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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 

 

Příjemce: akcionáři společnosti Patronus třetí SICAV a.s. 
se sídlem  Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, PSČ   
 

Zpráva o auditu účetní závěrky 
 

Výrok auditora 

 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Patronus třetí SICAV  a.s.  (dále také 
„Společnost") sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve zněním 
přijatém Evropskou unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31.12.2018, výkazu o 

úplném výsledku hospodaření, výkazu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních 
tocích za rok končící 31.12.2018, 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 
Patronus třetí SICAV  a.s.  k 31.12.2018, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a 

peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví ve zněním přijatém Evropskou unií. 
 

Základ pro výrok 

 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 537/2014  a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou 
mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v 
oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a 

Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a 
splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že 
důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 
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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 názoru na tuto závěrku. Samostatný 
výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme. 
 

Hodnotu aktiv společnosti představuje zejména investiční majetek a podíl v dceřiné společnosti. 
Jak je uvedeno v příloze účetní závěrky je tento majetek k datu sestavení účetní závěrky 
přeceňován na reálné hodnoty. Reálná hodnota má významný vliv na stanovení fondového 
kapitálu na akcii, proto považujeme způsob stanovení reálné hodnoty z hlediska auditu za 
důležitý. 
V rámci auditorských postupů jsme obdrželi znalecké posudky použité při přecenění majetku. 

Porovnali jsme údaje z katastru nemovitostí s údaji o nemovitostech zahrnutých ve znaleckém 
posudku a nezjistili jsme rozdíly. Odsouhlasili jsme hodnotu investičního majetku a investice do 
dceřiné společnosti na hodnoty stanovené znalcem, posoudili vhodnost použitých metod při 
ocenění a prověřili správné promítnutí přecenění do výkazu o úplném výsledku hospodaření a 

zaúčtování související odložené daně související s přeceněním majetku.  

 

Významnou část výnosů generuje společnost z pronájmu nebytových prostor. Informace o 

výnosech z pronájmu jsou uvedeny v bodě 8.1 přílohy účetní závěrky. Naše auditorské postupy 

se zaměřily zejména na měsíční analýzu inkasovaného nájemného, identifikaci neobvyklých 
výkyvů, testování  výnosů dle smlouvy, ověření přijatých  úhrad a odsouhlasení ke konci roku s 

protistranou.  

 

 Společnost během roku pořídila dlouhodobý investiční majetek. V rámci našich procedur jsme 

se zaměřili na odsouhlasení zaúčtování v souladu s kupní smlouvou,  ověření přechodu 

vlastnictví dle údajů v katastru nemovitostí a ocenění budovy v reálné hodnotě ke konci období. 
 

 

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 
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• 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 mezinárodními standardy účetního výkaznictví 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. 

 

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. 
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• 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. 
 

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. 
 

 

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 20.srpna 2018 určila valná hromada Společnosti. Auditorem 
Společnosti jsme 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. 2019 vyhotovili dle 

článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 
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Poskytování jiných než auditorských  služeb 

Prohlašujeme, že nebyly poskytnuty žádné zakázané služby uvedené v čl. 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 
 

Společnosti a podnikům, které ovládá, jsme kromě povinného auditu neposkytli jiné služby.  

 

 

ověření provedla auditorská společnost    

ACTA Audit s.r.o 
ev. č. 568         

Hviezdoslavova 29, 71600 Ostrava    

datum zprávy auditora 30.04.2019 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Haluza 

auditor ev. č. 2364 
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Patronus třetí SICAV a.s.  

Výkaz o finanční pozici  

k 31. prosinci 2018 

(v tis. Kč) 

 

 Poznámka 31.12.2018 1.1.2018 31.12.2017 

AKTIVA neinvestiční     

Dlouhodobá neinvestiční aktiva     

Dlouhodobé pohledávky 7.4 66 720 66 720 66 720 

Dlouhodobá neinvestiční aktiva celkem  66 720 66 720 66 720 

     

Aktiva přiřaditelná k zakladatelským akciím 
celkem  66 720 66 720 66 720 

     

AKTIVA investiční     

Dlouhodobá aktiva     

Investiční majetek 7.1 500 415 444 906            319 518 

Cenné papíry a půjčky 7.2 320 214 263 708 299 414 

Dlouhodobá aktiva celkem  820 629 708 614 618 932 

     

Krátkodobá aktiva     

Daňové pohledávky 7.3 - 134 2 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
pohledávky 7.4 870 1 936 1 000 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 7.5 340 676 313 

Časové rozlišení aktiv  974 950 326 

Krátkodobá aktiva celkem  2 184 3 696 1 641 

     

Aktiva přiřaditelná investičním akciím celkem  822 813 712 310 620 573 

     

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY neinvestiční     

Vlastní kapitál neinvestiční     

Zapisovaný základní kapitál 7.6 66 720 66 720 66 720 

Vlastní kapitál neinvestiční celkem  66 720 66 720 66 720 

     

Vlastní kapitál a závazky přiřaditelné 
k zakladatelským akciím celkem  66 720 66 720 66 720 

     

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY investiční     

Vlastní kapitál investiční     

Ostatní nedělitelné fondy  10 400 10 400 10 400 

Ostatní kapitálové fondy  22 927 22 927 22 927 

Výsledek hospodaření běžného období 7.6 110 463 110 625 110 625 

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 
z předchozích období 7.6 279 576 168 923 171 208 

Vlastní kapitál investiční celkem  423 366 312 875 315 160 

     

Dlouhodobé závazky     

Dlouhodobé úvěry 7.7 228 210 239 032 195 700 

Ostatní dlouhodobé závazky  95 918 66 720 66 720 



Ostatní dlouhodobé finanční instrumenty  - 39 515 - 

Odložený daňový závazek 7.8 19 596 16 682 14 397 

Dlouhodobé závazky celkem  343 724 361 949 276 817 

 

     

Krátkodobé závazky     

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 7.7 22 332 22 332 18 252 

Ostatní krátkodobé půjčky  - - - 

Daňové závazky 7.8 362 272 - 

Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva 7.9 32 939 14 882 10 344 

Časové rozlišení aktiv a pasiv 7.9 90 - - 

Krátkodobé závazky celkem  55 723 37 486 28 596 

     

Závazky celkem     

     

Vlastní kapitál a závazky přiřaditelné 
k investičním akciím celkem  822 813 712 310 620 573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patronus třetí SICAV a.s.  

Výkaz o úplném výsledku  

k 31. prosinci 2018 

(v tis. Kč) 

 

 

 Poznámka 31.12.2018 31.12.2017 

    

Výnosy z investičního majetku 8.1 125 661 62 147 

Výnosy z podílů 8.2 32 793 76 652 

Správní náklady 8.3 -34 122 -14 707 

Čistý provozní výsledek hospodaření  124 332 124 092 

Osobní náklady 8.4 -1 032 -39 

Ostatní provozní výnosy 8.5 2 020 - 

Ostatní provozní náklady 8.6 -3 331 -500 

Provozní výsledek hospodaření  121 989 123 553 

Finanční výnosy 8.7 218 3 654 

Finanční náklady 8.8 -9 320 -10 457 

Ostatní výnosy  -9 102 -6 803 

    

Zisk/ztráta z pokračující činnosti před zdaněním  112 887 116 750 

Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná 8.9 -1 608 -944 

Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená  -813 -5 131 

Zisk z pokračující činnosti po zdanění  110 466  110 625 

    

Ostatní úplný výsledek hospodaření  - - 

    

Celkový úplný výsledek po zdanění  110 466 110 625 

    

Zisk na investiční akcii  66 225,0478 66 321,8871 

    

 

Zisk byl v letech 2017 a 2018 dosažen pouze investiční činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patronus třetí SICAV a.s.  

Výkaz změn vlastního kapitálu 

k 31. prosinci 2018 

(v tis. Kč) 

 

 
Upsaný 

základní 
kapitál 

Investiční 
akcie 

Ostatní 
nedělitelné 

fondy 

Ostatní 
kapitálové 

fondy6 

Nerozdělený 
zisk/ztráta 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Zůstatek k 1.1.2017 66 720 16 680 10 400 6 247 171 209 271 256 

Úpis akcií - - - - - - 

Zisk/ztráta za období - - - - 110 625 110 625 

Ostatní pohyby - - - - - - 

Zůstatek k 31. prosinci 2017 66 720 16 680 10 400 6 247 281 834 381 880 

 

 

 
Upsaný 

základní 
kapitál 

Investiční 
akcie 

Ostatní 
nedělitelné 

fondy 

Ostatní 
kapitálové 

fondy6 

Nerozdělený 
zisk/ztráta 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Zůstatek k 1.1.2018 66 720 16 680 10 400 6 247 281 834 381 880 

Vliv fúze     -2 285 -2 285 

Úpis akcií - - - - - - 

Zisk/ztráta za období - - - - 110 446 110 446 

Ostatní pohyby - - - - 24 24 

Zůstatek k 31. prosinci 2018 66 720 16 680 10 400 6 247 390 039 490 085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patronus třetí SICAV a.s.  

Výkaz peněžních toků  

k 31. prosinci 2018 

(v tis. Kč) 
 Poznámka 31.12.2018 31.12.2017 

Zisk/ztráta z pokračující činnosti před zdaněním   115 425 116 750 

Úpravy o nepeněžní operace:    

Změna reálné hodnoty nemovitostí  -37 386 -9 564 

Změna reálné hodnoty cenných papírů  -35 331 -80 390 

Tvorba opravných položek  1 143 - 

Úrokové náklady a poplatky  9 141 - 

Daň z příjmu  - -994 

Provozní činnost  52 992 25 802 

Změna stavu ostatních aktiv  369 -80 

Změna stavu ostatní pasiv  90 - 

Změna stavu závazků  18 057 -253 

Daň z příjmů zaplacená  -1 223 - 

Ostatní  -1 043 - 

Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti  69 242 25 469 

    

Investiční činnost    

Pořízení investičního majetku  -18 123 -7 427 

Pořízení podílů v dceřiné společnosti  -21 175 - 

Peníze získané fúzí  363  

Peněžní tok generovaný z (použitý v) finanční činnosti  -38 935 -7 427 

    

Finanční činnost    

Změna stavu dlouhodobých bankovních úvěrů  -21 139 -18 247 

Zaplacené úroky  -9 141  

Peněžní tok generovaný z (použitý v) finanční činnosti  -30 280 - 18 247 

    

Čisté zvýšení/snížení peněz a peněžních ekvivalentů  27 -205 

Peníze a peněžní ekvivalenty k 1.1.2017  313 518 

Peníze a peněžní ekvivalenty k 31.12.2017  340 313 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2018 (nekonsolidovaná) 

 

1. Všeobecné informace 

Charakteristika společnosti 

Vznik a charakteristika fondu 

Fond byl založen zakladatelskou listinou ze dne 8.7.2010. Společnosti Patronus třetí, uzavřený 

investiční fond, a. s., (dále také ,,Fond") bylo uděleno povolení k činnosti Českou národní bankou dne 

4. 11. 2010 rozhodnutím Č.j. 2010/9753/570 pod Sp. 2010/796/571 které téhož dne nabylo právní 

moci. 

