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ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
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1) Základní údaje o Fondu, podfondech a účetním období 

 

Název fondu:   Startec Ventures SICAV a.s.  

IČO:  05175925 

Sídlo:  Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8 

Typ fondu:  Fond kvalifikovaných investorů dle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF 
v právní formě akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem 

Účetní období podfondu:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 

Podfond:  Startec Ventures Podfond Alfa  

Obhospodařovatel:   AVANT investiční společnost, a.s. 

IČO:  27590241 

Sídlo:   Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, Česká republika 

Poznámka:  Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. 
Obhospodařovatel vykonává pro fond služby administrace ve 
smyslu § 38 odst. 1 ZISIF. 

Účetní období podfondu:  1. 8. 2018 – 31. 12. 2018  
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I. Fond 

1) Předmět činnosti Fondu  
Investiční fond Startec Ventures SICAV a.s. (původně pod názvem KKIG investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s.) byl do seznamu investičních fondů vedeném Českou národní bankou zapsán 

dne 24. června 2016 a dne 26. července 2018 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. V 

návaznosti na změnu vlastníků 100 % zakladatelských akcií fondu v průběhu předmětného účetního 

období došlo k přejmenování fondu na Startec Ventures SICAV a.s., změně investiční strategie, sídla a 

také ke změně členů správní rady fondu.  

K datu 1. srpna 2018 byl do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB podle § 597 

písm. a) ZISIF zapsán k výše uvedenému investičnímu fondu s proměnným základním kapitálem údaj o 

podfondu s názvem Startec Ventures Podfond Alfa. 

2) Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Fondu a podfondů (§436 odst. 2 ZOK, § 
21 odst. 2 písm. b) ZoÚ, §234 odst. 1 písm. b) ZISIF a Článek 105 AIFMR) 

Přehled činností ve vztahu k Fondu 

Fond má splacen základní kapitál ve výši 100 000 Kč a do vytvoření podfondu Startec Ventures Podfond 

Alfa dne 1. srpna 2018 byly z majetku Fondu hrazeny zejména správní náklady, ale také náklady 

spojené s investiční činností. Spolu s vytvořením podfondu Startec Ventures Podfond Alfa došlo 

k vyčlenění veškerého jmění z investiční činnosti do nově založeného Podfondu. 

Majetek je tvořen vklady zakladatele a nepředpokládá se investování ani jiná činnost na vrub této části. 

Fond nyní nemá zdroje výnosů ani nákladů. 

3) Údaje o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění 
účelu výroční zprávy (§ 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ) 

Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 
 

4) Údaje o podstatných změnách statutu fondu, ke kterým došlo v průběhu účetního období 
(§234 odst. 2 písm. a) ZISIF a Článek 105 AIFMR) 

V průběhu účetního období došlo ke změně statutu Fondu ke dni 1.8.2018 související se založením 

Podfondu, který jako jediný vykonává investiční činnost a přebral veškeré jmění z investiční činnosti. 

Změny jsou blíže popsány v části o změnách statutu Podfondu.  

Nepředpokládá se investování ani jiná investiční činnost na vrub Fondu. 

5) Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování Fondu, s 
rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního 
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních (Příloha č. 2 písm. i) VoBÚP) 

Odměna obhospodařovateli:  110 000 Kč 

Úplata depozitáři:               0 Kč 

Odměna auditora:      12 100 Kč 

Údaje o dalších nákladech či daních:  

Právní a notářské služby       0 Kč  

 Ostatní správní náklady        0 Kč  

     Ostatní daně a poplatky       0 Kč  
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II. Startec Ventures Podfond Alfa 

1) Investiční cíle podfondu  
Investičním cílem Podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při významně snížené 

volatilitě a poklesech. Podfond investuje zejména do majetkových účastní a dluhových cenných papírů 

společností vyvíjejících unikátní produkty a technologie s potenciálem rychlého a globálního růstu, a 

to převážně v jejich ranné fázi, případně poskytuje úvěrové financování těmto společnostem (tzv. 

venture capital). 

2) Zpráva o podnikatelské činnosti podfondu CFH Podfond 1 (§436 odst. 2 ZOK, § 21 odst. 2 
písm. b) ZoÚ, §234 odst. 1 písm. b) ZISIF a Článek 105 AIFMR) 

 

a) Přehled investičních činností Podfondu 

K datu 1. srpna 2018 byl do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB podle § 597 

písm. a) ZISIF zapsán k Fondu údaj o podfondu s názvem Startec Ventures Podfond Alfa. 

V průběhu účetního období Fond a Podfond prováděly kroky nezbytné k zahájení naplňování investiční 

strategie Podfondu a následně začal Podfond realizovat investiční strategii v souladu se svým statutem. 

Podfond ve sledovaném období investoval zejména do konvertibilních dluhových cenných papírů a 

majetkových účastí. 
 

b) Přehled výsledků Podfondu 

Podfond k 31. 12. 2018 dosáhl ztráty ve výši 1 463 856 Kč a vlastní kapitál má hodnotu 65 620 351 Kč. 

Hlavní finanční ukazatele Podfondu  

Ukazatel Předchozí účetní 

období 

Účetní období Změna v % 

Celkové NAV podfondu 

z investiční činnosti 

- 65 620 351 CZK - 

Pákový efekt - 0 % - 

Nové investice - 12 - 

Ukončené investice - 0 - 

Čistý zisk - - 1 464 tis. CZK - 

Hodnota prioritní 

investiční akcie 

- 1, 0559 CZK - 

Hodnota výkonnostní 

investiční akcie 

- 1,4460 CZK - 

 

Komentář k hlavním finančním ukazatelům Podfondu 

Celkové NAV Podfondu (jmění z investiční činnosti) je z 97,8 % přiřazeno investorům do prioritních 

investičních akcií a z 2,2 % přiřazeno investorům do výkonnostních investičních akcií. Pákový efekt 

nebyl využit, přičemž maximální míra je dle statutu podfondu stanovena na 400 %. 
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Ostatní finanční a nefinanční ukazatele Podfondu 

Investiční akcie jsou rozděleny na (i) prioritní investiční akcie a (ii) výkonnostní investiční akcie. Prioritní 

investiční akcie dosáhla v účetním období růst hodnoty o 5,59 % za pět měsíců od vzniku podfondu, 

což představuje roční zhodnocení přibližně 13,42 % p.a., a výkonnostní investiční akcie dosáhla 

v účetním období růst hodnoty o 44,6 % za pět měsíců od vzniku podfondu, což představuje roční 

zhodnocení přibližně 107,04 % p.a. 

c) Předpokládaný vývoj a popis hlavních rizik   

V průběhu roku 2019 bude podfond dále realizovat investiční strategii vymezenou ve statutu podfondu 

formou selekce zajímavých investičních příležitostí a aktivního řízení portfolia podfondu. Lze také 

očekávat, že proběhnou první jednání o prodeji majetkových účastní fondu nebo jejich částí dalším 

investorům. 

Zásadní pro další vývoj bude mimo jiné očekávané ochlazení globální ekonomiky a reakce centrálních 

bank, ať už Fed, Evropské centrální banky či České národní banky, a také vývoj inflace. Zajímavé také 

bude sledovat, zda případný pokles tržeb či zisků v důsledku zpomalení globální ekonomiky donutí 

velké společnosti poohlédnout se po nových inovativních produktech a technologiích, které mohou 

vést ke zvýšení ziskovosti prostřednictvím snížení nákladů, zvýšení tržeb apod. 

3) Údaje o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění 
účelu výroční zprávy (§ 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ) 

Na konci března 2019 došlo ke konverzi convertible notes vlastněných Podfondem a emitovaných 
společností Brand Embassy, která patří mezi vůbec první startupy, které prošly pražským 
akcelerátorem StartupYard, do podílu v této společnosti. Konverze byla krokem předcházející 
následnému prodeji 100 % podílu ve společnosti Brand Embassy izraelské společnost NICE, jejíž akcie 
jsou obchodovány na burzách v New Yorku (NASDAQ) a Tel Avivu (TASE) s tržní hodnotou přesahující 
osm miliard dolarů a ročními tržbami přes miliardu dolarů. Prodej se uskutečnil v polovině května a lze 
jej považovat za jeden z nejúspěšnějších prodejů českého startupu. 
 
Ve vztahu ke společnosti Clever Monitor s.r.o., která je vlastněna společností Clever Monitor 
International Limited, v níž vlastní Podfond akcie představující 35 % podíl na základním kapitálu, došlo 
v roce 2019 ke zveřejnění informací týkajících se jednání jednatele této společnosti, které se může 
ukázat jako nezákonné. Tato negativní publicita měla vliv na objem upsaných dluhopisů emitovaných 
společností Clever Monitor Financials a.s. v roce 2019, které měly být použity na financování provozu 
a rozvoje Clever Monitor s.r.o.  
 
