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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 

Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího 

vědomí a svědomí podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a 

výsledcích hospodaření společnosti 

 
Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (jméno užívané do 

10.1.2018) 

IČ 247 99 751 

Křižíkova 213/44 

186 00  Praha 8 - Karlín 

 

za rok 2017 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a 

hospodaření. 

 

V Praze dne 18. dubna 2018 
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INFORMACE PRO AKCIONÁŘE 
 

podle § 118 zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, odst. 4 písm. b) až k) a 

odst. 5 písm. a) až k) 

 

 

 

Obchodní firma: Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

(jméno užívané do 10.1.2018) 

Sídlo:   Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO:   24799751 

DIČ:   CZ24799751 

LEI Kód:                    315700BGBUF3D2HAV881 

rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 16888 

datum zápisu do OR: 11. 2. 2011 

právní forma:   akciová společnost s proměnným základním kapitálem 

předmět podnikání: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 

240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 

 

zapisovaný  

základní kapitál: 34 086,- Kč 

 

(dále jen „emitent“, „fond“ nebo „společnost“) 

 

 

1)  Orgány fondu, jejich složení a postupy jejich rozhodování 

 
Valná hromada 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní 

zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo účastnit se valné 

hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob nebo 

jednotlivého podfondu, jehož investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení potřebné pro 

posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv 

na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

 

Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S 

investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon jinak. Je-

li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcii jeden hlas. 

 

Statutární ředitel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů ode dne jejího 

ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené zákonem o obchodních 

korporacích. Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat statutárního ředitele o vydání kopie 

zápisu nebo jeho části. 
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Rozhodování valné hromady upravuje článek 26 stanov fondu: 

 

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící nejméně 51 

% (padesát jedna procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti 

valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud 

nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto 

dočasně hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá statutární ředitel 

náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (slovy: patnácti) dnů do šesti týdnů ode 

dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se 

bez ohledu na počet přítomných akcionářů, je-li přítomen alespoň jeden akcionář vlastnící akcie, 

s nimiž je spojeno hlasovací právo. 

 

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se 

souhlasem všech vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je v případě projednání takové 

záležitosti spojeno hlasovací právo. 

 

Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná 

hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo. 

 

Působnost valné hromady upravuje článek 23 stanov fondu: 

 

Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech, náleží:  

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného 

základního kapitálu správní radou podle § 511 zákona o obchodních korporacích 

nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností 

b) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověření správní 

rady podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité 

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu 

zakladatelských akcií 

c) volba a odvolání statutárního ředitele, volba a odvolání členů správní rady a jiných  

orgánů určených stanovami 

d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a 

v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní 

závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či o úhradě 

ztráty 

e) rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 

17.1 a 17.2 těchto stanov 

f) schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele 

g) schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů určených 

stanovami 

h) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu 

společnosti, vyjma statutárního ředitele, než na které plyne právo z právního 

předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu 

společnosti schváleného valnou hromadou 

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací 
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j) rozhodnutí o zrušení podfondu společnosti s likvidací 

k) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora 

Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka,   

l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku 

m) rozhodnutí o přeměně společnosti 

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem 

o) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní 

kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho 

vrácení 

p) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, 

příp. k přezkoumání dalších dokumentů vypracovávaných společností, o nichž to 

stanoví obecně závazný právní předpis  

q) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, zákon o 

investičních společnostech a investičních fondech nebo tyto stanovy svěřují do 

působnosti valné hromady. 

 

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo 

tyto stanovy.   

 

 

Statutární ředitel 

 
Safety invest funds, investiční společnost, a.s. (od 23.1.2015 do 31.12.2017) 

IČ: 284 95 349 

Sídlo: Praha 1, Revoluční 1003/3, PSČ 110 00 

 

Svoji činnost vykonává na základě rozhodnutí České národní banky o udělení povolení 

k činnosti investiční společnosti ze dne 23.4.2015, č.j. 2015/044989/CNB/570, nabylo právní moci 

dne 28.4.2015. Obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit. 

 

Zmocněncem společnosti Safety invest funds, investiční společnosti, a.s., který ji 

zastupoval ve funkci statutárního ředitele fondu byl do 31.12.2017: 

 

                                    Ing. JIŘÍ BRADA, dat. nar. 1. ledna 1966  

Nádražní 259, 277 51 Nelahozeves  

  

 

 Zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem České národní banky 

k výkonu této funkce. 

  

Statutární ředitel je statutárním orgánem fondu, který je zodpovědný za obchodní vedení 

fondu v plném rozsahu. Pouze statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení 

fondu. Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem fondu. 

Vzhledem k tomu, že statutárnímu řediteli fondu nesmí být v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy týkajícími se obhospodařování investičních fondů udělovány ze strany 

akcionářů fondu žádné pokyny týkající se obhospodařování fondu, není statutární ředitel oprávněn 

požádat nejvyšší orgán fondu v souladu s § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o udělení 

pokynu týkajícího se obchodního vedení. Statutární ředitel však může požádat o sdělení 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=28495349
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nezávazného stanoviska či doporučení týkajícího se obchodního vedení další (poradní) orgány 

společnosti či jiné subjekty, a to za podmínek určených statutem fondu či vnitřními předpisy fondu.  

 

Statutární ředitel mj. také svolává valnou hromadu fondu a na základě návrhu správní rady 

schvaluje změny statutu Fondu a jednotlivých podfondů.  

 

Statutární ředitel je volen valnou hromadou fondu.  

 

O rozhodnutích statutárního ředitele pořizuje statutární ředitel zápis, který se archivuje po 

celou dobu trvání fondu.  

 

 

Správní rada  
 

Předseda správní rady: MARTIN BENDA, dat. nar. 8. září 1971 

č.p. 159, 251 01 Březí (od 11.4.2015) 

 

Členové správní rady:  MONIKA FUKOVÁ, dat. nar. 26. prosince 1974 

č.p. 159, 251 01 Březí (od 25.11.2015 do 1.8.2017) 

 

JAROSLAV HAVLÍČEK, dat. nar. 20. ledna 1962 

Urbánkova 3371/69, 143 00 Praha 4 (od 29.1.2015 do 1.8.2017) 

 

Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy. Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou 

a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na 

úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.  

 

Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením programu jednání, 

a to nejméně jedenkrát za rok. V případě, že správní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, 

může o její svolání požádat předsedu kterýkoli její člen, a to s pořadem jednání, který určí. 

Předseda správní rady svolá správní radu také tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem 

jednání, který statutární ředitel určil; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, 

může ji svolat sám statutární ředitel. 

 

Správní rada se skládá ze 3 (slovy: tří) členů, volených valnou hromadou. 

 

Správní rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích 

členů. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů správní rady. 

Každý člen správní rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy 

správní rady. 

 

Během účetního období došlo k změnám ve fungování správní rady. Změny jsou uváděny 

v odstavci 8) Údaje o změnách stanov v kapitole Profil fondu.  
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Výbor pro audit 

 

Fond, jakožto subjekt veřejného zájmu na základě požadavku § 1a odstavce 2 ve spojení s 

§ 19 odstavce 1 zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví v pozdějších zněních, ustanovil ke dni 

1.3.2015 výbor pro audit. Základní pravomoci a povinnosti výboru pro audit spočívají především 

v pravidelné kontrole dodržování vnitřních kontrolních předpisů firmy, sledování účinnosti jejich 

aplikace, kontrole systému řízení rizik, účinnosti vnitřního auditu a jeho funkční nezávislosti. 

Výbor aktivně ve spolupráci s externími auditory sleduje proces sestavování účetní závěrky fondu 

a předkládá kontrolnímu orgánu fondu návrhy a doporučení na zlepšení a uchování integrity 

účetních postupů a finančního výkaznictví. Dále kontrolnímu orgánu navrhuje externího auditora 

s tím, že tento návrh řádně odůvodní. 

 

K zajištění všech činností zmiňovaných výše má výbor pro audit pravomoci nahlížet do 

všech relevantních dokumentů fondu, vnitřních předpisů a nařízení, zápisů VH, účetních dokladů 

atd., dále vyžadovat veškeré informace a vysvětlení potřebná k řádnému provedení auditorské 

činnosti. Člen výboru pro audit nebo jím pověřená osoba má právo být osobně přítomen u 

inventarizace majetku a závazků fondu a v odůvodněném případě si může člen výboru vyžádat 

provedení mimořádné inventarizace. Člen výboru pro audit je oprávněn vyžádat si písemné 

pověření k přístupu k informacím vedeným u bank, věřitelů a dlužníků. Fond je povinen všem výše 

zmíněným požadavkům vyhovět a poskytnout členům výboru náležitou součinnost.  

 

Výbor pro audit se skládá ze 3 členů volených valnou hromadou Fondu a jejich členové 

jsou uvedeni níže.  

 

 

Předseda výboru pro audit: Ing. Jiří Fišer (od 1.3.2016) 

 

Členové výboru pro audit: Ing. Jiří Keršláger (od 1.3.2016) 

 

Bc. NINA SVOBODOVÁ (od 1.3.2015) 

 

Ostatní vedoucí osoby 

 

Fond nemá jiné ostatní vedoucí osoby než výše zmíněné. 

 

 

2) Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která od fondu přijali v účetním 

období členové statutárního orgánu či dozorčího orgánu a ostatní osoby s řídící 

pravomocí 

  

Rozhodování o odměňování pracovníků fondu náleží do působnosti statutárního orgánu 

fondu. Členové statutárního a dozorčího orgánu vykonávají svoji činnost na základě smluv o 

výkonu funkce, v nichž je vždy upravena i jejich odměna včetně všech jejích složek, nejedná-li se 

o bezúplatný výkon funkce. Tyto smlouvy včetně odměňování musí být schváleny valnou 

hromadou fondu. Výkon funkce člena dozorčího orgánu je bezúplatný, statutárnímu řediteli za 

výkon činnosti náleží úplata, která je stanovena na základě smlouvy o výkonu funkce.  
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Statutární orgán 

 

Statutárnímu řediteli za výkon činnosti náleží úplata, která je stanovena na základě smlouvy 

o výkonu funkce a v sledovaném účetním období činila 360 tis. Kč. 

 

Dozorčí orgán 

 

Výkon člena dozorčího orgánu je bezúplatný a nejsou s ním spojena žádná peněžitá či 

nepeněžitá plnění. 

 

Ostatní osoby s řídící pravomocí 

 

Fond nemá žádné ostatní osoby s řídící pravomocí a žádná plnění tak nebyla za účetní 

období realizována. 

 

3) Údaje o počtu cenných papírů fondu ve vlastnictví členů statutárního nebo dozorčího 

orgánu a ostatních řídících pracovníků  

 

Člen správní rady držel do 31.7.2017 ve vlastnictví celkem 34 086 ks zakladatelských akcií 

a 37 999 ks investičních akcií. Od 1.8.2017 držel jediný člen správní rady 32 357 ks 

zakladatelských akcií a 36 228 ks investičních akcií. Žádný člen statutárního orgánu ani jiný ostatní 

řídící pracovník nevlastní žádné akcie fondu. 

 

4) Zásady a postupy vnitřní kontroly a pravidla přístupu k rizikům ve vztahu k procesu 

výkaznictví 

 

Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu fondu k rizikům, 

kterým fond může být vystaven ve vztahu k procesu účetního výkaznictví.  

 

Fond využil možnosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 19a odst. 2) a rozhodl 

se používat mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie pro účtování a sestavení 

Účetní závěrky od 1. 1. 2016. V roce 2015 vedl účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví a českými účetními předpisy pro finanční instituce, které účtují podle vyhlášky č. 

501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví a výkaznictví fondu je kromě zákonných 

požadavků upraveno rovněž soustavou vnitřních směrnic a metodických postupů, plně 

respektujících obecně platné účetní přepisy a standardy. 

 

Přístup do účetního systému fondu má pouze omezený počet oprávněných osob. Každý 

účetní doklad musí být kontrolován, kategorizován, schválen a podepsán osobou zodpovědnou za 

jeho vznik. Teprve poté může být doklad vložen do účetního systému. Systém schvalování, 

podepisování a kategorizace je předepsán interní směrnicí fondu. Platební styk je oddělen od 

zpracování účetnictví a od obchodních vztahů, čímž je zamezeno vzniku situace, kdy jedna osoba 

je zodpovědná jak za uzavření obchodního vztahu, tak za zaúčtování účetní operace z obchodního 

vztahu plynoucí, tak i za následnou úhradu závazků vzniklých z uzavřeného obchodního vztahu. 

Každá platba musí být schválena na pravidelných finančních radách fondu, které se konají na 
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týdenní bázi a řídí se vnitřním předpisem fondu. Zde dochází ke schvalování všech plateb fondu 

za uplynulé období statutárním orgánem fondu a dalšími zodpovědnými osobami. 

 

Kontrola správnosti a úplnosti účetnictví a výkaznictví je prováděna na třech úrovních: 

interními pravidelnými kontrolami, kontrolami prováděnými externí účetní společností, která pro 

fond zajišťuje zaúčtování účetních operací a formou pravidelných externích auditů prováděných 

externí auditorskou firmou v rámci pravidelného sestavování účetní závěrky, při které dochází i ke 

kontrole správnosti a úplnosti účetnictví fondu za účetní období. Interní kontrola zahrnuje 

především sestavení pravidelných měsíčních reportů za jednotlivá střediska vedená v účetnictví 

fondu. Při schvalování měsíčních reportů dochází jak ke kontrole správnosti zaúčtování, tak ke 

kontrole oprávněnosti a výše vynaložených prostředků statutárním a dozorčím orgánem fondu. 

Fond kontinuálně používá další standartní formy kontroly (např. kontrola zaúčtovaného stavu 

majetku s operativní evidencí, inventarizace, kontrola čtyř očí apod…). 

 

5) Práva a povinnosti spojená s akciemi fondu 

 

Práva a povinnosti spojené se zakladatelskými akciemi: 

 

Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 34 086 ks (slovy: třicet čtyři tisíc osmdesát šest) 

kusů kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno. Všechny 

zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějící na 

jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním 

trhu obdobném regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských 

akcií určí podle počtu akcií. 

 

Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, 

ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na 

řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na 

podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který 

není zařazen do žádného podfondu. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, 

nestanoví-li zákon jinak. 

 

Zakladatelské akcie společnosti obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních 

korporacích a § 158 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 

 

Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem statutárního ředitele. Hodlá-

li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci 

zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost 

oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému 

vlastníkovi zakladatelských akcií. 

 

Evidence zakladatelských akcií 

 

Zakladatelské akcie jsou v držení akcionářů fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. 

Fond prostřednictvím svého administrátora, tj. Safety invest funds, investiční společnost, a. s., vede 

evidenci majitelů zakladatelských akcií v knize akcionářů. 
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Práva a povinnosti spojené s investičními akciemi 

 

Společnost vydává investiční akcie ke společnosti jako takové, a k jednotlivým podfondům 

společnosti. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu. Fondovým kapitálem 

podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů 

zahrnutých do podfondu. Investiční akcie jsou vydávány jako akcie kusové, tj. bez jmenovité 

hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno 

akcionáře. 

 

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. S investičními akciemi, které byly 

vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku 

z hospodaření pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze tohoto 

podfondu s likvidací. S investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, tj. 

nebyly vydány k žádnému podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku, který 

nepřísluší k žádnému podfondu společnosti, a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, který 

nepřísluší k žádnému podfondu společnosti. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu 

společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto 

konkrétního podfondu. S investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, tj. 

nebyly vydány k žádnému podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost 

jejich vlastníka na účet společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. 

 

Evidence investičních akcií  

 

Evidence investičních akcií vydávaných emitentem je vedena v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Centrální evidenci emise 

vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie emitenta v držení jednotlivých 

investorů jsou tak evidovány na jejich majetkových účtech vlastníků cenných papírů. Investoři jsou 

povinni sdělovat účastníku Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., u něhož mají veden svůj 

majetkový účet, veškeré změny ve svých identifikačních údajích. 

 

6) Odměny účtované externími auditory 

 

Informace o odměnách účtovaných za účetní období auditory v členění za jednotlivé druhy 

služeb jsou uvedeny v Příloze účetní závěrky, která je nedílnou součástí této Výroční zprávy. 

 

7) Informace o kodexu řízení a správy fondu 

 

Společnost sama žádný kodex řízení a správy ve smyslu § 118 odst. 4 písm. j) ZPKT 

nepřijala a nenaplňuje, jelikož její veškeré řízení a správu jako investičního fondu vykonává 

investiční společnost, která má pro tuto činnost povolení ČNB. Základní pravidla řízení a správy 

společnosti jsou však obsažena ve stanovách společnosti a vychází ze zákonné úpravy (ZOK a 

ZISIF); Takto je vymezena zejména organizační struktura společnosti, pravidla pro činnost 

jednotlivých volených i jiných orgánů a také rozsah jejich působnosti a vzájemná součinnost. 

Součástí řízení a správy společnosti jako investičního fondu prováděné investiční společností je 

celá řada zásad „best practice“ uplatňovaných investičních společností dle její vnitřní předpisové 

základny v souladu s požadavkem na odbornou péči o majetek společnosti a její řízení a správu. 

V tomto ohledu lze upozornit zejména na tyto vnitřní předpisy: všeobecná pravidla jednání, 
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činnosti a správy investiční společnosti, strategie vnitřního kontrolního systému investiční 

společnosti, politika provádění transakcí ve vztahu k majetku společnosti a jejím investorům, 

politika výkonu hlasovacích práv společnosti ve vztahu k jejím majetkovým účastem na 

právnických osobách, organizační řád, pracovní náplň a pravidla externích činností. Předpisová 

základna investiční společnosti je neveřejná a podléhá reportovací povinnosti ve vztahu k ČNB. 

Investiční společnost naplňuje zásady „best practice“ zejména prováděním transakcí společnosti 

za nejlepších podmínek, zpracováním transakcí a žádostí investorů společnosti spravedlivě a bez 

zbytečných průtahů, dokumentováním způsobu provádění transakcí a náležitým řízením rizik a 

střetů zájmů. 

 

8) Struktura vlastního kapitálu a akcií vydávaných fondem 

 

Zakladatelské akcie:  

Počet akcií:   34 086 ks  

Druh, forma, podoba:  zakladatelské kusové akcie na jméno v listinné podobě (cenný papír) 

Podíl na základním kapitálu: 100% 

Počet upsaných, 

dosud nesplacených akcií:    0 

Obchodovatelnost:      zakladatelské akcie nebyly přijaty k obchodování na regulovaném 

trhu 

  

Investiční akcie:  

Počet akcií:   43 656 ks 

Druh, forma, podoba:  investiční kusové akcie na jméno v zaknihované podobě 

(zaknihovaný cenný papír) 

Jmenovitá hodn.:                    Bez jmenovité hodnoty. 