 

Obchodní firma:  Patronus třetí SICAV a.s.               

 

Sídlo společnosti:    Opletalova 958/27, Nové Město 

 

Den zápisu do obchodního rejstříku:  10. listopadu 2010 

 

Identifikační číslo:    247 62 717 

 

Právní forma:     akciová společnost  

 

Zapsána do obchodního rejstříku:  vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 16647 

 

Předmět podnikání:  činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 

1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech 

 

Vykazovací období:    1. 1. – 31. 12.2018 

 

 

 

 

 

 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2018: 

 

Předseda představenstva 

Ing. Pavlína Filipi 

 



Člen představenstva 

Libor Topolčan 

Člen dozorčí rady 

Zuzana Vachlová 

 

Změny v obchodním rejstříku 

Dne 15. srpna 2018 došlo k těmto změnám v obchodním rejstříku: 

Na společnost Patronus třetí SICAV a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku 

vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti SUNOTAP s.r.o., se sídlem Opletalova 958/27, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 293 89 747, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 04.07.2018. 

Rozhodný den: 01.01.2018. 

Ostatní změny zapsané v obchodním rejstříku 

Dne 17. ledna 2019 došlo k těmto změnám s platností 1. října 2018: 

Vymazáno: člen představenstva  MILAN STÖHR, dat. nar.  25. září 1959 

     Holšická 2233, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 

Zapsáno: člen představenstva  LIBOR TOPOLČAN, dat. nar.  25. září 1968 

     Olbrachtova 698/21, Ráj, 734 01 Karviná 

 

Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond je samosprávným investičním fondem podle § 8 zákona 240/2013 Sb. 

 

 

 

Administrace: 

na základě smlouvy o administraci zajišťuje AVANT investiční společnost, a.s.  

Obhospodařování: 

- Výkonný ředitel 

Dozorčí rada 

 

Valná hromada 

Patronus třetí SICAV a.s.               

Statutární orgán: 

Předseda představenstva 

Člen představenstva 

 

Výbor pro audit 



V rozhodném období byla administrátorem Fondu tato společnost: 

AVANT investiční společnost, a.s. 

IČ: 275 90 241 

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Investiční společnost“) 

 

V rozhodném období byla depozitářem Fondu tato společnost: 

Česká spořitelna, a.s.,  

IČO: 452 44 782 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 1171 

 

Vlastník Fondu k 31. 12. 2018 

Vlastníky Fondu jsou: WF Group, s.r.o. - 90% podíl na základním kapitálu, 6000 ks zakladatelských akcií 

             Ing. Pavlína Filipi - 10% podíl na základním kapitálu, 672 ks zakladatelských akcií 

Společnost WF Group, s.r.o. dále vlastní 1 479 ks investičních akcií. 

Ing. Pavlína Filipi dále vlastní 168 ks investičních akcií- 

Končený vlastník společnosti prostřednictvím společnosti WF Group, s.r.o. je Ing. Pavlína Filipi.  

 

Investiční akcie společnosti jsou veřejně obchodované na BCPP, a.s. 

 

 

 

2. Východiska pro přípravu účetní závěrky 

 

Tato účetní závěrka je řádnou, nekonsolidovanou individuální účetní závěrkou za období začínající 1. 

ledna 2018 a končící 31. prosince 2018. 

 

Účetní závěrka Fondu byla sestavena v souladu se standardem IAS 1 Zveřejňování účetní závěrky a 

v jeho návaznosti v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial 

Reporting Standards, IAS/IFRS) a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC) ve znění přijatém Evropskou unií.  

 

Účetní závěrka byla sestavena dle zásady účtování v pořizovacích cenách. Nástroje, které nejsou 

kótovány na aktivním trhu a jejichž reálná hodnota nemůže být spolehlivě stanovena, se oceňují 

pořizovací cenou včetně transakčních nákladů po odečtení ztráty ze snížení hodnoty. Výjimku tvoří 

finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, finanční nástroje 

realizovatelné a deriváty, které jsou oceněny reálnou hodnotou. 

 

Účetní závěrka vychází z účetních záznamů upravených tak, aby ve všech významných aspektech 

odpovídaly IFRS. Uvedené účetní metody byly konzistentně aplikovány pro všechna účetní období 

uvedená v této účetní závěrce. 

Charakteristika fondu: 



- fond je investičním fondem zapsaným v seznamu ČNB; 

- předmětem podnikání fondu je shromažďování peněžních prostředků od investorů a společné 

investování těchto shromážděných prostředků na základě investiční strategie vymezené ve 

statutu; 

- prostředky byly do fondu shromážděny od více kvalifikovaných investorů; 

- fond investoval shromážděné prostředky do více majetkových hodnot, které drží s cílem 

inkasovat výnosy a dosáhnout v budoucnu kapitálového zhodnocení; 

- oceňuje svůj majetek a dluhy reálnou hodnotou ve smyslu IFRS. 

Fond je investiční jednotkou dle odst. 27 IFRS 10. Fond v roce 2018 splnil podmínku investorů bez 

personálního propojení. Vzhledem k výše uvedenému splňuje podmínky dle odst. 28 IFRS 10 a je 

investiční jednotkou dle odst. 27 IFRS 10, kdy investičním jednotkám umožňuje, nekonsolidovat své 

dceřiné společnosti, ale vyjadřovat jejich hodnotu v reálných hodnotách. 

 

Účetní závěrka je v souladu se všemi požadavky IFRS schválenými EU a poskytuje věrný a poctivý obraz 

finanční pozice Fondu k 31. prosinci 2018, výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící 

31. prosince 2018. 

 

Účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu časově neomezeného trvání podniku. Ke dni 

schválení neexistují žádné náznaky, že Fond nebude moci v dohledné budoucnosti pokračovat ve své 

činnosti. Toto přesvědčení představenstva se opírá o širokou škálu informací, které se týkají stávajících 

i budoucích podmínek včetně prognóz souvisejících se ziskovostí, s peněžními toky a kapitálovými 

zdroji. 

 

Individuální finanční výkazy, vyjma výkazu o peněžních tocích, jsou připraveny na akruální bázi 

účetnictví. 

Účetní závěrka podléhá auditu. 

 

2.1. Prohlášení o shodě s účetními pravidly 

 

Účetní závěrka Fondu byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), 

Mezinárodními účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC a IFRIC), (společně pouze IFRS) 

vydanými Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatými Evropskou unií (EU).  

 

2.2. Dopad novel a interpretací IFRS na individuální finanční výkazy Fondu 

 

2.2.1. Závazné novely a interpretace IFRS 

 

Následující úpravy IFRS, které jsou přijaté pro použití v EU, se staly závazně účinnými v běžném období. 

Obecně všechny tyto úpravy IFRS vyžadují plně retrospektivní použití (tj. srovnávací hodnoty musí být 

reklasifikovány), jen některé z nich vyžadují použití prospektivní. 

 

 

 



· IFRS 9 Finanční nástroje (vydaný v červenci 2014) 

Tento standard nahrazuje IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování s tím, že nadále platí výjimka 

dle IAS 39 pro zajištění reálné hodnoty úrokové angažovanosti účetní jednotky v portfoliu finančních 

aktiv nebo finančních závazků a že si účetní jednotky mohou zvolit, zda budou o všech zajištěních 

účtovat podle požadavků IFRS 9, nebo nadále podle stávajících požadavků obsažených v IAS 39, dokud 

nenabyde účinnosti standard vyplývající z projektu IASB zaměřeného na makro zajišťovací účetnictví. 

Model snížení hodnoty v IFRS 9 nahrazuje model „vzniklé ztráty“ v IAS 39 výhledovým modelem 

„očekávané úvěrové ztráty“, což znamená, že již nebude nutné, aby ztrátová událost nastala předtím, 

než se zaúčtuje opravná položka na snížení hodnoty. 

Nový model snížení hodnoty se použije na finanční aktiva oceňovaná zůstatkovou hodnotou nebo 

reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku (kromě investic do kapitálových nástrojů) 

a na smluvní aktiva. 

Dle IFRS 9 se opravné položky ocení na jednom z následujících dvou základů: 

• 12měsíční očekávané úvěrové ztráty: Jedná se o očekávané úvěrové ztráty, jež vznikají v důsledku 

možných nedodržení závazků během 12 měsíců od data vykázání. 

• Očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání: Jedná se o očekávané úvěrové ztráty, jež vznikají v důsledku 

všech možných nedodržení závazků během očekávané doby trvání finančního nástroje. 

IFRS 9 obsahuje nový obecný model zajišťovacího účetnictví, který zajišťuje větší provázanost 

zajišťovacího účetnictví s řízením rizik. Druhy zajišťovacích vztahů – reálná hodnota, peněžní tok a čistá 

investice do zahraniční jednotky – zůstávají nezměněny, avšak bude vyžadován dodatečný úsudek. 

Standard obsahuje nové požadavky na dosažení, udržení a ukončení aplikace zajišťovacího účetnictví a 

umožňuje, aby jako zajištěné položky byly určeny i další rizikové pozice. 

Je vyžadováno zveřejnění rozsáhlých dodatečných informací o činnostech účetní jednotky v oblasti 

řízení rizik a zajištění. 