V důsledku nedostatku likvidních peněžních prostředků společnost Clever Monitor s.r.o. přestala být 
schopná plnit své závazky a byl na ní v roce 2019 podán insolvenční návrh. Insolvenční řízení sp. zn. 
MSPH 98 INS 6657 / 2019 je vedeno u Městského soudu v Praze. Veškerá práva duševního vlastnictví 
k produktu společnosti, kterým je zejména software nazvaný „Clever AIM“, jsou vlastněna mateřskou 
společností Clever Monitor International Limited. Tento produkt je nadále rozvíjen, a to i s finanční 
podporou ze strany Podfondu, která otevřela ve prospěch Clever Monitor International Limited 
úvěrovou linku ve výši 10 000 000 Kč. I přes výše uvedené insolvenční řízení se v rámci restrukturalizace 
zaměřené zejména na snížení provozních nákladů podařilo většinu důležitých členů týmu a 
dodavatelských i odběratelských smluv udržet.  V rámci restrukturalizace Podfond postupně nabude 
kontrolní většinu akcií ve společnosti Clever Monitor International Limited. 
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Případný neúspěch restrukturalizace a vývoj insolvenčního řízení a s tím spojená negativní publicita 
mohou mít výrazný vliv na hodnotu investice Podfondu a v důsledku toho také výrazný vliv na hodnotu 
portfolia a investičních akcií Podfondu v roce 2019. Tato událost neměla vliv na hodnotu investice 
k 31.12.2018. 

4) Údaje o podstatných změnách statutu Podfondu, ke kterým došlo v průběhu účetního 
období (§234 odst. 2 písm. a) ZISIF a Článek 105 AIFMR) 

Dne 1. srpna 2018 byl vydán statut k Podfondu, kterým došlo ke změně investiční strategie a 

investičních limitů, které stanoví, jaká část z hodnoty majetku Podfondu může být investována do 

jednotlivých druhů aktiv, a dále ke změně v emitovaných investičních akciích, které se nově dělí na 

prioritní investiční akcie a výkonnostní investiční akcie, přičemž prioritní investiční akcie mají podobu 

zaknihovaného cenného papíru. V návaznosti na rozdělení investičních akcií na prioritní investiční akcie 

a výkonnostní investiční akcie došlo také ke změně distribučního mechanismu, podle kterého se 

distribuuje zisk mezi akcionáře fondu, a také v oblasti nákladů a úplaty obhospodařovatele.  

5) Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování Podfondu, s 
rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního 
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních (Příloha č. 2 písm. i) VoBÚP) 

Odměna obhospodařovateli:  872 461 Kč 

Úplata depozitáři:   151 250 Kč 

Odměna auditora:   175 450 Kč 

Údaje o dalších nákladech či daních:  

Právní a notářské služby           9 643 Kč  

 Ostatní správní náklady        260 726 Kč 

     Ostatní daně a poplatky                   0 Kč  

6) Vývoj hodnoty investičních akcií podfondu v grafické podobě (Příloha č. 2 písm. f) 
VoBÚP) 

Startec Ventures Podfond Alfa vydával v účetním období 2 druhy investičních akcií: 

PIA – prioritní investiční akcie            60 774 376 ks 
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VIA – výkonnostní investiční akcie       1 000 000 ks 

 

7) Soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných 
papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných k Podfondu, jestliže hodnota 
předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podfondu v rozhodném období (Příloha 
č. 2 písm. g) VoBÚP) 

Na účet podfondu nejsou evidovány žádné soudní nebo rozhodčí spory. 

8) Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jednu investiční akcii (Příloha č. 2 písm. 
h) VoBÚP) 

Fond v účetním období nevyplatil na účet podfondu podíl na zisku ani zálohu na podíl na zisku. 

9) Identifikace majetku Podfondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Podfondu 
(Příloha č. 2 písm. e) VoBÚP) 

Tato informace je obsahem přílohy č. 4 této výroční zprávy. 

 

 

III. Společná část pro fond a podfondy 

1) Údaje o odměňování (§234 odst. 2 písm. b) a c) ZISIF a Článek 107 AIFMR) 

Obhospodařovatel vytvořil systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob, 

kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou 

(výkonnostní odměna). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných 

podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření obhospodařovatele a hodnocení výkonu 

příslušného zaměstnance. 

Obhospodařovatel uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu k zaměstnancům, 

kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystaven obhospodařovatel fondu nebo 

obhospodařovaný fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému odměňování podporují řádné a účinné 
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řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad rámec rizikového profilu obhospodařovaných fondů, 

jsou v souladu s jejich strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů. 

Zaměstnanci a vedoucí osoby, kteří při výkonu činností v rámci jejich pracovní pozice nebo funkce mají 

podstatný vliv na rizikový profil fondu: 

a)  členové představenstva a dozorčí rady, 

b)  ředitelé správy majetku 

Na tuto skupinu osob se rovněž uplatňují výše uvedená pravidla o stanovení pevné nárokové a 

pohyblivé nenárokové složce odměny s tím, že mzda a výkonnostní odměna musí být vhodně vyvážené. 

Vhodný poměr mezi mzdou a výkonnostní odměnou se stanovuje individuálně.  

Obhospodařovatel je povinen zveřejňovat údaje o odměňování svých zaměstnanců. Vzhledem ke 

skutečnosti, že obhospodařovatel obhospodařuje vysoký počet investičních fondů, jsou níže uvedené 

čísla pouze poměrnou částí celkové částky vyplacené obhospodařovatelem fondu jeho zaměstnancům, 

neboť zaměstnanci obhospodařovatele zajišťují služby obhospodařování a administrace zpravidla ve 

vztahu k více fondům. Obhospodařovatel zavedl metodu výpočtu poměrné částky připadající na 

jednotlivé fondy založenou na objektivních kritériích. 

Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech vyplácené obhospodařovatelem Fondu a Podfondu celkem  

v poměrné výši přiřaditelné Fondu 

Pevná složka odměn:                  0 tis. Kč 

Pohyblivá složka odměn:          0 tis. Kč 

Počet příjemců:         55  

Odměny za zhodnocení kapitálu:         0 tis. Kč 

v poměrné výši přiřaditelné Podfondu  

Pevná složka odměn:              434 tis. Kč 

Pohyblivá složka odměn:          0 tis. Kč 

Počet příjemců:        55 

Odměny za zhodnocení kapitálu:        0 tis. Kč 

 

Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech vyplácených obhospodařovatelem Fondu a Podfondu 
osobám s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem  

v poměrné výši přiřaditelné Fondu. 

Odměny vedoucích osob:     0 tis. Kč 

Počet příjemců:      4  

Odměny ostatních zaměstnanců:    0 tis. Kč 

Počet příjemců:    51 
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v poměrné výši přiřaditelné Podfondu 

Odměny vedoucích osob:    32 tis. Kč 

Počet příjemců:       4   

Odměny ostatních zaměstnanců:  402 tis. Kč 

Počet příjemců:      51 

    

Odměna za zhodnocení kapitálu Fondu ani Podfondu nebyla v účetním období vyplacena.  

2) Údaje o kontrolovaných osobách dle § 34 odst. 2 ZISIF (§234 odst. 2 písm. d) ZISIF) 

Ve vztahu k Fondu, resp. podfondům nebo obhospodařovateli nesplňuje definici § 34 odst. 1 ZISIF 

žádná právnická osoba.  

3) Informace o likviditě, rizikovém profilu Fondu a Podfondu, systému řízení rizik a 
pákovém efektu (§241 odst. 3 a 4 ZISIF, Články 108 a 109 AIFMR) 

Aktiva fondu a podfondů  ani z části nepodléhají zvláštním opatřením v důsledku jejich nelikvidnosti ve 

smyslu Článku 108 odst. 2 AIFMR. Obhospodařovatel v průběhu účetního období nezavedl zvláštní 

opatření k řízení likvidity Fondu a podfondů. Pravidla a případná omezení při odkupování investičních 

akcií jsou uvedena ve statutu Fondu a Podfond nebo v příslušných právních předpisech. 

Rizikový profil Fondu a Podfondu je detailně popsán ve statutu Fondu a Podfondu. V průběhu účetního 

období nedošlo k významným změnám v rizikovém profilu Fondu a Podfondu ani k překročení limitů 

pro diverzifikaci rizika stanovených statutem fondu a podfondů. 

Obhospodařovatel při obhospodařování majetku Fondu a podfondů využívá systém řízení rizik založený 

zejména na limitech pro diverzifikaci rizika stanovených ve statutu Fondu a Podfondu. Osoba 

provádějící správu majetku Fondu a Podfondu není oprávněna uskutečnit transakci, pokud by to bylo 

v rozporu s limity pro diverzifikaci rizika. Obhospodařovatel Fondu ustanovil v rámci systému řízení 

rizik zvláštní nezávislé oddělení zodpovědné za řízení rizik. Toto oddělení řízení rizik vyhodnocuje rizika, 

kterým obhospodařovatel při své činnosti čelí, zejména posuzuje rizika investičních transakcí, 

vyhodnocuje soulad investičních transakcí s limity pro diverzifikaci rizik a provádí další úkony nezbytné 

pro efektivní řízení investičních a operačních rizik. V průběhu účetního období nedošlo k významným 

změnám v systému řízení rizik uplatňovaným obhospodařovatelem. 

Obhospodařovatel Fondu nevyužívá při obhospodařování Fondu a Podfondu pákového efektu.  

4) Identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera) Fondu, 
resp. jeho Podfondu v účetním období a informace o době, po kterou tuto činnost 
vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí (Příloha č. 2 písm. a) 
VoBÚP) 

Jméno a příjmení:     Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer 

Další identifikační údaje:   Datum narození 25.6.1971, bytem Chrudimská 

2526/2a, Praha 3 Vinohrady, 130 00 

Výkon činnosti portfolio manažera:  1. 1. 2018 - 31. 8. 2018 

Znalosti a zkušenosti portfolio manažera 

Magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – obor Právo. Magisterský titul na 

Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze – obor Finance. 6 let zkušeností se 
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správou fondů kvalifikovaných investorů se zaměřením na nemovitosti, pohledávky a majetkové 

účasti. 

 
 

Jméno a příjmení:     Mgr. Adam Juřica 

Další identifikační údaje:  Datum narození: 12. 1. 1989, bytem: Vánková 888/5, 

181 00 Praha 8 

Výkon činnosti portfolio manažera:   1. 9. 2018 - 31. 12. 2018 

Znalosti a zkušenosti portfolio manažera 

Adam Juřica získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a má 10 let zkušeností z 

oblasti korporátního bankovnictví, financování nemovitostních a jiných investičních projektů, fúzí a 

akvizic, závazkového a korporátního práva a regulace investičních fondů. Adam Juřica složil zkoušky 

z finanční analýzy a odbornou zkoušku pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních 

služeb a od roku 2018 se zabývá správou fondů kvalifikovaných investorů se zaměřením na alternativní 

investice, nemovitosti a mezaninové financování. 
 

5) Identifikační údaje depozitáře Fondu a Podfondu a informace o době, po kterou tuto 
činnost vykonával (Příloha č. 2 písm. b) VoBÚP) 

Název:       Komerční banka, a.s. 

IČO:      45317054 

Sídlo:      Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 

Výkon činnosti depozitáře pro Fond i Podfond:  celé účetní období 

6) Identifikační údaje osoby pověřené depozitářem Fondu a Podfondu úschovou a 
opatrováním více než 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. c) VoBÚP) 

V účetním obdobím nebyla taková osoba depozitářem pověřena. 

7) Identifikační údaje hlavního podpůrce (Příloha č. 2 písm. d) VoBÚP) 

Fond ani Podfond nevyužívá služeb hlavního podpůrce. 

8) Ostatní informace vyžadované právními předpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) až e) ZoÚ) 

Fond ani Podfond nejsou aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

Fond ani Podfond nevyvíjí činnost v oblasti ochrany životního prostředí. 

Fond ani Podfond nemají zaměstnance a nejsou aktivní v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Fond ani Podfond nemají organizační složku podniku v zahraničí 

9) Informace týkající se Obchodů zajišťujících financování (SFT -Securities Financing 

Transactions) a Swapů veškerých výnosů, požadované dle Nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady (EU) 2015/2365, čl.13 

V účetním období nedošlo k žádným operacím se SFT a swapy veškerých výnosů. 
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Zpracoval: Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA 

Funkce:  pověřený zmocněnec 

Dne:  19. června 2019 

 

 

Podpis:  ………………………………………… 
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Příloha č. 1 – Zpráva auditora k účetní závěrce fondu 
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1. OBECNÉ INFORMACE

Startec Ventures SICAV a.s. („Spole�nost“ nebo „Fond“) byl vytvo�en v souladu se stanovami Fondu a 
zákonem �. 240/2013 Sb., o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech (dále jako „ZISIF“) 

Fond byl dne 7. 6. 2016 na základ� § 514 ve spojení s § 513 odst. 1 písm. b), c) a e)  ZISIF zapsán do 
seznamu �eské národní banky podle § 597 písm. a) ZISIF. Fond byl zapsán do obchodního rejst�íku dne 
24. 6. 2016. Údaje o Podfondu byly k zápisu Fondu v seznamu �eské národní banky podle § 597 písm. a) 
ZISIF zapsány dne 1. 8. 2018. 

P�edm�t podnikání spole�nosti 

- �innost fondu kvalifikovaných investor� podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF. 

Obhospoda�ovatelem Fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) a administrátorem Fondu (ve smyslu § 38 odst. 
1 ZISIF) je od 24. 6. 2016 AVANT investi�ní spole�nost, a.s., I�O: 275 90 241. 
AVANT investi�ní spole�nost, a.s. byla na základ� rozhodnutí zakladatel� Fondu ze dne 24. 6. 2018 
jmenována individuálním statutárním orgánem Fondu, tj. Fond je oprávn�n se v souladu s § 9 odst. 1 ZISIF 
obhospoda�ovat prost�ednictvím této osoby. 

Obhospoda�ování Fondu zahrnuje ve smyslu § 6 odst. 2 ZISIF i obhospoda�ování Podfondu Startec 
Ventures Podfond Alfa („Podfond“).  
Administrace Fondu zahrnuje ve smyslu § 38 odst. 4 ZISIF i administraci Podfondu.  

Sídlo Fondu: 

Pernerova 691/42 
186 00 – Praha 8, Karlín 
�eská republika 

�lenové statutárního orgánu a správní rady k 31. prosinci 2018: 

Statutární orgán: 

Statutární �editel AVANT investi�ní spole�nost, a.s., 
I� 275 90 241

od 24. �ervna 2016

P�i výkonu funkce zastupuje Mgr. Ing. Ond�ej Pieran 
pov��ený zmocn�nec 

od 26. �ervence 2018

P�i výkonu funkce zastupuje Mgr. Robert Robek
pov��ený zmocn�nec

od 2. b�ezna 2018

                  
Správní rada: 

�len správní rady                        Kamil Kožíšek                           od 26. �ervence 2018 
�len správní rady                        Pavel Brabenec                          od 26. �ervence 2018 



Startec Ventures SICAV a.s. 
I�O: 051 75 925 
P�íloha �ádné ú�etní záv�rky za rok 2018 
v celých tis. K�) 

�

P�íloha k ú�etní záv�rce  STARTEC VENTURES SICAV a. s.  2 

Zm�ny provedené ve sledovaném období v obchodním rejst�íku: 

Název Fondu       
KKIG investi�ní fond s prom�nným základním kapitálem, a.s.       vymazáno 26. �ervence 2018 
Sídlo 
Voctá�ova 2449/5, Libe�, 180 00  Praha 8                                        vymazáno 6. zá�í 2018 
P�i výkonu funkce zastupuje            Ing. Zden�k Hauzer                  vymazáno 26. �ervence 2018 
�len správní rady                             Robert Krej�í                            vymazáno 26. �ervence 2018 
�len správní rady                             Ji�í Kubelka                               vymazáno 22.kv�tna 2018 

K 31. 12. 2018 byly vlastníkem spole�nosti spole�nost PANGEA MINERALS DEVELOPMENT Ltd. (30 
% akcií), Tomáš Kožíšek (10 % akcií) a Tomáš Budník (30% akcií), Ing. Pavel Brabenec (30 % akcií).  

Investi�ní strategie: 

Akcie Fondu mohou být po�izovány pouze kvalifikovanými investory. 

Fond podléhá regula�ním požadavk�m zákona �. 240/2013 Sb., o investi�ních spole�nostech a 
investi�ních fondech (dále jen „Zákon“ nebo „ZISIF“), který je platný a ú�inný od 19. srpna 2013. Ve 
smyslu Zákona je Fond fondem kvalifikovaných investor�. 

Depozitá�: 

Komer�ní banka, a.s. vykonává funkci depozitá�e a poskytuje služby dle depozitá�ské smlouvy, která byla 
podepsána dne 4. 8. 2016 a Dodatku �. 1 ze dne 29. 12. 2017. Poslední dodatek byl podepsán dne 17. 1. 
2019 (dále jen „depozitá�“). 

2. VÝCHODISKA PRO P�ÍPRAVU Ú�ETNÍ ZÁV�RKY 

Ú�etní záv�rka byla p�ipravena na základ� ú�etnictví vedeného v souladu se zákonem �. 563/1991 Sb.,  
o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a p�íslušnými na�ízeními a vyhláškami platnými v �eské 
republice. Záv�rka byla zpracována na principech �asového rozlišení náklad� a výnos� a historických cen, 
s výjimkou vybraných finan�ních a investi�ních nástroj� oce�ovaných reálnou hodnotou. 

Tato ú�etní záv�rka je p�ipravená v souladu s vyhláškou �. 501/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která 
ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, které 
jsou bankami a jinými finan�ními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, kterou 
se stanoví uspo�ádání a obsahové vymezení položek ú�etní záv�rky a rozsah údaj� ke zve�ejn�ní pro banky 
a n�které finan�ní instituce.  

Ú�etnictví respektuje obecné ú�etní zásady, p�edevším pak zásadu oce�ování majetku historickými cenami 
(modifikovanou ocen�ním všech majetkových ú�astí – obecn� majetku jako investi�ní p�íležitost – na jejich 
reálnou hodnotu), zásadu ú�tování ve v�cné a �asové souvislosti, zásadu opatrnosti a p�edpoklad o 
schopnosti ú�etní jednotky pokra�ovat ve svých aktivitách. 