ISIN:    CZ0008041514 

Název emise:   SAFETY REAL IFPZK 

Počet upsaných, 

dosud nesplacených akcií:     0 

Obchodovatelnost:                 všechny investiční akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném 

trh 

 

 

9) Omezení převoditelnosti cenných papírů 

 

Převoditelnost zakladatelských akcií společnosti je omezena zákonným předkupním 

právem ve smyslu ust. § 160 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech, které je blíže upraveno v článku 6 stanov. Zároveň je převoditelnost zakladatelských akcií 

podmíněna souhlasem statutárního orgánu Fondu. 

 

Převoditelnost investičních akcií není omezena. 
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10) Akcionářská struktura 

 

Struktura akcionářů k 31.12.2017 (zakladatelské akcie) 

 

Jméno     Datum narození  Počet akcií (ks) podíl na fondu (%) 

Martin Benda  8.9.1971  32 357   95 

 

Jméno     Datum narození  Počet akcií (ks) podíl na fondu (%) 

Monika Fuková         26.12.1974                     1729                         5 

 

Struktura akcionářů k 31.12.2017 (investiční akcie) 

 

Jméno       Počet akcií (ks) podíl na fondu (%) 

Martin Benda                36 228   83 

 

Jméno       Počet akcií (ks) podíl na fondu (%) 

Monika Fuková                      1771                           4 

 

Jméno       Počet akcií (ks) podíl na fondu (%) 

Nespřízněná FO.                     1697                          4 

 

Jméno       Počet akcií (ks) podíl na fondu (%) 

Nespřízněná FO.                    1320                           3 

 

Jméno       Počet akcií (ks) podíl na fondu (%) 

Nespřízněná FO.                    1320                           3 

 

Jméno       Počet akcií (ks) podíl na fondu (%) 

Nespřízněná FO.                    1320                           3 

 

11) Vlastníci cenných papírů se zvláštními právy 

 

Fond nevydává vyjma výše zmiňovaných druhů cenných papírů žádné jiné cenné papíry se 

zvláštními právy.  

 

Investiční akcie nemají hlasovací právo a vztahuje se k nim právo na zpětný odkup 

emitentem.    

 

12) Omezení hlasovacích práv 

 

Zakladatelské akcie fondu nemají žádná omezení hlasovacího práva. 

 

Investiční akcie fondu nemají hlasovací právo, vyjma případů, kdy jim hlasovací právo 

přiznává právní předpis (např. v rámci procesu schvalování korporátních transformací s účastí 

fondu) 
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13) Smlouvy mezi akcionáři s následkem snížení převoditelnosti nebo hlasovacích práv 

 

Fondu nejsou známy žádné smlouvy, které by uzavřeli akcionáři fondu, a které by současně 

mohly mít za následek snížení převoditelnosti akcií představujících podíl na fondu nebo 

hlasovacích právech. 

 

14) Zvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů statutárních orgánů a změnu stanov 

 

Stanovy neobsahují nad zákonný rámec žádná zvláštní pravidla stanovující postup při volbě 

a odvolání členů statutárních orgánů a změny stanov fondu. 

 

Změnu stanov a jejich případné doplnění schvaluje valná hromada na základě návrhu 

statutárního ředitele, na základě protinávrhu akcionářů, resp. investorů účastnících se valné 

hromady, anebo na návrh správního orgánu, byla-li valná hromada na jeho popud svolána.  

 

15) Zvláštní působnost orgánů 

 

Stanovy fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního orgánu ani správní rady, 

která by nevycházela ze zákona.   

 

 

16) Významné smlouvy při změně emitenta 

 

Emitentovi nejsou známy žádné významné smlouvy, které nabydou účinnosti, změní se 

nebo přestanou být platné, dojde-li ke změně ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí. 

 

17) Smlouvy se členy statutárního orgánu, které začnou platit při skončení výkonu jejich 

funkce 

Emitent neuzavřel žádné smlouvy se členy statutárního orgánu, k jejichž plnění by došlo 

ve chvíli ukončení výkonu funkce nebo zaměstnání členů statutárního orgánu v souvislosti 

s nabídkou převzetí. 

 

18) Programy nabývání cenných papírů za zvýhodněných podmínek 

 

Fond nemá žádné programy pro zvýhodněné nabývání cenných papírů fondu pro svoje 

zaměstnance, členy statutárního orgánu ani žádné programy pro opce na tyto cenné papíry, či 

jakákoliv jiná práva. 
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ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE O PODNIKATELSKÉ 

ČINNOSTI A STAVU MAJETKU 
 

Podnikatelská činnost fondu v roce 2017 

 

V této zprávě předkládáme informace o nejvýznamnějších transakcích investičního fondu 

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „investiční fond“ 

nebo „fond“) v průběhu roku 2017. 

 

Počátkem roku 2017 byl fond zúčastněnou osobou při přeměně, v jejichž důsledku došlo k 

rozštěpení společností Butovice Offices, s.r.o. IČ 017 39 697, a ke sloučení části jejího jmění, 

konkrétně administrativní budovy, která je součástí „Nákupní galerie Nové Butovice“ v Praze 5- 

Jinonicích s fondem, jako jednou z nástupnických společností. Přeměna s rozhodným dnem 1. 

ledna 2017 nabyla účinnosti zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. srpna 2017. 

 

Zmíněnou přeměnou nabyl fond do svého majetku nemovitost oceněnou znaleckým 

posudkem k 31.12.2017 na 340 000 tis. Kč.  

 

Současně se zapisovanou přeměnou byla do obchodního rejstříku zapsána změna, týkající 

se snížení hodnoty jedné zakladatelské akcie Fondu z 1 000,- Kč na 1,- Kč. 

 

V roce 2017 došlo na základě Rámcové smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu 

investičních akcií ze dne 2.1.2017 k emisi 1 697 ks nových investičních akcií. Kupní cena akcií 

byla 4 500 tis. Kč a byla uhrazena ve třech splátkách k 31.1.2017- 2 000 tis Kč, 1.1.2017- 2 000 

tis Kč. a 2.1.2017- 500 tis. Kč. Akcie byly vydány k 23.6.2017. 

 

Investiční fond nakoupil na základě kupní smlouvy z 10.11.2017 pozemky parcelní číslo 

1525/6 o výměře 53 m2 a parcelní číslo 1525/7 o výměře 52 m2 vedené na LV 244 pro obec Brno 

v katastrálním území Veveří. Pozemky sousedí s administrativní budovou v ulici Kotlářská, která 

je ve vlastnictví Fondu a budou využity pro další fázi developerského projektu přestavby a 

modernizace budovy a k jejímu dalšímu zhodnocení. Kupní cena pozemků činila 779 tis. Kč.   

 

Další pozemky nakoupil fond na základě kupní smlouvy z 11.10.2017. Jedná se o pozemky 

parcelní číslo 413/31 o výměře 272 m2, 413/34 o výměře 1 165 m2, 413/36 o výměře 1 157 m2, 

413/38 o výměře 1 344 m2 a 413/40 o výměře 1 339 m2, všechny na LV 512 v katastrálním území 

Březí u Říčan. Kupní cena pozemků byla 14 364 tis. Kč. Pozemky jsou situovány na kraji obce 

Březí a jsou připravovány k zhodnocení developerským projektem v delším časovém horizontu.     

 

Ve sledovaném roce investiční fond dokončil na základě kupní smlouvy č. 

KUP/83/01/0244872016 ze dne 2.3.2017 prodej budovy č.p. 1489 (fotbalový stadion „Ďolíček“), 

nacházející se na pozemku parcelní číslo 1125/7 zapsaného na LV 497 a souvisejících pozemků 

Hlavnímu městu Praha za kupní cenu 121 107 tis. Kč. Úhrada kupní ceny nemovitosti proběhla 

k 29.1.2018. Zisk pro fond spočíval v rozdílu mezi výše uvedenou prodejní cenou nemovitosti a 

pořizovací cenou akcií nemovitostní společnosti Bohemians Real, a.s., který byl dále ponížený o 

transakční náklady a závazky nemovitostní společnosti. Zisk z tohoto obchodního případu pro fond 

je cca 20,5% z vložených prostředků.  
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Ke konci účetního období fond přistoupil k prodeji 100% podílu ve společnosti Butovice 

Offices s.r.o., IČO 017 39 697 se sídlem Křižíkova 213/44, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00 na základě 

kupní smlouvy ze dne 4.12.2017 a za kupní cenu 38 000 tis. Kč. Dále také k prodeji společnosti 

BOHEMIANS REAL a.s., IČO 251 10 543 se sídlem Vršovická 1489/10, Vršovice, Praha 10 na 

základě kupní smlouvy ze dne 11.12.2017 za kupní cenu 1 000 tis. Kč. Tyto společnosti fond 

zakoupil se záměrem převedení nemovitostí, které tyto společnosti původně vlastnily přímo do 

vlastnictví fondu, a to v souladu se svojí investiční strategií. K převodu nemovitostí do vlastnictví 

fondu došlo během let 2016 a 2017.   

 

Poslední významnou transakcí v rámci fondu bylo snížení 100% podílu fondu na dceřiné 

společnosti SI KARLIN, s.r.o., IČ 030 56 864 se sídlem Křižíkova 213/44, Karlín, Praha 8, 186 00 

na 3% podíl na základě smlouvy ze dne 14.12.2017, dle které do uvedené společnosti vstoupil nový 

společník s podílem 97 % za úplatu 400 tis. Kč, která však může být dle sjednaných podmínek 

navýšena v případě, že nový společník nedokáže zajistit efektivnější obchodní řízení uvedené 

společnosti. Opět se jedná o původně nemovitostní společnost, ze které fond převzal hlavní 

nemovitost (multifunkční dům v ulici Křižíkova) a následně společnost nechal provozovat její 

vlastní obchodní činnost v části nemovitosti.  Část podílu ve společnosti si fond ponechal pro lepší 

kontrolu provozu pronajaté budovy. Fond si od této strategie slibuje vylepšení výnosů 

z nemovitosti v důsledku dosazení nového obchodního vedení vybraného novým společníkem. 

 

Žádné další investice ani jiné významné podnikatelské kroky ve sledovaném období od 

1.1.2017 do 31.12.2017 nebyly uskutečněny.  

 

Fond v účetním období dosáhl výnosů z pronájmu a souvisejících služeb svého aktivního 

nemovitostního portfolia ve výši celkem 93 756 tis. Kč. 

 

Fond v účetním období dosáhl zisku z investic do nemovitostí ve výši 7 265 tis. Kč a zisku 

z finančních investic v reálné hodnotě ve výši 67 836 tis. Kč.  

      

Hospodaření investičního fondu 

 

Fond sestavuje svoji účetní závěrku za rok 2017 v souladu s Mezinárodními standardy 

účetního výkaznictví ve znění přijatém EU (IFRS) a všechny ekonomické údaje v této výroční 

zprávě jsou uváděny v částkách zjištěných podle těchto standardů (včetně srovnávacích údajů 

minulých let). Postupy a požadavky na vykazování jednotlivých transakcí a pozic aktiv a pasiv 

podle IFRS mohou být významně odlišné od účetních postupů podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. a 

požadavků aplikovatelných pro stanovení daně z příjmů. Fond měl do konce roku 2015 povinnost 

vykazovat podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. 

 

Obraz o hospodaření investičního fondu poskytuje účetní závěrka za období od 1. ledna 

2017 do 31. prosince 2017, která je nedílnou součástí této výroční zprávy. Hospodaření 

investičního fondu za uvedené období skončilo účetním ziskem ve výši 105 386 tis. Kč.  

 

Hodnotu čistých aktiv připadajících na jednu investiční akcii znázorňuje graf níže. V grafu 

jsou vedeny pouze 3 hodnoty za poslední 3 pololetí, neboť metoda kalkulace této hodnoty byla 

před tímto obdobím odlišná.  
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Výsledky hospodaření investičního fondu jsou ověřeny společností BDO Audit s.r.o., 

oprávnění vydané KAČR pod č. 018. 

  

Aktiva 

 

Investiční fond vykázal v rozvaze k 31. prosinci 2017 aktiva v celkové výši 1 246 544 tis. 

Kč. Ta jsou tvořena především reálnou hodnotou přímo vlastněných nemovitostí v celkové výši 

1 032 434 tis. Kč, účastmi s rozhodujícím vlivem na nemovitostních společnostech v hodnotě 

celkem 62 880 tis. Kč, pohledávkami ve výši 126 020 tis. Kč, z nichž 121 107 tis. Kč je pohledávka 

za Hlavním městem Praha a peněžním vkladem na běžném účtu ve výši 20 717 tis. Kč. Nárůst 

hodnoty přímo vlastněných nemovitostí byl způsoben především převodem nemovitosti ze 

společnosti Butovice Offices, s.r.o. do vlastnictví Fondu. 

 

 

Pasiva 

 

Celková pasiva fondu ve výši 1 246 544 tis. Kč jsou tvořena vlastním kapitálem ve výši 34 

tis. Kč, čistými aktivy připadajícími držitelům vyplatitelných investičních akcií ve výši 263 807 

tis. Kč a cizími zdroji ve výši 982 703 tis. Kč, tvořenými především dlouhodobými závazky vůči 

nebankovním subjektům, krátkodobými neúročenými závazky z obchodních transakcí a 

nesplacenými zůstatky bankovních úvěrů. 

  

 

Výhled pro rok 2018 

 

Hlavním záměrem investičního fondu v roce 2018 bude pokračující zeštíhlování své   

majetkové struktury. Začátkem roku 2018 skončila svoji činnost jako administrátor a 

obhospodařovatel fondu společnost Safety invest funds, investiční společnost, a.s. a nově fond 

administruje a obhospodařuje společnost AMISTA investiční společnost, a.s. Fond se dále zabývá 
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několika developerskými projekty, při nichž dojde k výraznému kapitálovému zhodnocení 

nemovitostí v jeho vlastnictví s výhledem následného prodeje se ziskem. Plánovány jsou 

rekonstrukce vchodové části multifunkční budovy v Křižíkově ulici, Praha 8 spolu s 

instalací nového parkovacího systému, dále pak developerský projekt související s nemovitostí na 

adrese Štefánikova 3, Brno-Veveří vlastněnou společností DANTUM Solution s.r.o., projekt na 

rozšíření business centra v ulici Kotlářská, Brno-Veveří. Menší projekty na zkvalitnění služeb pro 

nájemce jsou plánovány pro nemovitost v Cigánkově ulici, Praha 11. Fond bude pokračovat 

v optimalizaci provozu jednotlivých investic do nemovitostí a finančních investic s cílem tyto 

investice po plánované době držení se ziskem prodat a ve vyhledávání dalších investic 

s potencionálem na kapitálové zhodnocení. Během doby držby bude realizovat výnosy 

z operativního leasingu těchto investic. V roce 2018 bude Fond pokračovat ve vyhledávání 

investičních příležitostí zejména do nemovitostí, případně do nemovitostních společností s cílem 

realizovat transakce v hodnotě 100–150 milionů Kč. 

 

V průběhu roku 2018 bude fond pokračovat v naplňování investiční strategie vymezené ve 

statutu fondu.  

 

Fond bude pokračovat ve správě současného nemovitostního portfolia a disponibilní 

výnosy budou dále reinvestovány. Fond neplánuje výplatu podílu na zisku. V případě výskytu 

vhodného nemovitostního projektu na trhu je fond připraven do takového projektu investovat. 

 

 

Z dlouhodobého pohledu jsou investice do nemovitostí vnímány jako perspektivní a stále 

umožňují investorům dosahovat na dobře připravených a spravovaných projektech nadprůměrné 

zhodnocení vložených finančních prostředků.  

 

 

Fond níže uvádí hlavní rizika spojená s investicemi do nemovitostních aktiv, na které je 

zaměřena investiční strategie fondu, a představují tak důležitá rizika a nejistoty, které mohou 

provázet podnikatelskou činnost fondu. Ostatní rizika související s činností fondu jsou uvedena 

v rizikovém profilu ve statutu fondu. 
 
 

Riziko stavebních vad nebo ekologických zátěží nemovitostí 

 

Fond při nabývání nemovitostí snižuje rizika řádným provedením prověrek v oblasti 

stavební a případné ekologické zátěže připravovaných projektů a aplikuje odpovídající právní 

zajišťovací instrumenty. Přesto nelze vyloučit ztrátu na majetku fondu v důsledku včas 

neodhalených stavební vad či ekologických zátěží. 

 

 

Riziko výpadků plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí 

 

Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu může nastat nahodile, pokud postihne 

významnější nájemníky nemovitostí, nebo může souviset s celkovou situací na trhu, např. v případě 

hospodářské recese; v tom případě ovlivňuje chování většího množství nájemníků či 

potencionálních nájemníků. Fond snižuje tato rizika tím, že investuje především do nemovitostí 

kvalitních svou polohou, které si udrží nájemníky i v nepříznivém období hospodářské recese a 
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jsou natolik atraktivní, že po výpadku významnějšího nájemníka umožní fondu jej v přiměřené 

době nahradit. Toto riziko je dále snižováno výběrem vhodných nájemníků. Fond očekává celkem 

příznivý vývoj na realitním trhu, a proto toto riziko bylo ve sledovaném období a je pro následující 

období vnímáno jako nízké riziko. 

 

 

Riziko spojené s dluhovým financováním 

 

S ohledem na možnost fondu přijímat při financování nákupu či výstavby nemovitostí 

úvěry, resp. zápůjčky dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika nepříznivého 

ekonomického dopadu na majetek fondu v případě chybného investičního rozhodnutí, resp. v 

důsledku jiného důvodu vedoucího ke snížení hodnoty majetku fondu. Existuje rovněž 

odpovídající riziko insolvence fondu. Toto riziko je minimalizováno pečlivě a vhodně nastaveným 

čerpáním úvěrů pro konkrétní vybrané projekty a maximálním limitem pro úvěrové financování.  

 

Riziko vypořádání 

 

Transakce s majetkem fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany 

obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu. Fond toto 

riziko vyhodnocuje při každé transakci. 
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PROFIL FONDU 
 

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., (dále také „fond“) 

(jméno užívané do 10.1.2018) 

 

Účetním obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí období od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

 

1) Základní údaje o fondu 

 

Název:                    Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Sídlo:                      Křižíkova 213/44, Karlín, Praha-8, 186 00 

Telefonní číslo:      224 815 137 

 

Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 1. dubna 2010, v souladu se 

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním 

investování v platném znění, a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 11. února 2011. 

 

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. 

Tímto orgánem je právnická osoba, Safety invest funds, investiční společnost, a.s., která je 

oprávněna obhospodařovat a administrovat Fond od 29.1.2015. 