Dopad na účetní jednotku: 

Fond zhodnotil použití tohoto standardu především u pohledávek, na které by se měl použít model 

snížení hodnoty. Fond dosahuje příjmu hlavně tržbami z nájmů. Případné pohledávky za nájmy jsou 

smluvně zajištěné dopředu zaplacenými kaucemi a v případě, že by předpokládal, že kauce nepokryjí 

budoucí ztrátu, ukončuje nájemní smlouvy. Fond vyhodnotil riziko budoucích ztrát jako minimální a 

aplikaci nepoužil. 

 

 

 

· IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (vydaný v květnu 2014)  

Tento nový standard poskytuje rámec, který nahrazuje stávající úpravu vykazování výnosů v IFRS. 

Účetní jednotky zavedou pětikrokový model s cílem určit v jaký okamžik a v jaké výši výnosy vykázat. 

Nový model stanoví, že výnos by měl být vykázán, jakmile účetní jednotka převede (tak jak účetní 

jednotka převádí) kontrolu nad zbožím nebo službami na zákazníka, a to ve výši, na jakou bude mít 

účetní jednotka dle svého vlastního očekávání nárok. V závislosti na splnění určitých kritérií se výnos 

vykáže: 

- průběžně, a to způsobem, který odráží plnění účetní jednotky, nebo 

- jednorázově, jakmile kontrola nad zbožím nebo službami přejde na zákazníka. 



IFRS 15 rovněž stanovuje zásady, které účetní jednotka uplatní s cílem poskytnout uživatelům účetní 

závěrky užitečné kvalitativní a kvantitativní informace o povaze, výši, načasování a nejistotě výnosů a 

peněžních toků plynoucích ze smlouvy se zákazníkem. 

Dopad na účetní jednotku: 

Výnosy z nájmu a ostatních služeb jsou vykázány v okamžiku, kdy Fond převede významná rizika a 

prospěch z vlastnictví na nájemce. Toto pravidlo fond používal pro uplatnění výnosů již v minulosti, a 

proto přijetí tohoto standardu, které vyžaduje uznat výnosy v okamžiku převzetí kontroly a prospěchu 

z prodávaných výrobků nebo služeb nemá na vykázané výsledky vliv. 

 

· Úpravy standardu IFRS 4 Uplatňování IFRS 9 Finanční nástroje spolu s IFRS 4 Pojistné smlouvy 

(vydané v září 2016). 

Novelizace zavádí dvě volitelná řešení. Jedním z řešení je dočasné osvobození od IFRS 9, tzn. v podstatě 

odložení aplikace IFRS 9 v případě některých pojistitelů. Druhým řešením je tzv. překlenovací přístup k 

prezentaci, jehož účelem je zmírnit volatilitu, ke které může dojít při aplikaci IFRS 9 před chystaným 

standardem upravujícím pojistné smlouvy. 

Dopad na účetní jednotku: 

Účetní jednotka není poskytovatelem pojištění. Vzhledem k této skutečnosti novelizace nemá dopad 

na účetní závěrku společnosti. 

 

· Úpravy standardu IFRS 2 Klasifikace a ocenění transakcí s úhradami vázanými na akcie (vydané 

v červnu 2016), 

Tato novelizace objasňuje účtování o transakcích s úhradou vázanou na akcie v následujících oblastech: 

- dopady rozhodných podmínek a podmínek, které nejsou rozhodnými, na oceňování úhrad 

vázaných na akcie vypořádaných v hotovosti; 

- transakce s úhradou vázanou na akcie spojené s čistým vypořádáním v případě závazků z titulu 

srážkové daně a úprava podmínek úhrady vázané na akcie, která mění klasifikaci transakce z 

transakce vypořádané v hotovosti na transakci vypořádanou kapitálovými nástroji. 

Dopady na účetní jednotku: 

Tato novelizace nemá dopad na prezentaci účetní závěrky.  

 

· Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2014 – 2016 (vydáno v prosinci 2016)  

obsahuje úpravy tří IFRS: 

- IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

- IFRS 12 – Zveřejnění účastí v jiných účetních jednotkách 

- IAS 28 – Investice do přidružených a společných podniků 

Dopady na účetní jednotku: 

Revize nebudou mít na účetní závěrku společnosti významný dopad. 

 

· IFRIC 22 Transakce v cizích měnách a předem hrazená protihodnota (vydáno v prosinci 2016) 

IFRIC 22 uvádí požadavky ohledně toho, jaký měnový kurz použít při vykazování transakcí v cizí měně 

(např. výnosových transakcí) v případech, kdy je platba poskytnuta či přijata předem, a objasňuje, že 

datem transakce je datum, kdy společnost prvotně zaúčtuje zálohovou platbu nebo výnos příštích 



období z titulu přijetí zálohy. U transakcí zahrnujících více poskytnutých či přijatých plateb vede každá 

poskytnutá či přijatá platba ke vzniku samostatného data transakce. 

Dopady na účetní jednotku: 

Aplikace nemá na účetní závěrku společnosti významný dopad. 

 

· Úpravy standardu IAS 40 Převody investic do nemovitostí (vydané v prosinci 2016), 

Tato novelizace poskytuje vysvětlení ohledně převodů do nebo z investic do nemovitostí. 

Převod do nebo z investic do nemovitostí by měl být proveden pouze tehdy, pokud došlo ke změně 

užívání nemovitosti, a tato změna užívání by vyžadovala posouzení toho, zda nemovitost splňuje 

kritéria investice do nemovitosti. 

Dopad na účetní jednotku: 

Nedošlo ke změně užívání investic, proto aplikace nemá na účetní závěrku vliv. 

 

2.2.2. Nová a novelizovaná účetní pravidla IFRS, která byla vydána, ale nejsou doposud 

účinná a nebyla Fondem použita 

 

Nové a novelizované IFRS přijaté pro použití v EU, které nejsou závazně účinné pro rok 

končící 31. prosince 2018, ale mohou být použity dříve 

 

· IFRS 16 Leasingy (vydaný v lednu 2016) 

IFRS 16 nahrazuje standard IAS 17 Leasingy a související interpretace. Standard ruší současný dvojí 

účetní model pro nájemce a místo toho vyžaduje, aby společnosti většinu nájemních smluv vykazovaly 

v rozvaze podle jednoho modelu, což eliminuje rozdíl mezi operativním a finančním leasingem. Podle 

IFRS 16 se smlouva považuje za leasingovou, pokud dává právo rozhodovat o použití daného aktiva v 

časovém období výměnou za protihodnotu. V případě takových smluv nový model požaduje, aby 

nájemce vykázal užívané aktivum a závazek z leasingu.  

Užívané aktivum je odepisováno a související závazek z leasingu je úročen. To se u většiny leasingů 

projeví postupně se snižujícím objemem účtovaných nákladů z leasingu po dobu trvání leasingové 

smlouvy, a to i v případě, kdy nájemce platí konstantní leasingové splátky. 

Nový standard zavádí pro nájemce několik výjimek z rozsahu působnosti, které se týkají: 

- leasingů s dobou pronájmu 12 měsíců nebo méně bez možnosti odkupu na konci pronájmu  

- leasingů, kde podkladové aktivum má nízkou hodnotu 

Účetní zachycení leasingu na straně pronajímatele však zůstává do značné míry nezměněno a rozdíl 

mezi operativním a finančním leasingem bude zachován. 

Dopad na účetní jednotku:  

Fond nemá leasingové smlouvy, proto aplikace nemá na prezentaci účetní závěrky vliv. 

 

• Úpravy standardu IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených a společných podnicích 

(vydané v říjnu 2017) 

Tato novelizace upřesňuje použití IFRS 9 na jiné finanční nástroje v přidruženém nebo společném 

podniku na které se nepoužije ekvivalenční metoda (dlouhodobé účasti). 

 



Dopad na účetní jednotku: 

Fond nemá účasti na přidružených ani společných podnicích, proto na vykazování nemá novelizace vliv. 

 

•        Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015 – 2017 (vydáno v prosinci 2017) – obsahuje 

úpravy tří IFRS: 

Úpravy standardů IFRS 3 – Podnikové kombinace a IFRS 11 – Společná ujednání 

Tato novelizace upravuje a doplňuje návod k uplatnění metody akvizice u zvláštních typů 

podnikových kombinací, a hlavně podmínky pro přecenění celého dosavadně drženého podílu. 

Pokud nabyvatel získá kontrolu nad podnikem, který je společnou činností a má práva 

k aktivům a povinnosti ze závazků týkajících se této společné činnosti bezprostředně před 

datem akvizice, je daná transakce postupnou podnikovou kombinací, včetně přecenění své 

dosavadně držené účasti.  

Dopad na účetní jednotku: 

Fond takovéto účasti nemá, proto na vykazování nemá novelizace vliv. 

 

Úpravu standardu IAS 12 – Daně ze zisku 

Tato úprava upravuje použití splatné a odložené daně ve smyslu IFRS 9, kdy toto opatření je 

potřeba použít již v okamžiku, jakmile vykáže závazek zaplatit dividendu. Účetní jednotka pak 

musí vykázat daňové důsledky dividend v zisku nebo ztrátě v ostatním úplném výsledku, nebo 

vlastním kapitálu podle toho, kde daná jednotka původně vykázala tyto transakce. 

Dopad na účetní jednotku: 

Tato novelizace nemá vliv na vykazování účetní jednotky. 

 

•          Úprava standardu IAS 3 – Výpůjční náklady  

Tato novelizace upravuje aktivaci výpůjčních nákladů, které účetní jednotka použije za účelem 

získání způsobilého aktiva. Míra aktivace je váženým průměrem výpůjčních nákladů 

vztahujících se k veškerým výpůjčkám dané účetní jednotky, které během daného období 

zůstávají nesplaceny. Výše aktivovaných výpůjčních nákladů během období nesmí překročit 

výši výpůjčních nákladů vynaložených během tohoto období. 

 

Standardy a interpretace vydané Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), ale dosud 

nepřijaté EU 

 

K 17. dubnu 2019 nebyly schváleny k používání v EU následujících standardy, úpravy stávajících 

standardů a nové interpretace a nemohou být tedy použity společnostmi sestavujícími svou účetní 

závěrku dle IFRS ve znění přijatém EU: 

 

• IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydaný v lednu 2014), 

• IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydaný v květnu 2017), 

• Úpravy standardu IFRS 3 Podnikové kombinace (vydané v říjnu 2018) 

• Úpravy standardu IFRS 9 Předčasné splacení s negativní kompenzací (vydané v říjnu 2017), 

• Úpravy standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a přidruženým 

nebo společným podnikem (vydané v září 2014), 



• IFRIC 22 Transakce v cizích měnách a předem hrazená protihodnota (vydáno v prosinci 

2016),  

• IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů (vydané v červnu 2017), 

• IAS 12 – Daně z příjmů. 

