìleno od
správy majetku fondu a dceøiných spoleèností fondu vèetnì správy bankovního spojení a od
provádìní úhrad plateb z bìžných a z dalších úètù fondu v souladu s výše uvedenými interními
smìrnicemi a organizaèním øádem. Tímto je eliminováno riziko nakládání s majetkem fondu jedinou
osobou bez vlivu výkonných osob a schvalovatelù transakcí. Osoby oprávnìné uzavøít obchod na úèet
fondu jsou oddìleny od osob oprávnìných potvrdit realizaci obchodu na úèet fondu vèetnì realizace
takového obchodu. Do úèetního systému mají pøístup pouze uživatelé s pøíslušnými oprávnìními a
dle jejich funkce je jim pøiøazen pøíslušný stupeò uživatelských práv. Oprávnìní k pøístupu do
úèetního systému je realizováno po schválení nadøízeným vedoucím a vlastníkem procesu úèetnictví.
Oprávnìní pro aktivní vstup (úètování) do úèetního systému mají pouze zamìstnanci oddìlení
úèetnictví. Všechna pøihlášení do úèetního systému jsou evidována a lze je zpìtnì rekonstruovat.
Výkon vnitøní kontroly je zajiš•ován interním auditorem administrátora fondu a zamìstnancem
administrátora fondu povìøeným výkonem compliance jejichž èinnosti, povinnosti a pravomoci jsou
popsány v organizaèním øádu administrátora fondu a v jeho platných a aktualizovaných interních
smìrnicích. Oddìlení vnitøní kontroly pravidelnì kontroluje a vyhodnocuje dodržování obecnì
závazných právních pøedpisù a vnitøních øádù, pøíkazù, pokynù, smìrnic a limitù, kontroluje
schvalování a autorizaci transakcí nad stanovené limity, kontroluje prùbìh èinností a transakcí,
ovìøuje výstupy používaných systémù, jejich rizikovost a metody øízení rizik. V pøípadì nalezených
nesrovnalostí jsou neprodlenì navržena a v co nejkratší dobì realizována nápravná opatøení.
Nedílnou souèástí kontrolního systému v procesu úèetnictví je inventarizace majetku a závazkù
fondu, v jejímž prùbìhu se ovìøuje, zda jsou do úèetnictví promítnuta veškerá pøedvídatelná rizika a
možné ztráty související s inventarizovaným majetkem, zda je zajištìna jeho øádná ochrana a údržba
a zda úèetní zápisy o majetku a závazcích odráží jejich reálnou hodnotu. Úèetnictví fondu je
pravidelnì podrobováno kontrole též v rámci èinností interního auditu, který zjiš•uje soulad
užívaných postupù s platnou legislativou a pøíslušnými øídícími dokumenty administrátora fondu.
Správnost úèetnictví a úèetních výkazù je kontrolována prùbìžnì v rámci úèetního oddìlení a dále
pravidelnì externím auditorem schvalovaným valnou hromadou fondu, který provádí ovìøení úèetní
závìrky zpracované k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. nebo k jinému dni v souladu se ZoÚ. V pøípadì
nalezených nesrovnalostí jsou neprodlenì navržena a v co nejkratší dobì realizována nápravná
opatøení, která zajistí uvedení skuteèného stavu a úèetního stavu do vzájemného souladu.
Nejvyšším orgánem fondu je valná hromada, které pøísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do
její pùsobností svìøuje ZOK, ZISIF, stanovy fondu nebo jiný právní pøedpis. Valná hromada je schopna
se usnášet, pokud jsou pøítomni akcionáøi vlastnící zakladatelské akcie, jejichž poèet pøesahuje 30 %
zapisovaného základního kapitálu fondu. Valná hromada rozhoduje nadpolovièní vìtšinou hlasù
všech akcionáøù vlastnících zakladatelské akcie, pokud ZOK nebo stanovy fondu nevyžadují vìtšinu
jinou. Souhlasu tøíètvrtinové vìtšiny hlasù všech akcionáøù vlastnících zakladatelské akcie je zapotøebí
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pro rozhodnutí valné hromady o zmìnì stanov fondu, zvýšení nebo snížení zapisovaného základního
kapitálu fondu, schválení podílù na likvidaèním zùstatku fondu, rozhodnutí o pøemìnì fondu,
schválení pøevodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho èásti, která by znamenala podstatnou
zmìnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zmìnu v pøedmìtu podnikání nebo èinnosti
fondu, zmìnì druhu nebo formy akcií, zmìnì práv spojených s urèitým druhem akcií, volbì a
odvolání èlenù správní rady, zmìnì statutu fondu ve vìci investièních cílù fondu.
Fond je øízen a spravován investièní spoleèností, která je povinna se pøi obhospodaøování a
administraci fondu øídit zákonem a aktualizovaným souborem vnitøních norem schválených Èeskou
národní bankou. Mimo výše uvedené neexistují žádné kodexy øízení a správy fondu, které by byly pro
fond závazné, nebo které by dobrovolnì dodržoval.
Informace o struktuøe vlastního kapitálu fondu jsou uvedeny v pøíloze è. 2 této výroèní zprávy.
Fond vydává dva druhy kusových akcií – zakladatelské akcie a investièní akcie, které pøedstavují podíl
na fondovém kapitálu fondu a se kterými jsou spojena práva a povinnosti popsaná ve stanovách
fondu ve smyslu ZOK a ZISIF. Zakladatelské akcie nejsou pøijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu. Investièní akcie jsou pøijaty na regulovaném trhu Burzy cenných papírù Praha, a.s.
Ke konci úèetního období fond neevidoval žádné emitované ani upsané akcie fondu, které by nebyly
plnì splaceny.
Akcie fondu mùže smluvnì nabývat osoby uvedené v ustanovení § 272 ZISIF.
Fond vydává investièní akcie za aktuální hodnotu investièní akcie vyhlášenou vždy zpìtnì pro období,
v nìmž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den pøipsání finanèních prostøedkù poukázaných
upisovatelem na úèet fondu zøízený pro tento úèel depozitáøem fondu. Za penìžní èástku došlou na
úèet fondu je upisovateli upsán nejbližší nižší celý poèet investièních akcií fondu vypoètený jako
celoèíselná èást podílu došlé èástky a hodnoty investièní akcie fondu platné k rozhodnému dni.
Investièní akcie jsou pøevoditelné bez omezení. Pøevod zakladatelských akcií je omezen zpùsobem
stanoveným ve stanovách fondu a to tak, že hodlá-li nìkterý z vlastníkù zakladatelských akcií pøevést
své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k tìmto akciím po dobu šesti
mìsícù ode dne, kdy jim tuto skuteènost oznámil, pøedkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských
akcií zakladatelské akcie pøevádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií.
Hlasovací práva na valné hromadì fondu jsou spojena, nevyžaduje-li zákon hlasování na valné
hromadì podle druhu akcií, pouze se zakladatelskými akciemi. Významnými pøímými podíly na
hlasovacích právech fondu, tak disponují pouze vlastníci zakladatelských akcií fondu, pokud zákon
nestanoví nìco jiného.
Se všemi prioritními investièními akciemi, tzn. kótovanými akciemi, vydanými fondem jsou spojena
stejná práva. Se všemi investièními akciemi vydanými fondem je spojeno zvláštní právo na její
odkoupení na žádost jejího vlastníka na úèet fondu v souladu se statutem a stanovami fondu. Z výše
uvedeného vyplývá, že žádný z vlastníkù investièních akcií vydaných fondem nemá žádná zvláštní
práva, kterými by nedisponovali ostatní vlastníci investièních akcií vydaných fondem.
Fondu není známo, že by byly v úèetním období uzavøeny smlouvy mezi akcionáøi, které mohou mít
za následek ztížení pøevoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírù pøedstavujících podíl na
fondu nebo hlasovacích práv.
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O zmìnì stanov fondu rozhoduje valná hromada fondu v souladu se stanovami a ZOK. Stanovy
nabývají platnosti a úèinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou pøípadù, kdy
z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a úèinnosti pozdìjším dnem. Ty
èásti stanov, kde zápis do obchodního rejstøíku má konstitutivní charakter, nabývají úèinnosti dnem
zápisu do obchodního rejstøíku. Statutární øeditel rozhodne o zmìnì stanov tehdy, pøijme-li valná
hromada rozhodnutí, jehož dùsledkem je zmìna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady
neplyne, zda popø. jakým zpùsobem se stanovy mìní.
Statutární øeditel nemá zvláštní pùsobnost dle ZOK. Správní rada nemá zvláštní pùsobnost dle ZOK
kromì oprávnìní volit a odvolávat statutárního øeditele s výjimkou volby prvního statutárního
øeditele.
V prùbìhu úèetního období nebyly uzavøeny žádné významné smlouvy, ve kterých by byl fond
smluvní stranou, a které nabydou úèinnosti, zmìní se nebo zaniknou v pøípadì zmìny ovládání fondu
v dùsledku nabídky pøevzetí, a tedy nenastaly žádné úèinky z tìchto smluv vyplývající.
V prùbìhu úèetního období nebyly uzavøeny žádné smlouvy mezi fondem a èleny jeho statutárního
orgánu nebo zamìstnanci, kterými je fond zavázán, k plnìní pro pøípad skonèení jejich funkce nebo
zamìstnání v souvislosti s nabídkou pøevzetí.
Významnými smlouvami uzavøenými fondem v prùbìhu úèetního období, mimo smluv uzavøených
v rámci bìžného podnikání fondu, jsou uvedeny ve zprávì o vztazích.
Fondem nejsou nastaveny žádné programy, na jejichž základì je zamìstnancùm a èlenùm
statutárního orgánu fondu umožnìno nabývat úèastnické cenné papíry èi jiná práva k nim za
zvýhodnìných podmínek.
Ke konci úèetního období nemìl fond žádné zamìstnance.
Valná hromada fondu mùže rozhodnout o tom, že akcionáøùm bude vyplacen podíl na zisku. Podílem
na zisku akcionáøù spoleènosti je dividenda urèená pomìrem akcionáøova podílu k základnímu
kapitálu fondu k datu výplaty dividendy urèenému k takovému úèelu valnou hromadou fondu.
Souhrn vyplacených dividend za pøíslušné úèetní období nesmí být vyšší než je hospodáøský výsledek
za pøíslušné úèetní období po odeètení prostøedkù povinnì pøevádìných do kapitálových fondù
fondu, jsou-li zøízeny, a neuhrazených ztrát minulých let a po pøiètení nerozdìleného zisku minulých
let a fondù vytvoøených ze zisku, které fond mùže použít dle svého volného uvážení. Spoleènost
nesmí vyplatit zisk nebo prostøedky z jiných vlastních zdrojù, ani na nì vyplácet zálohy, pokud by si
tím pøivodil úpadek. V úèetním období fond nevyplatil akcionáøùm žádné dividendy.
Ke konci úèetního období nedržel fond, jeho dceøiná spoleènost ani nikdo jiný jménem fondu akcie,
které by pøedstavovaly podíl na základním kapitálu fondu.
Vzhledem k veøejné obchodovatelnosti prioritních investièních akcií nejsou emitentovi známy žádné
osoby, které mají pøímou nebo nepøímou úèast na kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta.
17) Ostatní informace vyžadované právními pøedpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) až e) ZoÚ)
Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje.
Fond nenabyl vlastní akcie nebo podíly.
Fond nevyvíjí èinnost v oblasti ochrany životního prostøedí.
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Fond není aktivní v oblasti pracovnìprávních vztahù.
Fond nemá organizaèní složku podniku v zahranièí.
18) Prohlášení oprávnìných osob fondu
Podle našeho nejlepšího vìdomí prohlašujeme, že tato výroèní zpráva podává vìrný a poctivý obraz o
finanèní situaci, podnikatelské èinnosti a výsledcích hospodaøení emitenta za uplynulé úèetní období
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanèní situace, podnikatelské èinnosti a výsledkù hospodaøení
emitenta.
Zpracoval:
Funkce:

Mgr. Robert Robek
pov"%ený!zmocn"nec!statutárního!%editele!spole nosti!
AVANT!investi ní!spole nost,!a.s.