Tato ú�etní záv�rka je nekonsolidovaná za ú�etní období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (dále též „ú�etní 
období).  
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3. D�LEŽITÉ Ú�ETNÍ METODY  

Ú�etní záv�rka Fondu byla sestavena na principu nep�etržitého a �asov� neomezeného trvání ú�etní 
jednotky a byla p�ipravena v souladu s následujícími d�ležitými ú�etními metodami: 

(a) Den uskute�n�ní ú�etního p�ípadu 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskute�n�ní ú�etního p�ípadu zejména den výplaty nebo 
p�evzetí ob�živa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, pop�. cenných papír�, den provedení platby, pop�. 
inkasa z ú�tu klienta, den p�ipsání (valuty) prost�edk� podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den 
vypo�ádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo p�evzetí záruky, pop�. úv�rového p�íslibu, den 
p�evzetí hodnot do úschovy. 

Ú�etní p�ípady nákupu a prodeje finan�ních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a op�ní operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypo�ádání obchodu 
zaú�továny na podrozvahových ú�tech.  

Finan�ní aktivum nebo jeho �ást Fond odú�tuje z rozvahy v p�ípad�, že ztratí kontrolu nad smluvními právy 
k tomuto finan�nímu aktivu nebo jeho �ásti. Spole�nost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody 
definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se t�chto práv vzdá.  

(b) Pohledávky za nebankovními subjekty / Poskytnuté úv�ry  

P�i prvotním zaú�tování jsou poskytnuté úv�ry zaú�továny v nominální hodnot� a následn� p�ece�ovány 
na reálnou hodnotu proti ú�t�m náklad� nebo výnos� / vlastnímu kapitálu. �asové rozlišení úrok�
vztahující se k poskytnutým úv�r�m je zahrnuto do celkových z�statk� t�chto aktiv. Úrokové výnosy z 
poskytnutých úv�r� jsou vykázány v položce „Výnosy z úrok� a podobné výnosy“. 

(c) Ostatní pohledávky a závazky  

Fond ú�tuje o provozních pohledávkách v nominální hodnot�. Pohledávky se vykazují v nominální 
hodnot� snížené o p�ípadnou opravnou položku. Fond ú�tuje o provozních závazcích v nominální 
hodnot�. 

(d) Cenné papíry vydané Fondem 

Fond vydává zakladatelské akcie. Akcie Fondu mají podobu cenného papíru a jsou vydány ve form� na 
jméno. 

Investi�ní akcie: 

Akcie spole�nosti, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investi�ní akcie. S investi�ní kusovou akcií 
je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na ú�et spole�nosti. Investi�ní akcie 
odkoupením zanikají. Ve�ejné nabízení akcií Fondu ur�eného pro kvalifikované investory je povoleno. 
Investi�ní akcie p�edstavují podíl akcioná�e na Fondovém kapitálu p�ipadající na investi�ní akcie. 
Nabývání investi�ních akcií Fondu, postupy a podmínky pro vydání a odkupování investi�ních akcií jsou 
uvedeny ve Statutu Fondu. 
V roce 2018 došlo ke zrušení investi�ních akcií vydaných Fondem a nyní jsou investi�ní akcie vydávány 
v rámci z�ízeného Podfondu. 
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(e) Náklady a výnosy 

Náklady a výnosy se ú�tují do období, s nímž �asov� a v�cn� souvisí.  

Výnosové a nákladové úroky z úro�ených aktiv a závazk� jsou vykazovány na akruálním principu. 

(f) P�epo�et cizí m�ny  

Transakce vy�íslené v cizí m�n� jsou ú�továny v tuzemské m�n� p�epo�tené devizovým kurzem platným v 
den transakce. Aktiva a pasiva vy�íslená v cizí m�n� spole�n� s devizovými spotovými transakcemi p�ed 
dnem splatnosti jsou p�epo�ítávána do tuzemské m�ny v kurzu vyhlašovaným �NB platným k datu ú�etní 
záv�rky. Výsledný zisk nebo ztráta z p�epo�tu aktiv a pasiv vy�íslených v cizí m�n� je vykázán ve výkazu 
zisku a ztráty jako “Zisk nebo ztráta z finan�ních operací”. 

(g) Zdan�ní  

Da�ový základ pro da� z p�íjm� se propo�te z výsledku hospoda�ení b�žného ú�etního období p�ipo�tením 
da�ov� neuznatelných náklad� a ode�tením výnos�, které nepodléhají dani z p�íjm�, který je dále upraven 
o slevy na dani a p�ípadné zápo�ty.  

Odložená da� vychází z veškerých do�asných rozdíl� mezi ú�etní a da�ovou hodnotou aktiv a závazk�
s použitím o�ekávané da�ové sazby platné pro následující období. O odložené da�ové pohledávce se ú�tuje 
pouze v p�ípad�, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatn�ní v následujících ú�etních obdobích.  

(h) Tvorba rezerv 

Rezerva p�edstavuje pravd�podobné pln�ní s nejistým �asovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvo�í v p�ípad�, 
pro který platí následující kritéria: 
- existuje povinnost (právní nebo v�cná) plnit, která je výsledkem minulých událostí 
- je pravd�podobné, že pln�ní nastane a vyžádá si odliv prost�edk� p�edstavujících ekonomický prosp�ch, 
p�i�emž pravd�podobn� znamená pravd�podobnost vyšší, než 50% 
- je možné provést p�im��en� spolehlivý odhad pln�ní.  
  
i) Položky z jiného ú�etního období a zm�ny ú�etních metod  

V pr�b�hu ú�etního období nebyly ú�továny zm�ny ú�etních metod ani opravy minulých let. 

j)        Regula�ní požadavky 

Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany �eské národní banky. Depozitá� – Komer�ní banka, a.s. dohlíží 
v souladu se Zákonem na to, zda �innost Fondu probíhá v souladu se Zákonem. 

4. ZM�NY Ú�ETNÍCH METOD 

Ú�etní metody používané spole�ností se b�hem ú�etního období nezm�nily.  
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5.        POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  

tis. K� 2018 2017
Z�statky na b�žných ú�tech 168 395
Celkem 168 395

6.  OSTATNÍ AKTIVA  

tis. K�  2018 2017
Pohledávka za podfondem  36                0 
Ostatní  0               0
Celkem 36              0

7.  OSTATNÍ PASIVA  

tis. K�  2018 2017
Závazky za dodavateli  0                85 
Ostatní  80                66
Celkem 80              151

Ostatní pasiva p�edstavují dohadné položky pasívní ve výši 12 tis. K� a závazky v��i podfondu ve výši 68 
tis. K�

8. ZÁKLADNÍ KAPITÁL�

Zapsaný základní kapitál ve výši 100 tis. K� je splacený. 
Akcie: 100 000 ks zakladatelských kusových akcií na jméno v listinné podob�. 

Investi�ní akcie:                           0 K� (2017: 2 000 tis. K�) 
Po�et vydaných akcií:                  0 ks  (2017: 2 000 000 ks) 
Ve sledovaném období došlo ke zp�tnému odkupu a zrušení 2 000 000 ks investi�ních akcií.

9. NEROZD�LENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z P�EDCHOZÍCH 
OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

Ztráta b�žného období je k 31. 12. 2018 ve výši 134 tis. K�. Fond eviduje neuhrazenou ztrátu z minulých 
let ve výši 1 856 tis. K�.

10. HODNOTY P�EDANÉ K OBHOSPODA�OVÁNÍ 

tis. K� 2018 2017 
Aktiva  204 395 
Celkem      204 395 

Fond p�edal celý sv�j majetek k obhospoda�ování spole�nosti AVANT investi�ní spole�nost, a.s. Položka 
Hodnoty p�edané k obhospoda�ování p�edstavuje celková aktiva Fondu. 
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11.  NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 

tis. K�      2018 2017
Náklady na poplatky a provize 0 2
Ostatní – bankovní poplatky 12 9
Celkem 12 11

 12. SPRÁVNÍ NÁKLADY 

Fond evidoval ve svém ú�etnictví za sledované ú�etní období tyto správní náklady: 

tis. K� 2018 2017

Odm�na za výkon funkce 110 660
Služby depozitá�e 0 363
Náklady na odm�ny statutárního auditu 12 66

Celkem 122 1 089

Odm�na za obhospoda�ování majetku Fondu spole�ností AVANT investi�ní spole�nost, a.s., �inila 
za p�edm�tné ú�etní období celkem 110 tis. K�.  

V souladu s depozitá�skou smlouvou, a jejím dodatkem, kterou za ú�etní období vykonávala Komer�ní 
banka, a.s. platil Fond poplatek ve výši 0 K�. 

Odm�ny za výkon funkce i náklady za Služby depozitá�e nese od svého vzniku Podfond v souladu se 
statutem Podfondu. 

Fond nem�l v ú�etním období zam�stnance. �editel správy majetku je zam�stnancem AVANT investi�ní 
spole�nost, a.s. individuálního statutárního orgánu akciové spole�nosti, který sou�asn� vykonává funkci 
obhospoda�ovatele fondu. 