Tyto standardy neměly ve sledovaném období žádný dopad na účetní závěrku Fondu. 

 

3. Funkční měna a prezentační měna 

 

Tato individuální účetní závěrka Fondu je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou současně 

funkční i prezentační měnou Fondu a je to měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém Fond 

působí. Všechny finanční informace prezentované v Kč jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li 

uvedeno jinak. 

 

4. Používané účetní metody 

Konkrétní účetní metody použité při přípravě této účetní závěrky jsou popsány níže. 

 

4.1.  Změny v účetních postupech, odhadech a chyby z předchozích období 

Fond změní účetní postup pouze v případě, že změna: 

 

· je vyžadována IFRS, nebo  

· vyústí v to, že účetní závěrka poskytuje spolehlivé a více relevantní informace o dopadech 

transakcí, ostatních událostí nebo skutečností ovlivňujících finanční pozici, finanční 

výkonnost nebo peněžní toky.  

V případě změny v účetních postupech se předpokládá, že nový postup byl vždy používán. Změna 

výsledných úprav se provádí ve vlastním kapitálu. Pro srovnatelnost účetní jednotka upraví účetní 

závěrku (srovnávací informace) za nejbližší minulé vykazované období, jako kdyby nový účetní postup 

byl vždy aplikován, toto se nestane, pokud je neproveditelné stanovit účinky pro dané období nebo 

kumulativní dopad změny. 

Položky účetních výkazů účtované na základě odhadů jsou revidovány, jestliže se změní okolnosti, na 

kterých byly založeny, nebo v důsledku nových informací či větších zkušeností. 

Oprava významné chyby z předchozího období se provádí ve vlastním kapitálu. Při přípravě účetní 

závěrky se předpokládá, že chyby byly zachyceny v období, ve kterém vznikly.  

 

 

4.2.  Okamžik 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, 
den zúčtování příkazů Fondu, den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, den sjednání a 
den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi, popř. jinými deriváty.  
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem operace, 
resp. v okamžiku, kdy Fond převezme kontrolu nad aktivem a je pravděpodobný budoucí prospěch z 



tohoto aktiva a v okamžiku, kdy Fondu vznikne povinnost ze závazku a je očekáván odliv 
ekonomického prospěchu.  
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
Finanční závazek nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že je povinnost definovaná 

smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. 

jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou 

se zúčtuje do nákladů nebo výnosů. 

 

4.3.  Transakce v cizí měně 

 
Účetní závěrka Fondu je předkládána v měně primárního ekonomického prostředí, ve kterém Fond 

vyvíjí svoji činnost (funkční měna). Pro účely této účetní závěrky se výsledky a finanční pozice Fondu 

vyjadřují v českých korunách (Kč), které jsou funkční měnou Fondu a měnou vykazování pro tuto účetní 

závěrku. 

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 vyhlašovaném ČNB 

platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, 

případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány v rozvaze 

Fondu nebo očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu zisku a ztráty. 
 

4.4.  Investice do nemovitostí 
 

Investice do nemovitostí je nemovitost držená za účelem dosažení příjmu z pronájmu nebo 

kapitálového zhodnocení či obojího. Investice do nemovitostí je vykázána jako aktivum pouze když: 

- je pravděpodobné, že budoucí ekonomické přínosy spojené s investicí do nemovitosti 

poplynou do Fondu a 

- náklady na pořízení investice do nemovitostí lze spolehlivě zjistit. 

Investice do nemovitostí se prvotně zaúčtuje v pořizovacích nákladech. Transakční náklady jsou 

zahrnuté do prvotního ocenění. Náklady pořízené investice do nemovitostí zahrnují její kupní cenu a 

veškeré přímo přiřaditelné výdaje. Přímo přiřaditelné výdaje zahrnují například platby za odborné 

právní služby, daně z převodu nemovitosti a ostatní transakční náklady. Náklady na investici do 

nemovitosti pořízenou vlastní činností jsou její pořizovací náklady k datu, ke kterému byla stavba 

dokončena a připravena k užívání, podle zásad definovaných pro pozemky, budovy a zařízení. 

Veškerý investiční majetek je oceněn na základě modelu reálné hodnoty stanovené jako jedna z 

možností podle IAS 40. Na základě tohoto modelu je investiční majetek oceněn v reálné hodnotě platné 

k rozvahovému dni. Rozdíly vzniklé v porovnání s aktuální účetní hodnotou před přeceněním (reálná 

hodnota předchozího období plus následné/dodatečné pořízení nemovitosti) jsou uvedeny ve výkaze 

souhrnného výsledku hospodaření jako "Přecenění investičního majetku". 

 

 



4.5. Určení reálné hodnoty 

 

Příslušná reálná hodnota investičního majetku je stanovena, pokud není hodnota označena ve vazbě 

na dohodu o koupi dle závazných kupních smluv. Společnost využívá hodnotící metodu založenou na 

přístupu kapitalizovaného příjmu a využívá současných tržních příjmů z nájmu a výnosy získané přímou 

nebo nepřímou metodou srovnání s prodejem obdobných nemovitostí na trhu pro výpočet (úroveň 3 

hierarchie reálné hodnoty). Ocenění je provedeno pomocí expertního odhadu, který je vyhotoven 

znalcem v oboru. 

 

 

4.6.  Ostatní finanční aktiva 

 

Z rozsahu ostatních finančních aktiv, jak je upravují pravidla IFRS, Fond prezentuje kategorie 

poskytnuté úvěry a výpůjčky, pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky, peníze a peněžní 

ekvivalenty. 

 

4.6.1.  Investice do majetkových účastí 

 

Jedním z investičních aktiv Fondu jsou majetkové účasti. Tyto majetkové účasti jsou pořizovány za 
účelem maximalizace dividendového výnosu pro Fond a maximalizace růstu 

hodnoty majetkových účastí pro Fond. Tyto majetkové účasti jsou oceňovány na základě znaleckých 
posudků, protože jejich tržní hodnota není jinak objektivně zjistitelná. Změny reálné hodnoty jsou 
účtovány do výkazu zisku a ztráty. 
 

4.6.2.  Pohledávky z obchodních vztahů, úvěry a jiné pohledávky 

 

Pohledávky z obchodního styku, úvěry a jiné pohledávky s pevně stanovenými nebo určitelnými 

platbami, které nejsou kótované na aktivním trhu, se klasifikují jako úvěry a pohledávky. Úvěry a 

pohledávky jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakční náklady, které jsou přímo 

přiřaditelné jejich vzniku, a následně se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní 

úrokové míry po zohlednění jakékoli ztráty ze snížení hodnoty. Výnosové úroky se vykazují pomocí 

vypočtené efektivní úrokové míry ve výsledku hospodaření s výjimkou krátkodobých pohledávek, u 

nichž je případný úrokový výnos nevýznamný. Tyto pohledávky jsou poté oceňovány v nominální 

hodnotě. 

 

4.6.3.  Peníze a peněžní ekvivalenty 

 

Za peněžní ekvivalenty se v rámci Fondu považuje pokladní hotovost a vklady u bank splatné na 

požádání, pokladniční poukázky a státní dluhopisy se zbytkovou splatností do 3 měsíců. Pokladní 

hotovost a vklady na požádání jsou oceňovány nominální hodnotou, což zároveň představuje reálnou 

hodnotu. Pokladniční poukázky a státní dluhopisy jsou oceňovány reálnou hodnotou proti nákladům a 

výnosům. 

 

4.7.  Finanční závazky a kapitálové nástroje vydané fondem 

 



Dluhové a kapitálové nástroje vydané fondem se klasifikují jako finanční závazky nebo jako vlastní 

kapitál podle obsahu smluvní dohody a definic finančního závazku a kapitálového nástroje. 

 

4.8.  Vlastní kapitál/Fondový kapitál 

 

Finanční nástroje emitované Fondem jsou uváděny jako vlastní kapitál pouze v rozsahu, v němž 

nesplňují definici finančního závazku.  

Fond vydává následující druhy kusových akcií - zakladatelské akcie, investiční akcie.  

Akcie Fondu mají podobu listinného cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru a jsou vydány 

ve formě na jméno. 

Hodnota akcií je vyjádřena v českých korunách (CZK). 

 

4.9.  Finanční závazky 

 

Finanční závazky se klasifikují jako finanční závazky v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, nebo jako 

ostatní finanční závazky. 

Z rozsahu finančních závazků, jak je upravují pravidla IFRS, Fond prezentuje kategorie obchodní závazky 

a jiné závazky, přijaté úvěry a půjčky. 

Krátkodobé závazky jsou vykazovány v jejich nominální hodnotě, která je považována za hodnotu 

reálnou.  

Všechny půjčky a dluhopisy jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě snížené o přímo přiřaditelné 

transakční náklady. Po prvotním vykázání je způsob stanovení reálné hodnoty stanoven 

administrátorem Fondu.  

Úrokový náklad je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry 

s výjimkou krátkodobých závazků, u nichž je případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto závazky jsou 

poté oceňovány v nominální hodnotě. 

 

4.10.  Daň z přidané hodnoty 

 

Fond je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Veškerá plnění na vstupu 

jsou tedy součástí nákladů ve výkazu zisku a ztráty. 

 

4.11.  Daně ze zisku 

 
Daňový náklad představuje součet splatné daně a odložené daně, které jsou zachyceny ve výsledku 

hospodaření jako náklad a výnos s výjimkou daně, která se vztahuje k položkám zachyceným v ostatním 

úplném výsledku, u nichž je daňový dopad také součástí ostatního úplného výsledku a položkám 

zachyceným přímo jako snížení nebo zvýšení vlastního kapitálu, kdy je daň také zachycena jako přímé 

zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu. 

Daň z příjmů se vypočte v souladu s příslušnými právními předpisy na základě zisku vykázaného ve 

výkazu o úplném výsledku dle národních účetních standardů po úpravách pro daňové účely.  