 

Identifikační údaje:  

 

IČO:           247 99 751 

DIČ:           CZ 247 99 751 

LEI kód:    315700BGBUF3D2HAV881 

TEL:           224 815 137  

 

Základní zapisovaný kapitál: 34 086 Kč, splaceno 100% 

Akcie:                                   34 086 kusových akcií na jméno v listinné podobě (zakladatelské 

akcie) 

                                                    43 656 kusových akcií na jméno v zaknihované podobě 

(investiční akcie) 

 

Čistá aktiva připadají na investiční akcie:                             263 807 160 Kč (k 31.12.2017) 

 

Čistá aktiva připadající na jednu investiční akcii:        6 043 Kč (k 31.12.2017) 

 

 

2) Změny zapisovaných údajů v Obchodním rejstříku během sledovaného účetního období 

 

 

Vymazáno:  

 

Člen správní rady: MONIKA FUKOVÁ, 

                                 dat. nar. 26. prosince 1974 

                                 č.p. 159, 251 01 Březí 
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                                 Den zániku členství: 24. července 2017 

                                 vymazáno 1. srpna 2017 

 

Člen správní rady: JAROSLAV HAVLÍČEK,  

dat. nar. 20. ledna 1962 

Den zániku členství: 24. července 2017 

vymazáno 1. srpna 2017 

 

Akcie:                      34 086 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě 

Zakladatelské akcie. 

Převod zakladatelských akcií je podmíněn souhlasem statutárního ředitele. 

vymazáno 1. srpna 2017 

 

Základní kapitál:   34 086 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Zapisovaný základní kapitál. 

Vymazáno 1. srpna 2017 

 

 

Zapsáno:        

         

Akcie:                      34 086 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě 

Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií společnosti je 

omezena zákonným předkupním právem ve smyslu ust. § 160 zákona č. 

240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, které je 

blíže upraveno v článku 6 stanov. 

Zapsáno 1. srpna 2017 

 

Základní kapitál:  34 086,- Kč 

 Splaceno: 100% 

 Zapisovaný základní kapitál. 

 Zapsáno 1. srpna 2017 

 

Ostatní skutečnosti:  

 

Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla 

část jmění rozdělované společnosti Butovice Offices, s.r.o., IČO: 01739697, se sídlem Křižíkova 

213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením, 

vyhotoveném dne 19.6.2017 a schváleném dne 24.7.2017.  

 

 

3) Údaje o společnosti, která fond ve sledovaném období obhospodařovala 

 

V účetním období obhospodařovala a administrovala fond tato investiční společnost: 

 
Safety invest funds, investiční společnost, a.s.  

IČ: 284 95 349 

Sídlo: Praha 1, Revoluční 1003/3, PSČ 110 00 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=28495349
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Svoji činnost vykonává na základě rozhodnutí České národní banky o udělení povolení 

k činnosti investiční společnosti ze dne 23.4.2015, č.j. 2015/044989/CNB/570, nabylo právní moci 

dne 28.4.2015. Obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit. 

 

 

Zastoupení právnické osoby: Ing. Jiří Brada, pověřený zmocněnec 

 

 

4) Údaje o depozitáři fondu 

 

Činnost depozitáře pro fond v celém sledovaném období vykonávala Československá 

obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46, která bude vykonávat 

tuto činnost depozitáře pro fond i nadále. 

 

5) Údaje o osobách, které byly depozitářem pověřeny úschovou nebo opatrováním 

majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou jinak opatrováno 

více než 1 % majetku Fondu 

 

V průběhu sledovaného období nebyla žádná osoba depozitářem fondu pověřena úschovou 

a opatrováním více než 1% hodnoty majetku fondu. 

 

6) Údaje o hlavním podpůrci  

 

Ve sledovaném období Fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce. 

 

7) Údaje o úplatách pracovníků a vedoucích osob vyplacených obhospodařovatelem fondu, 

jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám 

 

Obhospodařovatel fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a 

obdobných příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě za rok 2017. 

Participace fondu na těchto úplatách je zahrnuta v úplatě investiční společnosti za poskytování 

služeb obhospodařování fondu.  

Fond nevyplatil v účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení 

kapitálu. 

 

 

8) Údaje o podstatných změnách stanov nebo statutu fondu, ke kterým došlo v průběhu 

sledovaného období 

 
  

V roce 2017 došlo k významným změnám stanov společnosti především v důsledku snížení 

jejího (zapisovaného) základního kapitálu z částky 34.086.000,- Kč na výslednou novou výši 
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základního kapitálu 34.086,- Kč, avšak nedošlo přitom ke změně počtu zakladatelských akcií. Dále 

došlo ke změně správní rady společnosti, když z kolektivního orgánu tří členů byla správní rada 

změněna na individuální orgán společnosti. Z tohoto důvodu bylo rovněž upuštěno od konání 

zasedání správní rady. Ze stanov byla dále vypuštěna výslovná úprava výboru pro audit (který však 

společnost má i nadále ustaven), a naopak byla podrobněji zakotvena možnost zřídit investiční 

výbor a upravena pravidla jeho činnosti, bude-li tento případně zřízen. Dále byla v souladu se 

změnou příslušného zákona připuštěna nižší vstupní hranice pro investory za splnění zákonem 

vyžadovaných podmínek. Dále byla významně snížena hranice pro případné pozastavení vydávání 

investičních akcií vzhledem k nejvyšší přípustné výši fondového kapitálu společnosti a byla 

výslovně stanovena i dolní hranice rozpětí fondového kapitálu pro účely případného pozastavení 

odkupování investičních akcií. Dále byla stanovena nová pravidla pro přijímání změn statutu 

společnosti jako investičního fondu statutárním ředitelem. Důsledněji byla také napříč stanovami 

odlišena práva a povinnosti akcionářů se zakladatelskými a investičními akciemi, a to zejména ve 

vztahu k podílu na zisku a likvidačním zůstatku. 

 

V uplynulém období došlo s účinností k 1.9.2017 k přijetí nového znění statutu. Změny 

byly významné především v reakci na zrušení limitů, které byly dosud pro fondy kvalifikovaných 

investorů stanoveny obecně závazným právním předpisem, a spočívaly v nové úpravě investičních 

limitů pro činnost společnosti jako investičního fondu. Společnost si však zachovala zaměření své 

investiční strategie na nemovitostní investice. Došlo také k významnému snížení limitu pro 

úvěrové financování aktivit společnosti jako investičního fondu. Nově byly také upraveny ve 

vztahu k investorům limity pro vstupní poplatek či výstupní přirážku a byla v souladu se změnou 

příslušného zákona připuštěna nižší vstupní hranice pro investory za splnění zákonem 

vyžadovaných podmínek. Bylo přijato důsledné členění fondového kapitálu společnosti na 

investiční a neinvestiční část. Rovněž byla navýšena minimální výše odměny za výkon činnosti 

statutárního ředitele, obhospodařovatele a administrátora na částku 50.000,- Kč měsíčně. 

 

 

9) Údaje o úplatách pracovníků a vedoucích osob vyplácených obhospodařovatelem fondu, 

jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám s podstatným vlivem na rizikový profil fondu 

 

Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatelem v účetním období vyplaceny. 

 

10)  Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu 

 

Hodnota majetku fondu je tvořena dvěma skupinami investic; i) finančními investicemi ve 

společnostech, ii) investicemi do nemovitostí. 

 

i) Finanční investice ve společnostech v celkové výši 62 880 tis. Kč 

 

• Treaslewort, a.s., IČ 256 85 252, v hodnotě 25 694 tis. Kč. Společnost vlastní rozsáhlý 

soubor pozemků ve Středočeském kraji, činžovní dům po rekonstrukci v Praze 3, blok 

řadových rodinných domů a 3 bytové jednotky. Hlavní činností společnosti je správa a 

pronájem vlastního majetku. Výsledek hospodaření společnosti je za rok 2017: -261 tis. 

Kč.   

 

• DANTUM Solution s.r.o., IČ 291 50 396, v hodnotě 15 743 tis. Kč 
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společnost vlastní činžovní dům s obchodními prostory v širším centru Brna na adrese Štefánikova 

3. Hlavní činností společnosti je správa a pronájem vlastního majetku. Výsledek hospodaření 

společnosti je za rok 2017: - 1 013 tis. Kč. 

 

 

• TORMONTEX COMPANION s.r.o., IČ 292 21 722, v hodnotě 21 320 tis. Kč 

Společnost vlastní 50% podílů komanditistů ve společnosti, provozující projekt v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie. Hlavní činností je správa majetkových účastí a pohledávek. 

Výsledek hospodaření je pro rok 2017: 1 003 tis. Kč před zdaněním. 

 

ii) Investice do nemovitostí v celkové výši 1 032 434 tis. Kč 

 

• Administrativní budova v Nákupní galerii Nové Butovice v hodnotě 340 000 tis. Kč 

• Administrativní budova v ulici Cigánkova v Praze v hodnotě: 67 900 tis. Kč. 

• Multifunkční dům v ulici Křižíkova v Praze v hodnotě 500 000 tis. Kč. 

• Administrativní budova v ulici Kotlářská v Brně v hodnotě 51 484 tis. Kč. 

• Rodinný dům v Březí u Říčan včetně pozemků v hodnotě 34 300 tis. Kč. 

• Pozemky v Dolních Břežanech v hodnotě 28 900 tis. K4. 

• Soubor pozemků ve Středočeském kraji v řádu jednotek milionů Kč. 

 

 

Ve sledovaném účetním období byla významným aktivem i pohledávka za Hlavním městem Praha 

z titulu prodeje významné nemovitosti v Praze. Výše pohledávky je 121 107 tis. Kč a byla 

počátkem roku 2018 fondu uhrazena. 

 

11) Informace o aktivitě v oblasti výzkumu a vývoje 

 

Fond v uváděných oblastech nevykonával za účetní období žádnou činnost. 

 

12) Informace o aktivitách Fondu v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně 

právních vztahů 

 

Fond vzhledem k předmětu své činnosti nevyvíjel žádnou činnost v oblasti ochrany 

životního prostředí, ani v jiné výše zmiňované oblasti. 

 

13) Informace o zaměstnancích 

 

Fond v účetním období neměl žádné zaměstnance. 

 

14) Informace o organizačních složkách v zahraničí 

 

Fond nemá žádnou organizační složku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.  
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15) Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni 

 

Po rozvahovém dni došlo k několika významným skutečnostem. K 1.1 2018 se zápisem 

změny do obchodního rejstříku k 10.1.2018 došlo ke změně obhospodařovatele, administrátora a 

statutárního ředitele fondu, jímž se nově stala společnost AMISTA, investiční společnost a.s., IČO: 

274 37 558 se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, kterou při výkonu funkce zastupují 

pověřený zmocněnec Ing. Ondřej Horák a pověřený zmocněnec Ing. Petr Janoušek. Každý 

pověřený zmocněnec je oprávněn jednat za fond samostatně.  

 

 Ke stejnému datu se novým členem správní rady stal Ing. Hynek Žirovnický, který nahradil 

pana Martina Bendu. 

 

K 10.1.2018 došlo zápisem do rejstříku ke změně názvu fondu na Safety Real, fond SICAV, 

a.s. 

 

K 29.1.2018 došlo k úhradě významné pohledávky Fondu za Hlavním městem Praha 

v hodnotě 121 107 tis. Kč z titulu prodeje významné nemovitosti situované v Praze a v návaznosti 

na to k 20.2.2018 k úhradě závazků fondu ke společnosti BERINDA HOLDINGS LIMITED ve 

výši 30 546 tis. Kč a 16 277 tis. Kč.  

 

16) Informace o nabytí vlastních akcií  

 

Fond v účetním období nenabyl vlastní akcie a vlastní podíly. 

 

17) Založení fondu a jeho investiční cíle 

 

Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 1. dubna 2010, v souladu se 

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním 

investování v platném znění, a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 11. února 2011. 

 

Povolení k činnosti investičního fondu ve smyslu ustanovení § 64 zrušeného zákona č. 

189/2004 Sb., o kolektivním investování, které obdržela společnost od České národní banky dne 

9. listopadu 2010 a které nabylo právní moci dne 23. listopadu 2010, zaniklo na základě § 651 odst. 

4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jen „ZISIF“) a to dnem, 

kdy Česká národní banka začala vést seznam investičních fondů s právní osobností podle § 597 

písm. a) ZISIF a od tohoto dne se fond považuje za investiční fond, který je obhospodařován 

investiční společností Safety invest funds, investiční společnost, a.s. a je zapsán v seznamu podle 

§ 597 písm. a) ZISIF. 

  

Od svého vzniku společnost vyvíjí činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů, 

spočívající ve shromažďování peněžních prostředků ve fondu oproti vydávání cenných papírů 

kvalifikovaným investorům, za účelem společného investování shromážděných prostředků. 

Investiční strategie fondu je založena na diverzifikaci aktiv, jak ji stanovuje statut fondu.  

 

Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu 

dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím střednědobých až dlouhodobých investic do 

několika tipů investic/projektů: 
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Investice do nemovitostí 

 

Fond investuje především do nemovitostí, které již nesou výnos formou operativního 

leasingu třetím stranám. Fond se zaměřuje hlavně na následující výnosové nemovitosti: 

administrativní budovy, obchodní, prodejní a multifunkční centra, hotely a ubytovací komplexy, 

obytné domy a rezidenční projekty, logistické parky, průmyslové objekty a areály. Fond má ve 

svém statutu zanesenu povinnost investovat minimálně 51 % svého kapitálu do nemovitostí. 

 

U těchto nemovitostí fond uplatňuje strategii držby na střednědobé období, během kterých 

realizuje výnosy z operativního leasingu. Za doby držby se také snaží o optimalizaci provozu 

nemovitostí, maximalizace výnosnosti z operativního leasingu úpravou portfolia nájemců a 

uzavíraných nájemních smluv a uzná-li fond za vhodné i stavebními úpravami, rekonstrukcemi, 

přístavbami a developerskými projekty. Vše směřuje k maximalizaci hodnoty nemovitosti a 

k maximalizaci kapitálového zisku při jejím prodeji na volném trhu po uplynutí doby, po kterou 

fond nemovitost drží. Exitovou strategií je tedy prodej na volném trhu nejpozději do 7 let od 

pořízení investice. Po uplynutí této doby fond vyhodnotí možnosti prodeje na trhu a v případě 

možnosti realizovat zisk nemovitost prodá. Fond se nebrání ani oportunitnímu prodeji v kratším 

období v případě výhodné nabídky na trhu nemovitostí. V současné době fond vlastní několik 

investic tohoto druhu např. administrativní budovu v Nákupní galerii Nové Butovice, multifunkční 

dům v Karlíně. 

 

Fond také investuje do nemovitostí, které v době koupě žádné výnosy negenerují. Jedná se 

především o pozemky, stavební parcely a zastavěné plochy pro účely dalšího rozvoje a výstavby. 

V případě takových investic je strategie držby dlouhodobá, neboť s těmito investicemi jsou spojeny 

různé developerské projekty. Vždy se jedná o pozemky a nemovitosti se strategickou polohou, kde 

se předpokládá nejen zhodnocení při realizací developerského projektu, ale i zhodnocení samotnou 

držbou díky rozvoji oblasti, ve které je pozemek situován. Opět může dojít k oportunitnímu prodeji 

pozemku na volném trhu, pokud by fond realizoval adekvátní kapitálový zisk. Exitovou strategií 

je tedy opět prodej na volném trhu. Fond v současné době vlastní několik takových investic např. 

pozemky v Dolních Břežanech, pozemky v Úvalech u Prahy. 

 

Investice do nemovitostních společností 

 

Další investicí do portfolia fondu je investice do nemovitostních společností, u kterých 

následně fond přistoupí k převodu nemovitostí z vlastnictví společnosti přímo do vlastnictví fondu. 

Následně dojde k aplikaci strategií zmiňovaných pro nemovitosti popsané výše a k prodeji takto 

přeměněné společnosti na volném trhu. Fond prodává takto nakoupené společnosti obvykle do 2 

let od jejich nabytí. Fond realizoval několik takových investic např. do společností Butovice 

Offices, s.r.o. a BOHEMIANS REAL a.s. 

 

Fond také investuje do nemovitostních společností, u kterých volí jinou investiční strategii, 

která spočívá v realizaci zisku z dividendy nebo rozdělení zisku z hospodaření během držby a 

následně inkasuje zisk při prodeji společnosti z rozdílu pořizovací ceny a prodejní ceny. Během 

doby držby fond realizuje obdobné projekty jako u nemovitostí přímo ve vlastnictví fondu, a to 

s cílem maximalizovat prodejní cenu společnosti. K optimalizačním opatřením dochází i přímo 

v řídících a provozních procesech samotných nemovitostních společností se stejným cílem.  Po 

uplynutí doby držby, která je v tomto případě ve střednědobém horizontu 3-5 let, fond vyhodnotí 

situaci na trhu a v případě možnosti realizovat zisk společnost prodá. U těchto společností 
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nedochází k přesunu nemovitostí do vlastnictví fondu. Fond v této kategorii investic eviduje např. 

majetkové podíly na společnostech Treaslewort, a.s. a DANTUM Solution s.r.o. 

 

 

 

Investice do jiných právnických osob 

 

Dalším druhem investice je investice do majetkové účasti v jiné právnické osobě, která není 

nemovitostní společností a to zejména do tuzemských investičních fondů, do tuzemských či 

zahraničních společností, které se zaměřují na: držení majetkových účastí na jiných společnostech 

nebo v investičních fondech, investiční cenné papíry, poskytování úvěrů či zápůjček jiným 

fyzickým nebo právnickým osobám, správu nemovitostí, provádění stavební činnosti, provozování 

realitní činnosti, nabývání movitých věcí, jejich další správa a prodej či pronájem. U těchto investic 

fond realizuje výnosy z dividendy, z rozdělení hospodářského výsledku, a to v závislosti na formě 

subjektu, na kterém získal fond majetkovou účast. Strategie držby je zpravidla střednědobá 3-5 let 

a exitovou strategií je prodej na volném trhu, prodej na veřejném trhu cenných papírů nebo podíl 

na likvidačním zůstatku, a to v závislosti na formě investice.  

 

Investice do movitých věcí 

 

Fond může investovat také do movitých věcí, souborů movitých věcí a hromadných věcí, 

které jsou schopny generovat pravidelný výnos. Většinou jde o příslušenství pevně spojené s 

nabývanou nemovitostí, vybavení nezbytné k provozu a zajištění ochrany. Příslušenství musí 

přispívat k hodnotě nemovitosti a nesmí ji zatěžovat zbytečnými náklady. Příslušenství představuje 

především mobiliář, zařízení technického zázemí (klimatizace, síťové vedení) a jiné vybavení. 