13.  DA� Z P�ÍJM� A ODLOŽENÝ DA�OVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA 
�

Splatná da� z p�íjm�
tis. K�  2018 2017
Zisk nebo ztráta za ú�etní období p�ed zdan�ním -134 -1 100 
Základ dan�                 0 0
Zohledn�ní da�ové ztráty minulých let 0 0
Základ dan� po ode�tení da	ové ztráty                  0 0
Da	 vypo�tená p�i použití sazby 5 %                      0            0

Odložené dan� z p�íjmu jsou po�ítány ze všech do�asných rozdíl� za použití da�ové sazby platné pro 
období, ve kterém budou da�ový závazek nebo pohledávka uplatn�ny, tj. 5 %.  
Fond nevykazuje odloženou da�ovou pohledávku z da�ových ztrát, jelikož nep�edpokládá, že by byla 
v následujících letech uplatn�na.
Fond neeviduje p�echodné rozdíly mezi ú�etní a da�ovou hodnotou majetku. 
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14. IDENTIFIKOVANÁ HLAVNÍ RIZIKA DLE STATUTU 

Fond nevyvíjí investi�ní �innost, mezi hlavní rizika pat�í pouze m�nové riziko a úv�rové riziko. 

M�nové riziko 
Všechny aktiva i pasiva Fondu jsou vykazovány v �eské korun�. 

Úv�rové riziko 
Všechny pohledávky Fondu jsou splatné do 3 m�síc� a stejn� tak všechny závazky Fondu jsou splatné do 
šesti m�síc�.  

15. VZTAHY SE SP�ÍZN�NÝMI OSOBAMI 

Ve sledovaném období nebyly uskute�n�ny žádné transakce se sp�ízn�nými osobami, krom� transakcí 
s Obhospoda�ovatelem a Administrátorem fondu. 

16. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU Ú�ETNÍ ZÁV�RKY  

Po datu ú�etní záv�rky nenastaly žádné události, které by vyžadovaly zve�ejn�ní v ú�etní záv�rce nebo její 
p�íloze.  

   

Sestaveno dne: 19. �ervna 2019��

�

Podpis statutárního zástupce: 

………………………………….. 

Mgr. Ing. Ond�ej Pieran, CFA
pov��ený zmocn�nec  

�
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1. OBECNÉ INFORMACE

Startec Ventures Podfond Alfa („Podfond“) je podfond investi�ního fondu Startec Ventures SICAV a.s. 
(„Spole�nost“ anebo „Fond“) byl vytvo�en v souladu se stanovami Fondu a zákonem �. 240/2013 Sb., o 
investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech (dále jako „ZISIF“) 

Fond byl dne 7. 6. 2016 na základ� § 514 ve spojení s § 513 odst. 1 písm. b), c) a e)  ZISIF zapsán do 
seznamu �eské národní banky podle § 597 písm. a) ZISIF. Fond byl zapsán do obchodního rejst�íku dne 
24. 6. 2016. Údaje o Podfondu byly k zápisu Fondu v seznamu �eské národní banky podle § 597 písm. a) 
ZISIF zapsány dne 1. 8. 2018. 
  
P�edm�t podnikání Fondu 

- �innost fondu kvalifikovaných investor� podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF. 

Obhospoda�ovatelem Fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) a administrátorem Fondu (ve smyslu § 38 odst. 
1 ZISIF) je od 24. 6. 2016 AVANT investi�ní spole�nost, a.s., I�O: 275 90 241. 
AVANT investi�ní spole�nost, a.s. byla na základ� rozhodnutí zakladatel� Fondu ze dne 24. 6. 2018 
jmenována individuálním statutárním orgánem Fondu, tj. Fond je oprávn�n se v souladu s § 9 odst. 1 ZISIF 
obhospoda�ovat prost�ednictvím této osoby. 

Obhospoda�ování Fondu zahrnuje ve smyslu § 6 odst. 2 ZISIF i obhospoda�ování Podfondu.  
Administrace Fondu zahrnuje ve smyslu § 38 odst. 4 ZISIF i administraci Podfondu.  

Sídlo Fondu: 

Pernerova 691/42 
186 00 – Praha 8, Karlín 
�eská republika 

�lenové statutárního orgánu a správní rady Fondu k 31. prosinci 2018: 

Statutární orgán: 

Statutární �editel AVANT investi�ní spole�nost, a.s., I�
275 90 241

od 24. �ervna 2016

P�i výkonu funkce zastupuje Mgr. Ing. Ond�ej Pieran, CFA
pov��ený zmocn�nec

od 26. �ervence 2018

P�i výkonu funkce zastupuje Mgr. Robert Robek od 2. b�ezna 2018 
                                                           pov��ený zmocn�nec 
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Správní rada: 
�len správní rady                        Kamil Kožíšek                           od 26. �ervence 2018 
�len správní rady                        Pavel Brabenec                          od 26. �ervence 2018 

Zm�ny provedené ve sledovaném období v obchodním rejst�íku: 

Název Fondu       
KKIG investi�ní fond s prom�nným základním kapitálem, a.s.       vymazáno 26. �ervence 2018 
Sídlo 
Voctá�ova 2449/5, Libe�, 180 00  Praha 8                                        vymazáno 6. zá�í 2018 
P�i výkonu funkce zastupuje            Ing. Zden�k Hauzer                  vymazáno 26. �ervence 2018 
�len správní rady                             Robert Krej�í                            vymazáno 26. �ervence 2018 
�len správní rady                             Ji�í Kubelka                               vymazáno 22.kv�tna 2018 

Investi�ní strategie Podfondu  

Akcie Fondu vydané k Podfondu mohou být po�izovány pouze kvalifikovanými investory. 

Podfond je fondem kvalifikovaných investor�, který ve smyslu § 95 odst. 1 ZISIF shromaž�uje pen�žní 
prost�edky nebo pen�zi ocenitelné v�ci od více kvalifikovaných investor� vydáváním ú�astnických cenných 
papír� a provádí spole�né investování shromážd�ných pen�žních prost�edk�, nebo pen�zi ocenitelných v�cí 
na základ� ur�ené investi�ní strategie ve prosp�ch t�chto kvalifikovaných investor� a dále spravuje tento 
majetek.  

Investi�ním cílem Podfondu je setrvalé zhodnocování prost�edk� vložených akcioná�i Podfondu, a to na 
základ� investic do aktiv s p�edpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem bez sektorového a 
geografického omezení jako jsou: investi�ní cenné papíry, nástroje pen�žního trhu, finan�ní deriváty, cenné 
papíry vydané fondem nebo zahrani�ním fondem, ú�asti v kapitálových obchodních spole�nostech a 
poskytování úv�r� jakožto aktiva dlouhodob� p�ekonávající výnosy, s tím, že výnosy investic Podfondu 
budou p�evážn� opat�ovány p�íjmem z úrok� z poskytnutých úv�r�, dále pak ve form� pohledávek z 
poskytnutých úv�r� a p�j�ek. P�evážná �ást zisk� plynoucích z portfolia Podfondu bude v souladu s 
investi�ním cílem strategií uvedenou v p�edchozí v�t� dále re-investována.  

V pr�b�hu roku 2018 Podfond podnikal v souladu s právními p�edpisy �eské republiky, a to podle zákona 
�. 240/2013 Sb., o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 
v souladu s investi�ními cíli definovanými ve statutu fondu pr�b�žn� napl�oval tuto investi�ní strategii. 

Depozitá�

Komer�ní banka, a.s. vykonává funkci depozitá�e a poskytuje služby dle depozitá�ské smlouvy, uzav�ená 
dne 4. 8. 2016 (dále jen „depozitá�“). Poslední dodatek depozitá�ské smlouvy byl podepsán dne 17. 1. 2019.  
Náklady na služby depozitá�e dle statutu nese Podfond. 
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2. VÝCHODISKA PRO P�ÍPRAVU Ú�ETNÍ ZÁV�RKY 

P�edkládaná ú�etní záv�rka Podfondu byla zpracována jako �ádná k datu 31. 12. 2018, za ú�etní období od 
1. 8. 2018 do 31. 12. 2018. Ú�etnictví je vedeno a ú�etní záv�rka byla sestavena v souladu se zákonem �. 
563/1991 Sb., o ú�etnictví v platném zn�ní a na základ� vyhlášky �. 501/2002 Sb., kterou se provád�jí 
n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, 
které jsou bankami a jinými finan�ními institucemi. Zárove� byla p�i sestavování ro�ní ú�etní záv�rky 
respektována speciální úprava týkající se p�ecen�ní majetku, a to vyhláška �. 244/2013 Sb., o bližší úprav�
n�kterých pravidel zákona o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech, resp. o zp�sobu stanovení 
reálné hodnoty investi�ního fondu a o zp�sobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu.  

Ú�etnictví respektuje obecné ú�etní zásady, p�edevším zásadu oce�ování majetku historickými cenami 
(modifikovanou ocen�ním všech cenných papír�, derivát�, majetkových ú�astí a poskytnutých úv�r� – 
obecn� majetku jako investi�ní p�íležitost - na jejich reálnou hodnotu), zásadu ú�tování ve v�cné a �asové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a p�edpoklad o schopnosti ú�etní jednotky pokra�ovat ve svých aktivitách. 

Podfond nemá žádné zam�stnance, veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou �inností Podfondu 
provádí dodavatelským zp�sobem investi�ní spole�nost. 

Tato ú�etní záv�rka je nekonsolidovaná za ú�etní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 (dále též „ú�etní 
období). 

3. D�LEŽITÉ Ú�ETNÍ METODY 

Pro zpracování ú�etní záv�rky za období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 použil Podfond následujících 
ú�etních metod, zp�sob� oce�ování a zp�sob� odepisování. 