Odložená daň se vypočte ze všech přechodných rozdílů mezi daňovým základem aktiv a pasiv a jejich 

účetní hodnotou k rozvahovému dni. Odložené daňové závazky se vykazují z titulu všech zdanitelných 

přechodných rozdílů. Odložená daňová aktiva se vykazují z titulu všech daňově odčitatelných 

přechodných rozdílů a nevyužitých daňových ztrát v případě, že je pravděpodobné, že bude k dispozici 

dostatečný zdanitelný zisk k tomu, aby odčitatelné přechodné rozdíly a nevyužité daňové ztráty 

převedené z minulých let mohly být využity. 

Výše odložené daňové pohledávky převáděné do dalších období se vždy znovu posoudí k rozvahovému 

dni a sníží, pokud již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k realizaci 

dané odložené daňové pohledávky nebo její části. Nevykázaná odložená daňová pohledávka se přecení 

vždy k rozvahovému dni a zaúčtuje, pokud je pravděpodobné, že budoucí zdanitelný příjem umožní 

realizaci dané odložené daňové pohledávky. 

Odložené daňové pohledávky a závazky se vypočtou na základě daňové sazby, která bude platná v 

období realizace daňové pohledávky nebo vyrovnání daňového závazku, s použitím daňových sazeb (a 

daňových zákonů) uzákoněných nebo vyhlášených k rozvahovému dni. 

Odložená daň z titulu položek vykázaných do ostatního úplného výsledku se vykazuje v ostatním 

úplném výsledku, nikoli ve výkazu zisku a ztráty. 

Odložené daňové pohledávky a závazky se vzájemně započtou, pokud existuje zákonné právo na jejich 

zápočet a vztahují se ke stejnému správci daně. 

 

4.12.  Výnosy 

 

Výnosy z investičního majetku (z provozní činnosti) zahrnují tržby, které se vztahují k hlavní činnosti, tj. 

k činnosti, pro kterou byl Fond založen. 

Výnosy z prodeje jsou vykázány, pokud lze částku výnosu spolehlivě ocenit, je pravděpodobné, že 

ekonomické užitky, které jsou s transakcí spojeny, poplynou do Fondu a vzniklé náklady nebo náklady, 

které s ohledem na transakci teprve vzniknou, lze spolehlivě ocenit. Výnosy z prodeje zásob a služeb 

jsou vykázány v okamžiku, kdy Fond převedla významná rizika a prospěch z vlastnictví na kupujícího a 

Fond si neponechává další manažerskou angažovanost v míře obvykle spojované s vlastnictvím. 

Výnosy zahrnují přijaté protiplnění nebo pohledávky za dodání zboží nebo služeb snížené o případné 

obchodní slevy, výši daně z přidané hodnoty (DPH), atp. 

 

4.13.  Výnosy z dividend 

 

Výnos z dividend se zaúčtuje, jakmile vznikne nárok na příjem dividend. Součástí této položky jsou 

dividendy z akcií a dalších majetkových cenných papírů ze všech portfolií, které jsou zařazeny jako 

finanční aktiva v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty. 

 

4.14.  Výpůjční náklady 

 

Výpůjční náklady přímo přiřaditelné pořízení, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva, což jsou aktiva, 

což jsou aktiva, která nezbytně vyžadují značné časové období k tomu, aby se stala způsobilými pro 

jejich zamýšlené použití nebo prodej, jsou zahrnuty do pořizovacích nákladu takových aktiv, dokud 

příslušná aktiva nejsou z podstatné části připravena pro jejich zamýšlené použití nebo prodej. Případný 



výnos realizovaný z dočasné investice vypůjčených si prostředků je odečten od výpůjčních nákladů 

určených k aktivaci. 

V rozhodném, ani předchozím období nebyly aktivovány žádné výpůjční náklady.  

Všechny ostatní výpůjční náklady jsou uznány ve výsledku hospodaření v období, ve kterém vznikly. 

 

 

5. Důležité účetní úsudky a klíčové zdroje nejistoty při odhadech 

 

Některé částky v této účetní závěrce byly stanoveny na základě účetních úsudků a s použitím odhadů 

a předpokladů. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z předchozích zkušeností a dalších podkladů, 

například z plánů a prognóz budoucího vývoje, které jsou v současnosti považovány za realistické. 

Vzhledem k tomu, že s těmito předpoklady a odhady je spojena určitá míra nejistoty, může dojít v 

budoucnu na základě skutečných výsledků k úpravě účetní hodnoty souvisejících aktiv a závazků. 

Účetní úsudky, odhady a předpoklady jsou pravidelně přehodnocovány a jejich změny jsou promítány 

do hodnot zobrazených v účetnictví. 

Při sestavení účetní závěrky byly použity následující nejvýznamnější účetní úsudky, odhady a 

předpoklady: 

(a) Významné úsudky 

Zahrnutí investičního majetku určeného k obchodování 

Úsudky a dohady reálné hodnoty investičního majetku určených k obchodování s sebou nesou riziko, 

že mohou vést k významným úpravám v jeho hodnotě. Reálná hodnota investičního majetku je 

stanovena na základě kvalifikovaného odhadu určeného nezávislým znalcem. Kvalifikované odhady 

jsou stanoveny na základě modelu diskontovaných peněžních toků. Příprava tohoto odhadu zahrnuje 

využití předpokladů, jako jsou výnosy a očekávané peněžní toky z pronájmu. Změna v těchto 

předpokladech může vést ke zvýšení nebo snížení hodnoty investičního majetku. 

 

(b) Významné předpoklady a odhady  

 

Reálná hodnota finančních nástrojů  

Informace o předpokladech a odhadech, které mají významný vliv na vykazovanou reálnou hodnotu 

finančních nástrojů a investičního majetku, jsou popsány v bodu 25. 

 

6. Vykazování podle segmentů 

 

Vzhledem k zaměření investiční politiky, kdy Fond investuje zejména do nemovitostního portfolia na 

území České republiky, Fond nerozlišuje provozní segmenty nad rámec prezentace ve výkazu o úplném 

výsledku hospodaření. 

 

 

 



Komentáře k účetním výkazům 

 

7. Komentáře k výkazu o finanční pozici 

7.1.  Investiční majetek 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 1.1.2018 31. 12. 2017 

Stav k 1 lednu 444 906 319 518 302 527 

Přírůstky 18 561  7 427 

Fúze  125 388 - 

Úbytky -438  - 

Dopad změn reálné hodnoty   9 564 

Stav k 31. prosinci 500 415 444 906 319 518 

 

Tržní hodnota nemovitostí, které jsou zastaveny ve prospěch věřitelů, činí k 31.12.2018 celkově 500 

415 tis. Kč (1.1.2018: 444 906;2017: 319 518 tis. Kč) 

Tyto nemovitosti jsou Fondem vlastněny za účelem generování výnosů z pronájmu nebo zvýšení 

hodnoty majetku. 

 

7.2.  Podíly na ovládaných osobách  

 

 

Dceřiná 
společnost 

Oblast působení Země působení Podíl Investice 

 2018 2018 Poř. Honot. Přecenění 

Lázně 
Darkov a.s. 

Lázeňská a 
rehabilitační péče 

Česká republika 100 % 320 214 227 400 92 814 

 

Dceřiná 
společnost 

Oblast působení Země působení Podíl Investice 

 2017 2017 Poř. Honot. Přecenění 

Lázně 
Darkov a.s. 

Lázeňská a 
rehabilitační péče 

Česká republika 71 % 208 036 150 553 57 483 

SUNOTAP 

s.r.o. 

Pronájem 
nemovitostí 

Česká republika 100 % 91 378 31 400 59 978 

 

 

 



Dceřiná 
společnost 

Oblast působení Země působení Podíl Investice 

 2018 2018 Poř. Honot. Přeceněn 

Lázně 
Darkov a.s. 

Lázeňská a 
rehabilitační péče 

Česká republika 100 % 320 214 227 400 92 814 

 

Fond je vlastníkem 100 % podílu ve společnosti Lázně Darkov a.s., která působí v oblasti lázeňské a 

rehabilitační péče. Hodnota této společnosti k 31. 12. 2018 činila 320 214 tis. Kč (1.1.2018: 284 883 tis. 

Kč; 2017: 208 036 tis. Kč). 

Fond byl vlastníkem 100% podílu ve společnosti SUNOTAP s.r.o., jejíž činností byl pronájem 

nemovitostí. Hodnota této společnosti k 31. 12. 2017 činila 91 378 tis. Kč. Podle Projektu fúze 

sloučením za dne 4.7.2018 s rozhodným dnem 1.1.2018 přešlo na Fond jako nástupnickou společnost 

jmění zanikající společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Opletalova 958/27. 

Výše uvedené podíly ve společnostech jsou/byly vykázány ve výkazu o finanční pozici v položce cenné 

papíry a půjčky. Investice do dceřiných společností byly prvotně oceněny v pořizovací ceně a pro účely 

sestavení účetní závěrky jsou přeceňovány na reálnou hodnotu. 

 

7.3.  Daňové pohledávky 

 

Daňové pohledávky zahrnují zálohy na daň z příjmu ponížené o vytvořenou rezervu. Tato se pak 

nevykazuje v případě, že částka záloh převyšuje tuto rezervu. Daňová pohledávka byla v roce 2018 

započítána s rezervou a vykázána v závazcích  (1.1.2018: 134 tis. Kč; 2017: 2 tis. Kč). 

 

7.4.  Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 1.1.2018 31. 12. 2017 

Pohledávky z obchodních vztahů 870 1 640 704 

Jiné pohledávky - 296 296 

Jiné IC pohledávky 66 720 66 720 66 720 

Náklady příštích období 974 950 326 

Celkem 68 564 69 606 68 046 

Krátkodobé 1 844 2886 1 326 

Dlouhodobé 66 720 66 720 66 720 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 68 564 69 606 68 046 

 

Pohledávky jsou účtovány v pořizovacích cenách snížených o ztráty ze znehodnocení. Pohledávky z 

obchodních vztahů představují především pohledávky z titulu nájemného. Zvýšení hodnoty těchto 

pohledávek k datu účetní závěrky je způsobeno vystavením faktur za dané období, které nebyly k 

tomuto datu uhrazeny. Fond ale neeviduje v tomto směru pohledávky po splatnosti. 