Dne:

30. 4. 2018

Podpis:

…………………………………………
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P%ílohy:
Pøíloha è. 1 – Zpráva auditora
Pøíloha è. 2 – Úèetní závìrka fondu ovìøená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF)
Pøíloha è. 3 – Zpráva o vztazích za úèetní období (§82 ZOK)
Pøíloha è. 4 – Identifikace majetku fondu, jehož hodnota pøesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Pøíloha è. 2 písm. e) VoBÚP)
Pøíloha è. 5 – Èestná prohlášení souèasných èlenù správních, øídících, dozorèích orgánù fondu a èlenù jeho vrcholového
vedení + informace o spoleènostech, ve kterých byly tyto osoby èleny správních, øídících a dozorèích orgánù nebo jejich
spoleèníky v pøedešlých pìti letech + stejné informace o bývalých èlenech správních, øídících, dozorèích orgánù fondu èi
vrcholového vedení fondu, kteøí byli èleny orgánù fondu alespoò po urèitou èást úèetního období.
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Pøíloha è. 1 – Zpráva auditora

AVANT investièní spoleènost, a. s. • Rohanské nábøeží 671/15 • 186 00 Praha 8 – Karlín • Czech Republic tel.: +420 267 997 795 •
fax.: +420 296 566 455 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 • DIÈ: CZ 275 90 241 • zapsáno v obchodním
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

19

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určená akcionářům společnosti

PILSENINVEST SICAV, a.s.

Zpráva o auditu účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PILSENINVEST SICAV, a.s., IČO: 285 50 536
(dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních
tocích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 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 aktiv a pasiv společnosti
PILSENINVEST SICAV, a.s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a
peněžních toků za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 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.

Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na bod 2 přílohy účetní závěrky vysvětlující uvedení srovnávacích údajů v důsledku
fúze.
Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován.

Stránka 1 z 6

Hlavní 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.
•

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku
Z celkové sumy aktiv Společnosti představuje 91 % dlouhodobý hmotný majetek. Pro ocenění
dlouhodobého hmotného majetku k datu účetní závěrky je zvolena metoda ocenění reálnou
hodnotou. Změny ocenění tohoto majetku jsou vykazovány v rozvaze v položce Oceňovací rozdíly
z majetku a závazků. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku bylo proto pro náš audit
důležité.
Naše auditorské postupy zahrnovaly kontrolu úplnosti nemovitostí obsažených ve znaleckém
posudku a posouzení použité metody ocenění. Dále jsme vyhodnotili, jak jsou změny reálné
hodnoty a samotné ocenění investice do nemovitostí vykázány v účetních výkazech a popsány
v příloze účetní závěrky. Porovnáním údajů dostupných z katastru nemovitostí a nemovitostí
zahrnutých ve znaleckém posudku jsme nezjistili nesrovnalosti (chybějící nemovitosti či jiné
nemovitosti). Dospěli jsme k závěru, že použité oceňovací metody jsou tedy přiměřené.
Informace o ocenění dlouhodobého majetku jsou uvedeny v bodech 3. c) a 18. přílohy účetní
závěrky.

•

Účtování výnosů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
Podstatnou část výnosů uskutečnila Společnost prodejem bytových jednotek. Výnosy z prodeje
dlouhodobého hmotného majetku jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztráty v položce Ostatní
provozní výnosy. K prodeji bytových jednotek dochází na základě kupní smlouvy. Výnosy
z prodeje dlouhodobého hmotného majetku představovaly významnou oblast pro náš audit.
Námi provedené auditorské postupy zahrnovaly detailní testy, kdy jsme porovnali kupní cenu dle
smlouvy a zaúčtované částky v účetním období. Dále jsme se zaměřili na uznání tržby na přelomu
účetního období, což spočívalo v prozkoumání údajů ve vyrozuměních o provedeném vkladu do
katastru nemovitostí a odsouhlasení, zda byl výnos zaúčtován do účetního období, se kterým
souvisí. Došli jsme k závěru, že výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku jsou
zaúčtovány k datu právních účinků vkladu a odpovídají kupním smlouvám. Informace o výnosech
z prodeje dlouhodobého hmotného majetku jsou uvedeny v bodě 8. přílohy účetní závěrky.
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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
představenstvo Společnosti.
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 (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu 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), 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 (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 (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti 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 (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy představenstvo 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 dozorčí rada a výbor pro
audit.
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(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 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 (materiální) 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 (materiální) 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 představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 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 nepřetržitě trvat 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, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí 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.
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Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné
etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho 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 představenstvo, dozorčí
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 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.
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Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy
V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme
v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních
standardů pro audit:
Určení auditora a délka provádění auditu
Auditorem Společnosti nás dne 28. 6. 2017 určila valná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti
jsme nepřetržitě druhým rokem.
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 Společnosti, kterou jsme dne 30. 4. 2018 vyhotovili dle článku 11
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditorských služeb
Prohlašujeme, že jsme Společnosti neposkytli žádné služby uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a nepovolené dle čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení.
Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným obchodním společnostem neposkytli žádné jiné
neauditorské služby, které by nebyly uvedeny v příloze účetní závěrky Společnosti.

V Plzni dne 30. 4. 2018

VALENTA - NOCAR, s.r.o.
U Radbuzy 4, 301 00 Plzeň
oprávnění Komory auditorů ČR č. 360

Ing. Josef Nocar
auditor, oprávnění č. 1942
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Subjekt:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Předmět podnikání:

PILSENINVEST SICAV, a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
28550536
činnost fondu kvalifikovaných investorů

Okamžik sestavení účetní závěrky: 24. duben 2018
Účetní období: 1.1.2017 - 31.12.2017

ROZVAHA
ke dni 31.12.2017
(v tisícich Kč)

AKTIVA

Poslední den
Poznámka účetního období
(brutto)
INVESTIČNÍ

Aktiva celkem (Σ)
1
2

3

483 150

INVESTIČNÍ

Poslední den
Zahajovací
Poslední den
Poslední den
účetního období
rozvaha k
účetního období účetního období
(netto)
1.1.2017
INVESTIČNÍ
NEINVESTIČNÍ CELKEM FOND CELKEM FOND
483 150

967

484 117

426 914

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané
centrální bankou k refinancování (Σ)
v tom: a) vydané vládními institucemi
b) ostatní
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)

11.

v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
4

Korekce

25 409

25 409

967

26 376

22 190

25 409

25 409

967

26 376

22 190

0

0

Pohledávky na nebankovními subjekty (Σ)
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky

5

Dluhové cenné papíry (Σ)
v tom: a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

6

Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)
v tom: a) akcie
b) podílové listy
c) ostatní podíly

7
8

Účasti s podstatným vlivem (Σ)
z toho: v bankách
Účasti s rozhodujícím vlivem (Σ)

16.

0

z toho: v bankách
9

Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)

17.

z toho: a) goodwill
b) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
10

Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)

0
18.

440 588

440 588

440 588

386 727

z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost
b) ostatní dlouhodobý hmotný majetek
11

Ostatní aktiva

12

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

13

Náklady a příjmy příštích období

440 588

440 588

440 588

386 727

19.

16 443

16 443

16 443

17 181

20.

710

710

710

816

Poznámka

PASIVA

Poslední den účetního období

Poslední den účetního období

INVESTIČNÍ

NEINVESTIČNÍ

Pasiva celkem (Σ)
1

483 150

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)

21.

Poslední den
účetního období

Zahajovací
rozvaha k
1.1.2017

CELKEM FOND CELKEM FOND
484 117

426 914

229 660

967

229 660

84 792

229 660

229 660

84 792

v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
2

Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní závazky

3

Závazky z dluhových cenných papírů (Σ)
v tom: a) emitované dluhové cenné papiry
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů

4

Ostatní pasiva

24.

138 221

138 221

212 310

5

Výnosy a výdaje příštích období

25.

66

66

391

6

Rezervy (Σ)
0

0

v tom: a) na důchody a podobné závazky
b) na daně
c) ostatní
7
8

Podřízené závazky
Základaní kapitál (Σ)

27.

z toho: a) splacený základní kapitál
9
10

2 120

2 120

2 120

2 120

2 120

2 120

Emisní ažio
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)

26.

v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy

576

576

576

200

200

200

376

376

376

b) ostatní rezervní fondy
c) ostatní fondy ze zisku
11

Rezervní fond na nové ocenění

12

Kapitálové fondy

27.

231 248

231 248

231 248

13

Oceňovací rozdíly (Σ)

29.

48 283

48 283

113 552

369 946

369 946

315 214

c) z přepočtu účastí

-201 663

-201 663

-201 663

d) ostatní

-120 000

-120 000

z toho: a) z majetku a závazků
b) ze zajišťovacích derivátů

14

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

-216 922

28.

-1 153

-218 075
52 018

-0

967

116 170

129 421

-218 074

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta za účetní období
15

Zisk nebo ztráta za účetní období

16

Vlastní kapitál (15+18+19+23+24+25+30+31)

52 018

28.

115 203
hodnota IA
počet IA

Sestaveno dne:
Sestavil: Eva Gurecká

549
209 880

hodnota ZA
počet ZA

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
24.04.2018 Mgr. Robert Robek- pověřený zmocněnec

456
2 120

Subjekt:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Předmět podnikání:

PILSENINVEST SICAV, a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
28550536
činnost fondu kvalifikovaných investorů

Okamžik sestavení účetní závěrky: 24. duben 2018
Účetní období: 1.1.2017 - 31.12.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období 1.1.2017 - 31.12.2017
(v tisícich Kč)

Poznámka

1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)
z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů
b) úroky z ostatních aktiv
Náklady na úroky a podobné náklady (Σ)
z toho: a) náklady úroky z dluhových cenných papírů
Výnosy z akcií a podílů (Σ)
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
c) ostatní výnosy z akcií a podílů
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady (Σ)
v tom: a) náklady na zaměstnance (Σ)
z toho: aa) mzdy a platy
ab) sociální a zdravotní pojištění
ac) ostatní sociální náklady
b) ostatní správní náklady
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a
nehmotnému majetku
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému
hmotnému a nehmotnému majetku (Σ)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám,
výnosy z dříve odepsaných pohledávek
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a
zárukám
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným
vlivem
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstným vlivem, tvorba a
použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným
vlivem
Rozpuštění ostatních rezerv
Tvroba a použití ostatních rezerv
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným
vlivem
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Zisk nebo ztráta za úč.období z mimoř.činnosti před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Sestaveno dne:
Sestavil: Eva Gurecká

Od začátku do
konce účetního
období
INVESTIČNÍ

Od začátku do
Od začátku do
Od začátku do
konce účetního konce účetního konce minulého
období
období
účetního období
NEINVESTIČNÍ CELKEM FOND CELKEM FOND
0
0

5.

5 332

0
6.

26

26

8.
8.
9.

79 497
4 176
13 722

79 497
4 176
13 722

13 722

13 722

2 058

2 058

3 247

3 247

55 052

55 052

3 034
52 018

3 034
52 018

30.
28.
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PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
za období 1.1.2017 - 31.12.2017
(v tisícich Kč)

Poznámka
1

Poskytnuté přísliby a záruky

2

Poskytnuté zástavy

3

Pohledávky ze spotových operací

4

Pohledávky z pevných termínových operací

5

Pohledávky z opcí

6

Odepsané pohledávky

7

Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení

8

Hodnoty předané k obhospodařování

9

Přijaté přísliby a záruky

32.