Ú�etní záv�rka Podfondu byla sestavena na principu nep�etržitého a �asov� neomezeného trvání ú�etní 
jednotky a byla p�ipravena v souladu s následujícími d�ležitými ú�etními metodami: 

(a) Den uskute�n�ní ú�etního p�ípadu 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskute�n�ní ú�etního p�ípadu zejména den výplaty nebo 
p�evzetí ob�živa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, pop�. cenných papír�, den provedení platby, pop�. 
inkasa z ú�tu klienta, den p�ipsání (valuty) prost�edk� podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den 
vypo�ádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo p�evzetí záruky, pop�. úv�rového p�íslibu, den 
p�evzetí hodnot do úschovy. 

Ú�etní p�ípady nákupu a prodeje finan�ních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a op�ní operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypo�ádání obchodu 
zaú�továny na podrozvahových ú�tech.  

Finan�ní aktivum nebo jeho �ást Podfond odú�tuje z rozvahy v p�ípad�, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finan�nímu aktivu nebo jeho �ásti. Spole�nost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se t�chto práv vzdá.  
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(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
  
Prvotní zaú�tování 

Cenné papíry jsou p�i prvotním zaú�tování ocen�ny po�izovací cenou, jejíž sou�ástí jsou p�ímé transak�ní 
náklady. 
Následné ocen�ní 

Cenné papíry, o kterých je ú�továno v aktivech a které nejsou považovány za ú�asti s rozhodujícím nebo 
podstatným vlivem, se pro ú�ely následného ocen�ní �lení na cenné papíry: 

a) oce�ované reálnou hodnotou,  

b) realizovatelné.  

Cenné papíry oce�ované reálnou hodnotou 

Cenné papíry v tomto portfoliu musí spl�ovat jednu z následujících podmínek: 

1. cenný papír je klasifikován k obchodování 
2. cenný papír je p�i prvotním zaú�tování ú�etní jednotkou ozna�en za cenný papír oce�ovaný reálnou 

hodnotou  
Cenné papíry oce�ované reálnou hodnotou jsou oce�ovány reálnou hodnotou. 
Zisky/ztráty z tohoto ocen�ní se zachycují do výkazu zisku a ztráty v rámci položky „Zisk nebo ztráta 
z finan�ních operací“. Pokud se jedná o dluhové cenné papíry, ú�etní jednotka nejd�íve ú�tuje o úrokovém 
výnosu v rámci položky „Výnosy z úrok� a podobné výnosy“ a následn� o p�ecen�ní na reálnou hodnotu 
v rámci položky „Zisk nebo ztráta z finan�ních operací“. 

Reálná hodnota 

P�i stanovení reálné hodnoty postupuje Fond podle mezinárodních ú�etních standard� upravených právem 
Evropské unie. 

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské �i zahrani�ní burze nebo na 
jiném ve�ejném (organizovaném) trhu. Fond používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne 
pozd�jším, než je datum sestavení ú�etní záv�rky a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li tržní hodnota 
k dispozici nebo tržní hodnota nedostate�n� vyjad�uje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena 
metodou kvalifikovaného odhadu. 

Úrokový výnos 

Úrokovým výnosem se: 

a) u kuponových dluhových cenných papír� rozumí nabíhající kupon stanovený v emisních podmínkách 
a nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a �istou po�izovací cenou, ozna�ovaný jako prémie 
nebo diskont. �istou po�izovací cenou se rozumí po�izovací cena kuponového dluhopisu snížená o 
nab�hlý kupon k okamžiku po�ízení cenného papíru,  

b) u bezkupónových dluhopis� a sm�nek rozumí nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a 
po�izovací cenou. 

Úrokové výnosy u dluhových cenných papír� jsou rozpoušt�ny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku 
po�ízení metodou efektivní úrokové míry. V p�ípad� dluhových cenných papír� se zbytkovou splatností 
kratší než 1 rok od data vypo�ádání koup� jsou prémie �i diskont rozpoušt�ny do výkazu zisku a ztráty 
rovnom�rn� od okamžiku po�ízení do data splatnosti. 
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Odú�tování cenných papír�
P�i prodeji cenných papír� ú�etní jednotka pro ocen�ní úbytku cenných papír� používá metodu pr�m�rné 
ceny.  

(c) Ostatní pohledávky a závazky 

Fond ú�tuje o provozních pohledávkách v nominální hodnot�. Pohledávky se vykazují v nominální 
hodnot� snížené o p�ípadnou opravnou položku. Fond ú�tuje o provozních závazcích v nominální 
hodnot�. 

(d) Pohledávky za nebankovními subjekty / Poskytnuté úv�ry 

P�i prvotním zaú�tování jsou poskytnuté úv�ry zaú�továny v nominální hodnot� a následn� p�ece�ovány 
na reálnou hodnotu proti ú�t�m náklad� nebo výnos� / vlastnímu kapitálu. �asové rozlišení úrok�
vztahující se k poskytnutým úv�r�m je zahrnuto do celkových z�statk� t�chto aktiv. Úrokové výnosy z 
poskytnutých úv�r� jsou vykázány v položce „Výnosy z úrok� a podobné výnosy“. 

(e) Cenné papíry vydávané Podfondem 

Podfond vydává dva druhy investi�ních akcií. Akcie Podfondu mají podobu cenného papíru a jsou vydány 
ve form� na jméno. 

Investi�ní akcie 

Akcie Podfondu, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investi�ní akcie. S investi�ní akcií je spojeno 
právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na ú�et Podfondu. 
Investi�ní akcie lze vydat na základ� ve�ejné výzvy. 
Investi�ní akcie p�edstavují podíl akcioná�e na Podfondovém kapitálu p�ipadající na investi�ní akcie. 
Nabývání investi�ních akcií Podfondu, postupy a podmínky pro vydání a odkupování investi�ních akcií 
jsou uvedeny ve Statutu Podfondu. 

(f) Zásady pro ú�tování náklad� a výnos�

Náklady a výnosy se ú�tují zásadn� do období, s nímž �asov� a v�cn� souvisí. Pokud by p�i použití této 
zásady Podfond nemohl podat v�rný a poctivý obraz p�edm�tu ú�etnictví Podfondu, postupuje odchyln�. 
�asové rozlišení není nutno používat v p�ípadech, kdy se jedná o nevýznamné �ástky, kdy jejich zú�továním 
do náklad� nebo do výnos� bez �asového není dot�en ú�el �asového rozlišení a Podfond tím prokazateln�
nesleduje zám�rnou úpravu výsledku hospoda�ení, nebo jde-li o pravideln� se opakující výdaje pop�ípad�
p�íjmy. 

(g) Zachycení operací v cizích m�nách  

Transakce vy�íslené v cizí m�n� jsou ú�továny v tuzemské m�n� p�epo�tené devizovým kurzem platným  
v den transakce. Aktiva a pasiva vy�íslená v cizí m�n� spole�n� s devizovými spotovými transakcemi p�ed 
dnem splatnosti jsou p�epo�ítávána do tuzemské m�ny v kurzu vyhlašovaným �NB platným k datu ú�etní 
záv�rky. Výsledný zisk nebo ztráta z p�epo�tu aktiv a pasiv vy�íslených v cizí m�n� je vykázán ve výkazu 
zisku a ztráty jako “Zisk nebo ztráta z finan�ních operací”. 
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(h) Majetkové ú�asti 

P�i prvotním zachycení jsou ú�asti ve spole�nosti zachyceny v po�izovací hodnot�, která zahrnuje cenu 
po�ízení a s po�ízením související náklady. Následn� je ú�ast ve spole�nosti vykázána v reálné hodnot�.   
Majetkové ú�asti ve spole�nostech jsou vykázány v reálné hodnot� v položce rozvahy Ú�asti s rozhodujícím 
vlivem. 

P�ecen�ní ú�astí ve spole�nostech v�etn� p�epo�tu cizích m�n je vykázáno v pasivech Fondu v položce 
Oce�ovací rozdíly z p�epo�tu ú�astí. 

V p�ípad� trvalého snížení hodnoty ú�astí ve spole�nosti je snížení v�etn� p�epo�tu cizích m�n vykázáno 
ve výkazu zisku a ztráty Fondu na �ádku Zisk nebo ztráta z finan�ních operací. 

(i) Zdan�ní 

Da�ový základ pro da� z p�íjm� se propo�te z výsledku hospoda�ení b�žného ú�etního období p�ipo�tením 
da�ov� neuznatelných náklad� a ode�tením výnos�, které nepodléhají dani z p�íjm�, který je dále upraven 
o slevy na dani a p�ípadné zápo�ty.  

Odložená da� vychází z veškerých do�asných rozdíl� mezi ú�etní a da�ovou hodnotou aktiv a závazk�
s použitím o�ekávané da�ové sazby platné pro následující období. O odložené da�ové pohledávce se ú�tuje 
pouze v p�ípad�, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatn�ní v následujících ú�etních obdobích. 
V podmínkách Podfondu vzniká odložená da� z titulu zm�ny ocen�ní ú�astí. 