Pohledávka ve výši 66 720 tis. Kč vznikla z titulu rozdělení investičního a neinvestičního majetku. 



Nevylučuje se možnost využití majetku, který je součástí jmění z ostatní činnosti v rámci investiční 

činnosti Fondu (zejména využití peněžních prostředků získaných úpisem zakladatelských akcií). Pro 

účely evidence se taková majetková hodnota stane součástí jmění z investiční činnosti a současně: 

a)            v evidenci jmění z ostatní činnosti vzniká pohledávka vůči jmění z investiční činnosti na vrácení 

této majetkové hodnoty; 

b)           v evidenci jmění z investiční činnosti vzniká závazek vrátit tuto majetkovou hodnotu do jmění 

z ostatní činnosti.  

 

 

7.5.  Peníze a peněžní ekvivalenty  

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 1.1.2018 31. 12. 2017 

Běžné účty u bank 340 676 313 

Pokladní hotovost   - 

Ceniny   - 

Celkem 340 676 313 

 

Finanční prostředky na účtech u bank jsou plně disponibilní. 

 

7.6.  Základní kapitál a kapitálové fondy 

 

K 31.12.2018 tvoří upsaný základní kapitál 6 672 ks zakladatelských akcií s hlasovacím právem 

(1.1.2018:6 672; 2017: 6 672 ks). 

 

Počet akcií, základní kapitál a emisní ážio 

 

v  Kč ks Jmenovitá 

hodnota 

Emisní ážio 

Zakladatelské akcie 6 672 66 720 000 0 

Splacené 6 672 66 720 000 0 

Celkem k 31.12.2018 6 672  66 720 000 0 

 

Fond vydává také investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro 

období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných 

upisovatelem na účet fondu zřízený pro tento účel depozitářem fondu. 

Investiční akcie Fondu jsou přijaty na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a. s. 

Fond k 31.12.2018 eviduje tyto investiční akcie - ISIN CZ0008042355: 

Počet investičních akcií na začátku období:        1 668 ks 

Počet emitovaných akcií v období:   0 ks 

Počet odkoupených akcií v období:   0 ks 

Počet investičních akcií na konci období:       1 688 ks 



Fond k 31.12.2017 eviduje tyto investiční akcie - ISIN CZ0008042355: 

Počet investičních akcií na začátku období:        1 668 ks 

Počet emitovaných akcií v období:   0 ks 

Počet odkoupených akcií v období:   0 ks 

Počet investičních akcií na konci období:       1 688 ks 

 

Hodnota těchto akcií je vyjádřena v českých korunách. 

Investičními akcie lze vydat pouze na základě veřejné výzvy, není s nimi spojeno hlasovací právo, pokud 

není stanoveno obecně závazným předpisem, není s nimi spojeno právo na řízení společnosti. 

S investičními akciemi je spojeno právo na dividendu, právo na podíl na likvidačním zůstatku a právo 

na odkup na náklady společnosti, investiční akcie odkupem zanikají.  

Pro odkup akcií jsou stanoveny lhůty: 

a) do 4 měsíců ode dne, kdy akcionář vlastnící investiční akcie Fondu předložil Fondu 
žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v 
aktuální hodnotě maximálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých);  

b) do 6 měsíců od dne, kdy akcionář vlastnící investiční akcie Fondu předložil Fondu 
žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v 
aktuální hodnotě vyšší než 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 
maximálně však 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých);  

c) do 12 měsíců ode dne, kdy akcionář vlastnící investiční akcie Fondu předložil Fondu 
žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v 
aktuální hodnotě vyšší než 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých);  

 

 Hodnoty jednotlivých druhů akcií, zisk na akcii a způsob výpočtu těchto hodnot je detailněji popsán 

níže v bodu 14. Fondový kapitál a vývoj hodnoty akcie  

 

Nerozdělené výsledky a výsledek hospodaření 

 

Nerozdělené výsledky prezentované ve výkazu finanční situace i výkazu změn vlastního kapitálu 

v celkové výši 279 576 tis. Kč (1.1.2018: 168 923; 2017: 171 208 tis. Kč) zahrnují nakumulované výsledky 

hospodaření uplynulých let, výsledek hospodaření roku 2018 ve výši 110 463 tis. Kč (1.1.2018: 110 625 

tis. Kč; 2017: 110 625 tis. Kč)  

 

7.7.  Úvěry 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 1.1.2018 31. 12. 2017 

Zajištěné bankovní úvěry 250 542 261 364 213 952 

Celkem 250 542 261 364 213 952 

   - 

Dlouhodobé 228 210 239032 195 700 

Krátkodobé 22 332 22 332 18 252 

Celkem 250 542 261 364 213 952 



 

 

K 31. 12.2017 byly podmínky pro úročené závazky následující: 

 

Banka Jistina Již splaceno Splatnost Úroková míra 

FIO banka, I 160 000 31 095 15 let 1Y PRIBOR + 2,54% p.a. 

FIO banka, II 98 000 12 953 12 let 1Y PRIBOR + 2,54% p.a. 

 

K 31. 12.2018 byly podmínky pro úročené závazky následující: 

 

Banka Jistina Již splaceno Splatnost Úroková míra 

FIO banka, I 160 000 31 095 15 let 1Y PRIBOR + 2,54% p.a. 

FIO banka, II 98 000 12 953 12 let 1Y PRIBOR + 2,55% p.a. 

FIO banka, S 60 000 26 729 12 let 1Y PRIBOR + 2,04% p.a. 

 

Jako zajištění půjček Společnost poskytuje zástavy vlastním majetkem. 

 

7.8.  Daňové závazky, splatné a odložené 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 1.1.2018 31. 12. 2017 

Daň z příjmů právnických osob 362 272 - 

Odložený daňový závazek 19 596 16 682 14 397 

Celkem 19958 16 954 14 397 

 

 

7.9.  Závazky z obchodní vztahů a ostatní závazky 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 1.1.2018 31. 12. 2017 

Závazky z obchodních vztahů  27 347 14 882 6 145 

Závazky vůči spřízněným osobám 29 187 - - 

Závazky z rozdělení majetku 66 720 66 720 66 720 

Závazky vůči zaměstnancům 50  3 

Daňové závazky 19 958 16 954 252 

Ostatní závazky 5 553 - 12 

Závazky SUNOTAP - - 3 932 

Dohadné účty pasivní - - - 

Výnosy příštích období 90 - - 

Celkem 148 905 31 836 10 344 

 

 

   



Dlouhodobé 115 514 16 682 - 

Krátkodobé 33 391 14 882 10 344 

 

Závazek ve výši 66 720 tis. Kč vznikl z titulu rozdělení investičního a neinvestičního majetku. 

Pohledávka ve výši 66 720 tis. Kč vznikla z titulu rozdělení investičního a neinvestičního majetku. 

Nevylučuje se možnost využití majetku, který je součástí jmění z ostatní činnosti v rámci investiční 

činnosti Fondu (zejména využití peněžních prostředků získaných úpisem zakladatelských akcií). Pro 

účely evidence se taková majetková hodnota stane součástí jmění z investiční činnosti a současně: 

a)            v evidenci jmění z ostatní činnosti vzniká pohledávka vůči jmění z investiční činnosti na vrácení 

této majetkové hodnoty; 

b)           v evidenci jmění z investiční činnosti vzniká závazek vrátit tuto majetkovou hodnotu do jmění 

z ostatní činnosti.  

 

8. Komentáře k výkazu úplného výsledku hospodaření 

8.1.  Výnosy z investičního majetku 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Nájemné 88 275 52 583 

Přecenění investičního majetku 37 396 9 564 

Celkem 125 661 62 147 

 

Výnosy z investičního majetku Fondu jsou tvořeny zejména výnosy z nájmů. Dále pak změnami 

v ocenění tohoto majetku na reálnou hodnotu v případě jeho zhodnocení 

 

8.2.  Výnosy z podílů 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Přecenění majetkových účastí 35 331 76 736 

Ostatní výnosy z podílů -2 539 -84 

Celkem 32 793 76 652 

 

8.3.  Správní náklady 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Audit 140 60 

Správa nemovitostí 350 547 

Opravy dlouhodobého majetku 30 267 11 671 

Náklady na správu depozitář 454 360 

Náklady na administrátora 684 684 

Ostatní správní náklady 2 227 641 

Celkem 34 122 13 963 

 



Náklady na poradenské služby 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Náklady na znalecké posudky 108 164 

Právní a notářské služby 480 480 

Celkem 588 744 

 

Ve sledovaném období nedošlo v oblasti správních nákladů k žádným významným výkyvům. Tyto 

odpovídají běžnému provozu Fondu. 

 

8.4.  Osobní náklady 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Mzdové náklady 776 36 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 256 3 

Celkem 1 032 39 

 

K 31. prosinci 2018 neměl Fond žádné zaměstnance (2017: 0 zaměstnanců). Fond ve mzdových 
nákladech eviduje pouze smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí radu 33 tis. Kč.  

Nárůst mzdových nákladů v roce 2018 způsobila fúze se společností SUNOTAP, s.r.o., kde byla účtovaná 
odměna za výkon funkce jednatele ve výši 743 tis. Kč.  
 

 

8.5.  Ostatní provozní výnosy 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Odpis pohledávek 1 179  

Ostatní provozní výnosy 2 020 - 

Celkem 3 199 - 

 

V roce 2018 se jednalo o výnosy z prodeje dlouhodobého majetku, pojistné události a výnosy 

z přefakturace nákladů. V roce 2017 Fond žádné ostatní provozní výnosy nerealizoval. 

 

 

8.6.  Ostatní provozní náklady 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Pojištění 256 157 

Ostatní náklady 753 343 

Odpis pohledávek - 179  

Tvorba a zúčtování opravných položek 1 143 - 

Celkem 3 331 500 

 

Ostatní náklady sledovaného období se týkají zejména vypořádání koeficientu DPH a nákladů na 

pojištění majetku. 



8.7.  Finanční výnosy 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Výnosové úroky - - 

Oceňovací rozdíl – přecenění derivátů - 3 654 

Ostatní finanční výnosy 218 - 

Celkem 218 3 654 

   

 

Finanční výnosy zahrnují zisk z finančních nástrojů. Fondem sjednaný derivátový obchod ze dne 27. 1. 