Od začátku do konce účetního
období

Od začátku do konce
minulého účetního období

484 117

10 Přijaté zástavy a zajištění
11 Závazky ze spotových operací
12 Závazky z pevných termínových operací
13 Závazky z opcí
14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
15 Hodnoty převzaté k obhospodařování
Sestaveno dne:
Sestavil: Eva Gurecká
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
(v tisících Kč)

V tis. Kč
Zůstatek k 31.12.2016
Fúze (rozhodný den 1.1.2017)
Fúze - úpravy
Počáteční stav po fúzi k 1.1.2017

Základní
kapitál
2 120
19 900
-19 900
2 120

Vlastní
akcie

Emisní
ážio
0

0

0

0

Rezervní
fondy
200
376
576

Kapitálové
fondy
209 880
1 468
19 900
231 248

Oceňovací
rozdíly
113 551

Zisk
(ztráta)
-229 006
10 932

113 551

-218 074

Celkem
96 745
32 676
0
129 421

Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV

54 731

Čistý zisk/ztráta za účetní období

54 731
52 018

52 018

Podíly na zisku
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny - fúze
Zůstatek k 31.12.2017
Sestaveno dne:
Sestavil: Eva Gurecká

-120 000
2 120

0

0

576
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48 282
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
ke dni: 31.12.2017
(v tisících Kč)

Peněžní tok z provozních činností
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Daňový náklad
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Zisk (ztráta) z přecenění investičního majetku
Zisk (ztráta) z prodeje investičního mejetku
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Úpravy o ostatní nepeněžní operace
Čistý peněžní tok z provozních činností před zdaněním a změnami pracovního
kapitálu
Úpravy o změny pracovního kapitálu
Změna stavu obchodních a jiných pohledávek
Změna stavu obchodních a jiných závazků
Změna stavu zásob
Čistý peněžní tok z provozních činností před zdaněním
Vyplacené úroky
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
Přijaté podíly na zisku
Čistý peněžní tok z provozních činností
Peněžní tok z investičních činností
Výdaje spojené s pořízením finančních investic
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Přijaté dividendy a podíly na zisku
Poskytnuté úvěry a půjčky
Přijaté úroky
Čistý peněžní tok z investičních činností
Peněžní tok z finančních činností
Změna stavu závazků z financování
Příjem z emise akcií
Odkupy akcií a podílových listů
Další vklady peněžních prostředků a ekvivalentů společníků a akcionářů
Emise vlastních dluhopisů
Vyplacené dividendy a podíly na zisku
Dopady změn vlastního kapitálu
Přijaté úvěry a půjčky
Zaplacené úroky
Čistý peněžní tok z finančních činností

Poslední den
účetního období

Poslední den
účetního období

Poslední den
účetního období

Poslední den
minulého účetního
období

INVESTIČNÍ

NEINVESTIČNÍ

CELKEM FOND

CELKEM FOND

55 052
-45 215

0
0

55 052
-45 215
0
0
-1 208
0
0
-51 700
0
0
5 332
2 361

9 837

0

9 837

-77 956
803
-78 759

0

-68 119

0

0

-77 956
803
-78 759
0
-68 119
0
0
-4 146
0
-72 265

0

0
0
55 450
0
0
0
55 450

-1 208

-51 700

5 332
2 361

0

-4 146
-72 265

55 450

55 450

-967
144 868
-3 867
20 034

967

967

-120 000
0
0
0
0
0
0
144 868
-3 867
21 001

Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů

3 219

967

4 186

Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období

22 190
25 409

0
967

22 190
26 376

Sestaveno dne:
Sestavil: Eva Gurecká

-120 000
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1.

POPIS SPOLEČNOSTI

PILSENINVEST SICAV, a.s., investiční fond kvalifikovaných investorů (dále jen „Investiční Fond“ nebo
„Fond“ nebo „Společnost“) byl založen zakladatelskou listinou ze dne 20. října 2008, v souladu se zákonem
č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech. Investiční Fond byl zapsán do obchodního rejstříku dne 18. března 2009.
Povolení k činnosti investičního fondu udělené Fondu dne 26. ledna 2009 dle § 64a zrušeného zákona
č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zaniká na základě § 651 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb.,
o investičních společnostech a fondech (dále jako „ZISIF“), a to dnem, kdy Česká národní banka začne vést
seznam investičních fondů s právní osobností podle § 597 písm. a) ZISIF a tímto dnem se Fond považuje
za investiční fond, který je obhospodařován investiční společností a zapsán v seznamu podle
§ 597 písm. a) ZISIF.
Předmět podnikání společnosti
-

činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb.,
kterou vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky Sp 2008/2274/571 ze dne 26. ledna
2009

Fond svěřil obhospodařování svého majetku společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241
dle Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti. Obhospodařovatel
vykonává pro fond služby administrace ve smyslu § 38 odst. 1 ZISIF.
Sídlo společnosti (Investičního Fondu)
Hvězdova 1716/2b
Praha 4, Nusle
PSČ 140 00
Česká republika
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2017

Statutární orgán:
Představenstvo

AVANT investiční společnost, od 22. července 2014
a.s., IČ:275 90 241

Při výkonu funkce zastupuje

Mgr. Ing.Zdeněk Hauzer
pověřený zmocněnec

od 10. listopadu 2014

Při výkonu funkce zastupuje

Mgr. Robert Robek
pověřený zmocněnec

od 20. ledna 2015

Mgr. Alois Lanegger
Jana Schneiderová
Robert Schneider

od 17. prosince 2014
od 29. dubna 2014
od 17. prosince 2014

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
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V rozhodném období došlo k následujícím změnám v obchodním rejstříku:
Na společnost PILSENINVEST SICAV, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze
sloučením jmění zanikající společnosti Property Vinice a.s., IČO: 24678457, se sídlem Hvězdova 1716/2b,
Nusle, 140 00 Praha 4. Rozhodným dnem fúze byl den 01. 01. 2017, s právními účinky dne 31. prosince
2017, kdy došlo k zápisu fúze do obchodního rejstříku.

2.

VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České
republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen,
s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.
Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou
se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
a některé finanční instituce. Fond v souladu s § 19a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl o použití mezinárodních účetních standardů od počátku účetního období
následujícího po účetním období, v němž byly cenné papíry přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu.
Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.
Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých
úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a podílů nemovitostních
společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se
řídí svým statutem.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby podle Smlouvy
o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 26. března 2009 („depozitář“).
V průběhu roku 2017 Fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice, a to podle zákona
č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. Jako srovnávací údaje
jsou v příloze účetní závěrky uváděny částky ze zahajovací rozvahy k 01. 01. 2017 z důvodu výše popsané
fúze v souladu s ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 4 odst. 2 vyhlášky
501/2002 Sb. U ostatních položek nejsou srovnávací údaje uvedeny, protože hodnoty pocházející z konečné
účetní závěrky sestavené k datu předcházející rozhodný den by byly zavádějící.

Významné skutečnosti
Dne 2. 1. 2017 byly investiční akcie fondu přijaty k veřejné obchodovatelnosti na regulovaném trhu Burzy
cenných papírů Praha, a.s.
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3.

DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY

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

(a)

Den uskutečnění účetního případu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo
převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř.
inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den
vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den
převzetí hodnot do úschovy.
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu
zaúčtovány na podrozvahových účtech.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy
k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody
definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.

(b)

Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a
ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia:
a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
b) realizovatelných cenných papírů,
c) cenných papírů držených do splatnosti,
d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování.
Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.
Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizovací
ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány
v pořizovací ceně.
Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení
reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné
hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky
na likviditu cenných papírů.
Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je
možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru.
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná
o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového Fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné
hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry.
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K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. Opravné položky k těmto
cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny
bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírů.

Majetek jako Investiční příležitost

(c)

Majetek jako Investiční příležitost jsou především nemovitosti držené společností s cílem dlouhodobého
kapitálového zhodnocení.
Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Pro ocenění
k datu účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána
v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré změny reálné hodnoty v době mezi jednotlivými
rozvahami jsou vykazovány jako oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu
Fond investuje do nemovitostí následujícího typu:
·
·
·
·

Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení
Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti
Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více operativních
leasingů
Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronajmutí na jeden nebo více operativních
leasingů

Oceňování je řešeno § 68a), vyhlášky 501/2002 Sb., který stanoví Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné
hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku
(1) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové Fondy, Investiční Fondy a penzijní Fondy
oceňují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvláštního právního předpisu.
Změny ocenění tohoto majetku se evidují v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná
změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.
(2) V případě, že dojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vykáže
se toto snížení hodnoty v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.
Reálná hodnota investic do nemovitostí je primárně stanovena porovnávací metodou, kdy se vychází z cen
nemovitostí, které byly v období od posledního stanovení reálné hodnoty v dané lokalitě prodány a jejichž
významné charakteristiky jsou srovnatelné s nemovitostí, jejíž hodnota se stanoví. Charakteristiky
významné pro ocenění dané nemovitosti a vymezení lokality se stanoví v souladu se standardy pro
oceňování a se souhlasem depozitáře.
Pokud není možné provést porovnání s nemovitostmi se srovnatelnými charakteristikami, vychází se při
ocenění
- z cen prodávaných nemovitostí v odlišných lokalitách a s odlišnými charakteristikami, upravených tak,
aby zohledňovaly veškeré tyto odlišnosti;
- z odhadu diskontovaných peněžních toků (výnosová metoda) založeného na spolehlivém odhadu
budoucích peněžních toků, doložený podmínkami všech existujících nájemních a jiných smluv a (pokud
je to možné) externími doklady, jako jsou například běžné tržní nájmy z obdobných nemovitostí ve stejné
lokalitě a stejném stavu, a při použití diskontních sazeb, které odrážejí běžné tržní odhady nejistot ve výši
a načasování peněžních toků.
Fond pro určení reálné hodnoty nemovitostí využívá znalecké posudky, v nichž je ocenění stanoveno na
základě výše popsaných principů.
Do doby prvního stanovení reálné hodnoty nemovitosti podle výše uvedeného odstavce se reálná hodnota
stanoví jako pořizovací cena nemovitosti.
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(d)

Ostatní aktiva

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek z obchodního styku, které jsou po splatnosti
a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,
b) ne déle než 180 dní, se sníží o 30 %,
c) ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %,
d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %.
Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlužníkem se sníží o 100 %, jestliže proti dlužníkovi
bylo zahájeno insolvenční řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro
nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.
(e)

Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce
„Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“ v analytické evidenci pro potřebu
výpočtu daňové povinnosti.
Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek určených k investování na základě předpokladu
vymožení
a) plně vymožitelné, se sníží o 0 %,
b) zažalované, se sníží o 50 %,
b) částečně vymožitelné, se sníží o 70 %,
c) v insolvenci, se sníží o 80 %,
d) nevymožitelné, se sníží o 100 %.
Pokud nelze jednotlivé pohledávky k investování rozčlenit, zpracuje se pro zjištění reálné hodnoty znalecký
posudek.
(f)

Přepočet cizí měny

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v
den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před
dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu účetní
závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve výkazu
zisku a ztráty jako “Zisk nebo ztráta z finančních operací”.
(g)

Zdanění

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením
daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven
o slevy na dani a případné zápočty.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje
pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.
V podmínkách Fondu vzniká odložená daň z titulu změny ocenění dlouhodobého majetku.
(h)

Tvorba rezerv

Rezerva představuje pravděpodobné plnění s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě,
pro který platí následující kritéria:
- existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí
- je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch,
přičemž pravděpodobně znamená pravděpodobnost vyšší, než 50%
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-

je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

(i)

Položky z jiného účetního období a změny účetních metod

V průběhu sledovaného období nebyly účtovány změny účetních metod ani opravy minulých let.

4.

ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD

Účetní metody používané Fondem se během sledovaného účetního období nezměnily.

5.

ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS

tis. Kč
Výnosy z úroků
z vkladů
z půjčky
ostatní

31. 12. 2017

0
0
0
0

Náklady na úroky
z vkladů
z úvěrů
z bankovních úvěrů
Čistý úrokový výnos

6.

-5 332
0
-1 501
-3 831
-5 332

VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč

31. 12. 2017

0

Výnosy z poplatků a provizí
z operací s cennými papíry
z operací s deriváty
ostatní

0
0
0

Náklady na poplatky a provize
z operací s cennými papíry
z operací s deriváty
ostatní (bankovní poplatky)
Celkem

-26
0
0
-26
-26
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7.