(j) Tvorba rezerv 

Rezerva p�edstavuje pravd�podobné pln�ní s nejistým �asovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvo�í v p�ípad�, 
pro který platí následující kritéria: 
- existuje povinnost (právní nebo v�cná) plnit, která je výsledkem minulých událostí 
- je pravd�podobné, že pln�ní nastane a vyžádá si odliv prost�edk� p�edstavujících ekonomický prosp�ch, 
p�i�emž pravd�podobn� znamená pravd�podobnost vyšší, než 50% 
- je možné provést p�im��en� spolehlivý odhad pln�ní.   

(k) Regula�ní požadavky 

Podfond podléhá regulaci a dohledu ze strany �eské národní banky. Depozitá� – Komer�ní banka, a.s. 
dohlíží v souladu se Zákonem na to, zda �innost Podfondu probíhá v souladu se Zákonem. 
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4. VÝZNAMNÉ POLOŽKY V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

4.1 �ISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 

tis. K� 1.8.2018 – 31.12.2018
Výnosy z úrok� z úv�r� a záp�j�ek 
z toho: úroky z dluhových cenných papír� 326 
�istý úrokový výnos  326 

4.2 VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
  

tis. K� 1.8.2018 – 31.12.2018
Náklady na poplatky a provize -3
Celkem -3

             Podfond ve sledovaném ú�etním období nerealizoval výnosy z poplatk� a provizí, náklady na poplatky 
provize ostatní jsou tvo�eny bankovními poplatky ve výši 3 tis. K�.  

            

4.3 ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINAN�NÍCH OPERACÍ 

tis. K� 1.8.2018 – 31.12.2018
Zisk/ztráta z kurzových rozdíl� -317
Celkem -317

4.4 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

Podfond ve sledovaném období neevidoval ostatní provozní náklady a výnosy.

4.5 SPRÁVNÍ NÁKLADY  

tis. K� 1.8.2018 – 31.12.2018
Náklady na odm�ny statutárního auditu 175
Odm�na za výkon funkce 872
Služby depozitá�e 151
Ostatní správní náklady  272
Celkem 1 470

Odm�na za obhospoda�ování majetku Podfondu spole�ností AVANT investi�ní spole�nost, a.s., �inila za 
p�edm�tné ú�etní období celkem 872 tis. K�.  
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Podfond nem�l v ú�etním období zam�stnance. �editel správy majetku je zam�stnancem AVANT 
investi�ní spole�nost, a.s. individuálního statutárního orgánu akciové spole�nosti, který sou�asn� vykonává 
funkci obhospoda�ovatele fondu. 

V souladu s depozitá�skou smlouvou, kterou za ú�etní období vykonávala Komer�ní banka a.s. platil 
Podfond poplatek, který �inil 25 tis. K� bez DPH za každý zapo�atý m�síc. Celkové náklady Podfondu na 
�innost depozitá�e �inily za ú�etní období �ástku 151 tis. K�. 

Ostatní správní náklady tvo�í zejména náklady na propagaci ve výši 102 tis. K�, náklady za znalecké 
posudky ve výši 78 tis. K� a ostatní náklady. 

4.6 VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍL�  

Podfond ve sledovaném období neevidoval výnosy z akcií a podíl�. 

4.7 P�J�KY A ÚV�RY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A OSTATNÍ PLN�NÍ 
(V PEN�ŽITÉ I NATURÁLNÍ FORM�) �LEN�M �ÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH 
ORGÁN� Z D�VODU JEJICH FUNKCE  

Podfond neposkytl žádné úv�ry nebo jiná naturální, �i pen�žitá pln�ní �len�m statutárního orgánu ani 
�len�m dozor�í rady, ani zam�stnanc�m a ani bývalým �len�m orgán� spole�nosti. Zárove� za tyto osoby 
nebyly vydány žádné záruky. 

4.8 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  

tis. K� 31.12.2018
Z�statky na b�žných ú�tech 5 797 
Celkem 5 797 

4.9 POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

Podfond ve sledovaném ú�etním neevidoval žádné pohledávky za nebankovními subjekty. 

4.10 DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 

tis. K� 31.12.2018
Dluhové cenné papíry realizovatelné 34 911
Celkem 34 911

Podfond ve sledovaném období evidoval 16 ks nakoupených konvertibilních dluhových cenných papír�
firmy Brand Embassy Ltd., London, United Kingdom, po�ízených v emisi neur�ených k obchodování, 
každý o jmenovité hodnot� 50 tis. USD. Dluhopisy jsou dle emisních podmínek úro�eny pevnou úrokovou 
sazbou ve výši 8% p.a. 
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4.11 AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

tis. K�  31.12.2018
Ostatní podíly 7 713 
Celkem 7 713 

Podfond nakoupil dne  7. 8. 2018 2,5%  podíl ve spole�nosti Brand Embassy Ltd., registra�ní �íslo 
spole�nosti 07814317, London, United Kingdom, v cen� po�ízení 5 546 tis. K�. K 31. 12. 2018 byla daná 
spole�nost ocen�na v reálné hodnot� 7 713 tis. K�. 

4.12 Ú�ASTI S PODSTATNÝM  VLIVEM 

Datum 
po�ízení 

Registra�ní 
�íslo  

Název spole�nosti 
Velikost 
podílu 

[%] 

Cena 
po�ízení 

  Oce	ovací 
rozdíl 

Cena celkem

16.11.2018 11383127  
Clever Monitor International 

Limited, London     35%                                        36 628          -1 558         35 070 

  Celkem         35 070 

Podfond po�ídil dne 16. 11. 2018 obchodní podíl v zahrani�ní spole�nosti Clever Monitor International. 
Limited.  

4.13 Ú�ASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM 

Podfond vlastnil k 31. 12. 2018 podíl ve spole�nosti p�sobící v �eské republice: 

Datum 
po�ízení 

I�O Název spole�nosti 
Velikost 
podílu 

[%] 

Cena 
po�ízení 

  Oce	ovací 
rozdíl 

Cena celkem

20.12.2018 047 64 684  LEAF LEARN s.r.o.     51%                                        3 102          0          3 102 

  Celkem         3 102 

4.14 OSTATNÍ AKTIVA  

tis. K� 31.12.2018
Ostatní pohledávky 68
Celkem 68

Podfond ve sledovaném období evidoval pohledávku na Fondem ve výši 68 tis. K�. 
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4.15 ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR�

Podfond ve sledovaném ú�etním období neevidoval závazky z dluhových cenných papír�. 

4.16 OSTATNÍ PASIVA  

tis. K�  31.12.2018
Závazky za dodavateli 301 
Dohadné položky pasivní 231 
Závazky z upsání investi�ních akcií  20 128 
Odložený da�ový závazek 279 
Ostatní závazky  102 
Celkem 21 041 

Podfond eviduje dohadné položky pasivní, které jsou tvo�eny zejména náklady na audit ve výši 139 tis. K�
a náklady na výkon funkce ve výši 89 tis. K�. Ostatní závazky tvo�í závazek z úhrady po�ízení obchodního 
podílu. 

4.17  NEROZD�LENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z P�EDCHOZÍCH 
OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

Fond ve sledovaném období vykázal ztrátu ve výši 1 464 tis. K�, který navrhuje p�evést do nerozd�leného 
zisku a ztráty minulých období. Podfond vznikl v roce 2018, neeviduje minulé období. 

4.18 KAPITÁLOVÉ FONDY 

Kapitálové fondy p�edstavují vydané investi�ní akcie. Vydávání investi�ních akcií Podfondu bylo zahájeno 
dne 1. 8. 2018. K prvnímu úpisu investi�ních akcií došlo v m�síci srpnu 2018. Podfond k datu ú�etní 
záv�rky eviduje v kapitálových fondech investice v celkové výši 61 774 tis. K�. 

Po�et vydaných akcií typu prioritních investi�ních akcií   60 774 376 ks 
Po�et vydaných akcií typu vlastních investi�ních akcií     1 000 000 ks 

4.19 OCE
OVACÍ ROZDÍLY 

tis. K�
Dluhové cenné 

papíry
Akcie, podílové listy 

a ostatní podíly
Ú�asti s podstatným 

vlivem
Celkem

Z�statek k 1. 8. 2018 0 0 0 0
Snížení - - 1 480 1 480
Zvýšení 4 731 2 059 - 6 790
Z�statek k 31. 12. 2018 4 731 2 059 -1 480 5 310
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Oce�ovací rozdíly k 31. 12. 2018 ve výši 5 310 tis. K� jsou již zohledn�ny o odloženou da� v celkové výši 
279 tis. K�. Odložená da� byla vypo�tena pomocí da�ové sazby ve výši 5%. 

4.20 SPLATNÁ DA
 Z P�ÍJM�  

Da� z p�íjmu - da�ová analýza 

tis. K� 2018

Hospodá�ský výsledek p�ed zdan�ním -1 464 
P�i�itatelné položky 0 
Základ dan� 0 
Základ dan� po úprav� 0 
Da� z p�íjm� ve výši 5% 0 
Da	 celkem 0 

Podfondu za sledované ú�etní období nebyly vym��eny žádné dom�rky daní. 

4.21 ODLOŽENÝ DA
OVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA 

Odložené dan� z p�íjmu jsou po�ítány ze všech do�asných rozdíl� za použití da�ové sazby platné pro 
období, ve kterém budou da�ový závazek nebo pohledávka uplatn�ny, tj. 5 %.  