2012 jakožto úrokový swap byl na základě dohody o předčasném ukončení k datu 14. 6. 2017 

vypořádán. V roce 2018 byly finanční výnosy tvořeny výnosem z diskontovaných úroků při nákupu 

nemovitosti na splátky. 

 

8.8.  Finanční náklady 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Nákladové úroky 8 733 6 762 

Ostatní finanční náklady 587 3 695 

Celkem 9 320 10 457 

Finanční náklady zahrnují nákladové úroky a ostatní finanční náklady jsou tvořeny bankovními 

poplatky, poplatky z úvěrů a diskontovanými úroky z nákupu nemovitosti na splátky 

 

8.9.  Daň z příjmů 

 

Fond je základním fondem z pohledu Zákona o daních z příjmů a základní daňová sazba uplatňovaná 

na základ daně tak činí 5%. Daňová povinnost je kalkulována na základě výsledku hospodaření 

určeného dle účetních a daňových předpisů České republiky (dále jen „CAS“). 

Ve Výkazu zisku a ztrát uplatněna část nákladu odložené daně ve výši 2 539 tis. jako částka ponižující 

výnosy z investičního majetku, ty jsou tedy vykázány jako čisté výnosy z investičního majetku. Zbylá 

část odložené daně ve výši 813 tis. Kč je uvedena v části Daň z příjmu za běžnou činnosti – odložená. 

Celkový náklad odložené daně tedy činí 3 352 tis. Kč. 

 

Následující tabulka zobrazuje přehled přímých daní: 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Daň z příjmu z běžné činnosti – splatná -1 608 -994 

Daň z příjmu z běžné činnosti – odložená -3 352 -5 131 

Celkem -4 960 -6 125 

 

Následující tabulka zobrazuje detaily pohybů odložené daně: 

Pohyby vedoucí k odložené dani Stav k 1.1.2017 Zúčtování do 

zisku/ztráty 

Stav k 31.12.2017 

Investiční majetek - přecenění -7 412 -1 112 -8 524 

Cenné  papíry - přecenění -1 854 -4 019 -5 873 

Čisté daňové pohledávky (závazky) -9 266 -5 131 -14 397 



 

Pohyby vedoucí k odložené dani Stav k 1.1.2018 Zúčtování do 

zisku/ztráty 

Stav k 31.12.2018 

Investiční majetek - přecenění -8 524 -5 660 -14 184 

Cenné  papíry - přecenění -5 873 -2 538 -8 411 

Prodej majetku  438 438 

Vliv fúze  4 846 2 561 

Čisté daňové pohledávky (závazky) -14 397 -2 914 -19 596 

 

Splatná daň z příjmů: 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Zisk před zdanění dle IFRS 115 424 110 625 

Úprava o rozdíl mezi IFRS a CAS hospodářským výsledkem -69 366 -84 823 

Zisk před zdaněním dle CAS 42 668 26 796 

Úprava o daňový základ – nedaňové náklady 3 898 2 794 

Daňové odpisy -14 828 -8 662 

Úprava o daňový základ – osvobozené příjmy - - 

Daňový základ 31 738 20 928 

Uplatněná daňová ztráta 24  

Daňový základ po odečtu ztráty 31 714 20 928 

Splatná daň z příjmů ve výši 5% 1 586 1 046 

Daň z příjmů -1 586 -1 046 

Odložená daň - 3 352 -5 131 

Efektivní sazba daně 5,7% 5,5% 

 

9. Transakce se spřízněnými osobami 

Nevylučuje se možnost využití majetku, který je součástí jmění z ostatní činnosti v rámci investiční 

činnosti Fondu (zejména využití peněžních prostředků získaných úpisem zakladatelských akcií). Pro 

účely evidence se taková majetková hodnota stane součástí jmění z investiční činnosti a současně: 

a)            v evidenci jmění z ostatní činnosti vzniká pohledávka vůči jmění z investiční činnosti na vrácení 

této majetkové hodnoty; 

b)           v evidenci jmění z investiční činnosti vzniká závazek vrátit tuto majetkovou hodnotu do jmění 

z ostatní činnosti.  

Veškeré výnosy a náklady spojené s využitím majetkové hodnoty náležející do jmění z ostatní činnosti, 

ale využívané při investiční činnosti Fondu (Investované ostatní jmění) jsou alokovány výlučně do jmění 

z investiční činnosti. 

V případě účtování o jmění Fondu jako celku se o této pohledávce/závazku neúčtuje, pouze se 

v závazcích a pohledávkách vykazuje pro potřeby oddělení investičního a neinvestičního majetku. 

 

 

 

 



Lázně Darkov, a.s. 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Aktiva   

Pohledávky z obchodní vztahů a ostatní aktiva 29 - 

Pasiva   

Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva 54 606 6 439 

 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Výnosy   

Výnosy z investičního majetku 71 063 51 250 

Náklady   

Náklady - - 

Pohledávky za firmou Lázně Darkov, a.s. plynou z nájemních vztahů, závazky pocházejí především 

z postoupení pohledávek a závazků za ručení úvěrů. Výnosy jsou tržby z nájmu nebytových prostor a 

souvisejících služeb. 

 

WF Group s.r.o. 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Aktiva   

Pohledávky z obchodní vztahů a ostatní aktiva 49 - 

Pohledávky za firmou WF Group s.r.o. pocházejí z přefakturace služeb. 

 

Ing. Pavlína Filipi 

v tis. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Pasiva   

Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva 1 024 - 

 

Závazek k Ing. Pavlíně Filipi tvoří závazky z postoupení pohledávek. 

 

Všechny transakce se spřízněnými stranami byly provedeny za stejných podmínek, které byly ve stejné 

době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným subjektům, a v souladu s podmínkami 

definovanými ve Statutu Fondu. 

10. Odměny klíčového vedení 

 

Fond nemá žádné kmenové zaměstnance.  

Ve vykazovaném období byly vyplaceny odměny vedení Fondu podle smluv o výkonu funkce celkem: 

Pevná složka odměn:  26 tis. Kč 

Počet příjemců:     3 

Z toho vyplacené osobám s podstatným vlivem na rizikový profil fondu: 

Odměny vedoucích osob:  14 tis. Kč 

Počet příjemců:    2 

Odměny ostatních osob:   12 tis. Kč 

Počet příjemců:     1 



 

11. Řízení rizik 

 

11.1.  Typy podstupovaných rizik 

 

Tržní riziko  

 

Tržní riziko vyplývá z vlivu změny vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku 

Fondu. Kapitálový trh, trh nemovitostí a ostatní tržní prostředí podléhají změnám makroekonomických 

veličin, politických změn, apod. Dané změny jsou do značné míry nepředvídatelné a mají vliv i na 

hodnotu jednotlivých aktiv v portfoliu Fondu. Portfolio Fondu je složeno z různých typů investic, jejichž 

časový vývoj není shodný. Vzhledem k zaměření Fondu (koncentrace investic v trzích, regionech, 

sektorech, aktivech a měnách) jsou možností diverzifikace z pohledu snížení volatility omezené.  

Rizika, jimž je Fond vystaven z důvodu svých aktivit a řízení pozic vzniklých z těchto aktivit, jsou 

popsána ve Statutu Fondu.  

Nejvýznamnější podstupovaná tržní rizika jsou riziko ceny nemovitostí a hodnoty obchodních účastí. 

Obě rizika považujeme za mírná.  

 

Úvěrové riziko 

 

Úvěrové riziko spočívající v nedodržení závazku protistranou obchodu (např. dlužníkem, finanční 

institucí, dodavatelem služby) nebo emitentem investičního nástroje. Fond řídí komplexní analýzou a 

selekcí protistran obchodu a emitentů. Výsledkem této činnosti je maximalizace výnosů ve vztahu 

k podstupovanému úvěrovému riziku. 

Úvěrové riziko je vzhledem k objemu pohledávek a poskytnutých úvěrů v aktivech fondu mírné.  

 

Likviditní riziko 

Je schopnost fondu dostát svým závazkům, čili splatit závazky v den splatnosti, vyplatit hodnotu 

odkupovaných investičních akcií, resp. provést platbu z účtu při vypořádání finančních transakcí. 

Likviditní riziko fond řídí tak, že na straně aktiv vytváří takové portfolio, kde by byl dostatek likvidních 

prostředků a na straně pasiv mít takové instrumenty, pomoci kterých, fond získá likvidní prostředky. 

Fond řídí likviditu také na základě limitu minimálního zůstatku na běžném účtu ve výši 500 tis.Kč.   

 

Operační, právní a ostatní rizika 

Řízení operačních, právních a ostatních rizik je upraveno Statutem Fondu a vnitřními předpisy Fondu. 

Vzhledem k povaze podnikání, kterou je činnost kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, musí být veškeré 

investice Fondu realizovány v souladu s platných Statutem Fondu a podléhají kontrole ze strany 

depozitáře Fondu, kterým je Česká spořitelna a.s., na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře. 