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ

Fond k datu účetní závěrky neeviduje zisk ani ztrátu z finančních operací.

8.

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY

tis. Kč

31. 12.2017

Ostatní provozní výnosy:
- tržby z prodeje majetku
- tržby z pronájmu a služeb
- ostatní výnosy
Ostatní provozní náklady
Celkem

9.

79 497
55 453
23 625
419
-4 176

75 321

SPRÁVNÍ NÁKLADY

Fond evidoval ve svém účetnictví za sledované účetní období tyto správní náklady:
tis. Kč
Ostatní správní náklady
Náklady na obhospodařování
Náklady na depozitáře
Náklady na audit
Právní a daňové poradenství (fúze, vstup na burzu, změna financování)
Opravy majetku
Účetní poradenství
Majetkové daně
Zprostředkovatelské provize (byty)
Správa nemovitostí a bytového fondu
Ostatní
Celkem

31. 12. 2017

636
276
260
1 220
5 251
216
554
1 206
1 164
2 939
13 722

Měsíční odměna za výkon funkce statutárního orgánu činí 53 tis. Kč včetně DPH.
Od roku 2015 Fond nemá žádné zaměstnance.
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře ze dne 22. 7. 2014, kterou vykonává UniCredit Bank
Czech Republic, a.s., platí Fond poplatek. Úplata depozitáři je hrazena v měsíčních splátkách.

10.

POKLADNA

Fond k datu účetní závěrky neeviduje pokladní hotovost.
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11.

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI

tis. Kč

31. 12. 2017

01. 01. 2017

25 409
967
0
0
26 376

22 190
0
0
0
22 190

Zůstatky na běžných účtech
Zůstatky na běžných účtech- investiční
Termínované vklady
Směnky
Celkem

12.

POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

Fond k datu účetní závěrky neeviduje žádné pohledávky za nebankovními subjekty.

13.
STÁTNÍ BEZKUPÓNOVÉ DLUHOPISY A OSTATNÍ
PŘIJÍMANÉ CENTRÁLNÍ BANKOU K REFINANCOVÁNÍ

CENNÉ

PAPÍRY

Fond k datu účetní závěrky nezískal v rámci reverzních repo transakcí státní bezkupónové dluhopisy

a ostatní cenné papíry.

14.

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY

Fond k datu účetní závěrky nezískal v rámci reverzních repo transakcí dluhové cenné papíry.

15.

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY

Fond k datu účetní závěrky neeviduje žádné akcie, podílové listy ani ostatní podíly.

16.

ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM

Fond k datu účetní závěrky neeviduje účasti s podstatným vlivem.

17.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku k 01. 01. 2017 činila 38 tis. Kč a oprávky
k nehmotnému majetku k tomuto datu činily 38 tis. Kč. Zůstatková hodnota tohoto majetku činí 0
tis. Kč. Během sledovaného účetního období Fond převzal od společnosti Property Vinice a.s.
dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 105 tis., oprávky k tomuto majetku činily 105 tis. Kč.
Zůstatková hodnota nehmotného majetku činí 0 tis. Kč.
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18.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Změny dlouhodobého hmotného majetku
Provozní
majetek

Budovy,
haly a
stavby

Samostatné
movité věci

Pozemky

Technické
zhodnocení

Nedokončené
investice

Celkem

0

382 428

106

4 248

0

52

386 834

0
0
0

57 612
-3 554
436 486

0
0
106

0
-198
4 050

0
0
0

0
0
52

57 612
-3 752
440 694

Oprávky a opravné
položky
K 01. 01. 2017
Roční odpisy
Opravné položky
K 31. 12. 2017

0
0
0
0

0
0
0
0

-106
0
0
-106

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-106
0
0
-106

Zůstatková cena
K 01. 01. 2017
K 31. 12. 2017

0
0

382 428
436 486

0
0

4 248
4 050

0
0

52
52

386 728
440 588

tis. Kč
K 01. 01. 2017
Ostatní změny
Úbytky
K 31. 12. 2017

19.

OSTATNÍ AKTIVA

tis. Kč
Pohledávky z obchodních vztahů
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky
Daně, DPPO
Dohadné položky
Pohledávky z nájmů
Odložená daňová pohledávka
Celkem
tis. Kč
Opravná položka k nájmům
Opravná položka k pohledávkám
Celkem

20.

31. 12. 2017

01. 01. 2017

6 517
10 500
4 390
1 290
20
975
0
23 692

6 772
10 548
4 549
185
3
3 545
0
25 602

31. 12. 2017

01. 01. 2017

-513
-6 736
-7 249

0
-8 421
-8 421

NÁKLADY A PŘIJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

tis. Kč
Náklady a příjmy příštích období
Celkem
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21.

ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM

tis. Kč
Splatné na požádání (do 1 roku)
Splatné od 1 roku do 5 let
Splatné nad 5 let
Celkem

31. 12. 2017

01. 01.2017

19 000
76 000
134 660
229 660

21 000
63 792
0
84 792

V roce 2017 byl Fondu poskytnut seniorní úvěr. Původní úvěry byly tímto seniorním úvěrem
uhrazeny. Tento úvěr je splatný dne 31. 07. 2027. Úroková sazba je dle úvěrové smlouvy
variabilní, tedy výše úroku je proměnlivá a vypočte se na základě proměnlivé úrokové sazby,
kterou je dle dohody stran referenční úroková sazba, přičemž tato sazba bude vždy zvýšená o marži
ve výši 1,6 procentního bodu. Referenční úrokovou sazbou je sazba 6M PRIBOR. Úvěr je splácen
v pololetních splátkách.

22.

ZÁVAZKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

Fond k datu účetní závěrky neeviduje nebankovní úvěry.

23.

ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Fond k datu účetní závěrky neeviduje závazky z dluhových cenných papírů.

24.

OSTATNÍ PASIVA

tis. Kč
Závazky z obchodních vztahů
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Daně (DPH), DPPO
Odložený daňový závazek
Dohadné účty
Dlouhodobé zálohy a kauce
Jiné dlouhodobé závazky
Ostatní
Celkem

31. 12. 2017

01. 01. 2017

476
1 000
113 078
35
19 471
3 730
399
0
31
138 220

447
1 026
185 713
81
16 590
5 126
177
3 060
90
212 310

Položka „Ostatní závazky“ obsahuje zejména závazek vůči společnosti P-APARTMENTS a.s.
(k 31. 12. 2017 ve výši 113 067 tis. Kč včetně příslušenství), který vznikl na základě Smlouvy o
postoupení pohledávek ze dne 26. 6. 2017, kdy původní věřitel postoupil pohledávku vzniklou na
základě Smlouvy o úvěru. Hodnota tohoto závazku Fondu k 1. 1. 2017 činila 182 640 tis. Kč
včetně příslušenství. Na základě Smlouvy o podřízenosti závazků je uvedený závazek podřízen
bankovnímu úvěru a podřízené závazky budou uspokojeny až po řádném a úplném uspokojení
prioritních závazků (bankovní úvěr).
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25.

VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

tis. Kč
Výnosy a výdaje příštích období
Celkem

26.

31. 12. 2017

01. 01. 2017

66
66

391
391

REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY

tis. Kč
Rezerva na DPPO
Rezerva na opravu majetku
Rezerva na rizika
Rezerva na záruční opravy
Rezerva na ztrátu z obchodu
Rezervní fond
Ostatní rezervní fondy
Celkem

31. 12. 2017

01. 01. 2017

0
0
0
0
0
200
376
576

0
0
0
0
0
200
376
576

Fond ve sledovaném období netvořil žádné rezervy.

27.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ FONDY

Investiční Fond vydal akcie související se založením Fondu. Původně se jednalo o 20 ks
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč.
Dne 12. prosince 2016 byl současně se změnou právní formy Fondu na Fond s proměnným
základním kapitálem snížen zapisovaný základní kapitál a následně emitovány zakladatelské akcie
a investiční akcie.
K tomuto datu tak hodnota zapisovaného základního kapitálu Fondu činila 2 120 000 Kč s počtem
zakladatelských akcií 2 120 ks.

Akcionář
Inó Property, s.r.o.
Niobé Property, s.r.o.
Celkem

IČ
035 83 554
035 86 600

Počet
akcií
39
2 081
2 120

Podíl na
fondu (%)
1,8
98,2

Hodnota
zákl.
kapitálu
39
2 081
2 120

Reálná hodnota zakladatelských akcií byla přeměnou právní formy Fondu zafixována a dále
zůstává hodnota těchto akcií neměnná. Tato změna vychází ze zákonného požadavku na oddělení
investičního majetku fondu od ostatního majetku fondu, přičemž zapisovaný základní kapitál
představuje ostatní majetek fondu.
Celkový počet investičních akcií, které představují investiční majetek fondu, činí k 31. 12. 2017
209 880 ks. Hodnota jedné investiční akcie je 549 Kč.
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Fondový kapitál celkem
Počet zakladatelských akcií
Počet investičních akcií

31. 12. 2017

01. 01. 2017

116 170
2 120
209 880

129 421
2 120
209 880

Hodnota základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 19 900 tis. Kč a celkový stav
kapitálových fondů této společnosti ve výši 1 468 tis. Kč byly v rámci fúze převedeny do položky
12. Kapitálové fondy nástupnické společnosti. Celková hodnota stavu kapitálových fondů Fondu
k datu zahajovací rozvahy tak činí 231 248 tis. Kč. Viz níže uvedená tabulka Přehled složek
vlastního kapitálu.
Přehled složek vlastního kapitálu nástupnické a zanikající společnosti a úpravy ve vlastním kapitálu
realizované při fúzi s promítnutím dopadů do zahajovací rozvahy k 01. 01. 2017:

řádek

Položka

8

Základaní kapitál (Σ)
z toho: a) splacený základní
kapitál
Emisní ažio
Rezervní fondy a ostatní fondy
ze zisku (Σ)
v tom: a) povinné rezervní
fondy a rizikové fondy
b) ostatní rezervní fondy
c) ostatní fondy ze zisku
Rezervní fond na nové ocenění
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly (Σ)
z toho: a) z majetku a závazků
b) ze zajišťovacích
derivátů
c) z přepočtu účastí
d) ostatní
Nerozdělený zisk nebo
neuhrazená ztráta z
předchozích období
Nerozdělený zisk nebo
neuhrazená ztráta za účetní
období
Zisk nebo ztráta za účetní
období
Vlastní kapitál

9
10

11
12
13

14

15
16

PILSENINVEST
Property
SICAV 31. 12. Vinice 31. 12.
2016
2016

Úpravy

Nástupnická
společnost 01. 01.
2017

2 120

19 900

-19 900

2 120

2 120

19 900

-19 900

2 120

200

376

576

200

200
376

209 880
113 551
315 214

1 468

376
19 900

-201 663

231 248
113 551
315 214

-201 663

-336 247

8 506

109 667

-218 074

107 241
96 745

2 426
32 676

-109 667
0

129 421
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28.
NEROZDĚLENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z PŘEDCHOZÍCH
OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU
Zisk běžného období ve výši 52 018 tis. Kč je tvořen zejména výnosy z pronájmů a ziskem z prodeje
dlouhodobého hmotného majetku.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
V tis. Kč
Zůstatek k 31. 12.2016
Fúze (rozhodný den 01. 01.
2017)
Fúze- úpravy
Počáteční stav po fúzi k
01. 01. 2017

Základní

Vlastní

Emisní

Rezerv

kapitál

akcie

ážio

fondy

fondy

rozdíly

(ztráta)

2 120

0

0

200

209 880

113 551

-229 006

96 745

376

1 468

0

10 932

32 676

19 900

Kapitál.

Oceň.