Výnosem z těchto investic je většinou příjem z užívání třetí osobou a zvýšení hodnoty nemovitosti. 

Exitová strategie je v tomto případě spojena s exitovou strategií nemovitosti, stejně tak doba, po 

kterou fond movitou věc drží. 

 

 

Investice do projektů obnovitelných zdrojů energie 

 

Fond dle svého statutu investuje také do projektů obnovitelných zdrojů energie formou 

získání majetkové účasti na tuzemských i zahraničních společnostech zabývajících se výrobou 

elektrické energie či tepla z obnovitelných zdrojů nebo za pomoci kogenerace (společná výroba 

tepla a el. energie) apod… Strategie držby je v tomto případě na 3-5 let, přičemž po uplynutí této 

doby fond vyhodnocuje možnosti prodeje a v případě příležitosti dosáhnout zisku z rozdílu mezi 

pořizovací a prodejní cenou projektu, realizuje exitovou strategii, která závisí na formě investice. 

V této kategorii investic fond vlastní např.  společnost TORMONTEX COMPANION s.r.o. 

 

Investice do pohledávek a další formy investic 

 

Fond také investuje do pohledávek, které nabývá nebo postupuje, a to jen v případě, že 

takovéto pohledávky budou pro Fond z dlouhodobého hlediska výnosné. Nabývány jsou zpravidla 

za nižší cenu než jejich nominální hodnota a přiměřeně dle zhodnocení jejich dobytnosti. Výnosem 

z těchto pohledávek je jak rozdíl mezi kupní cenou pohledávek a jejich nominální hodnotou, tak i 

úrokový výnos. Fond zaujímá strategii krátkodobé až střednědobé držby pohledávky. Exitovou 

strategií je prodej třetí osobě. 
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Další formy investic, které Fond může dle svého statutu realizovat, jsou např.: vklady 

v tuzemských i zahraničních bankách, tuzemské investiční cenné papíry, zahraniční investiční 

cenné papíry, nástroje peněžního trhu, jiné majetkové hodnoty. Tyto investice jsou však na okraji 

zájmu fondu, a proto nemají blíže specifikované strategie. 

 

Fond má blíže svoji investiční strategii uvedenu ve svém statutu, včetně investičních limitů, kam 

může investovat a za jakých podmínek. 

 

 

18) Komentář k přílohám 

 

Součástí této Výroční zprávy jsou přílohy, které pojednávají o hospodaření fondu. 

 

V souladu se zákonnými předpisy obsahuje tato Výroční zpráva též Účetní závěrku včetně 

Přílohy účetní závěrky, Zprávu nezávislého auditora a Zprávu o vztazích.  

 

Kromě údajů, které jsou popsány v Příloze účetní závěrky za rok 2017, nenastaly žádné 

další významné skutečnosti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 
 
Safety Real, fond SICAV, a.s. 
IČ: 24799751 
se sídlem: Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8 
(dále jen „investiční fond“ nebo „společnost“) 
 
Vypracovaná v Praze dne 29. března 2018 statutárním ředitelem, kterým je společnost 
AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 
186 00, zastoupená pověřeným zmocněncem Ing. Petrem Janouškem 

 

1. Úvod 
 
Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem investičního fondu na základě povinnosti 
dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), za účetní 
období roku 2017 (dále jen „sledované období“). Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. 
podle ZOK vztahy mezi investičním fondem jako ovládanou osobou a ovládající osobou 
investičního fondu a dále vztahy mezi investičním fondem a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou, která ovládá investiční fond. 

 

2. Propojené osoby 
 

2.1 Ovládající osoby 
 
Přímou ovládající osobou po celé sledované období roku 2017 je podle struktury akcionářů 
společnosti pan Martin Benda, většinový akcionář vlastnící 95% zakladatelských akcií 
investičního fondu. S jinými než zakladatelskými akciemi investičního fondu není trvale 
spojeno hlasovací právo (mohou nabývat hlasovací právo pouze dočasně v zákonem 
stanovených případech), a proto se na ně nahlíží jako na podíl v investičním fondu ve smyslu 
§ 73 odst. 3 ZOK. 
 
Statutárnímu řediteli nejsou známy žádné další osoby, které mohly nepřímo ovládat fond, 
nebo ke kterým mohl investiční fond ve sledovaném období 2017 mít vztah ovládané osoby 
ve smyslu ZOK. 

 

2.2 Osoby ovládané stejnou ovládající osobou, která ovládá 
investiční fond 

 
Ovládající osoba investičního fondu ovládá dále jako 100% vlastník společnosti: 
 

• PRAGOLOV spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 828/33, Žižkov, 130 00 Praha 3,  
IČ: 00550086. Předmětem činnosti uvedené společnosti je myslivost. 

• Ben Praha s.r.o., se sídlem Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 06614167. 
Předmětem činnosti uvedené společnosti je zprostředkování obchodu a služeb, 
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poradenská a konzultační činnost, 
zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy a 
služby organizačně hospodářské povahy, poskytování technických služeb. 

 
Statutárnímu řediteli není známo, že by ve sledovaném období byly mezi propojenými 
osobami další osoby. 



3. Osoby ovládané investičním fondem 
 
Investiční fond byl po celé sledované období, resp. pouze jeho část, sám ovládající osobou 
ve vztahu k následujícím ovládaným společnostem: 

 nemovitostní společnost Treaslewort, a.s. (investiční fond vlastní 100% akcií), 

 nemovitostní společnost DANTUM Solution s.r.o (investiční fond vlastní 100% podíl), 

 obchodní společnost TORMONTEX COMPANION s.r.o. (investiční fond vlastní 100% 
podíl), 

 nemovitostní společnost SI KARLIN, s.r.o. (investiční fond vlastnil tuto společnost 
v období od 1.1. do 21.12.2017 jako 100% vlastník, poté přenechal 97% podíl třetí osobě 
a sám si ponechal pouze 3% podíl), 

 nemovitostní společnost BOHEMIANS REAL a.s. (investiční fond vlastnil tuto společnost 
v období od 1.1. do 20.12.2017 jako 100% vlastník, poté všechny akcie odprodal třetí 
osobě), 

 nemovitostní společnost Butovice Offices, s.r.o. (investiční fond vlastnil tuto společnost 
v období od 1.1. do 12.12.2017 jako 100% vlastník, poté odprodal celý podíl svůj třetí 
osobě). 

 
Vztahy mezi investičním fondem jako osobou ovládající výše uvedené ovládané osoby a 
těmito osobami, jakož i mezi těmito osobami navzájem, jsou popsány v jednotlivých 
zprávách o vztazích vypracovaných statutárními orgány výše uvedených ovládaných osob, a 
tato zpráva se jim blíže nevěnuje. 

 

4. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami ve 
sledovaném období a poskytnuté plnění 

 
Ve sledovaném období nebyly mezi propojenými osobami ve smyslu čl. 2 této zprávy 
uzavřeny žádné smlouvy ani nebyla poskytnuta žádná plnění mezi propojenými osobami. 

 

5. Jiné právní jednání či opatření učiněné ve sledovaném 
období na popud či v zájmu ovládající osoby nebo jí 
ovládaných osob 

 
Žádné právní jednání či opatření na popud či v zájmu ovládající osoby ve smyslu čl. 2.1 této 
zprávy nebo jí ovládaných osob ve smyslu čl. 2.2 této zprávy nebylo učiněno. 

 

6. Zhodnocení vztahů mezi propojenými osobami ve 
sledovaném období 

 
Ovládající osoba ovládala ve sledovaném období investiční fond jako většinový akcionář 
s hlasovacími právy ve smyslu § 73 odst. 1 ZOK. Ovládající osoba tak mohla ve sledovaném 
období rozhodnout o změně statutárního orgánu společnosti, což učinila na valné hromadě 
společnosti konané dne 21.12.2017 s účinností k 1.1.2018 z popudu tehdejšího statutárního 
ředitele společnosti, kterým byla Safety invest funds, investiční společnost, a.s.. Novým 
statutárním ředitelem byla od 1.1.2018 zvolena AMISTA investiční společnost, a.s. 
 
Statutárním orgánem společnosti přitom může být pouze právnická osoba oprávněná 
provádět obhospodařování a případně též administraci investičního fondu. Jelikož společnost 
vykonávala ve sledovaném období pouze svou činnost investičního fondu, jejímž předmětem 
je kolektivní investování, přičemž ovládající osoba není nijak oprávněna rozhodovat o 



provádění této činnosti, která je naopak ve výlučné odborné kompetenci příslušné investiční 
společnosti (po celé sledované období se jednalo o Safety invest funds, investiční 
společnost, a.s.), byl vliv ovládající osoby na společnost jako ovládanou osobu z hlediska její 
činnosti zcela zanedbatelný. 
 
Vztah mezi společností a propojenými osobami uvedenými v čl. 2.2 výše byl ve sledovaném 
období zcela nezávislý. 
 
Ze vztahů mezi propojenými osobami ve smyslu čl. 2 této zprávy tedy ve sledovaném období 
nevzniklo žádné právní jednání ani opatření na popud některé z propojených osob, tudíž ani 
žádná újma společnosti a z těchto vztahů neplynuly žádné z propojených osob výhody ani 
nevýhody. 

 

7. Prohlášení statutárního ředitele 
 
Statutární ředitel prohlašuje, že výše uvedený přehled je úplný a správný. 
 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety Real,  
investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. 
(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018)  

 

 

 

Účetní závěrka 

sestavená k a za rok končící  
31. prosince 2017 

 



Účetní závěrka spol. Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

2017 

 

 

2 

Obsah účetní závěrky 
 

Výkaz finanční situace ............................................................................................................................................. 4 
Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku .................................................................................... 5 
Výkaz peněžních toků ............................................................................................................................................. 6 
Výkaz změn čistých aktiv  přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií ................................................ 7 
Výkaz změn vlastního kapitálu ................................................................................................................................ 7 
Komentáře k účetním výkazům ............................................................................................................................... 8 
1 Obecné informace ............................................................................................................................................ 8 
2 Prohlášení o shodě s účetním pravidly a východiska sestavení účetní závěrky ............................................... 8 
3 Podstatná účetní pravidla ............................................................................................................................... 12 

3.1 Funkční měna, měna vykazování a cizoměnové přepočty ................................................................... 12 
3.2 Investice do nemovitostí ....................................................................................................................... 12 
3.3 Finanční investice v jiných společnostech ............................................................................................ 12 
3.4 Finanční aktiva (Pohledávky a peněžní prostředky) ............................................................................. 12 
3.5 Finanční závazky ................................................................................................................................. 13 
3.6 Zakladatelské a investiční akcie ........................................................................................................... 13 
3.7 Výpůjční náklady .................................................................................................................................. 14 
3.8 Operativní leasing ................................................................................................................................ 14 
3.9 Uznání výnosů ..................................................................................................................................... 14 
3.10 Zisk / Ztráta z investic do nemovitostí .................................................................................................. 14 
3.11 Zisk / Ztráta z finanční investic v reálné hodnoty s přeceněním do výsledku ....................................... 15 
3.12 Zisky / Ztráty z ostatních finanční aktiv a závazků ............................................................................... 15 
3.13 Náklady související s pronájmem nemovitostí ..................................................................................... 15 
3.14 Správa fondu a ekonomické a právní služby ........................................................................................ 15 
3.15 Daně a poplatky ................................................................................................................................... 15 
3.16 Finanční náklady .................................................................................................................................. 15 
3.17 Daně ze zisku ...................................................................................................................................... 15 
3.18 Peníze a peněžní ekvivalenty / Výkaz peněžních toků......................................................................... 16 

4 Zásadní úsudky při aplikaci účetních pravidel, klíčové zdroje nejistoty při odhadech a dopad opravy chyb .. 17 
4.1 Zásadní úsudky při aplikaci účetních pravidel ...................................................................................... 17 
4.2 Klíčové zdroje nejistoty při odhadech ................................................................................................... 19 
4.3 Opravy chyb a související přepracování stavu k 31. 12. 2016 a k 1. 1. 2016  a výsledků za rok 2016 20 

5 Provozní segmenty ......................................................................................................................................... 22 
6 Dodatečné poznámky k účetním výkazům ..................................................................................................... 23 

6.1 Investice do nemovitostí ....................................................................................................................... 23 
6.2 Finanční investice v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku .......................................................... 23 
6.3 Obchodní pohledávky .......................................................................................................................... 24 
6.4 Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva ....................................................................................................... 24 
6.5 Peníze a nepeněžní transakce ............................................................................................................. 24 
6.6 Obchodní a jiné závazky ...................................................................................................................... 25 
6.7 Bankovní úvěry a nebankovní půjčky ................................................................................................... 25 
6.8 Vlastní kapitál – Základní kapitál .......................................................................................................... 28 
6.9 Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií ...................................................... 28 
6.10 Tržby z pronájmu a poskytovaných služeb .......................................................................................... 28 
6.11 Zisk / Ztráta z investic do nemovitostí .................................................................................................. 29 
6.12 Zisk / Ztráta z finančních investic ......................................................................................................... 29 
6.13 Zisky / Ztráty plynoucí z ostatních finančních aktiv a závazků ............................................................. 29 
6.14 Úrokové výnosy ................................................................................................................................... 29 
6.15 Náklady související s pronájmem nemovitostí ..................................................................................... 29 
6.16 Správa Fondu a ekonomické a právní služby ...................................................................................... 30 



Účetní závěrka spol. Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

2017 

 

  
3 

6.17 Finanční náklady .................................................................................................................................. 30 
6.18 Daně ze zisku ...................................................................................................................................... 30 

7 Transakce se spřízněnými stranami ............................................................................................................... 32 
7.1 Osoba ovládající .................................................................................................................................. 32 
7.2 Převody čistých aktiv nekonsolidovaných dceřiných společností do Fondu ......................................... 32 
7.3 Transakce se spřízněnými stranami..................................................................................................... 33 
7.4 Odměny klíčového vedení .................................................................................................................... 33 

8 Řízení finančního rizika .................................................................................................................................. 35 
8.1 Úvěrové (kreditní) riziko ....................................................................................................................... 35 
8.2 Riziko likvidity ....................................................................................................................................... 35 
8.3 Měnové riziko ....................................................................................................................................... 36 
8.4 Úrokové riziko ...................................................................................................................................... 37 
8.5 Oceňování reálnou hodnotou ............................................................................................................... 37 

9 Náklady na ověření účetní závěrky ................................................................................................................ 39 
10 Podmíněná aktiva a podmíněné závazky ....................................................................................................... 40 
11 Události po rozvahovém dni ........................................................................................................................... 40 
12 Schválení účetní závěrky................................................................................................................................ 40 

 
  



Účetní závěrka spol. Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

2017 

 

 

4 

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  

(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

Výkaz finanční situace 

k 31. prosinci 2017 

(v tisících Kč) 

  Poznámka 31/12/2017 

31/12/2016 
přepracovaný 

1/1/2016 
přepracovaný 

AKTIVA        

Peněžní prostředky  
vztažené k základnímu kapitálu 6.5 34 - - 

Peněžní prostředky  6.5 20 717 5 133 5 093 

Obchodní pohledávky 6.3 126 020 8 566 2 169 

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmu  - 338 - 

Finanční investice v reálné hodnotě 
s přeceněním do výsledku 6.2 62 880 147 570 358 304 

Investice do nemovitostí v reálné hodnotě 
s přeceněním do výsledku 6.1 1 032 434 787 927 100 980 

Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva  1 087 6 443 3 668 

Odložená daňová pohledávka 6.18 3 372 - - 

     
Aktiva celkem přiřaditelná držitelům 
vyplatitelných investičních akcií  1 246 510 921 891 436 128 

Aktiva celkem  1 246 544 955 977 470 214 
      

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY     

Vlastní kapitál     

Základní kapitál 6.8 34 34 086 34 086 

Vlastní kapitál celkem  34 34 086 34 086 
      

Obchodní a jiné závazky 6.6 12 810 17 359 5 251 

Závazek z titulu splatné daně z příjmu  3 015 - - 

Bankovní úvěry  6.7 372 935 11 325 - 

Nebankovní půjčky 6.7 593 943 759 297 144 150 

Odložený daňový závazek 6.18 - 14 041 267 

     
Závazky celkem bez čistých aktiv 
přiřaditelných držitelům vyplatitelných 

investičních akcií  982 703 802 953 149 668 
     
Čistá aktiva připadající držitelům  
vyplatitelných investičních akcií 6.9 263 807 119 869 286 460 

 

 

Pozn.: Od 1. 1. 2017 musí Fond v rámci aktiv zřetelně oddělit majetek, který se váže k zakladatelským akciím a není součástí 
investičního majetku. Proto je ve výkazu k 31. 12. 2017 vyčleněn relevantní zůstatek peněžních prostředků Fondu, ale není tak 
učiněno pro srovnatelné období. Pro srovnatelné období platí vztah, kdy hodnotě zakladatelských akcií (základního kapitálu) 
přísluší ekvivalentní hodnota aktiv Fondu.  
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Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku 

za rok končící 31. prosince 2017 

(v tisících Kč) 
 
 

 Poznámky 
Rok končící 

31/12/2017 

Rok končící 
31/12/2016 

přepracovaný 

Tržby z pronájmu a poskytovaných služeb 6.10 93 756 55 630 

Zisk (Ztráta) z investic do nemovitostí 6.11 7 265 -88 373 

Zisk (Ztráta) z finančních investic v reálné hodnotě 6.12 67 836 -92 027 

Čistý kurzový zisk (ztráta) 8.3 8 573 -28 

Zisk (Ztráta) plynoucí z ostatních finančních aktiv a závazků 6.13 4 436 -55 

Úrokové výnosy 6.14 7 1 

Náklady související s pronájmem nemovitostí 6.15 -20 321 -12 895 

Správa fondu, ekonomické a právní služby 6.16 -3 006 -4 686 

Daně a poplatky  -1 073 -123 

Ostatní provozní náklady  -396 -2 723 

Zisk (ztráta) před finančními náklady  157 067 -145 279 

Finanční náklady 6.17 -48 599 -22 186 

Zisk (ztráta) před zdaněním  108 468 -167 465 

Daň ze zisku 6.18 -3 082 874 

Zisk (ztráta) po zdanění za období  105 386 -166 591 

    

Ostatní úplný výsledek po zdanění za období  - - 

    

Celkový úplný výsledek za období  105 386 -166 591 
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Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

Výkaz peněžních toků 

za rok končící 31. prosince 2017 

(v tisících Kč) 

  Poznámky 
Rok končící 

31/12/2017 

Rok končící 
31/12/2016 

přepracovaný 

Peněžní toky z provozních činností      

Přírůstek (úbytek) čisté hodnoty připadající na 
držitele vyplatitelných investičních akcií za období – 

Zisk (ztráta) za rok po zdanění  105 386 -166 591 

Úpravy výsledku o položky související s provozní činností:    