 

11.2.  Expozice a koncentrace rizik v tis. Kč 

 

typ expozice typ rizika protistrana hodnota koncentrace 

běžné účty úvěrové, úrokové ČS 340 0,04% 

běžné účty úvěrové, úrokové celkem 340 0,04% 

nemovitosti tržní riziko   500 415 60,82% 

obchodní podíly tržní riziko   320 214 38,92% 

pohledávky úvěrové, úrokové   870 0,11% 

pohledávky úvěrové, úrokové celkem 870 0,11% 

ostatní     974 0,12% 

Celkový součet     822 813 100,00% 

 

11.3.  Úvěrové riziko – kvalita portfolia v tis. Kč 

 Úvěry Pohledávky Běžné účty Celkem 

Standartní 0 870 340 1 210 

Po splatnosti     

Přesmlouvané     

Ztrátové     

Celkem 0 870 340 1 210 

 

11.4.  Likviditní riziko – splatnost pasiv 

 

Bez finančních derivátů v tis. Kč 

 <1 Y 1 – 5 Y >5 Y Celkem 

Pevný kupon 22 332 228 210 0 250 542 

Plovoucí kupon 0 0 0 0 

 

Finanční deriváty v tis. Kč 

 <1 Y 1 – 5 Y >5 Y Celkem 

Pevný kupon 0 0 0 0 

Plovoucí kupon 0 0 0 0 

 

11.5.  Tržní riziko – analýza citlivosti v tis. Kč 

 

 Hodnota*parametr Zisk a ztráta Vlastní kapitál 

riziko ceny nemovitostí  500 415*15% 75 062 - 

Riziko ceny 

obchodního podílu 
320 214*15% 48 032 - 

 



 

12. Klasifikace finančních nástrojů 

Fond zveřejňuje informace požadované účetním standardem IFRS 7 a rozděluje finanční nástroje a 

investiční nástroje do následujících kategorií: 

 

tis. Kč 

Úvěry, 

pohledávky a 

ostatní aktiva 

Finanční   

aktiva v reálné 

hodnotě 

Ostatní 

závazky 

v naběhlé 

hodnotě Celkem 

K 31.12.2018     

Investiční majetek - 500 415 - 500 415 

Investice do majetkových účastí -  320 214 - 320 214 

Zásoby určené k obchodování - - - - 

Obchodní a ostatní pohledávky a zálohy 68 564 - - 68 564 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 340 - - 340 

Přijaté půjčky a úvěry 250 542 - - 250 542 

Ostatní finanční instrumenty - - - - 

Obchodní a ostatní závazky a zálohy - - 148 905 148 905 

 

 

tis. Kč 

Úvěry, 

pohledávky a 

ostatní aktiva 

Finanční   

aktiva v reálné 

hodnotě 

Ostatní 

závazky 

v naběhlé 

hodnotě Celkem 

K 31.12.2017     

Investiční majetek - 319 518 - 319 518 

Investice do majetkových účastí -  299 414 - 299 414 

Zásoby určené k obchodování - - - - 

Obchodní a ostatní pohledávky a zálohy 1 002 - - 1 002 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 313 - - 313 

Přijaté půjčky a úvěry 213 952 - - 213 952 

Ostatní finanční instrumenty - - - - 

Obchodní a ostatní závazky a zálohy - - 10 344 10 344 

 

Vzhledem ke krátkodobé splatnosti úvěrů, pohledávek, ostatních aktiv a ostatních závazků lze 

vykázanou účetní hodnotu považovat za reálnou hodnotu. 

 

13. Reálná hodnota aktiv a závazků 

Nejlepším dokladem reálné hodnoty jsou tržní ceny kotované na aktivním trhu. Pokud jsou takové ceny 

k dispozici, používají se pro stanovení reálné hodnoty aktiva nebo závazku (úroveň 1 hierarchie 

stanovení reálné hodnoty). 

V případě, že je za účelem stanovení hodnoty použita tržní kotace, nicméně z důvodu omezené likvidity 

nelze trh považovat za aktivní (na základě dostupných ukazatelů likvidity trhu), je nástroj klasifikován 

jako spadající do úrovně 2. 



Nejsou-li tržní ceny k dispozici, reálná hodnota se stanoví pomocí oceňovacích modelů, používajících 

jako vstupy objektivně zjistitelné tržní údaje. Pokud jsou všechny významné vstupy oceňovacího 

modelu charakterizovány jako objektivně zjistitelné, je nástroj klasifikován v rámci úrovně 2 hierarchie 

reálné hodnoty. Za objektivní parametry trhu se v souvislosti se stanovením hodnoty na úrovni 2 

obvykle považují výnosové křivky, úvěrová rozpětí a implikované volatility. 

V některých případech nelze reálnou hodnotu určit ani na základě dostatečně často kotovaných tržních 

cen, ani s použitím oceňovacích modelů vycházejících výhradně z objektivně zjistitelných tržních údajů. 

Za této situace se s použitím realistických předpokladů provede odhad individuálních oceňovacích 

parametrů, které nejsou na trhu zjistitelné. Je-li určitý objektivně nezjistitelný vstup oceňovacího 

modelu významný, případně je příslušná cenová kotace nedostatečně aktualizována, je daný nástroj 

klasifikován v rámci úrovně 3 hierarchie reálné hodnoty. Při stanovení hodnoty na úrovni 3 se pro 

stanovení reálné hodnoty používají znalecké posudky používající předepsané metody ocenění aktiv 

(očekávané peněžní toky, vývoj trhu, apod.) a posouzení Administrátora dle bodu 27 (c). 

(a) Deriváty 

Měnové forwardy jsou oceňovány pomocí standardních modelů ocenění. Mezi tyto modely patří např. 

modely diskontovaných peněžních toků. 

Úrokové swapy jsou oceňovány reálnou hodnotou prostřednictvím oceňovacích nástrojů přístupných 

prostřednictvím informační služby poskytující banky. 

(b) Ostatní aktiva a pasiva oceňovaná reálnou hodnotou v rámci úrovně 3 

Pozice v rámci úrovně 3 zahrnuje jeden nebo více významných vstupů, jež nejsou na trhu přímo 

zjistitelné. Odpovědnost za oceňování pozice na reálnou hodnotu je na Administrátoru Fondu. Mezi 

aktiva, která jsou oceňovány reálnou hodnotou v rámci úrovně 3, se řadí ostatní dlouhodobá finanční 

aktiva a pasiva. 

Majetkové účasti a ostatní investiční aktiva (investiční majetek, zásoby určené k obchodování), 

pohledávky a pasiva oceňované reálnou hodnotou proti ziskům nebo ztrátám jsou oceňovány zpravidla 

na základě znaleckých posudků, protože jejich tržní hodnota není jinak objektivně zjistitelná. 

Bezprostředně po akvizici těchto aktiv mohou být na základě posouzení Administrátora oceněna aktiva 

pořizovací cenou, pokud Administrátor dojde k závěru, že tato cena zobrazuje aktuální tržní hodnotu 

investice lépe nebo aktuálněji, než hodnota stanovená znaleckým posudkem. 

Kvalifikované odhady jsou stanoveny na základě modelů diskontovaných peněžních toků, tržní a 

srovnávací hodnoty, přičemž jako nejvhodnější model byla následně vybrána metoda diskontovaných 

peněžních toků. Příprava tohoto odhadu zahrnuje využití předpokladů, jako jsou výnosy a očekávané 

peněžní toky z pronájmu. Změna v těchto předpokladech může vést ke zvýšení nebo snížení hodnoty 

investičního majetku. 

Hierarchie reálné hodnoty 

tis. Kč Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem 

K 31.12.2018     

Finanční aktiva a závazky v reálné 

hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 

    

Investiční majetek - - 500 415 500 415 

Investice do majetkových účastí -  - 320 214 320 214 

Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry - - - - 

Ostatní finanční instrumenty - - - - 

Celkem - - 820 629 820 629 



 

tis. Kč Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem 

K 31.12.2017     

Finanční aktiva a závazky v reálné 

hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 

    

Investiční majetek - - 319 518 319 518 

Investice do majetkových účastí -  - 299 414 299 414 

Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry - - - - 

Ostatní finanční instrumenty - - - - 

Celkem - - 618 932 618 932 

 

Finanční nástroje, které nejsou přeceňované na reálnou hodnotu 

Finanční nástroje, které nejsou přeceňované na reálnou hodnotu do výkazu zisku a ztráty, jsou 

krátkodobá finanční aktiva nebo finanční závazky. Následující tabulka uvádí jejich přehled. 

(a) Krátkodobé pohledávky a závazky 

Krátkodobé pohledávky a závazky se splatností do jednoho roku jsou oceňovány v jejich nominální 

hodnotě, u které je předpoklad, že je srovnatelná s reálnou hodnotou. Toto ocenění tak spadá do 

úrovně 3. 

 

(b) Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 

Vykázané hodnoty krátkodobých instrumentů v zásadě odpovídají jejich reálné hodnotě. 

 

tis. Kč Účetní hodnota Reálná hodnota Celkem 

K 31.12.2018    

Aktiva    

Obchodní a ostatní pohledávky 68 564 68 564 68 564 

Peníze a peněžní ekvivalenty 340 340 340 

Závazky    

Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 228 210 228 210 228 210 

Krátkodobé přijaté půjčky a úvěry 22 332 22 332 22 332 

Ostatní finanční instrumenty - - - 

Obchodní a ostatní závazky 148 905 148 905 148 905 

    

 

tis. Kč Účetní hodnota Reálná hodnota Celkem 

K 31.12.2017    

Aktiva    

Obchodní a ostatní pohledávky 1 002 1 002 1 002 

Peníze a peněžní ekvivalenty 313 313 313 

Závazky    

Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 213 952 213 952 213 952 

Krátkodobé přijaté půjčky a úvěry - - - 

Ostatní finanční instrumenty - - - 

Obchodní a ostatní závazky 10 344 10 344 10 344 

 



14. Fondový kapitál a vývoj hodnoty akcie 

 

Fond vydává kromě zakladatelských akcií také akcie investiční.  
Aktuální hodnota investiční akcie Fondu je stanovována z fondového kapitálu Fondu zjištěného pro 
příslušné období, a to nejméně 4 krát ročně, nejpozději vždy k 25. kalendářnímu dni měsíce 
následujícího po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.  
Hodnoty akcií se stanovují poměrem fondového kapitálu a celkovým počtem vydaných kusů akcií.  
Hodnoty akcií Fondu se zaokrouhlují na čtyři desetinná místa.  

Hodnoty akcií k 31. 12. 2018: 

 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

Zakladatelské   

Počet kusů 6 672 6 672 

Hodnota v Kč 10 000,0000 10 000,0000 

Investiční   

Počet kusů 1 668 1 668 

Hodnota v Kč 253 816,6699 188 945,1547 

 

Hodnota zakladatelských akcií je stanovena poměrem fondového kapitálu z neinvestiční části Fondu a 

počtem kusů vydaných zakladatelských akcií. 

Hodnota investičních akcií je stanovena poměrem fondového kapitálu z investiční části Fondu a počtem 

kusů vydaných investičních akcií. 

15. Následné události 

 

V období po rozvahovém dni 31. 12. 2018 nedošlo k žádné významné události či transakci, která by 

nebyla zohledněna v této řádné účetní závěrce. 

 

 

TATO ÚČETNÍ ZÁVĚRKA BYLA SCHVÁLENA PŘEDSTAVENSTVEM FONDU. 

30. duben 2019 

 

 

Podpis: …………………………………………… 

Jméno a Příjmení: ing. Pavlína Filipi 
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