Zisk

Celkem

-19 900

0

0

0

19 900

0

0

0

2 120

0

0

576

231 248

113 551

-218 074

129 421

Změny účetních metod

0

0

0

0

0

0

0

0

Opravy zásadních chyb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 731

0

54 731

Kursové rozdíly a oceňovací
rozdíly nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní
období

0

0

0

0

0

0

52 018

52 018

Dividendy

0

0

0

0

0

0

0

0

Převody do fondů

0

0

0

0

0

0

0

0

Použití fondů

0

0

0

0

0

0

0

0

Emise akcií

0

0

0

0

0

0

0

0

Snížení základního kapitálu

0

0

0

0

0

0

0

0

Nákupy vlastních akcií

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní změny (vliv fúze)

0

0

0

0

0

-120 000

0

-120 000

2 120

0

0

576

231 248

48 282

-166 056

116 170

Zůstatek k 31. 12. 2017

29.

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY

tis. Kč
Zůstatek k 01. 01. 2017

Dl. hmotný
majetek

Realizovatelné
cenné papíry

315 214

-

Snížení - fúze
Zvýšení
Vliv odložené daně (změna stavu)
Zůstatek k 31. 12. 2017

57 612
-2 881
369 946

Zajišťovací Čisté investice
deriváty
do účastí
-

-201 663
-120 000
-321 663

Částka 120 000 tis. představuje hodnotu vyloučeného obchodního podílu Property Vinice a.s. z fúze.
Hodnota ostatního dlouhodobého hmotného majetku je tvořena portfoliem nemovitostí, které jsou drženy
za účelem investiční příležitosti. Tento neprovozní majetek je oceněn reálnou hodnotou k 31. 12. 2017,
která byla zjištěna na základě znaleckého posudku. Rozdíl mezi oceněním majetku v portfoliu Fondu kupní
cenou pořízeného majetku a obvyklou cenu stanovenou dle znaleckého posudku k 31. 12. 2017 je vykázán
jako oceňovací rozdíl.
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30.

SPLATNÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ

Splatná daň z příjmů
tis. Kč
Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy nepodléhající zdanění
Daňově neodčitatelné náklady
Použité slevy na dani a zápočty
Základ daně
Zohlednění daňové ztráty minulých let
Základ daně po odečtení daňové ztráty
Daň vypočtená při použití sazby 5 %
Zisk nebo ztráta po zdanění

31/12/2017
55 053
-2 774
8 406
60 685
3 034
52 018

Fondu za sledované účetní období nebyly vyměřeny žádné doměrky daní.
31.

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA

Odložené daně z příjmu jsou počítány ze všech dočasných rozdílů za použití daňové sazby platné pro
období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. 5%.
Odložená daň byla vypočítána z titulu změny ocenění dlouhodobého majetku a to ve výší 19 471 tis. Kč,
která je vykazována v rámci rozvahového ocenění v pasivech Fondu.

32.

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

tis. Kč
31. 12. 2017
01. 01. 2017
Aktiva
484 117
426 914
Celkem
484 117
426 914
Fond k rozvahovému dni vykazoval výše uvedené hodnoty předané k obhospodařování společnosti
AVANT investiční společnost, a.s., a to ve stejném ocenění, v jakém jsou vykázány v aktivech.

33.

IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA DLE STATUTU

Úvěrové riziko, tj. riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu
Emitent investičního nástroje v majetku Fondu či protistrana smluvního vztahu (při realizaci konkrétní
investice) nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku včas a v plné výši nesplatí.
Úvěrové riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké.
Riziko nedostatečné likvidity – riziko spojené s investicemi do nemovitostí
Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za
přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou
splatnými.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je toto riziko ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké.
Riziko vypořádání
Transakce s majetkem Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým
závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.
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Riziko vypořádání je posuzováno při schvalování každé transakce Fondu. Fond při obhospodařování svého
majetku dodržuje nařízení stanovená Statutem Fondu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je toto riziko
ve sledovaném období hodnoceno jako nízké.
Tržní riziko
Hodnota majetku, do něhož Fond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách
ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek vnímá.
Tržní riziko je obecné riziko spojené s filozofií investice do investičního fondu, investor-akcionář v souladu
se statutem Fondu před svou investicí toto obecné riziko akceptoval. Tržní riziko je posuzováno vždy při
schvalování každé transakce fondu. Fond při obhospodařování svého majetku dodržuje veškerá nařízení
stanovená Statutem Fondu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je toto riziko ve sledovaném období
hodnoceno jako střední.
Operační riziko
Riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních
systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí.
Při posuzování operačního rizika se bere v úvahu fungování systému vnitřní a vnější kontroly Fondu
a činnost depozitáře. Ve sledovaném období bylo toto riziko vyhodnoceno jako nízké.
Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování)
Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování) může být zapříčiněno zejména
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo v jiném opatrování
majetek Fondu.
Ve sledovaném období neměl Fond žádný majetek svěřen do úschovy (nebo jiného opatrování) jiné osobě,
toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké.
Riziko právních vad
Hodnota majetku Fondu se může snížit v důsledku právních vad nemovitostí nabytých do majetku Fondu,
tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene, nájemního vztahu, resp.
předkupního práva.
Riziko právních vad je bráno v úvahu při schvalování každé transakce fondu spojené s investováním do
nemovitostní. Fond při obhospodařování svého majetku dodržuje nařízení stanovená Statutem Fondu.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem je toto riziko ve sledovaném období hodnoceno jako nízké.
Riziko zrušení Fondu
Fond může být ze zákonem stanovených důvodů zrušen, a to zejm. z důvodu:
i.
rozhodnutí o přeměně Fondu;
ii.
odnětí povolení k činnosti Fondu, např. v případě, jestliže do jednoho roku ode dne udělení
povolení k činnosti Fondu vlastní kapitál Fondu nedosáhl výše 1.250.000 EUR; resp.
v případě, že Fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho akcionáře;
iii.
žádosti o odnětí povolení, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo rozhodnutím soudu.
Česká národní banka odejme povolení k činnosti Fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku
nebo jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek Fondu nebude postačovat k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, resp. v případě, kdy Fond nemá déle než tři měsíce depozitáře.
Ve sledovaném období nebylo rozhodnuto o přeměně Fondu, nebylo vydáno rozhodnutí o odnětí povolení
k činnosti Fondu, o jeho úpadku, nebyl zamítnut insolvenční návrh a nebylo odejmuto povolení k činnosti
AVANT investiční společnost, a.s., která Fond obhospodařuje. Fond vykazoval po celé sledované období
vlastní kapitál ve vyšším objemu než 1.250.000 EUR. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je toto
riziko vyhodnoceno jako nízké.
Riziko vyplývající z omezené činnosti depozitáře
Rozsah kontroly Fondu ze strany depozitáře je smluvně omezen depozitářskou smlouvou. Kontrolou, zda
výpočet aktuální hodnoty akcie Fondu, zda použití výnosu z majetku Fondu, zda nabývání a zcizování
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majetku Fondu a zda postup při oceňování majetku Fondu jsou v souladu se Zákonem a tímto Statutem,
jakož i kontrolou, zda pokyny oprávněné osoby nejsou v rozporu se Zákonem nebo tímto Statutem, není
pověřen depozitář. Tato kontrola a činnost je zajišťována přímo Investiční společností pomocí interních
kontrolních mechanizmů.
V důsledku omezení kontrolní činnosti depozitáře v rozsahu vymezeném ustanovením 9.4 Statutu existuje
riziko spojené s absencí kontroly ze strany třetí osoby (tj. např. riziko selhání lidského faktoru).
Ve sledovaném období Fond jednal v souladu se svými Stanovami a Statutem prostřednictvím oprávněných
osob. Majetek Fondu byl oceňován v souladu se Zákonem a Statutem Fondu. Veškeré kontroly provedené
depozitářem byly bez výhrad a výsledky těchto kontrol potvrdily stav majetku Fondu evidovaný Avant
investiční společností, a.s. Toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké.

34.

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Během účetního období nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy mezi výše uvedenými propojenými osobami
a nebyla tak poskytnuta žádná plnění ani plnění, ze kterých by investičnímu Fondu nebo propojené osobě
vznikla újma.

35.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

V rámci fúze s Property Vinice a.s. výsledek hospodaření zúčastněných společností za účetní období končící
31. 12. 2016 byl převeden do položky 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období a
to ve výši 109 667 tis. Kč. Z toho nástupnická společnost činí 107 241 tis. Kč a zanikající společnost 2 426
tis. Kč.
Zisk vytvořený za účetní období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 v částce 52 018 tis. Kč bude v následujícím
roce převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.
Tento návrh na rozdělení zisku bude dále předmětem schválení valné hromady.

36.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Žádné významné události Fond po datu účetní závěrky neeviduje.

Praze dne 24. 4. 2018

Podpis statutárního zástupce:

………………………………….
Ing. Kateřina Sznapková
Ekonomická ředitelka
AVANT investiční společnost, a.s.

………………………………….
Mgr. Robert Robek
Pověřený zmocněnec člena představenstva
AVANT investiční společnost, a.s.
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Pøíloha è. 3 – Zpráva o vztazích za úèetní období (§82 ZOK)

Zpráva o vztazích za úèetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
1) Vztahy mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. a) až c) ZOK)

Osoba ovládaná
Ovládaná osoba:

PILSENINVEST SICAV, a.s.

IÈ:

285 50 536

Sídlo:

Hv•zdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, 140 00

Úloha ovládané osoby ve struktu•e vztah" mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK
Ovládaná osoba je autonomní ve vztahu k ostatním osobám dle § 82 odst. 1 ZOK. Jejím cílem je naplòování investièní strategie urèené ve
statutu ovládané osoby. Spoleènost je obhospodaøovaná spoleèností AVANT investièní spoleènost, a.s. ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF.

Osoby ovládající:
Osoba ovládající:
Sídlo:
IÈ:

Niobé Property, s.r.o.
Hvìzdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, 140 00
035 86 600

Osoba ovládající:
Sídlo:
IÈ:

Inó Property, s.r.o.
Hvìzdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, 140 00
035 83 554

Nepøímo ovládající osobou je spoleènost Raiffeisen-Leasing, s.r.o., IÈ: 614 67 863. Jediným
spoleèníkem této spoleènosti je spoleènost Raiffeisenbank a.s., IÈ: 492 40 901.
2) Pøehled jednání uèinìných v úèetním období, která byla uèinìna na popud nebo v zájmu osob
dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK)
Protistrana

Smluvní typ

Datum
uzav•ení

Pln"ní
poskytované

Pln"ní obdržené

Raiffeisen-FinCorp, a.s.
Raiffeisen-FinCorp, a.s.

Smlouva o úvìru
Splacení pùvodního úvìru

28.6.2017
28.6.2017

úrok
úrok

Jistina úvìru
Jistina úvìru

3) Pøehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst.
2 písm. e) ZOK)
Protistrana

Smluvní typ

Datum
uzav•ení

Pln"ní
poskytované

Pln"ní obdržené

Raiffeisen-FinCorp, a.s.
Raiffeisen-FinCorp, a.s.

Smlouva o úvìru
Splacení pùvodního úvìru

28.6.2017
28.6.2017

úrok
úrok

Jistina úvìru
Jistina úvìru

4) Posouzení, zda vznikla ovládané osobì újma (§ 82 odst. 2 písm. f) ZOK)
Ovládané osobì nevznikla ze vztahu s osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK žádná
újma.
AVANT investièní spoleènost, a. s. • Rohanské nábøeží 671/15 • 186 00 Praha 8 – Karlín • Czech Republic tel.: +420 267 997 795 •
fax.: +420 296 566 455 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 • DIÈ: CZ 275 90 241 • zapsáno v obchodním
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040
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5) Hodnocení vztahu mezi ovládanou osobou a osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1
ZOK(§ 82 odst. 4 ZOK)
Ovládaná osoba je investièním fondem v režimu § 9 odst. 1 ZISIF, kdy investièní spoleènost jako statutární orgán nemùže být
pøímo vázána pokyny akcionáøù ve vztahu k jednotlivým obchodním transakcím, ale primárnì má povinnost odborné péèe
ve smyslu ustanovení ZISIF. Vzhledem k této skuteènosti, kdy možnost ovládající osoby zasahovat do øízení ovládané osoby
je pouze nepøímá prostøednictvím výkonu akcionáøských práv, nevznikají z formální existence ovládacího vztahu pro
ovládanou osobu rizika. Rovnìž nelze vymezit výhody nebo nevýhody plynoucí z ovládacího vztahu, nebo• efektivnì
nedochází k ovlivnìní jednání ovládané osoby v jednotlivých obchodních transakcích.