Daňový dopad do výsledku hospodaření 6.18 3 082 -874 

Úrokové výnosy  -7 -1 

Úrokové náklady 6.17 48 203 22 092 

Čisté kurzové rozdíly k bankovnímu úvěru a penězům  -8 564 - 

Ztráta (zisk) z přecenění investic do nemovitostí 6.1 -7 265 88 373 

Ztráta (zisk) z přecenění finančních investic  6.2 -67 836 92 027 

(Zisk) plynoucí z úpravy ocenění závazku 6.7 -10 763 - 

Změna stavu pohledávek a závazků:    

Zvýšení obchodních a jiných pohledávek   9 279 -8 966 

Zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazků  -9 276 9 436 

  62 240 35 496 

Příjmy a výdaje spojené s investičními aktivy:    

Výdaje spojené s pořízením investic do nemovitostí 6.1 -18 216 -4 757 

Výdaje spojené s pořízením finančních investic 6.2 - -129 580 

Peníze nabyté převodem čistých aktiv dceřiných společností 7.2 20 163 4 771 

Přijaté úroky  7 1 

Čisté peníze z (využité při) provozní činnosti Fondu   64 193 -94 409 

     

Peněžní toky z financování    

Emise vyplatitelných investičních akcií 6.9 4 500 - 

Příjem z bankovních úvěrů a nebankovních výpůjček  6.7 237 500 132 300 

Splátky bankovních úvěrů a nebankovních výpůjček 6.7 -269 535 -22 740 

Placené úroky 6.7 -20 816 -15 111 

Čisté peníze použité při (získané z) financování  -48 351 94 449 

     

Čisté zvýšení peněz   15 842 40 

     

Peněžní prostředky na počátku období 6.5 5 133 5 093 

Dopad změny měnového kurzu na peněžní prostředky  -224 - 

Peněžní prostředky na konci období 6.5 20 751 5 133 

z toho peněžní prostředky vztažené k základnímu kapitálu 6.5 34 - 

z toho peněžní prostředky zahrnuté mezi aktiva 
přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních 
akcií 6.5 20 717 - 

 
Pozn.: Fond nedrží žádné peněžní ekvivalenty, pouze peněžní prostředky na bankovních účtech. V roce 2016 nebyly vyčleněny 
peněžní prostředky přímo vztažené k základnímu kapitálu.  
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Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

 

Výkaz změn čistých aktiv  
přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií 

za rok končící 31. prosince 2017 

(v tisících Kč) 
 

  2017 2016 

Zůstatek k 1. lednu 119 869 274 676 

Oprava chyby (pozn. 4.3) - 11 784 

Zůstatek k 1. lednu (přepracovaný) 119 869 286 460 

Emise vyplatitelných investičních akcií 4 500 - 

Navýšení v důsledku snížení nominální hodnoty zakladatelských akcií 34 052 - 

Přírůstek (úbytek) čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných 
investičních akcií 105 386 -166 591 

Zůstatek k 31. prosinci  263 807 119 869 

Počet investičních akcií (ks) 43 656 41 959 

Čistá aktiva připadající na jednu investiční akcii (v Kč) 6 043 2 857 

 
 
 
 
 
 
 

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

 

Výkaz změn vlastního kapitálu 

za rok končící 31. prosince 2017 

(v tisících Kč) 
 
 

  2017 2016 

Zůstatek k 1. lednu 34 086 34 086 

Snížení nominální hodnoty zakladatelských akcií -34 052 - 

Zůstatek k 31. prosinci  34 34 086 
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Komentáře k účetním výkazům 

 

1 Obecné informace  

Účetní závěrka je sestavena za společnost – investiční jednotku – Safety Real, investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. (s účinností od 10. 1. 2018 pozměněn název na Safety Real, fond SICAV, a.s.) (dále jen 
„Safety Real“ nebo „Fond“) se sídlem Křižíkova 213/44, 186 00, Praha 8 - Karlín, Česká republika. Fond vznikl 
zápisem do obchodního rejstříku ke dni 11. 2. 2011 a od zahájení své činnosti Fond nabízí kolektivní investování 
výhradně pro kvalifikované investory ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech (ZISIF). 

Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a vnitřní struktura jeho orgánů je monistická 
(statutární ředitel a správní rada). Fond vydává akcie dvojího druhu (zakladatelské a investiční). Investiční akcie 
Fondu jsou od 16. 2. 2015 kótované na Burze cenných papírů Praha a je s nimi spojeno právo investora na zpětný 
odkup Fondem. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo kromě případů upravených výslovně 
zákonem. Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory. 

Fond je oprávněn vyvíjet svou činnost na základě rozhodnutí České národní banky o zápisu fondu do seznamu 
investičních fondů s právní osobností. 

Fond je od svého vzniku obhospodařován investiční společností Safety invest funds, investiční společnost, a.s., se 
sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, která pro Fond vykonává rovněž funkci administrátora a statutárního 
orgánu fondu (statutární ředitel, jehož pověřeným zmocněncem je Ing. Jiří Brada). Činnost depozitáře fondu vyvíjí 
Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5. 

Od svého vzniku Fond vyvíjí činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů, spočívající ve shromažďování 
peněžních prostředků ve Fondu oproti cenným papírům (konkrétně investičních akcií) kvalifikovaných investorů, za 
účelem společného investování shromážděných prostředků. 

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových 
sazeb prostřednictvím investic do nemovitostí a podílů na nemovitostních společnostech a doplňkových aktiv 
tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se řídí svým statutem. Fond se zaměřuje na 
vytvoření nemovitostního portfolia a jeho optimalizaci za účelem střednědobého pronájmu s následným prodejem 
v souladu s vymezenou strategií držby a prodeje (tzv. exit strategie vázaná k jednotlivým investicím). 

Ve sledovaném období roku 2017 Fond vykonával běžnou činnost v souladu se svým statutem a zásadní dopad 
do jeho portfolia investic bylo převzetí nemovitosti v Praze v Butovicích, které byly do konce roku 2016 uvnitř 
nekonsolidované nemovitostní dceřiné společnosti Butovice Offices, s.r.o. Důsledkem bylo snížení hodnoty 
finančních aktiv a nárůst hodnoty investic do nemovitostí v meziročním srovnání konce roku 2017 a 2016. Koncem 
roku 2017 Fond realizoval prodej nemovitostí v Praze ve Vršovicích a současně došlo k odprodeji podílů ve 
společnostech BOHEMIANS REAL, a.s. a Butovice Offices, s.r.o. a ke snížení účasti ve společnosti SI KARLIN, 
s.r.o.  

Fond je v kontextu úpravy IFRS investiční jednotkou, která prostřednictvím investičních akcií získává peněžní 
prostředky, které investuje v souladu se svojí strategií zejména do nemovitostních investic za účelem 
střednědobého zhodnocení prostředků, investice oceňuje a vyhodnocuje na bázi jejich reálných hodnot, a proto 
podíly v ovládaných dceřiných společnostech nejsou konsolidovány, tato účetní závěrka není sestavena jako 
konsolidovaná účetní závěrka a veškeré podíly jsou prezentovány jako finanční aktiva v reálné hodnotě 
s přeceněním do výsledku hospodaření.  

 

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

Účetní závěrka byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), Mezinárodními 
účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC and IFRIC) (společně pouze IFRS) vydanými Radou pro 
Mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatými Evropskou unií (EU). Účetní závěrka vychází z předpokladu 
pokračujícího podniku, který nebyl do data schválení účetní závěrky narušen, a je sestavena s ohledem na statut 
Fondu jako investiční jednotky zejména na bázi reálného ocenění (týká se investic do nemovitostí a účastí 
v nekonsolidovaných společnostech), zatímco historické ocenění je použito pro závazky a krátkodobá finanční 
aktiva (pohledávky a peníze).  

Sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje, aby vedení Fondu uskutečnilo odhady a předpoklady, které 
ovlivňují hodnoty vykazované v účetních výkazech a souvisejících komentářích. Odhady a úsudky učiněné při 
sestavování této účetní závěrky se týkají různých účetních oblastí a nejvýznamnější z nich jsou přiblíženy v části 
4.2. Při zpracovávání této účetní závěrky byly přijaty změny v účetních pravidlech, byly učiněny vhodné reklasifikace 
v účetních výkazech i opraveny chyby identifikované nově ve srovnatelném období, a proto je srovnatelné období 
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označeno ve výkazech jako „přepracované“ a ve výkazu finanční situace je prezentován i stav k 1. 1. 2016. Shrnutí 
uskutečněných úprav a oprav je zveřejněno v části 4.3. 

Nová a novelizovaná účetní pravidla IFRS přijatá Fondem  

Níže uvedené novelizace IFRS účinné od 1. 1. 2017 nemají žádný dopad na finanční situaci a výkonnost Fondu:   

▪ Novelizace IAS 7 Výkaz peněžních toků nazvaná „Disclosure Initiative“ požaduje zveřejnit souhrnné informace 
o dluzích a jejich přehledný a popisný vývoj mezi počátečním a konečným zůstatkem. V komentářích do části 
věnované bankovním úvěrů a nebankovním půjčkám je zahrnuta nová část poskytující požadované informace 
(viz 6.7).  

▪ Novelizace IAS 12 Daně ze zisku nazvaná „Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses“ 
vyjasňuje výpočet a uznání odložené daňové pohledávky u nerealizovaných ztrát z finančních aktiv. Fond 
žádná taková aktiva nevykazuje, a proto novelizace nemá dopad a ani není očekáván v budoucnosti. 

▪ Novelizace IFRS 12 Zveřejnění účastí v jiných jednotkách plynoucí z Výročního projektu zlepšení IFRS cyklu 
2014-2016 vyjasňuje, že účetní jednotka nemusí zveřejnit sumarizované finanční informace týkající se jejích 
účastí v dceřiných, přidružených a společných jednotkách, pokud ty jsou klasifikovány jako držené k prodeji 
(nebo zahrnuty do vyřazovaných skupin takto klasifikovaných). Toto je přitom jediný ústupek z požadavků na 
zveřejnění obsažených v IFRS 12 pro takovéto účasti. Fond nevykazuje žádná aktiva držená k prodeji. 

Nová a novelizovaná účetní pravidla IFRS, která byla vydána, ale nejsou doposud účinná a nebyla Fondem 
použita 

Do data schválení této účetní závěrky byly vydány následující nové a novelizované IFRS, které však nebyly 
k počátku běžného účetního období účinné a Fond je nepoužil při sestavování této účetní závěrky.  

Novelizace IFRS s účinností od 1. 1. 2018 

▪ IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaný v květnu 2014 přináší komplexní rámec pro zachycení a 
ocenění výnosů. Standard plně nahrazuje IAS 11 Smlouvy o zhotovení a IAS 18 Výnosy, IFRIC 13 Zákaznické 
věrnostní programy, IFRIC 15 Smlouvy o zhotovení nemovitostí, IFRIC 18 Převody aktiv od zákazníků a SIC-
31 Výnosy – barterové transakce zahrnující reklamní služby. Novelizace také přesouvá úpravu výnosů 
z dividend a úrokových výnosů do působnosti IFRS 9 Finanční nástroje.  

Základní princip IFRS 15 spočívá v posouzení 5ti krokového modelu pro zachycení výnosů: (i) identifikace 
smlouvy se zákazníkem, (ii) identifikace povinností plnit vyplývající ze smlouvy, (iii) určení transakční ceny, (iv) 
alokace transakční ceny na povinnosti plnit a (v) uznání výnosu při splnění povinností plnit – buď v čase, nebo 
k určitému okamžiku. Dle IFRS 15 je výnos uznán v okamžiku, kdy dochází k převodu ovládání na zákazníka. 
Z IFRS 15 vyplývají rozšířené požadavky na zveřejnění.  

Výnosy Fondu plynou z pronájmu nemovitostí, které jsou však mimo působnost IFRS 15 a spadají do 
působnosti IAS 17 a od 2019 do působnosti IFRS 16, a proto na tuto hlavní výnosovou aktivitu přijetí IFRS 15 
nebude mít vliv. Další výnosy plynou ze služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem. Za rok 2017 hodnota 
těchto výnosů dosahovala 14 % celkových výnosů (tj. včetně výnosů z pronájmu). Jde o krátkodobé služby 
poskytované nájemníkům v době uzavřeného nájemního vztahu a přijetí IFRS 15 nebude mít zásadní dopad 
na okamžik a výši uznání těchto výnosů ve výsledku hospodaření počínaje rokem 2019. 

Další dopad do výsledku hospodaření je spojen s přeceňováním investičních aktiv Fondu nebo s prodejem 
těchto aktiv, kdy výsledkem je zisk nebo ztráta, tj. transakce, které jsou mimo působnost IFRS 15. Přijetí IFRS 
15 tak nebude mít žádný vliv.  

▪ IFRS 9 Finanční nástroje vydaný v červnu 2014 obsahuje nové požadavky na klasifikaci a oceňování 
finančních aktiv a závazků, jejich prvotní uznání i odúčtování, znehodnocení finančních aktiv a požadavky na 
zajišťovací účetnictví. IFRS 9 nahrazuje IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování.  

Klasifikace – Finanční aktiva 

IFRS 9 obsahuje novou klasifikaci finančních aktiv a související přístup k jejich oceňování, který reflektuje 
model řízení finančních aktiv. IFRS 9 definuje tři kategorie finančních aktiv: finanční aktiva oceňovaná 
zůstatkovou hodnotou, finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s přeceněním zachyceným v ostatním 
úplném výsledku hospodaření (tzv. portfolio FVTOCI) a finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 
s přeceněním zachyceným ve výsledku hospodaření (tzv. portfolio FVTPL). IFRS 9 nadále neužívá kategorie 
definované v IAS 39.  

S ohledem na portfolio finančních aktiv vykazovaných k 31. 12. 2017 a podnikatelskou činnosti Fondu není 
očekáván zásadní dopad IFRS 9 na výkaznictví Fondu k 1. 1. 2018. Fond vykazuje finanční aktiva – majetkové 
účasti v nekonsolidovaných dceřiných společnostech – v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku 
hospodaření a stejný přístup aplikuje i na jiné případné účasti s vlivem jiným, než je ovládání. Všechna tato 
finanční aktiva budou k 1. 1. 2018 klasifikována v kategorii „Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 
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s přeceněním vykázaným ve výsledku hospodaření (FVTPL)“. Fond nevykazuje žádná dluhová finanční aktiva 
v reálné hodnotě. Fond vykazuje pohledávky a peněžní prostředky v zůstatkové hodnotě s využitím efektivní 
úrokové míry. Finanční aktiva budou k 1. 1. 2018 reklasifikována z dosavadní kategorie „Půjčky a pohledávky“ 
dle IAS 39 do nové kategorie „Finanční aktiva oceňovaná zůstatkovou hodnotou“ dle IFRS 9.  

Snížení hodnoty finančních aktiv 

IFRS 9 nahrazuje model realizovaných ztrát používaný dle IAS 39 model očekávaných ztrát (ECL). Nový model 
se týká finančních aktiv oceňovaných zůstatkovou hodnotou, případně finančních aktiv oceňovaných reálnou 
hodnotou s přeceněním zachyceným v ostatním úplném výsledku hospodaření (FVTOCI) s výjimkou 
majetkových nástrojů. Dle IFRS 9 musí být ztráta ze znehodnocení stanovena buď jako 12ti měsíční očekávaná 
ztráta nebo jako ztráta očekávaná za celou dobu držby finančního nástroje. Přístup uvažující očekávanou ztrátu 
za celou dobu držby se použije tehdy, pokud úvěrové riziko finančního aktiva k rozvahovému dni vzroste 
významně od jeho prvotního zachycení. Dále se koncept celkové očekávané ztráta použije vždy na obchodní 
pohledávky.  

Finanční aktiva s výjimkou účastí v jiných společnostech, jsou oceňována zůstatkovou hodnotou a v případě 
Fondu se jedná o obchodní pohledávky a peněžní prostředky. Na obchodní pohledávky bude Fond aplikovat 
přístup celkové očekávané ztráty, zatímco na poskytnuté půjčky a peněžní prostředky přístup 12ti měsíční 
očekávané ztráty. Fond očekává možný růst ztrát ze snížení hodnoty finančních aktiv v důsledku přijetí IFRS 9, 
avšak z analýzy úvěrových ztrát obchodních pohledávek za poslední tři roky vyplývá, že hodnota skutečně 
odepsaných pohledávek se blíží nule, neboli je zanedbatelná vzhledem k výsledku i bilanční sumě Fondu. 
Obchodní pohledávky jsou za nájemci – zejména korporátní jednotky – a dále za kupujícími při prodeji 
nemovitostí nebo majetkových účastí. U všech transakcí si Fond důsledně řídí riziko realizace transakce 
s případným neuhrazením smluvené částky. Dopad přijetí IFRS 9 k 1. 1. 2018 bude zanedbatelný a neměl by 
významně ovlivnit výsledky a finanční situaci Fondu prezentovanou v účetní závěrce.  

Peníze jsou drženy u banky – Československá obchodní banka, a.s., která je depozitářem Fondu – s ratingem 
„A“ od S&P s pozitivním výhledem, který byl stanoven na podzim 2017. Fond vyhodnotil možné riziko 
znehodnocení peněžních prostředků uložených u banky jako velmi nízké, a to zejména s ohledem na 
publikovaná posouzení úvěrového rizika externími agenturami. Proto použití IFRS 9 nebude mít žádný dopad 
na znehodnocení peněžních prostředků k 1. 1. 2018.   

Klasifikace – Finanční závazky 

IFRS 9 přebírá většinu dosavadních požadavků IAS 39 týkající se účetního zachycení a oceňování finančních 
závazků s výjimkou dopadu části přecenění reálné hodnoty závazků do ostatního úplného výsledku z titulu 
změny úvěrového rizika dlužníka.  

Fond nevykazuje žádné závazky v ocenění reálnou hodnotou, a proto použití IFRS 9 k 1. 1. 2018 nepovede 
k žádné změně ve výkaznictví.  

Zajišťovací účetnictví 

Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví ve své účetní závěrce, a proto není očekáván žádný dopad z přijetí 
nových pravidel IFRS 9 pro zajišťovací účetnictví na zobrazení finanční situace a výkonnosti. 

Přechod na IFRS 9 

Změny v účetních pravidlech vyplývající z použití IFRS 9 budou obecně aplikovány retrospektivně, avšak Fond 
využije možnost nepřepracovávat srovnatelné informace za období před rokem 2018. Případné rozdíly 
v účetních hodnotách finančních aktiv a finančních závazků vyplývající z prvního použití IFRS 9 budou 
zachyceny v nerozdělených výsledcích k 1. 1. 2018. Stejně tak model řízení finančních aktiv bude zvolen dle 
stavu, který existuje k datu prvního použití IFRS 9, tj. k 1. 1. 2018. 