Podfond ve sledovaném období ú�toval o odloženém da�ovém závazku z titulu oce�ovacích rozdíl� a to ve 
výši 279 tis. K�. Podfond ve sledovaném období neú�toval o odložené da�ové pohledávce z da�ových ztrát, 
z d�vodu opatrnosti.  

4.22 HODNOTY P�EDANÉ K OBHOSPODA�OVÁNÍ 

tis. K� 2018
Aktiva 86 661
Celkem 86 661

Podfond k rozvahovému dni vykazoval výše uvedené hodnoty p�edané k obhospoda�ování spole�nosti 
AVANT investi�ní spole�nost, a.s., a to ve stejném ocen�ní, v jakém jsou vykázány v aktivech. 

5. IDENTIFIKOVANÁ HLAVNÍ RIZIKA DLE STATUTU 

Tržní riziko 
Riziko vyplývající z vlivu zm�n vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku Podfondu. 

Tržní riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 

�
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Riziko m�nové 
M�nové riziko spo�ívající v tom, že hodnota investice m�že být ovlivn�na zm�nou devizového kurzu. 

M�nové riziko v tis.K�. 

tis. K� EUR USD CZK Ostatní Celkem

Pohledávky za bankami 0 0 5 797 0 5 797

Dluhové cenné papíry 0 34 911 0 34 911
Akcie, podílové listy a ostatní podíly a 
ú�asti 

0
7 713 38 172

0 45 885

Ostatní aktiva 0 0 68 0 68

Celkem 0 42 624 44 037 0 86 661

  

Ostatní závazky 0 0 21 041 0 21 041

Vlastní kapitál 0  0 65 620  0 65 620

Celkem 0 0 86 661 0 86 661

�istá devizová pozice 0 42 624 -42 624 0 0

Úv�rové riziko, tj. riziko spojené s p�ípadným nedodržením závazk� protistrany Podfondu 
Emitent investi�ního nástroje v majetku Podfondu �i protistrana smluvního vztahu (p�i realizaci konkrétní 
investice) nedodrží sv�j závazek, p�ípadn� dlužník pohledávky tuto pohledávku v�as a v plné výši nesplatí. 

Úv�rové riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 

Riziko nedostate�né likvidity 
Riziko nedostate�né likvidity obecn� spo�ívá v tom, že ur�ité aktivum Podfondu nebude zpen�ženo v�as za 
p�im��enou cenu a že Podfond z tohoto d�vodu nebude schopen dostát svým závazk�m v dob�, kdy se 
stanou splatnými. 

Riziko likvidity bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 
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Zbytková splatnost aktiv a závazk� Fondu v tis.K�. 

tis. K� Do 3 m�s.
Od 3 m�s. 
do 1 roku 

Od 1 roku Nad  Bez 
specifik.

Celkem
do 5 let 5 let 

Pohledávky za bankami 5 797 0 0 0 0 5 797

Dluhové cenné papíry 0 0 34 911 0 0 34 911

Akcie, podílové listy a ostatní podíly a ú�asti 0 0 0 0 45 885 45 885

Ostatní aktiva 0 0 0 0 68 68

Celkem  5 797 0 34 911 0 45 953 86 661

Ostatní pasiva 0 21 041 0 0 0 21 041

Vlastní kapitál   0 0 0 0 65 620 65 620

Celkem  0 21 041 0 0 65 620 86 661

Gap 5 797 -21 041 34 911 0 -19 667 0

Kumulativní gap 5 797 -15 244 19 667 19 667 0 0

Riziko vypo�ádání 
Riziko vypo�ádání spojené s tím, že vypo�ádání transakce neprob�hne tak, jak se p�edpokládalo, z d�vodu, 
že protistrana nezaplatí nebo nedodá majetkové hodnoty ve stanovené lh�t�. 

Riziko ztráty majetku sv��eného do úschovy (nebo jiného opatrování) 
Riziko ztráty majetku sv��eného do úschovy (nebo jiného opatrování) m�že být zap�í�in�no zejména 
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschov� nebo v jiném opatrování 
majetek Podfondu. 

Ve sledovaném období nem�l Podfond žádný majetek sv��en do úschovy (nebo jiného opatrování) jiné 
osob�, toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké. 

Riziko zrušení Podfondu 
Podfond m�že být ze zákonem stanovených d�vod� zrušen, a to zejm. z d�vodu:  

i. rozhodnutí o p�em�n� Podfondu;  
ii. odn�tí povolení k �innosti Podfondu, nap�. v p�ípad�, jestliže do jednoho roku ode dne ud�lení 

povolení k �innosti Podfondu vlastní kapitál Podfondu nedosáhl výše 1.250.000 EUR; resp. 
v p�ípad�, že Podfond má po dobu delší než 6 m�síc� jen jednoho akcioná�e; 

iii. žádosti o odn�tí povolení, zrušení Investi�ní spole�nosti s likvidací nebo rozhodnutím soudu. 

�eská národní banka odejme povolení k �innosti Podfondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku 
nebo jestliže byl insolven�ní návrh zamítnut proto, že majetek Podfondu nebude posta�ovat k úhrad�
náklad� insolven�ního �ízení, resp. v p�ípad�, kdy Podfond nemá déle než t�i m�síce depozitá�e. 
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Riziko vyplývající z omezené �innosti depozitá�e 
Rozsah kontroly Podfondu ze strany depozitá�e je smluvn� omezen depozitá�skou smlouvou. Kontrolou, 
zda výpo�et aktuální hodnoty akcie Podfondu, zda použití výnosu z majetku Podfondu, zda nabývání a 
zcizování majetku Podfondu a zda postup p�i oce�ování majetku Podfondu jsou v souladu se Zákonem a 
tímto Statutem, jakož i kontrolou, zda pokyny oprávn�né osoby nejsou v rozporu se Zákonem nebo tímto 
Statutem, není pov��en depozitá�. Tato kontrola a �innost je zajiš	ována p�ímo Investi�ní spole�ností 
pomocí interních kontrolních mechanizm�.  

V d�sledku omezení kontrolní �innosti depozitá�e bylo toto riziko ve sledovaném období vyhodnoceno jako 
nízké. 

6. VZTAHY SE SP�ÍZN�NÝMI OSOBAMI 

Zpráva o vztazích se sp�ízn�nými osobami je sou�ástí výro�ní zprávy Podfondu za sledované období.

7. UDÁLOSTI PO DATU Ú�ETNÍ ZÁV�RKY DO DATA JEJÍHO SESTAVENÍ  
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Sestaveno dne: 19. �ervna 2019               

       Podpis statutárního zástupce: 

                                                                                   

                                                    …………………………………. 
                                        Mgr. Ing. Ond�ej Pieran, CFA 
                                   Pov��ený zmocn�nec
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Osoba ovládaná 

Název fondu:  Startec Ventures SICAV a.s. 

I�O: 05175925 

Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8 

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 napl�ování investi�ní strategie ur�ené ve statutu ovládané osoby. Spole�nost je 

obhospoda�ovaná spole�ností AVANT investi�ní spole�nost, a.s. ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF. 

Osoby ovládající do 18.6. 2018 

Osoba ovládající: Mgr. Robert Krej�í 

dat. nar.:   28.�íjna 1972 

bytem:   Studentská 2580, 276 01, M�lník

Zp�sob ovládaní p�ímo i nep�ímo prost�ednictvím vlastnictví TRILOAD CAPITAL LTD. 

Osoba ovládající: Ji�í Kubelka MBA 

dat. nar.:   6.�ervence 1970 

bytem:   Pra�ská 100, 251 62, Muka�ov

Zp�sob ovládaní p�ímo i nep�ímo prost�ednictvím vlastnictví TRILOAD CAPITAL LTD. 

Osoba ovládající: TRILOAD CAPITAL LTD.  

reg. �.:   07945821 

se sídlem: Manchester, M3 6BZ, 6 Bexley Square, Salford, Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska

Zp�sob ovládaní p�ímo

Osoby ovládající od 18.6. 2018 

Osoba ovládající: Ing. Pavel Brabenec MBA 

dat. nar.:   13. ledna 1970 

bytem:   U Lesa 290, 252 45 Zvole

� �
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Zp�sob ovládaní p�ímo 

Osoba ovládající: Tomá� Budník 

dat. nar.:   6.�íjna 1969 

bytem:   Brabcova 2, 14700 Praha 4

Zp�sob ovládaní p�ímo

Osoba ovládající: Kamil Ko�í�ek 

dat. nar.:   25. kv�tna 1974 

bytem:   Euklidova 380/15, Petrovice, 109 00 Praha 10

Zp�sob ovládaní p�ímo

Osoba ovládající: PANGEA MINERALS DEVELOPMENT Ltd. 

reg. �.:   3820848 

se sídlem: 5 Stopher House, Webber Street SE1 ORE Londýn, Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska

Zp�sob ovládaní p�ímo  

Osoba ovládající: Milan Ko�í�ek 

dat. nar.:   5.dubna 1971 

bytem: 5 Stopher House, Webber Street SE1 ORE Londýn, Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska

Zp�sob ovládaní nep�ímo prost�ednictvím vlastnictví PANGEA MINERALS 

DEVELOPMENT Ltd.
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