Prohlášení statutárního orgánu
Pøedstavenstvo spoleènosti tímto prohlašuje, že:
· informace uvedené v této zprávì o vztazích jsou zpracovány dle informací, které pocházejí
z vlastní èinnosti pøedstavenstva ovládané osoby a/nebo které si pøedstavenstvo ovládané
osoby pro tento úèel opatøilo z veøejných zdrojù anebo od jiných osob; a
· pøedstavenstvu ovládané osoby nejsou známy žádné skuteènosti, které by mìly být souèástí
zprávy o vztazích ovládané osoby a v této zprávì uvedeny nejsou.
Zpracoval:

Mgr. Robert Robek

Funkce:

•editel správy majetku

Dne:

31. 3. 2018

Podpis:

…………………………………………

AVANT investièní spoleènost, a. s. • Rohanské nábøeží 671/15 • 186 00 Praha 8 – Karlín • Czech Republic tel.: +420 267 997 795 •
fax.: +420 296 566 455 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 • DIÈ: CZ 275 90 241 • zapsáno v obchodním
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040
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Pøíloha è. 4 – Identifikace majetku fondu, jehož hodnota pøesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Pøíloha
è. 2 písm. e) VoBÚP)
Identifikace majetku

Po•izovací hodnota (tis. CZK)

Reálná hodnota
k rozvahovému dni (tis. CZK)

Stavby/bytové jednotky

54 576 tis. Kè

440 536 tis. Kè

AVANT investièní spoleènost, a. s. • Rohanské nábøeží 671/15 • 186 00 Praha 8 – Karlín • Czech Republic tel.: +420 267 997 795 •
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Pøíloha è. 5 – Èestná prohlášení souèasných èlenù správních, øídících, dozorèích orgánù fondu a èlenù
jeho vrcholového vedení + informace o spoleènostech, ve kterých byly tyto osoby èleny správních,
øídících a dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníky v pøedešlých pìti letech + stejné informace o
bývalých èlenech správních, øídících, dozorèích orgánù fondu èi vrcholového vedení fondu, kteøí byli
èleny orgánù fondu alespoò po urèitou èást úèetního období
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•estné prohlášení •lena pov••eného zmocn•nce spole•nosti
AVANT investi•ní spole•nost, a.s.
ve funkci p•edstavenstva spole•nosti
PILSENINVEST SICAV, a.s. („fond“)
I•: 285 50 536

V Praze dne 23. 4. 2018

Já, níže podepsaný Mgr. Robert Robek, nar. 7. 9. 1970, bytem Útulná 506/17, 108 00 Praha 10,
èestnì prohlašuji, že neexistují žádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavøené mezi mnou a fondem
nebo jeho dceøinými spoleènostmi.
Èestnì prohlašuji, že jsem za pøedešlých pìt let nebyl odsouzen za podvodný trestný èin, nejsem a
nebyl jsem v pøedešlých pìti letech spojen s žádným konkurzním øízením, správou èi likvidací.
Èestnì prohlašuji, že vùèi mé osobì nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné
obvinìní nebo udìlena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù.
Dále prohlašuji, že neexistuje žádný støet zájmù mezi mou osobou a emitentem.

……………………………………………….
Mgr. Robert Robek
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Informace o spole•nostech, ve kterých byl Mgr. Robert Robek •lenem správních, •ídících, dozor•ích
orgán! nebo jejich spole•níkem kdykoliv v p•edešlých p•ti letech:
Spole•nost

Angažmá

Trvání angažmá

AproBeta a.s., I•O: 284 60 111

•len statutárního orgánu

Ne

Convenio, investi•ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 247 51 448

Pov••ený zmocn•nec

Ano

LaVilla luxusní reality, s.r.o., I•O: 290 56 128

•len statutárního orgánu

Ano

LaVilla luxusní reality, s.r.o., I•O: 290 56 128

Spole•ník

Ano

PILSENINVEST SICAV, a.s., I•O: 285 50 536

Pov••ený zmocn•nec

Ano

AVANT investi•ní spole•nost, a.s., I•O: 275 90 241

•len statutárního orgánu

Ano

CENTRAL GROUP uzav•ený investi•ní fond a.s., I•O: 284 60
120

•len statutárního orgánu

Ne

BH Securities a.s., I•O: 601 92 941

•len statutárního orgánu

Ne

Bud•jovická investi•ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 242 61 386

Pov••ený zmocn•nec

Ano

GoodvalueInvestments investi•ní fond s prom•nným
základním kapitálem, a.s., I•O: 024 31 491

Pov••ený zmocn•nec

Ano

První reziden•ní investi•ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 241 30 249

Pov••ený zmocn•nec

Ano

NetBroker s.r.o., I•O: 257 99 592

•len statutárního orgánu

Ano

NetBroker s.r.o., I•O: 257 99 592

Spole•ník

Ano

MSA, a.s., I•O: 451 92 278

•len dozor•í rady

Ne

ARETE INVEST investi•ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 035 32 534

Pov••ený zmocn•nec

Ano

HPT investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 036 48 630

Pov••ený zmocn•nec

Ano

PREVALENT investi•ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 036 09 260

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Pov••ený zmocn•nec

Ne

Pov••ený zmocn•nec

Ano

SPILBERK investi!ní fond s prom•nným základním kapitálem,
a.s., I•O: 051 94 148

Pov••ený zmocn•nec

Ano

KKIG investi!ní fond s prom•nným základním kapitálem,
a.s.,
I•O: 051 75 925
Czech Capital RE Fund SICAV, a.s., I•O: 052 12 634

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Pov••ený zmocn•nec

Ano

SPM FINANCE investi!ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 053 43 038

Pov••ený zmocn•nec

Ano

ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s.., I•O: 037 60 073
BOHEMIA investi!ní fond, a.s., I"O: 037 54 774

SCI INVESTMENT, a.s.
I•O: 039 30 505
FQI TRUST investi!ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 042 03 241
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BHS GERMAN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s., I•O: 055 04
643

Pov••ený zmocn•nec

Ano

BHS TOTAL RETURN FUND SICAV, a.s., I•O: 055 04 660

Pov••ený zmocn•nec

Ano

DOMOPLAN, investi!ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s.,
I•O: 056 70 047
Spole!enství vlastník# k Chlumu 243, 244, Dýšina,
I•O : 263 31 853
CZECH PrivateCapital Real Estate SICAV, a.s.,
I•O: 060 38 697

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Pov••ený zmocn•nec

Ano
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•estné prohlášení •lena pov••eného zmocn•nce spole•nosti
AVANT investi•ní spole•nost, a.s.
ve funkci statutárního •editele spole•nosti
PILSENINVEST SICAV, a.s. („fond“)
I•: 285 50 536

V Praze dne 23. 4. 2018

Já, níže podepsaný Mgr. Ing. Zden•k Hauzer, nar. 25. 6. 1971, bytem Chrudimská 2526/2a, 130 00
Praha 3, èestnì prohlašuji, že neexistují žádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavøené mezi mnou a
fondem nebo jeho dceøinými spoleènostmi.
Èestnì prohlašuji, že jsem za pøedešlých pìt let nebyl odsouzen za podvodný trestný èin, nejsem a
nebyl jsem v pøedešlých pìti letech spojen s žádným konkurzním øízením, správou èi likvidací.
Èestnì prohlašuji, že vùèi mé osobì nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné
obvinìní nebo udìlena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù.
Dále prohlašuji, že neexistuje žádný støet zájmù mezi mou osobou a emitentem.

……………………………………………….
Mgr. Ing. Zden•k Hauzer
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Informace o spole•nostech, ve kterých byl Mgr. Ing. Zden•k Hauzer •lenem správních, •ídících,
dozor•ích orgán! nebo jejich spole•níkem kdykoliv v p•edešlých p•ti letech:
Spole•nost

Angažmá

Trvání angažmá

AVANT investi•ní spole•nost, a.s., I•O: 275 90 241

•len statutárního orgánu

Ano

AVANT Consulting, a.s.
I•O : 290 03 610

•len statutárního orgánu

Ano

PILSENINVEST SICAV,
I•O: 285 50 536

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Bud•jovická investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 242 61 386

Pov••ený zmocn•nec

Ne

GoodvalueInvestments investi•ní fond s prom•nným základním
kapitálem, a.s.,
I•O: 024 31 491
První reziden•ní investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem,
a.s.,
I•O: 241 30 249
ARETE INVEST investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 035 32 534

Pov••ený zmocn•nec

Ne

Pov••ený zmocn•nec

Ne

Pov••ený zmocn•nec

Ne

FIO záru•ní, a.s.,
I•O: 276 50 928

•len statutárního orgánu

Ne

PREVALENT investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 036 09 260

Pov••ený zmocn•nec

Ne

Spole•enství vlastník! Her•íkova 8, Brno,
I•O: 293 13 759

Pov••ený zmocn•nec

Ne

FQI TRUST investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 042 03 241

Pov••ený zmocn•nec

Ne

KKIG investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 051 75 925

Pov••ený zmocn•nec

Ano

SPM FINANCE investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 053 43 038

Pov••ený zmocn•nec

Ano

DOMOPLAN, investi•ní fond s prom•nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 056 70 047

Pov••ený zmocn•nec

Ano

BHS TOTAL RETURN FUND SICAV, a.s.,
I•O: 055 04 660

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Scandecor Czech Republic s.r.o. a.s.,
I•O: 447 92 808

jednatel

Ano

Spole•enství vlastník! k Chlumu 243, 244, Dýšina,
I•O : 263 31 853

Pov••ený zmocn•nec

Ano

Spole•enství vlastník! domu •.p. 369, Záh•ebská 3, Praha2- Vinohrady
I•O : 267 80 402

•len statutárního orgánu

Ne

Spole•enství vlastník! jednotek Žitná 1474/23, Brno,
I•O : 293 15 239

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

K-INVEST uzav"ený investi#ní fond, a.s.,
I•O: 242 49 319

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

MOF INVEST uzav"ený investi#ní fond, a.s.,
I•O: 242 23 824

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

AVANT ENERGY investi#ní fond s prom!nným základním kapitálem,
a.s.,
I•O: 042 60 732
AVANT PrivateEquity investi#ní fond s prom!nným základním
kapitálem, a.s.,
I•O: 043 53 447
RENDIT investi#ní fond s prom!nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 044 72 411

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

Pov!"ený zmocn!nec

Ano
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Czech Capital RE Fund SICAV, a.s., I•O: 052 12 634

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

SPILBERK investi#ní fond s prom!nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 051 94 148

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

CORE CAPITAL SICAV, a.s.,
I•O: 049 95 589

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

USE IT UP investi#ní fond s prom!nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 053 60 978

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

FAMILY ACE SICAV, a.s.,
I•O: 052 98 296

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

VALOUR investi#ní fond s prom!nným základním kapitálem, a.s.,
I•O: 055 74 005

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

CZECH DEVELOPMENT GROUP investi#ní fond s prom!nným základním
kapitálem, a.s.,
I•O: 058 15 533
RSBC •eskomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.,
I•O: 058 70 160

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

CZECH PrivateCapital Real Estate SICAV, a.s.,
I•O: 060 38 697

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

TUTAMEN SICAV, a.s.,
I•O: 059 79 528

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

Byty $e#kovice, a.s. v likvidaci, I•O: 243 04 271

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

Spole#enství vlastník% jednotek Žitná 21, Brno,
I•O : 293 59 163

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

FQI CAPITAL, a.s.
I•O : 041 77 967

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

BOHEMIA Real Estate InvestmentFund SICAV, a.s.
I•O : 065 61 705

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

Tourbillon Invest SICAV, a.s.
I•O : 060 81 436

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

Fond •eského Bydlení SICAV, a.s.
I•O : 068 72 778

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

•eskomoravský fond SICAV, a.s.
I•O : 06409768

Pov!"ený zmocn!nec

Ano

Pov!"ený zmocn!nec

Ne

FQI TRUST investi#ní fond s prom!nným základním kapitálem, a.s.
I•O : 04203241
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•estné prohlášení •lena pov••eného zmocn•nce spole•nosti
AVANT investi•ní spole•nost, a.s.
ve funkci p•edsedy dozor•í rady spole•nosti
PILSENINVEST SICAV, a.s. („fond“)
I•: 285 50 536