▪ V červnu 2016 byla vydána novelizace IFRS 2 Úhrady vázané na akcie nazvaná „Classification and 
Measurement of Share-based Payment Transactions“. Fond nevykazuje žádné transakce v rozsahu IFRS 2, 
proto novelizace nebude mít žádný dopad na budoucí účetní závěrku. 

▪ V prosinci 2016 byla vydána nová interpretace s označením IFRIC 22 Transakce v cizí měně s předem 
hrazenou protihodnotou, která vyjasňuje přístup k přepočtu cizoměnových zálohových plateb spojených 
s pořízením dlouhodobého majetku, zásob nebo naopak i jejich prodeje. Naplňuje-li zálohová platba nepeněžní 
položku, nevznikají kurzové rozdíly z přepočtu jejího zůstatku. Současná již používaná pravidla Fondu jsou 
v souladu s interpretací, navíc doposud Fond neměl žádnou transakci, která by spadala do rozsahu nové 
interpretace, a proto není očekáván do budoucna žádný dopad do účetní závěrky Fondu. 

▪ V prosinci 2016 byla vydána novelizace IAS 41 Investice do nemovitostí s označením „Transfers of investment 
property“, která vyjasňuje podmínky, které musí být naplněny pro převod nemovitosti z/do kategorie investice 
do nemovitostí. Převod může nastat pouze tehdy, dojde-li skutečnost ke změně užívání nemovitosti. Fond 
nevykazuje žádné nemovitosti pro vlastní účely, ale pouze investice do nemovitostí, nedochází k převodům a 
není očekáván zásadní dopad novelizace na účetní výkaznictví Fondu.  
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▪ V prosinci 2016 byly v rámci Výročního projektu zlepšení IFRS cyklu 2014-2016 vydány novelizace IFRS 1 
První přijetí IFRS a IAS 28 Investice v přidružených a společných jednotkách. Novelizace IAS 28 se týká 
jednotek rizikového kapitálu a vyjasňuje možnosti oceňování majetkových účastí s podstatným nebo 
společným vlivem – použití ekvivalenční metody nebo ocenění reálnou hodnotou. Dle novelizace se metoda 
oceňování váže individuálně na investice a lze použít pro různé investice různé metody. Fond nedrží žádné 
investice s podstatným vlivem, a proto novelizace nebude mít žádný dopad na jeho výkaznictví. Novelizace 
IFRS 1 pouze maže krátkodobou výjimku z rozsahu standardu, která již není nadále třeba, a proto ani tato 
novelizace nebude mít dopad na budoucí účetní závěrku Společnosti. 

Novelizace IFRS s účinností k 1. 1. 2019 a později 

▪ V lednu 2016 byl vydán nový standard pro leasingy s označením IFRS 16 Leasingy (účinnost pro roční účetní 
závěrky začínající 1. 1. 2019 nebo později), který přináší podstatnou změnu v účetních pravidlech zachycení 
leasingových smluv. Podle nového standardu nebude nájemce rozlišovat finanční a operativní leasing a většina 
leasingových smluv (s výjimkou krátkodobých smluv) povede k zachycení aktiv a závazků ve výkazu finanční 
situace podobně jako je v současnosti finanční leasing. Pronajímatel bude nadále klasifikovat leasingovou 
smlouvu jako finanční nebo operativní leasing, tj. obdobně jako činí nyní. Skupina vystupuje jako nájemce ve 
smlouvách klasifikovaných jako operativní leasing. Fond je primárně v postavení pronajímatele, a proto z přijetí 
IFRS 16 neočekává zásadní dopad na své výkaznictví.  

▪ V květnu 2017 byl vydán nový standard s označením IFRS 17 Pojistné smlouvy (účinnost pro roční účetní 
závěrky začínající 1. 1. 2021 nebo později), který přináší komplexní úpravu (zachycení, ocenění, prezentaci, 
zveřejní) pojistných smluv v účetních závěrkách sestavovaných dle IFRS, tj. týká se primárně odvětví 
pojišťovnictví. IFRS 17 nahradí současnou neúplnou úpravu obsaženou v IFRS 4. Fond působí v jiném odvětví, 
pojistné smlouvy nevykazuje a nový standard dle současného vyhodnocení nijak finanční situaci a výkonnost 
Fondu neovlivní.  

▪ V červnu 2017 byla vydána nová interpretace s označením IFRIC 23 Nejistoty související s daní ze zisku, 
(účinnost pro roční účetní závěrky začínající 1. 1. 2019 nebo později), která se váže k IAS 12 Daně ze zisku a 
poskytuje pravidla, jak v účetní závěrce zohlednit nejistoty existující při aplikaci daňového řešení, tj. nejistoty, 
zdali bude finanční úřad akceptovat daňové řešení použité daňovým subjektem nebo ne. Vedení Fondu nová 
pravidla uváží při sestavování účetních závěrek v budoucnu a možný dopad je v současnosti v interním 
posuzování.  

▪ V prosinci 2017 byly v rámci Výroční projekt zlepšení IFRS cyklu 2015-2017 vydány novelizace čtyř standardů: 
IFRS 3 Podnikové kombinace ve spojení s IFRS 11 Společná ujednání, dále IAS 12 Daně ze zisku a IAS 23 
Výpůjční náklady (účinnost pro roční účetní závěrky začínající 1. 1. 2019 nebo později). Novelizace IFRS 3 
upřesňuje, že pokud účetní jednotka získá kontrolu nad podnikem, který je tzv. společnou operací, přecení 
dosud držené podíly v takovém podniku. Novelizace IFRS 11 uvádí, že pokud účetní jednotka získá 
spoluovládání v podniku, který je společnou operací, dosud držené podíly účetní jednotka nepřeceňuje. 
Novelizace IAS 12 upřesňuje, že všechny případné konsekvence daně ze zisku vyvolané výplatnou dividend, 
resp. podílů na zisku, by měly být zachyceny ve výsledku hospodaření. Novelizace IAS 23 uvádí, že v případě, 
kdy konkrétně přiřazené (účelové) dluhové financování (úvěr, dluhopis, apod.) zůstává nesplacen poté, co k 
němu přiřazené aktivum bylo dokončeno, stává se takové dluhové financování součástí obecně alokovatelného 
dluhového financování pomocí míry aktivace. 
 

Nová a novelizovaná účetní pravidla IFRS vydané IASB, avšak dosud nepřijaté EU 

K datu schválení této účetní závěrky nebyly dosud následující standardy, novelizace a interpretace, dříve vydané 
IASB, schváleny Evropskou komisí pro užití v EU:  

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

▪ Novelizace IFRS 10 a IAS 28 (vydaná v září 2014) 

▪ Novelizace IFRS 2 (vydaná v červnu 2016) 

▪ Novelizace IAS 40 (vydaná v prosinci 2016) 

▪ Výroční projekt zlepšení IFRS cyklus 2014 až 2016 (vydán v prosinci 2016) 

▪ IFRIC 22 Transakce v cizí měně s předem hrazenou protihodnotou (vydán v prosinci 2016)  

▪ IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydaný v květnu 2017) 

▪ IFRIC 23 Nejistoty související s daní ze zisku (vydán v červnu 2017) 

▪ Novelizace IFRS 9 (vydaná v říjnu 2017) 

▪ Novelizace IAS 28 (vydaná v říjnu 2017) 

▪ Výroční projekt zlepšení IFRS cyklus 2015 až 2017 (vydán v prosinci 2017)  
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3 Podstatná účetní pravidla  

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

3.1 Funkční měna, měna vykazování a cizoměnové přepočty  

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

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

3.2 Investice do nemovitostí 

Investice do nemovitostí je nemovitost – pozemek a stavba – držená za účelem dosažení příjmu z nájemného 
a/nebo za účelem zhodnocení (včetně nemovitostí ve fázi pořízení k budoucímu použití jako investice do 
nemovitostí).  

Investice do nemovitostí se oceňují ve výši pořizovacích nákladů k okamžiku pořízení, tj. jako souhrn kupní ceny a 
vedlejších nákladů přímo přiřaditelných pořízení nemovitosti jako daň z nabytí nemovitosti nebo právní služby 
nakoupené v souvislosti s převodem nemovitosti. Následně po dobu držby jsou vedeny v reálné hodnotě 
s přeceněním do výsledku hospodaření. Dopad přecenění – zisk/ztráta – je prezentován samostatně ve výkazu 
výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku. 

Výdaje na opravy a údržbu, které u jednotlivých nemovitostí zajišťují jejich pronájem, jsou uznány ve výsledku 
hospodaření v období, ve kterém byly vynaloženy. Náklady vynaložené za účelem technického zhodnocení, 
vylepšení a obnovení jednotlivých nemovitostí jsou aktivovány do ocenění investice v aktivech. 

Investice do nemovitostí je odúčtována při prodeji, nebo pokud je investice do nemovitostí trvale stažena z pronájmu 
a z jejího prodeje nejsou očekávány budoucí ekonomické užitky. Zisky a ztráty vzniklé při odúčtování nemovitosti 
(stanovené jako rozdíl mezi čistým výtěžkem z prodeje a účetní hodnotou aktiva) jsou zahrnuty do výsledku 
hospodaření v období, ve kterém je nemovitost vyřazena.  

3.3 Finanční investice v jiných společnostech  

Fond je investiční jednotkou v souladu s IFRS 10 a majetkové účasti ve společnostech, které představují investice 
Fondu (např. jde o nemovitostní společnosti – společnosti, které drží investice do nemovitostí) a v nichž má Fond 
rozhodující vliv (tj. dceřiné společnosti), jsou oceněny reálnou hodnotou s přeceněním do výsledku a nejsou 
konsolidovány. Rozhodující vliv (ovládání) je identifikován tehdy, pokud Fond má moc nad druhou společností, je 
vystaven variabilní návratnosti ze své angažovanosti ve druhé společnosti a je schopen využít svoji moc k ovlivnění 
návratnosti. Ovládání je dáno zejména vlastnictvím více než 50 % hlasovacích práv v jiné společnosti, případně 
deklarováno jiným způsobem (např. většinové personální zastoupení Fondu ve statutárních orgánech). 

Majetkové účasti se přeceňují k rozvahovému dni a rozdíl z přecenění je zachycen jako zisk nebo ztráta do výsledku 
hospodaření daného období a je prezentován samostatně ve výkazu výsledku hospodaření a ostatního úplného 
výsledku. Ve výkazu finanční situace jsou majetkové účasti prezentovány jako finanční aktiva v reálné hodnotě s 
přeceněním do výsledku.  

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem, které nepředstavují investice Fondu, ale poskytují služby 
související s investicemi Fondu (tzv. servisní společnosti), jsou konsolidovány. K 31. 12. 2017 Fond žádnou takovou 
dceřinou společnost neovládá, a proto tato účetní závěrka není sestavena jako konsolidovaná účetní závěrka.  

3.4 Finanční aktiva (Pohledávky a peněžní prostředky) 

S ohledem na klasifikaci finančních aktiv jiných, než jsou finanční investice do nekonsolidovaných dceřiných 
společností (viz 3.3), Fond prezentuje pohledávky, a to zejména obchodní pohledávky v souvislosti s pronájmem 
nemovitostí nebo v souvislosti s prodejem investic, a peněžní prostředky, vklady u bank a pokladní hotovost. 
V souhrnu se jedná o kategorii „Úvěry a pohledávky”.  
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Obchodní pohledávky 

Pohledávky jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakční náklady, které jsou přímo přiřaditelné 
jejich vzniku, a následně jsou oceňovány v zůstatkové hodnotě za použití metody efektivní úrokové míry, snížené 
o případné jakékoliv snížení hodnoty. Úrokový výnos je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou 
efektivní úrokové míry s výjimkou krátkodobých pohledávek, u nichž je případný úrokový výnos nevýznamný. Tyto 
pohledávky jsou poté oceňovány v nominální hodnotě snížené o případnou ztrátu ze snížení hodnoty.  

Fond ke každému rozvahovému dni zjišťuje, zdali u pohledávek nedošlo k naplnění některého z indikátorů snížení 
hodnoty. Podle nich došlo ke zhoršení pohledávky, pokud existuje objektivní důkaz zhoršující výhled na budoucí 
peněžní toky, které by měl Fond získat. Objektivními důkazy přitom může být: 

▪ významné finanční problémy dlužníka;  

▪ porušení smluvních podmínek, jako je prodlení s úhradami úroků nebo jistiny nebo jejich nezaplacení; 

▪ pravděpodobnost konkurzu či jiné finanční restrukturalizace dlužníka apod. 

Ztráta ze snížení hodnoty je dána rozdílem mezi účetní hodnotou pohledávky a současnou hodnotou odhadovaných 
budoucích peněžních toků, které jsou diskontovány za použití původní efektivní úrokové míry. Vzhledem k tomu, 
že Fond vykazuje pouze krátkodobé obchodní pohledávky, které jsou vůči celkové hodnotě aktiv relativně 
nevýznamné, je s nimi spojeno i minimální úvěrové riziko. Fond sleduje stáří pohledávek a zvýšené úvěrové riziko, 
které je dáno postupujícím stářím pohledávky vůči jejímu dřívějšímu okamžiku splatnosti, je procentuálně 
promítnuto do snížení hodnoty vykazovaných pohledávek. Fond přistupuje k přímému snížení hodnoty pohledávek 
a související ztrátu nebo případný zisk ze zrušení dříve zachycené ztráty prezentuje ve výkazu výsledku 
hospodaření a ostatního úplného výsledku jako součást položky „Zisky (ztráta) plynoucí z ostatních finančních aktiv 
a závazků“. 

Fond odúčtuje pohledávku pouze, pokud jsou vyčerpána smluvní práva k peněžním tokům plynoucím z pohledávky 
nebo pokud je pohledávka převedena, prodána na jiný subjekt a tím také většina všech rizik a prospěchů spojených 
s vlastnictvím pohledávky.  

Peníze a peněžní ekvivalenty  

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, vklady u bank na požádání a jiné krátkodobé, vysoce 
likvidní investice s původní splatností tři měsíce nebo méně. Vymezení peněz pro účely výkazu finanční situace a 
výkazu peněžních toků je shodné.  

3.5 Finanční závazky  

S ohledem na klasifikaci finančních závazků Fond prezentuje pouze kategorii “Ostatní závazky” zahrnující obchodní 
závazky, závazky z nakoupených investic a přijaté bankovní a nebankovní úvěry a půjčky. Tyto závazky jsou 
prvotně zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakční náklady, které jsou přímo přiřaditelné jejich vzniku, a 
následně jsou oceňovány v zůstatkové hodnotě za použití metody efektivní úrokové míry.  

Úrokový náklad je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry s výjimkou 
krátkodobých závazků (zejména obchodních závazků), u nichž je případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto 
závazky jsou poté oceňovány v nominální hodnotě.  

3.6 Zakladatelské a investiční akcie  

Fond emituje dva typy akcií – zakladatelské a investiční. S ohledem na práva a povinnosti spojená s jednotlivými 
akciemi, Fond klasifikuje (i) zakladatelské akcie jako kapitálový nástroj a jejich nominální výše je prezentována jako 
základní kapitál Fondu, a (ii) investiční akcie jako finanční závazek.  

Zakladatelské akcie 

Zakladatelské akcie jsou klasifikovány jako kapitálový nástroj, neboť je s nimi spojeno hlasovací právo na valné 
hromadě Fondu, právo na podíl na zisku Fondu a právo na likvidačním zůstatku Fondu. Zakladatelské akcie 
dokládají zbytkový podíl na aktivech Fondu po odečtení všech jeho závazků. Se zakladatelskými akciemi není 
spojeno právo vlastníka na jejich zpětné odkoupení Fondem.  

Zakladatelské akcie emitované Fondem se vykazují v hodnotě přijatých plateb snížené o přímé náklady na emisi. 
Případný odkup zakladatelských akcií je vykázán a odečten přímo ve vlastním kapitálu. Koupě, prodej, emise nebo 
zrušení vlastních zakladatelských akcií nemá žádný dopad do výsledku hospodaření, a pokud k takové transakci 
dojde je prezentována ve výkazu změn vlastního kapitálu.  
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Investiční akcie 

Investiční akcie jsou klasifikovány jako finanční závazky, neboť je s nimi spojeno právo vlastníka na zpětné 
odkoupení Fondem za hodnotu vyjadřující ocenění investiční akcie v době realizace práva na odkup a není s nimi 
spojeno hlasovací právo na valné hromadě Fondu. Fond emituje investiční akcie za účelem získání peněžních 
prostředků ke své investiční činnosti a předpokládá jejich vypořádání po zhodnocení a realizaci souvisejících 
investic. Vlastníci investičních akcií mají právo na podíl na zisku (dividendy), které, pokud jsou poskytnuty, jsou 
uznány ve výsledku hospodaření jako součást finančních nákladů.  

Investiční akcie jsou prezentovány v účetní závěrky jako vyplatitelné investiční akcie, přičemž jejich hodnota je 
kalkulována ve výši čistých aktiv, tj. aktiv Fondu snížených o závazky Fondu a hodnotu základního kapitálu. Emise 
investičních akcií je zachycena v hodnotě přijatých plateb snížené o přímé náklady na emisi a je zobrazena ve 
výkazu změn čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. Tento výkaz je pro Fond 
modifikací výkazu změn vlastního kapitálu, který za situaci, kdy nedošlo k žádné změně vlastního kapitálu, není 
prezentován.  

3.7 Výpůjční náklady  

Výpůjční náklady (zejména úrokové náklady za použití efektivní úrokové sazby, dividendy vyplácené k investičním 
akciím) jsou uznány ve výsledku hospodaření v období, ve kterém vznikly, jako součást finančních nákladů, ledaže 
jsou přímo přiřaditelné pořízení, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva. Těmito aktivy jsou nemovitosti a jiná 
aktiva, která nezbytně vyžadují značné časové období k tomu, aby se stala způsobilými pro jejich zamýšlené použití 
nebo prodej. Výpůjční náklady vzniklé v období jejich pořízení se stávají součástí pořizovacích nákladů těchto aktiv. 
Vzhledem k činnosti Fondu a způsobu pořízení jeho investic není případná aktivace výpůjčních nákladů 
pravděpodobná.  