V Praze dne 23. 4. 2018

Já, níže podepsaný Mag. Alois Lanegger, nar. 10. 12. 1956, bytem Pod Kesnerkou 3330/2a, 150 00
Praha 5, !estn" prohlašuji, že neexistují žádné pracovní nebo jiné smlouvy uzav#ené mezi mnou a
fondem nebo jeho dce#inými spole!nostmi.
•estn" prohlašuji, že jsem za p#edešlých p"t let nebyl odsouzen za podvodný trestný !in, nejsem a
nebyl jsem v p#edešlých p"ti letech spojen s žádným konkurzním #ízením, správou !i likvidací.
•estn" prohlašuji, že v%!i mé osob" nebylo v posledních p"ti letech vzneseno ú#ední ve#ejné obvin"ní
nebo ud"lena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgán%.
Dále prohlašuji, že neexistuje žádný st#et zájm% mezi mou osobou a emitentem.
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Informace o spole•nostech, ve kterých byl Mag. Alois Lanegger •lenem správních, •ídících,
dozor•ích orgán• nebo jejich spole•níkem kdykoliv v p•edešlých p!ti letech:
Spole•nost

Angažmá

Trvání angažmá

Rheia Property, s.r.o., I•O: 284 91 530

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Beta Property, s.r.o., I•O:
267 12 831

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Eta Property, s.r.o., I•O:
271 73 160

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Jota Property, s.r.o., I•O:
271 91 702

•len statutárního orgánu

Ne

Gaia Property, s.r.o., I•O:
279 05 250

•len statutárního orgánu

Ne

Raiffeisen – Leasing BOT, s.r.o., I•O:
25721241

Prokura

Ano

RLRE HOTEL ELLEN s.r.o., I•O:
252 39 813

•len statutárního orgánu

Ne

Sirius Property, s.r.o., I•O:
279 06 108

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Ypsilon Property, s.r.o., I•O:
273 83 016

•len statutárního orgánu

Ano

RLRE Carina Property, s.r.o., I•O:
275 71 866

•len stautárního orgánu

Ano

ACB Ponava, s.r.o., I•O: 275 71 068

•len statutárního orgánu

Ano

Raiffeisen FinCorp, s.r.o., I•O:
279 03 362

•len statutárního orgánu

Ano

Luna Property, s.r.o., I•O:
279 29 965

•len statutárního orgánu

Ne

Iris Property, s.r.o., I•O:
279 37 810

•len statutárního orgánu

Ne

Kalypso Property, s.r.o., I•O:
279 39 260

•len statutárního orgánu

Ne

Chronos Property, s.r.o., I•O:
281 80 682

•len statutárního orgánu

Ne

Lucius Property, s.r.o., I•O: 281 87 474

Prokura

Ano

Orchideus Property, s.r.o., I•O:
281 88 918

•len statutárního orgánu

Ne

Viktor Property, s.r.o., I•O:
283 74 754

•len statutárního orgánu

Ne

Appolon Property, s.r.o., I•O:
283 73 669

•len statutárního orgánu

Ne

CRISTAL PALACE Property, s.r.o., I•O: 261 88 554

•len statutárního orgánu

Ne

Hole!kova Property, s.r.o., I•O:
267 22 941

•len statutárního orgánu

Ne

RESIDENCE PARK T"EBEŠ, s.r.o., I•O: 278 91 399

•len statutárního orgánu

Ne

Euros Property, s.r.o., I•O:
284 56 777

•len statutárního orgánu

Ne

Pontos Property, s.r.o., I•O:
284 55 070

•len statutárního orgánu

Ne

Dike Property, s.r.o., I•O:
284 90 983

•len statutárního orgánu

Ne
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Hermes Property, s.r.o., I•O:
284 90 991

•len statutárního orgánu

Ne

UPC Real, s.r.o., I•O:
279 26 818

•len statutárního orgánu

Ne

Photon SPV 3 s.r.o., I•O:
285 25 957

•len statutárního orgánu

Ne

Photon Energie s.r.o., I•O:
274 55 335

•len statutárního orgánu

Ne

Photon SPV 8 s.r.o., I•O:
285 39 257

•len statutárního orgánu

Ne

FORZA SOLE s.r.o., I•O:
290 29 520

•len statutárního orgánu

Ne

Exit 90 SPV s.r.o., I•O:
285 39 249

•len statutárního orgánu

Ne

Michalka - Sun s.r.o., I•O:
292 03 368

•len statutárního orgánu

Ne

GS55 Sazovice s.r.o., I•O:
292 06 570

•len statutárního orgánu

Ne

Photon SPV 4 s.r.o., I•O:
285 25 981

•len statutárního orgánu

Ne

Photon SPV 6 s.r.o., I•O:
285 25 914

•len statutárního orgánu

Ne

Onyx Energy s.r.o., I•O:
280 30 800

•len statutárního orgánu

Ne

Onyx Energy projekt II s.r.o., I•O:
246 98 288

•len statutárního orgánu

Ne

Photon SPV 10 s.r.o., I•O:
290 15 936

•len statutárního orgánu

Ne

Photon SPV 11 s.r.o., I•O:
290 15 944

•len statutárního orgánu

Ne

Selene Property, s.r.o., I•O:
248 14 873

•len statutárního orgánu

Ne

ALT POHLEDY s.r.o., I•O:
288 07 928

•len statutárního orgánu

Ne

PZ PROJEKT a.s., I•O:
277 38 779

•len statutárního orgánu

Ano

FVE Cihelna s.r.o., I•O:
290 04 501

•len statutárního orgánu

Ne

Credibilis a.s., I•O:
279 09 964

•len statutárního orgánu

Ano

Zefyros Property, s.r.o., I•O:
291 50 213

•len statutárního orgánu

Ne

Létó Property, s.r.o., I•O:
019 99 711

•len statutárního orgánu

Ne

Hébé Property, s.r.o., I•O:
022 24 551

•len statutárního orgánu

Ne

Sky Solar Distribuce s.r.o., I•O:
289 62 478

•len statutárního orgánu

Ne

NC Ivan!ice, s.r.o., I•O: 292 98 890

•len statutárního orgánu

Ne

KAPMC s.r.o., I•O:
604 67 916

•len statutárního orgánu

Ne

Astra Property, s.r.o., I•O:
031 80 930

•len statutárního orgánu

Ne

Inó Property, s.r.o., I•O:
035 83 554

•len statutárního orgánu

Ne

Niobé Property, s.r.o., I•O:
035 86 600

•len statutárního orgánu

Ne
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Na Stárce, s.r.o., I•O:
248 20 032

•len statutárního orgánu

Ne

Dafné Property, s.r.o., I•O:
035 95 544

•len statutárního orgánu

Ne

Janus Property, s.r.o., I•O:
036 18 323

•len statutárního orgánu

Ne

Médea Property, s.r.o., I•O:
035 96 087

•len statutárního orgánu

Ne

Neptun Property, s.r.o., I•O:
035 98 381

•len statutárního orgánu

Ne

Theia Property, s.r.o., I•O:
035 86 791

•len statutárního orgánu

Ne

Don Giovanni Properties, s.r.o., I•O:
035 82 523

•len statutárního orgánu

Ne

PILSENINVEST SICAV, a.s., I•O: 285 50 536

P#edseda dozor!í rady

Ano

Boreas Property, s.r.o., I•O:
039 27 792

•len statutárního orgánu

Ne

Hestia Property, s.r.o., I•O:
039 25 935

•len statutárního orgánu

Ne

Éós Property, s.r.o., I•O:
039 74 839

•len statutárního orgánu

Ne

Hyperion Property, s.r.o., I•O: 041 07 292

•len statutárního orgánu

Ne

Ofión Property, s.r.o., I•O:
041 08 051

•len statutárního orgánu

Ne

Kappa Estates, s.r.o., I•O:
266 93 623

•len statutárního orgánu

Ne

Harmonia Property, s.r.o., I•O: 044 90 908

•len statutárního orgánu

Ne

Erató Property, s.r.o., I•O:
044 88 814

•len statutárního orgánu

Ne

Palace Holding s.r.o., I•O:
050 29 571

•len statutárního orgánu

Ne

GHERKIN, s.r.o., I•O:
051 72 357

•len statutárního orgánu

Ano

Kleió Property, s.r.o., I•O:
051 72 578

•len statutárního orgánu

Ano

Hypnos Property, s.r.o., I•O:
052 10 640

•len statutárního orgánu

Ano

Morfeus Property, s.r.o., I•O:
052 11 328

•len statutárního orgánu

Ano

Meleté Property, s.r.o., I•O:
053 74 880

•len statutárního orgánu

Ano

Melpomené Property, s.r.o., I•O: 053 74 821

•len statutárního orgánu

Ano

Peitó Property, s.r.o., I•O:
053 74 740

•len statutárního orgánu

Ano

Strašnická realitní a.s., I•O:
241 99 958

•len statutárního orgánu

Ne

Maloja Investment SICAV a.s., I•O: 052 59 797

P!edseda správní rady

Ano

Kaliopé Property, s.r.o., I•O:
057 08 001

•len statutárního orgánu

Ano

Polymnia Property, s.r.o., I•O: 057 08 389

•len statutárního orgánu

Ano

FERDINAND Palace s.r.o., I•O: 057 08 834

•len statutárního orgánu

Ano
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Áté Property, s.r.o., I•O:
060 71 457

•len statutárního orgánu

Ano

Nemesis Property, s.r.o., I•O:
061 04 959

•len statutárního orgánu

Ano

RBI Real Estate Services Czechia s.r.o., I•O: 481 14 014

Prokura

Ano

Logistický areál Hostiva!, s.r.o., I•O: 273 74 734

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Gamma Property, s.r.o., I•O: 257 57 849

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Epsilon Property, s.r.o., I•O: 271 04 117

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Lyra Property, s.r.o., I•O: 274 50 414

•len statutárního orgánu

Ne

RL- Nemovitosti spol. s r.o., I•O: 271 38 151

•len statutárního orgánu

Ne

Bondy Centrum s.r.o., I•O: 272 21 474

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Orion Property, s.r.o., I•O: 274 49 637

•len statutárního orgánu

Ne

RLRE Dorado Property, s.r.o., I•O: 275 71 840

•len statutárního orgánu

Ne

Perseus Property, s.r.o., I•O: 276 17 645

•len statutárního orgánu

Ne

Phoenix Property, s.r.o., I•O: 276 17 653

•len statutárního orgánu

Ne

Raines Property, s.r.o., I•O: 276 16 096

•len statutárního orgánu

Ne

IMPULS Tuchom"!ice, s.r.o., I•O: 272 04 022

•len statutárního orgánu

Ne

Hotel Maria Prag Besitz s.r.o., I•O: 274 24 278

Prokura

Ne

Athena Property, s.r.o. v likvidaci, I•O: 279 55 231

•len statutárního orgánu

Ne

Dione Property, s.r.o., I•O: 279 55 214

•len statutárního orgánu

Ne

Green Energie v!trný park Bíl"ice, s.r.o. , I•O: 279 54 951

•len statutárního orgánu

Ne

Metis Property, s.r.o., I•O: 281 80 691

•len statutárního orgánu

Ne

Pyrit Property, s.r.o. v likvidaci, I•O: 281 81 913

•len statutárního orgánu

Ne

Dionysos Property, s.r.o. v likvidaci, I•O:281 88 951

•len statutárního orgánu

Ne

PV Rosice, s.r.o., I•O: 283 74 789

Prokura

Ne

Nike Property, s.r.o., I•O: 284 90 975

•len statutárního orgánu

Ne

PV •ekanice, s.r.o., I•O: 284 90 908

Prokura

Ne

JIHO•ESKÁ EKO-ENERGETIKA s.r.o., I•O: 280 89 588

•len statutárního orgánu

Ne

Elektrárna Dynín s.r.o., I•O: 281 22 364

•len statutárního orgánu

Ne

DBK Energy s.r.o., I•O: 287 03 405

•len statutárního orgánu

Ne

Mat!jkova s.r.o., I•O: 276 30 145

•len statutárního orgánu

Ne
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Trojské výhledy s.r.o., I•O: 247 20 879

•len statutárního orgánu

Ne

Tyche Property, s.r.o., I•O: 241 41 348

•len statutárního orgánu

Ne

VILLA ATRIUM BUBENE• s.r.o., I•O: 248 26 472

•len statutárního orgánu

Ne

Maharal Hotels s.r.o., I•O: 290 27 217

•len statutárního orgánu

Ne

T.L.S. building construction s.r.o., I•O: 270 81 591

•len statutárního orgánu

Ne

Prag trading s.r.o., I•O: 271 45 336

•len statutárního orgánu

Ne

Epaf trading s.r.o., I•O: 286 58 779

•len statutárního orgánu

Ne

Thetis Property, s.r.o., I•O: 291 50 248

•len statutárního orgánu

Ne

Apollon Property, uzav!ený investi"ní fond, a.s., I•O: 289 21 381

•len statutárního orgánu

Ne

Blaží"ek J+M s.r.o., I•O: 269 56 896

•len statutárního orgánu

Ne

Eris Property, s.r.o., I•O: 019 88 123

•len statutárního orgánu

Ne

Alpha Nuova, s.r.o., I•O: 021 33 512

•len statutárního orgánu

Ne

EUDOXUS s.r.o., I•O: 015 74 108

•len statutárního orgánu

Ne

Afrodíté Property, s.r.o., I•O: 031 81 634

•len statutárního orgánu

Ne

Gala Property, s.r.o., I•O: 032 34 266

•len statutárního orgánu

Ne

Studio Invest, s.r.o., I•O: 274 55 912

Prokura

Ne

Forkys Property, s.r.o., I•O: 036 10 543

•len statutárního orgánu

Ne

Priapos Property, s.r.o., I•O: 036 07 976

•len statutárního orgánu

Ne

Amfión Property, s.r.o., I•O: 035 80 679

•len statutárního orgánu

Ne

Zelený Zlonín s.r.o., I•O: 036 12 457

•len statutárního orgánu

Ne

Easy Develop s.r.o., I•O: 013 81 423

•len statutárního orgánu

Ne

Lysithea a.s., I•O: 282 18 485

•len statutárního orgánu

Ne

Urania Property, s.r.o., I•O: 051 72 799

•len statutárního orgánu

Ne

Tritón Property, s.r.o., I•O: 052 10 160

•len statutárního orgánu

Ne

Areál Kbely a.s., I•O: 256 01 067

•len statutárního orgánu

Ne

REF HP 1 s.r.o., I•O: 066 34 206

•len statutárního orgánu

Ne
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•estné prohlášení •lena dozor•í rady
spole•nosti
PILSENINVEST SICAV, a.s. („fond“)
I•: 285 50 536

V Praze dne 23. 4. 2018

Já, níže podepsaná Jana Schneiderová, nar. 18. 12. 1975, bytem U lužického semináøe 97/18, Praha
1, PSÈ 118 00, èestnì prohlašuji, že neexistují žádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavøené mezi mnou
a fondem nebo jeho dceøinými spoleènostmi.
Èestnì prohlašuji, že jsem za pøedešlých pìt let nebyla odsouzena za podvodný trestný èin, nejsem a
nebyla jsem v pøedešlých pìti letech spojena s žádným konkurzním øízením, správou èi likvidací.
Èestnì prohlašuji, že vùèi mé osobì nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné
obvinìní nebo udìlena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù.
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Informace o spole•nostech, ve kterých byla Jana Schneiderová •lenem správních, !ídících,
dozor•ích orgán" nebo jejich spole•níkem kdykoliv v p!edešlých p#ti letech:
Spole•nost

Angažmá

Trvání angažmá

Bud#jovická investi•ní fond s prom#nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 242 61 386

Spole•ník

Ano

Bud#jovická investi•ní fond s prom#nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 242 61 386

•len správní rady

Ano

Bud#jovická investi•ní fond s prom#nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 242 61 386

•len dozor•í rady

Ne

PILSENINVEST SICAV, a.s., I•O: 285 50 536

Spole•ník

Ne

PILSENINVEST SICAV, a.s., I•O: 285 50 536

•len dozor•í rady

Ano

PROPERTY – Litohlavská a.s., I•O: 270 89 606

•len dozor•í rady

Ne

OTHER ESTATE a.s., I•O: 270 89 622

•len dozor•í rady

NE

PROPERTY – Jate•ní a.s., I•O: 270 89 720

•len dozor•í rady

NE

•ESKÉ ÚDOLÍ a.s., I•O: 270 89 681

•len dozor•í rady

Ne

Petr – House, a.s., I•O: 270 89 711

•len dozor•í rady

Ne

Road Invest a.s., I•O: 282 09 184

•len dozor•í rady

Ne

Road Invest a.s., I•O: 282 09 184

•len statutárního orgánu

Ne

PropertyPilsen a.s., I•O: 282 10 239

•len statutárního orgánu

Ne

ROAD Company a.s., I•O: 282 10 271

•len statutárního orgánu

Ne

•len statutárního orgánu

Ne

Schneider Company a.s.,
I•O: 282 08 994
SKEX a.s., I•O: 282 09 036

•len statutárního orgánu

Ne

PROPERTY CZECH, a.s., I•O: 270 73 866

•len dozor!í rady

Ne

PROPERTY BORSKÁ a.s., I•O: 270 89 134

•len dozor!í rady

Ne

Property Vinice a.s., I•O: 246 78 457

•len dozor!í rady

Ne

PROPERTY RAISOVA, a.s., I•O: 270 85 414

•len dozor!í rady

Ne

Patronus !trnáctý a.s., I•O: 242 62 048

•len dozor!í rady

Ne

Patronus !trnáctý a.s., I•O: 242 62 048

Spole!ník

Ne

ASUZA a.s., I•O: 283 68 258

•len dozor!í rady

Ne

•eský Real, a.s., I•O: 252 42 041

•len dozor!í rady

Ano

P – APARTEMENTS a.s., I•O: 270 85 350

•len dozor!í rady

Ne
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•estné prohlášení !lena dozor!í rady
spole!nosti
PILSENINVEST SICAV, a.s. („fond“)
I•: 285 50 536

V Praze dne 23. 4. 2018

Já, níže podepsaný Robert Schneider, nar. 21. 8. 1968, bytem U lužického semináøe 97/18, Praha 1,
PSÈ 118 00, èestnì prohlašuji, že neexistují žádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavøené mezi mnou a
fondem nebo jeho dceøinými spoleènostmi.
Èestnì prohlašuji, že jsem za pøedešlých pìt let nebyl odsouzen za podvodný trestný èin, nejsem a
nebyl jsem v pøedešlých pìti letech spojen s žádným konkurzním øízením, správou èi likvidací.
Èestnì prohlašuji, že vùèi mé osobì nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné
obvinìní nebo udìlena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù.

AVANT investièní spoleènost, a. s. • Rohanské nábøeží 671/15 • 186 00 Praha 8 – Karlín • Czech Republic tel.: +420 267 997 795 •
fax.: +420 296 566 455 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 • DIÈ: CZ 275 90 241 • zapsáno v obchodním
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

39

VÝROÈNÍ ZPRÁVA PILSENINVEST SICAV 2017
Informace o spole!nostech, ve kterých byl Robert Schneider !lenem správních, "ídících, dozor!ích
orgán# nebo jejich spole!níkem kdykoliv v p"edešlých p$ti letech:
Spole!nost

Angažmá

Trvání angažmá

PROPERTY RAISOVA, a.s., I•O: 270 85 414

Spole!ník

Ano

•eský Real, a.s., I•O: 252 42 041

Spole!ník

Ano

Spole!ník

Ne

Spole!ník

Ano

Petr – House, a.s., I•O: 270 89 711

•len dozo!í rady

Ne

Petr – House, a.s., I•O: 270 89 711

Spole!ník

Ano

PropertyZero, s.r.o., I•O: 271 18 665

Spole!ník

Ano

PropertyZero, s.r.o., I•O: 271 18 665

•len statutárního orgánu

Ano

PROPERTY CZECH, a.s., I•O: 270 73 866

Spole!ník

Ano

PROPERTY CZECH, a.s., I•O: 270 73 866

•len dozor!í rady

Ne

ASUZA a.s., I•O: 283 68 258

Spole!ník

Ne

Bud"jovická investi!ní fond s prom"nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 242 61 386
Bud"jovická investi!ní fond s prom"nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 242 61 386
Bud"jovická investi!ní fond s prom"nným základním
kapitálem, a.s., I•O: 242 61 386
PILSENINVEST SICAV, a.s., I•O: 285 50 536

Spole!ník

Ano

•len správní rady

Ano

•len dozor!í rady

Ne

Spole!ník

Ne

PILSENINVEST SICAV, a.s., I•O: 285 50 536

•len dozor!í rady

Ano

PROPERTY – Litohlavská a.s., I•O: 270 89 606

•len dozor!í rady

Ano

PROPERTY – Litohlavská a.s., I•O: 270 89 606

Spole!ník

Ano

OTHER ESTATE a.s., I•O: 270 89 622

•len dozor!í rady

Ano

OTHER ESTATE a.s., I•O: 270 89 622

Spole!ník

Ano

PROPERTY – Jate!ní a.s., I•O: 270 89 720

•len dozor!í rady

Ano

•ESKÉ ÚDOLÍ a.s., I•O: 270 89 681

•len dozor!í rady

Ne

•ESKÉ ÚDOLÍ a.s., I•O: 270 89 681

Spole!ník

Ne

Road Invest a.s., I•O: 282 09 184

•len statutárního orgánu

Ano

Road Invest a.s., I•O: 282 09 184

Spole!ník

Ano

Property Old"ichova s.r.o. v likvidaci,
, I•O: 264 85 605
P-APARTEMENTS, a.s., I•O: 27085 350
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PropertyPilsen a.s., I•O: 282 10 239

•len statutárního orgánu

Ano

PropertyPilsen a.s., I•O: 282 10 239

Spole!ník

Ano

ROAD Company a.s., I•O: 282 10 271

•len statutárního orgánu

Ano

ROAD Company a.s., I•O: 282 10 271

Spole!ník

Ano

Schneider Company a.s., I•O: 282 08 994

•len statutárního orgánu

Ano

Schneider Company a.s., I•O: 282 08 994

Spole!ník

Ano

SKEX a.s., I•O: 282 09 036

•len statutárního orgánu

Ne

MEDICON a.s., I•O: 284 63 293

•len dozor!í rady

Ano

PROPERTY BORSKÁ a.s., I•O: 270 89 134

•len dozor!í rady

Ne

PROPERTY PRAGUE CENTER s.r.o., I•O: 290 51 410

Spole!ník

Ne

ZEMAN maso-uzeniny, a.s., I•O: 252 44 523

•len dozor!í rady

Ne

ZEMAN maso-uzeniny, a.s., I•O: 252 44 523

Spole!ník

Ano

PROPERTY PODNIKATELSKÁ, a.s., I•O: 271 19 297

•len dozor!í rady

Ne

Property Vinice a.s., I•O: 246 78 457

•len dozor!í rady

Ne

Property Vinice a.s., I•O: 246 78 457

Spole!ník

Ne

SCHNEIDER – GROUP, a.s., I•O: 252 16 970

Spole!ník

Ne

Patronus !trnáctý, a.s., I•O: 242 62 048

Spole!ník

Ano

Braník pivovar a.s., I•O: 241 91 116

Spole!ník

Ano
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