3.8 Operativní leasing  

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

Společnost jako pronajímatel  

Činnost Fondu spočívá v pronájmu nemovitostí (prezentovaných ve výkazu finanční situace jako investice do 
nemovitostí) na základě leasingových smluv, které jsou vyhodnoceny a klasifikovány jako operativní leasing. 
Výnosy z pronájmu jsou oceňovány v reálné hodnotě obdržené nebo nárokované protihodnoty a jsou uznány ve 
výsledku v době poskytnutí pronájmu, tj. rovnoměrně po dobu trvání leasingu v kontextu uzavřeného leasingového 
vztahu. Smluvní pobídky jako je rent-free nebo snížené nájemné po určité období jsou uznány jako snížení výnosů 
z nájemného na lineární bázi po dobu smluveného nájemného. Dále jsou výnosy sníženy o daň z přidané hodnoty 
a jiné s tržbami související daně. Počáteční přímé náklady, které vznikly v souvislosti se sjednáváním a uzavřením 
smlouvy o operativním leasingu, jsou-li významné, se přičítají k účetní hodnotě pronajímaného aktiva (nemovitosti) 
a v důsledku ovlivňují výši meziročního přecenění nemovitostí, které se oceňují v reálné hodnotě.  

Společnost jako nájemce  

Fond může být i v postavení nájemce, výše souvisejících nákladů je však minimální. Nájemné u operativních 
leasingů je zachyceno jako náklad ve výsledku hospodaření rovnoměrně po celou dobu trvání leasingového vztahu. 
Případné pobídky obdržené při uzavírání operativního leasingu jsou zachyceny jako snížení nákladů rovnoměrně 
po dobu trvání leasingu. Podmíněné nájemné vznikající v souvislosti s operativním leasingem je zachyceno v 
období, ve kterém vznikne.  

3.9 Uznání výnosů  

Výnosy jsou oceňovány v reálné hodnotě obdržené nebo nárokované protihodnoty a představují částky nárokované 
Fondem za služby poskytnuté v běžné podnikatelské činnosti, kterou je pronájem držených nemovitostí (viz 3.8). 
Výnosy z poskytnutých služeb jsou uznány ve výsledku hospodaření v okamžiku poskytnutí služby a jedná se 
zejména o služby související s pronájmem nemovitostí.   

3.10 Zisk / Ztráta z investic do nemovitostí 

Zisk / ztráta plynoucí z investic do nemovitostí zahrnuje (i) čistý výsledek realizovaný z prodeje nemovitostí a (ii) 
dopad meziročního přecenění držených investic do nemovitostí, tj. rozdíl reálné hodnoty stanovené k rozvahovému 
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dni s oceněním nemovitosti k rozvahovému dni předcházejícího účetního období upraveném o výši nových investic 
nebo jejich vyřazení. Fond stanoví reálnou hodnotu jednou ročně při zpracovávání roční účetní závěrky. 

3.11 Zisk / Ztráta z finanční investic v reálné hodnoty s přeceněním do výsledku 

Zisk / ztráta plynoucí z finančních investic – majetkových účastí v nekonsolidovaných dceřiných společnostech – 
zahrnuje (i) čistý výsledek z prodeje majetkových účastí a (ii) dopad meziročního přecenění držených účastí, tj. 
rozdíl reálné hodnoty stanovené k rozvahovému dni s oceněním účasti k rozvahovému dni předcházejícího 
účetního období.  

Zisk / ztráta plynoucí z finančních investic zahrnuje také rozdíl, o který se liší poslední reálná hodnota majetkové 
účasti od reálné hodnoty nabývaných čistých aktiv, které jsou odštěpeny od nekonsolidované dceřiné společnosti 
a zfúzovány přímo do majetku Fondu. Vzniklý rozdíl je vnímán jako přecenění finanční investice mezi posledním 
rozvahovým dnem a dnem fúze.  

3.12 Zisky / Ztráty z ostatních finanční aktiv a závazků 

Zisky / ztráty plynoucí z ostatních finančních aktiv a závazků zahrnuje výsledkový dopad z operací s pohledávkami 
a závazky, např. snížení hodnoty pohledávek v důsledku úvěrového rizika, ztráty z odúčtování pohledávek, resp. 
zisky z odúčtování závazků, důsledky možného vzájemného zápočtu pohledávek a závazků apod.  

3.13 Náklady související s pronájmem nemovitostí 

Činnost Fondu spočívá v pronájmu nemovitostí a v jeho souvislosti Fondu vznikají přímé náklady zahrnující správu 
nemovitostí, opravy a údržbu, materiálovou spotřebu, energie a jiné služby nutné k poskytování pronájmu. Náklady 
jsou ve výsledku hospodaření uznány v okamžiku poskytnutí související služby / materiálu. Pokud je za služby a 
dodávky uhrazeno dříve, je zachycena ve výkazu finanční situace v aktivech pohledávka – poskytnuté zálohy.  

3.14 Správa fondu a ekonomické a právní služby  

Odměna a poplatky hrazené v souvislosti se správou a vedením Fondu investiční společnosti a depozitáři, dále 
s Fondem a jeho činností související ekonomické a právní služby jsou zachyceny jako náklad snižující výsledek 
hospodaření v době poskytnutí související služby.  

3.15 Daně a poplatky  

Nákladem Fondu je daň z nemovitosti, která je zachycena ve výsledku hospodaření k počátku kalendářního roku, 
neboť stav – nemovitosti ve vlastnictví – platný k tomuto datu je rozhodující pro výši daňové povinnosti, která je 
hrazena následně v průběhu kalendářního roku. Součástí položky jsou také správní poplatky zachycené 
v okamžiku jejich uhrazení, resp. poskytnutí související služby.  

3.16 Finanční náklady  

Vzhledem k činnosti Fondu není ve výsledku hospodaření Fondem prezentován provozní výsledek hospodaření, 
ale výsledek hospodaření před finančními náklady, které zahrnují úrokové náklady z úvěrů a půjček na bázi efektivní 
úrokové sazby, bankovní poplatky a dividendy k investičním akciím, jsou-li vypláceny.  

Efektivní úrokovou mírou je taková úroková míra, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy / 
výdaje po očekávanou dobu trvání finančního aktiva / závazku k jeho čisté účetní hodnotě. 

3.17 Daně ze zisku  

Daňový náklad představuje principiálně součet splatné daně a odložené daně. 

Splatná daň  

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

Odložená daň plyne z použití závazkové metody rozvahového přístupu, při níž jsou identifikovány účetní 
(prezentované ve výkazu finanční situace) a daňové (použitelné při výpočtu zdanitelného výsledku) hodnoty 
jednotlivých aktiv a závazků a z jejich rozdílů je pomocí odpovídající daňové sazby kalkulovaná odložená daň. 
Odložené daňové závazky jsou všeobecně zachyceny u všech zdanitelných přechodných rozdílů a odložené 
daňové pohledávky jsou naopak zachyceny u všech odčitatelných přechodných rozdílů, ale pouze v rozsahu, v 
němž je pravděpodobné, že budou dosaženy zdanitelné zisky, proti kterým mohou být odčitatelné přechodné 
rozdíly zužitkovány. Proto je účetní hodnota odložené daňové pohledávky revidována ke každému rozvahovému 
dni a snížena v rozsahu, u něhož uvedená podmínka uznatelnosti není naplněna. Odložená daň není zachycena 
z přechodných rozdílů, pokud vznikají z goodwillu nebo z prvotního zachycení aktiva nebo závazku v transakci, 
která není podnikovou kombinaci, ani nemá k okamžiku zachycení dopad, jak na zdanitelný výsledek, tak na účetní 
výsledek hospodaření.  

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou stanoveny pomocí daňových sazeb (a daňových zákonů), které byly 
schváleny v období před rozvahovým dnem a které se budou aplikovat k okamžiku realizovatelnosti odložené 
daňové pohledávky, resp. vypořádání odloženého daňového závazku. Ocenění odložených daňových závazků a 
pohledávek přitom odráží daňové důsledky, které vyplynou ze způsobu, jakým Fond k rozvahovému dni očekává 
úhradu nebo vyrovnání účetní hodnoty svých aktiv a závazků.  

Splatná a odložená daň za účetní období  

Splatná a odložená daň je zachycena ve výsledku hospodaření jako náklad a výnos s výjimkou daně, která se 
vztahuje k (i) položkám zachyceným v ostatním úplném výsledku, u nichž je daňový dopad také součástí ostatního 
úplného výsledku a (ii) položkám zachyceným přímo jako snížení nebo zvýšení vlastního kapitálu, kdy je daň také 
zachycena jako přímé zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu. 

3.18 Peníze a peněžní ekvivalenty / Výkaz peněžních toků  

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, vklady u bank na požádání a jiné krátkodobé, vysoce 
likvidní investice s původní splatností tři měsíce nebo méně. Vymezení peněz pro účely výkazu finanční situace a 
výkazu peněžních toků je shodné. Fond nedrží a nevykazuje žádné peněží ekvivalenty.  

Jelikož hlavní činnost Fondu spočívá v investiční činnosti – nákup a prodej nemovitostí, s nimi související pronájem, 
nákup a prodej majetkových účastí v nemovitostních a jiných společnostech, do nichž může Fond investovat, jsou 
peněžní toky související s těmito aktivitami prezentovány ve výkazu peněžních toků jako peněžní toky z provozních 
činností. Fond neprezentuje žádnou část celkového peněžního toku jako peněžní tok z investiční činnosti ve svém 
výkazu peněžních toků.  

V rámci peněžních toků z financování jsou zahrnuty peněžní příjmy a platby plynoucí z operací s investičními 
akciemi, bankovními úvěry a jinými zdroji financování činnosti Fondu.  

V části peněžního toku z provozních činností je výkaz sestaven za použití nepřímé metody, při níž je výsledek 
hospodaření roku (tj. přírůstek nebo úbytek čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií) 
upravován o dopady nepeněžních transakcí, o časové rozlišení minulých nebo budoucích provozních peněžních 
příjmů a výdajů a o položky výnosů a nákladů souvisejících s peněžními toky z činností nebo financování. V rámci 
provozní části jsou prezentovány peněžní toky realizované v souvislosti s investicemi do nemovitostí a majetkových 
účastí (s jejich pořízením nebo prodejem) přímou metodou.  

Výkaz peněžních toků v části financování byl sestaven za použití přímé metody, při níž jsou zveřejněny hlavní třídy 
hrubých peněžních příjmů a výdajů.  
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4 Zásadní úsudky při aplikaci účetních pravidel, klíčové zdroje nejistoty při 
odhadech a dopad opravy chyb 

4.1 Zásadní úsudky při aplikaci účetních pravidel  

Při uplatňování účetních pravidel uvedených v předcházející části se od vedení vyžaduje, aby provedlo úsudky, 
posoudilo obsah ekonomických transakcí a událostí a rozhodlo o použití účetních pravidel takovým způsobem, aby 
účetní závěra poskytovala jejím uživatelům užitečné informace pro jejich rozhodování. 

Investiční jednotka a využití výjimky dle níž nejsou investiční dceřiné společnosti konsolidovány 

Fond je v kontextu úpravy IFRS, konkrétně IFRS 10, investiční jednotkou, pro níž platí výjimka z konsolidace tzv. 
investičních dceřiných společností. Fond tak posuzuje své majetkové účasti v jiných společnostech, které mu 
zakládají ovládání, zdali je povinen či není tyto společnosti konsolidovat a zdali je tedy povinen sestavit a zveřejnit 
konsolidovanou účetní závěrku.  

Činnost Fondu od jeho vzniku spočívá ve shromažďování peněžních prostředků ve Fondu oproti cenným papírům 
(konkrétně investičních akcií) kvalifikovaných investorů, za účelem jejich společného investování. Fond se přitom 
řídí svým statutem a uplatňuje několik investičních strategií, zejména pak přímé investice do nemovitostí a nákup 
majetkových účastí v nemovitostních společnostech, případně finanční investice do jinak podnikatelsky 
orientovaných společností. Tyto hlavní investice mohou být doplněny nákupem pohledávek. 

Účetní pravidla uplatněná při zachycení a ocenění přímých investic do nemovitostí, taktéž u finančních aktiv jiných, 
než jsou majetkové účasti v dceřiných společnostech, vyplývají z dalších částí této účetní závěrky a nebylo nutné 
u nich činit žádné úvahy a úsudky, které by byly volbou z možných řešení.   

Účetní pravidla uplatněná při zachycení majetkových účastí v ovládaných dceřiných společnostech však vychází 
z posouzení, zdali dceřiná společnost je investičního charakteru (např. drží nemovitosti, které jsou pronajímány), a 
nikoliv charakteru servisního ve vztahu k jiným aktivitám Fondu (např. zajišťuje správu nemovitostí držených 
Fondem). Kombinuje-li dceřiná společnost oba charaktery, nahlíží se na ní jako na investiční dceřinou společnost. 

Investiční dceřiná společnost je vyjmuta z povinnosti konsolidovat, za předpokladu, že Fond naplňuje následující 
povinnosti:  

▪ získává finanční prostředky od investorů (předpokládá se větší počet a nespřízněnost);  

Fond má k 31. 12. 2017 více investorů a jejich počet postupně navyšuje a tím snižuje i objem finančních prostředků 
od spřízněných subjektů. Tento vývoj by měl pokračovat i v dalších letech.  

▪ finanční prostředky Fond investuje do investičních projektů v souladu se svými investičními strategiemi 
(předpokládá se více investičních projektů); 

Fond má k 31. 12. 2017 několik investic do nemovitostí v různých lokalitách a tři investiční dceřiné společnosti.  

▪ Fond výkonnost svých investic vyhodnocuje na bázi vývoje reálných hodnot; 

Fond všechny investice do nemovitostí oceňuje modelem reálné hodnoty s dopadem do výsledku hospodaření, 
stejně tak přistupuje k ocenění majetkových účastí v investičních dceřiných společnostech a obdobně k ostatním 
finančním aktivům za předpokladu, že jejich reálná hodnota by byla výrazně jiná než hodnota nominální, která se 
pro krátkodobě splatné pohledávky a peněžní prostředky bere jako aproximace reálné hodnoty.  

▪ Fond má pro své investice stanovenu investiční strategii spočívající v záměru investice, očekávané době držby 
a časovém horizontu jejího prodeje.  

Fond drží k 31. 12. 2017 dvě majetkové účasti v nemovitostních společnostech – Treaslewort, a.s. a DANTUM 
Solution, s.r.o. Záměrem Fondu u těchto společností je jejich zhodnocení ve střednědobém horizontu 3 až 5 let, 
během nichž dochází ke zhodnocení finanční investice často v souvislosti s realizací nemovitostního projektu 
(rekonstrukce, výstavba). Po uplynutí časového horizontu má Fond v plánu přistoupit k jejich prodeji na základě 
vyhodnocení v té době platných ekonomických podmínek, reálné hodnoty finanční investice a výši zhodnocení pro 
investory za dobu držby.  

Fond k 31. 12. 2017 dále drží majetkovou účast ve společnosti TORMONTEX COMPANION s.r.o., která drží 
finanční investici v nemovitostní společnost a ve společnosti provozující solární elektrárny, tj. projekt obnovitelných 
zdrojů energie. Záměrem Fondu i u této společností je její zhodnocení ve střednědobém horizontu 5 let, během 
něhož dochází ke zhodnocení finanční investice. Po uplynutí časového horizontu má Fond v plánu přistoupit k jejich 
prodeji na základě vyhodnocení v té době platných ekonomických podmínek, reálné hodnoty finanční investice a 
výši zhodnocení pro investory za dobu držby. 

Fond nemá v plánu dlouhodobě držet ani jednu z majetkových účastí vykazovaných k 31. 12. 2017, stejně tak 
žádná z jeho ovládaných dceřiných společností nebyla vyhodnocení jako servisní dceřiná společnost. Proto Fondu 
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přistoupil k použití výjimky z konsolidace a žádná z dceřiných společností není k 31. 12. 2017, resp. za běžné a 
srovnávací období konsolidována a tato účetní závěrka není sestavena jako konsolidovaná účetní závěrka.  

Struktura účetních výkazů  

Při zpracování této účetní závěrky se přistoupilo ke změně struktury účetních výkazů s ohledem na skutečnost, že 
Fond je investiční fondem kvalifikovaných investorů a struktura použitá při zpracování účetní závěrky za rok 2016 
je vhodnější pro výrobní a obchodní účetní jednotky, nikoliv investiční fondy. 

Výkaz finanční situace 

Obdobně jako je tomu u finančních institucí a podobných účetních jednotek není pro Fond, jehož činnost spočívá 
v investování, držení investičních aktiv a jejich zhodnocení následným prodejem vhodná struktura výkazu finanční 
situace používající oddělenou kategorizaci dlouhodobých a krátkodobých aktiv a závazků. U vybraných aktiv a 
závazků lze vyjádřit očekávání ohledně jejich držby, ale původní záměr může být i obratem změněn. Proto jsou 
aktiva ve výkazu finanční situace řazena spíše dle likvidity od disponibilních peněžních prostředků přes obchodní 
pohledávky, finanční investice a investice do nemovitostí k ostatním aktivům a případné odložené daňové 
pohledávce. Obdobný přístup je aplikován pro závazky, které jsou řazeny dle očekávané likvidity – nejdříve 
obchodní a splatné daňové závazky, poté bankovní úvěry a nebankovní půjčky, nakonec případný odložený daňový 
závazek. V komentářích k jednotlivým položkám výkazu finanční situace je připojen detail a rozlišení krátkodobých 
a dlouhodobých zůstatků učiněných dle stavu a odhadu vedení Fondu platného k rozvahovému dni.  

S ohledem na klasifikaci investičních akcií jako finančních závazků, nikoliv jako kapitálových nástrojů (bylo použito 
v účetní závěrce za rok 2016) je výkaz finanční situace koncipován ve vertikální struktuře, kdy od aktiv Fondu jsou 
odečteny závazky Fondu a zakladatelské akcie a ve výsledku části výkazu je kalkulována hodnota čistých aktiv 
přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií.  

Protože Fond interně rozlišuje aktiva přiřaditelná držitelům zakladatelských akcií (neinvestiční část Fondu) a aktiva 
přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií (investiční část), je v tomto ohledu rozlišen i výkaz finanční 
situace, což v důsledku umožňuje zřetelnou kalkulaci čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných 
investičních akcií. 

Výkaz výsledku a ostatního úplného výsledku 

Podnikatelská činnost Fondu spočívá v investování získaných prostředků a v jejich zhodnocení, proto nelze 
jednoznačně rozlišovat mezi provozní a neprovozní (finanční) částí výsledku hospodaření. Úrokové výnosy 
prezentované v účetní závěrce za rok 2016 jsou ve své podstatě provozním výsledkem, resp. výsledkem 
souvisejícím s hlavní výdělečnou činností, stejně tak jako tržby z pronájmu a efekty (zisky / ztráty) z přecenění 
finančních investic a investic do nemovitostí. Obdobně lze nahlížet na kurzové rozdíly. Proto není výkaz úplného 
výsledku v části výsledku hospodaření oddělován na provozní a neprovozní část, jsou přeskupeny prezentované 
položky a je kalkulován výsledek hospodaření před finančními náklady, které zahrnují úrokové náklady a bankovní 
poplatky, a případně dividendy k investičním akciím, budou-li vypláceny.  

Výkaz peněžních toků 

Vzhledem k tomu, že investice jsou hlavní výdělečnou činností Fondu, jsou peněžní toky spojené s investicemi do 
nemovitostí součástí peněžních toků z provozní činnosti a nikoliv investiční. Část investičního peněžního toku ve 
výkazu není prezentována samostatně, neboť ve Fondu není pro ni ze své podstaty naplnění, avšak peněžní toky 
realizované v souvislosti s investicemi do nemovitostí a s majetkovými účastmi (jejich pořízení a prodej) jsou 
prezentovány přímou metodou v rámci provozní části výkazu.  

Výkaz změn v čistých aktivech přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií 

Vzhledem ke skutečnosti, že vlastní kapitál tvoří pouze zakladatelské akcie a pro investory – držitele investičních 
akcií – je zásadní informace o tom, jak se vyvíjí hodnota, která jim náleží prostřednictvím investičních akcií, je 
sestaven a prezentován výkaz změn v čistých aktivech přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. 
Tento výkaz zobrazí dopad nové emise investičních akcií, vykoupení investičních akcií Fondem, vyplacené 
dividendy k investičním akciím a zvýšení hodnoty čistých aktiv o vytvořený výsledek hospodaření.  

Výkaz změn ve vlastním kapitálu  

Vlastní kapitál tvoří pouze základní kapitál a ten je dán počtem a nominální hodnotou zakladatelských akcií. Veškeré 
výsledky Fondu jsou přiřazeny vlastníkům investičních akcií. Proto výkaz změn vlastního kapitálu sám o sobě 
postrádá informační hodnotu, pokud nedojde k transakci se zakladatelskými akciemi. Výkaz je proto sestaven a 
prezentován pouze, pokud k takové transakci došlo (týká se této účetní závěrky, neboť část zakladatelských akcií 
byla přeměněna na investiční a došlo tím ke změně hodnoty základního kapitálu).  

Investiční akcie Fondu  

Fond vydává investiční akcie, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu – kótovány na Burze cenných 
papírů Praha, a.s. a prostřednictvím jejich emise Fond získává peněžní prostředky k investování. S investičními 
akciemi Fondu je spojeno zejména právo na jejich odkoupení na žádost držitele (investora) na účet Fondu a Fond 
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má povinnost ve vymezených termínech takové investiční akcie odkoupit zpět. S investičními akciemi není spojeno 
právo hlasovat na valné hromadě Fondu.  

V roce 2017 došlo k přehodnocení klasifikace investičních akcií oproti jejich zachycení v účetní závěrce za rok 
2016, v níž byly prezentovány jako kapitálové nástroje. Zejména s ohledem na povinnost Fondu vykoupit tyto akcie 
zpět na žádost jejich vlastníka jsou investiční akcie nově klasifikovány jako finanční závazek a ve výkazu finanční 
situace je prezentována položka označená jako „Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií“. 
Důsledkem je odchýlení ekonomického a účetního zobrazení investičních akcií od právního pojetí, neboť z pohledu 
české legislativy se jedná o složku vlastního kapitálu, zatímco v této účetní závěrce investiční akcie představují 
závazek. Na tuto klasifikaci je navázáno účetní zachycení případných dividend, které jsou finančním nákladem 
Fondu, jsou-li deklarovány a vypláceny.  

Ukazatel zisku na akcii 

S ohledem na výše uvedené v bodu „Investiční akcie Fondu“ Fond neprezentuje ve výkazu výsledku a ostatního 
úplného výsledku ukazatel zisku na akcii (základní a zředěný) a v komentářích není obsaženo související 
zveřejnění. Se zakladatelskými (ve své podstatě v kontextu IAS 33 kmenovými) akciemi není obchodováno. 
S investičními akciemi je obchodováno, ale jsou klasifikovány jako finanční závazek a současně výsledek za období 
je vnímám jako přírůstek (úbytek) čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií.  

Fond přistoupil nově i s ohledem na požadavek zveřejňovat ukazatel EPS u obchodovaných společností 
k prezentaci ukazatele čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií na jednu investiční akcii 
a tuto hodnotu prezentuje přímo ve výkazu čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. 

Převzetí části čistých aktiv dceřiných společností Butovice Offices, s.r.o. (rok 2017) a BOHEMIANS REAL 
a.s. a SI KARLIN, s.r.o. (rok 2016) 

Majetkové účasti ve společnostech BOHEMIANS REAL a.s. a SI KARLIN, s.r.o. byly pořízeny před rokem 2016 a 
majetková účast ve společnosti Butovice Offices, s.r.o. v roce 2016. K datu pořízení byly majetkové účasti oceněny 
pořizovací cenou, zachyceny jako finanční investice v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku hospodaření, tj. 
jako nekonsolidované nemovitostní dceřiné společnosti a k rozvahovému dni následně přeceněny na reálnou 
hodnotou s uznáním zisku / ztráty z přecenění ve výsledku hospodaření.  

K 1. 1. 2016 došlo k převodu části jmění (čistých aktiv) – konkrétně investiční podstaty – dceřiných společností 
BOHEMIANS REAL a.s. a SI KARLIN, s.r.o. přímo do Fondu, přičemž z právního hlediska byla tato transakce 
potvrzena zapsáním do obchodního rejstříku dne 1. 10. 2016. K 1. 1. 2017 došlo k převodu části jmění (čistých 
aktiv) dceřiné společnosti Butovice Offices, s.r.o. přímo do Fondu, přičemž z právního hlediska byla tato transakce 
potvrzena zapsáním do obchodního rejstříku dne 1. 8. 2017.  

Fond při těchto transakcích uznal převzatá čistá aktiva v reálné hodnotě k datu převodu, tj. k 1. 1. 2017, resp. k 1. 
1. 2016 a současně snížil ocenění majetkové účasti na reálnou hodnotu majetkové účasti v dceřiné společnosti po 
odštěpení převáděného jmění (čistých aktiv). V dceřiné společnosti Butovice Offices, s.r.o. zůstala pohledávka a 
peněžní prostředky, obdobně tomu bylo u dceřiných společností BOHEMIANS REAL a.s. a SI KARLIN, s.r.o. a 
Fond zbývající účasti držel se záměrem prodeje, k čemuž došlo koncem roku 2017. Majetkové účasti 
v BOHEMIANS REAL a.s. a Butovice Offices, s.r.o. byly plně prodány a převedeny na nové vlastníky, majetková 
účast ve společnosti SI KARLIN, s.r.o. byla snížena na 3 %, kdy většinový podíl a ovládání bylo převedeno na 
nového vlastníka.  

Při zachycení transakce převodu čistých aktiv doposud nekonsolidovaných dceřiných společností na Fond byl 
vyčíslen rozdíl mezi posledním reálným oceněním majetkové účasti a reálným oceněním převáděných čistých aktiv 
a tento rozdíl je zachycen ve výsledku hospodaření jako součást zisku / ztráty plynoucí z finančních investic 
oceňovaných reálnou hodnotou, neboť je vnímán jako přecenění finanční investice mezi posledním rozvahovým 
dnem a dnem fúze. 

Bližší informace jsou poskytnuty v části 7.2. 

4.2 Klíčové zdroje nejistoty při odhadech  

Fond činí určité odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Odhady jsou průběžně přehodnocovány na základě 
historického vývoje a zkušeností. V budoucnu dosažená skutečnost se může lišit od aktuálně učiněných a uznaných 
odhadů a uvážených předpokladů. Odhady a předpoklady, s nimiž je spojeno významnější riziko, že Fond bude 
nucen přistoupit v příštím účetním období k zásadním změnám v účetních hodnotách prezentovaných aktiv a 
závazků, jsou zmíněny níže:  

Reálná hodnota investic do nemovitostí a majetkových účastí  

Fond oceňuje investice do nemovitostí a majetkové účasti – v nekonsolidovaných dceřiných společnostech – 
reálnou hodnotou s přeceněním do výsledku hospodaření, přičemž reálná hodnota odhadnutá 31. 12. 2017 činila 
1 032 844 tis. Kč (nemovitosti), resp. 62 880 tis. Kč (majetkové účasti). Jde o nejvýznamnější rozvahové položky 
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aktiv, které formují hodnotu čistých aktiv přiřaditelnou držitelům vyplatitelných investičních akcií (k 31. 12. 2017 činí 
reálná hodnota aktiv přibližně 88 % celkové hodnoty aktiv). Reálné hodnoty investic jsou k rozvahovému dni 
stanovovány externím znalcem, jsou ovlivněny současnou ekonomickou situací na trhu nemovitostí, vývojem cen 
nemovitostí a očekávaným výnosem plynoucím z pronájmu nemovitostí, který determinuje i ocenění majetkových 
účastí v nemovitostních společnostech. V budoucnu může dojít k novým skutečnostem a změnám, které mohou 
vést k růstu i ke snížení aktuálně prezentovaných reálných hodnot.  

Bližší informace k reálným hodnotám a jejich určení jsou poskytnuty v částech 6.1, 6.2 a 8.6.  

Úvěrové znehodnocení pohledávek  

Obchodní pohledávky jsou oceňovány v zůstatkové hodnotě, která vzhledem k jejich krátkodobé splatnosti a 
nízkým úrokovým sazbám v ekonomice aproximuje reálnou hodnotu kalkulovanou na bázi současné hodnoty 
očekávaných peněžních toků. Obchodní pohledávky jsou průběžně posuzovány, zdali se u nich nezvýšilo úvěrové 
riziko a zdali neexistuje objektivní důkaz, který zpochybňuje bezproblémový průběh očekávaných budoucích 
peněžních toků a tímto snižuje i reálnou hodnotu pohledávek.  

Již při realizaci transakce – pronájem nemovitostí, prodej – Fond posuzuje úvěrové riziko protistrany a snižuje 
případnou pochybnost týkající se nesplacení pohledávky na minimum. U existujících pohledávek Fond sleduje stáří 
pohledávek a u pohledávek po splatnosti přistupuje k jejich snížení a zachycení ztráty ve výsledku hospodaření. 
Přesto může v budoucnu dojít k uhrazení celé nominální hodnoty znehodnocených pohledávek. V takovém případě 
Fond v okamžiku jejich uhrazení uzná ve výsledku hospodaření zisk.  

K 31. 12. 2017 je ocenění pohledávek sníženo z titulu očekávaného úvěrového znehodnocení o 34 tis. Kč (2016: 
158 tis. Kč), z čehož je patrné, že úvěrové riziko v absolutním vyjádření je velmi malé.  

Bližší informace ke snížení hodnoty pohledávek jsou poskytnuty v částech 6.3.  

Daně ze zisku  

Fond, jakožto emitent cenných papírů, podléhá daňové legislativě, která umožňuje kalkulovat daňovou povinnost 
ze zdanitelného zisku pomocí daňové sazby 5 %. Za rok 2017 je kalkulována daňová povinnost ze splatné daně, 
při níž jsou využity i nakumulované daňové ztráty minulých let. Z rozdílu účetních a daňových hodnot aktiv a 
závazků (zejména investic do nemovitostí) je vyčíslena odložená daň, která je vzhledem ke skutečnosti vyšších 
daňových zůstatkových hodnot držených nemovitostí v podobě odložené daňové pohledávky. Ač v minulosti Fond 
vykazoval daňové ztráty, za rok 2017 již zdanitelný zisk a daňové ztráty plně využil, přičemž daňové zisky jsou 
očekávány i do budoucna, proto je odložená daňová pohledávka z hlediska realizovatelnosti potvrzena a v účetní 
závěrce v rámci aktiv zachycena.  

Odložená daň je oceňována za pomoci daňových sazeb plynoucích z platné daňové legislativy (k 31. 12. 2017 ve 
výši 5 %), která může být v budoucnu bez vlivu Fondu pozměněna a může tak dojít ke změně výše odložené daně. 
Skutečný daňový dopad může být tedy v budoucnu odlišný od současných odhadů způsobený buď změnou 
v daňové legislativě, nebo změnou v obchodním chování Fondu. V otevřené diskusi se objevují názory na zrušení 
daňového zvýhodnění investičních fondů a zvýšení daňové sazby ze současných 5 % na 19 %. Pokud by toto bylo 
přijato jako změna daňové legislativy, způsobilo by to přepočet odložené daně prezentované v účetní závěrce.   

4.3 Opravy chyb a související přepracování stavu k 31. 12. 2016 a k 1. 1. 2016  
a výsledků za rok 2016 

Při zpracovávání této účetní závěrky došlo k přehodnocení několika oblastí, které byly vyhodnoceny jako chyby v 
účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2016, resp. za rok končící 31. prosince 2016. Opravy chyb byly provedeny 
retrospektivně a došlo k upravení informací prezentovaných jako srovnávací hodnoty k 31. prosinci 2016 včetně 
opravení počátečních zůstatků k 1. 1. 2016. Proto výkaz finanční situace prezentuje hodnoty i k počátku 
srovnatelného období a sloupce roku 2016 jsou označeny jako „přepracované“. Stejné platí i pro rok 2016 
prezentovaný ve výkazu výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku a výkazu peněžních toků. 

Opravy učiněné retrospektivně se týkaly tří oblastí, jejichž opravení je v detailu popsáno níže a které mělo 
v důsledku dopad na úpravu hodnoty čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. Ta však 
v účetní závěrce za rok 2016 nebyla prezentována. Pro dosažení opravených hodnot roku 2016 došlo k promítnutí 
opravy vztahující se k období před rokem 2016 jako opravy počátečních zůstatků k 1. 1. 2016 a tento dopad je 
patrný z výkazu změn čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. 

Úprava ocenění dlouhodobých závazků  

K 1. 1. 2016 a dále k 31. 12. 2016, stejně tak stále k 31. 12. 2017 Fond evidoval bezúročné dlouhodobé závazky 
s očekávanou splatností do 31. prosince 2018. Závazky v minulosti do Fondu přešly v rámci uskutečněných 
podnikových přeměn. Vzhledem ke splatnosti v delším období došlo k jejich chybnému ocenění, které nebylo ve 
výši reálných hodnot, resp. současné hodnoty budoucích peněžních toků. Při přípravě této účetní závěrky proto 
došlo k retrospektivní úpravě ocenění, což v důsledku vedlo ke snížení závazku a k navýšení hodnoty čistých aktiv 
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přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. Původně by toto ocenění bylo reflektováno v ocenění 
nakupovaných aktiv (v nižším), což by následně vedlo k vyššímu zisku z přecenění, aby byla k rozvahovému dni 
reflektována jejich reálná hodnota. Proto úprava závazků je promítnuta jako úprava výsledková, tj. k 1. 1. 2016 jako 
úprava čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií.  

v tis. Kč 
1/1/2016 

přepracováno Oprava 
1/1/2016 
původní 

Dlouhodobé závazky – nebankovní půjčky 92 456 -11 544 104 000 

Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií  11 544 11 544 - 

Právně bezúročné závazky jsou úpravou transformovány do podoby fixně úročených závazků a za rok 2016 došlo 
k navýšení jejich hodnoty s ekvivalenčním uznáním úrokových nákladů ve výši 3 698 tis. Kč.  

v tis. Kč 
31/12/2016 

přepracováno Oprava 
31/12/2016 

původní 

Dlouhodobé závazky – nebankovní půjčky 96 154 -7 846 104 000 

Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií  7 846 7 846 - 

Úrokové náklady 22 092 3 698 18 394 

 

Odložená daň 

Fond evidoval k 1. 1. 2016 nakumulovanou daňovou ztrátu ve výši 4 806 tis. Kč, a ačkoliv byla očekávání 
zdanitelných zisků v budoucnu a realizovatelnost vyplývající odložené daňové pohledávky byla pravděpodobná, 
Fond k vykázání odložené daňové pohledávky nepřistoupil, což bylo zpětně vyhodnoceno za chybu. Vedení Fondu 
plánovalo transakce prodeje nemovitostí, současně z operativních leasingů vyplývá čistý zdanitelný příjem. Za rok 
2016 byla nakumulovaná daňová ztráta navýšena na částku 8 465 tis. Kč, neboť plánovaný prodej nemovitostí byl 
uskutečněn až v roce 2017 (ale původní očekávání byla již k roku 2016), v němž byla nakumulovaná daňová ztráta 
plně využita ke snížení daňové povinnosti. Zdanitelný zisk byl přitom tak dostatečný, že Fondu za rok 2017 vyplývá 
i splatná daňová povinnost.  

Fond proto přistoupil k retrospektivní opravě odložené daně a snížil k 1. 1. 2016 odložený daňový závazek o efekt 
daňového zvýhodnění z nakumulované daňové ztráty. Současně došlo k navýšení hodnoty čistých aktiv 
přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. 

v tis. Kč 
1/1/2016 

přepracováno Oprava 
1/1/2016 
původní 

Odložený daňový závazek 267 -240 507 

Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií  240 240 - 

 

Vývoj odložené daně v roce 2016 byl ještě poznamenán chybnou kalkulací odložené daně v souvislosti s převodem 
čistých aktiv ze společností BOHEMIANS REAL a.s. a SI KARLIN, s.r.o. k 1. 1. 2016. Fond zachytil odložený 
daňový závazek ve výši 11 814 tis. Kč, měl jej však zachytit ve výši 14 647 tis. Kč. Důvodem bylo použití chybných 
účetních hodnot. Fond proto v této účetní závěrce přistoupil k retrospektivní opravě odložené daně pořízené při 
převodu čistých aktiv o 2 834 tis. Kč, což v důsledku změnilo dopad do meziroční změny odložené daně, která nově 
vychází jako odložený daňový výnos, což koresponduje s ekvivalentním snížením odloženého daňového závazku 
mezi 1. 1. 2016 po přeměně a 31. 12. 2016.  

v tis. Kč 
31/12/2016 

přepracováno 
Oprava 

ODP 
Oprava 

OD z převodu  
31/12/2016 

původní 

Odložený daňový závazek 14 041 -423 - 14 464 

Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií  423 423 - - 

Odložený daňový náklad (výnos) -874 -183 -2 834 2 143 

Ztráta z finančních investic v reálné hodnotě 2 834 - 2 834 - 

 
Změna ve výši odložené dani vyčíslené u převáděných čistých aktiv ve svém důsledku změnila reálnou hodnotu 
převáděných čistých aktiv a ovlivnila ve svém důsledku výši přecenění související finanční investice k datu převodu. 

Rezerva na opravu dlouhodobého majetku 

V roce 2016 došlo při převzetí čistých aktiv k uznání závazku – rezervy na opravu dlouhodobého majetku – který 
však nenaplňuje definici závazku, neboť Fond očekává v budoucnu v důsledku budoucího využívání opravu 
nemovitosti. Jedná se o daňovou rezervu uznatelnou dle českých daňových a účetních předpisů, nikoliv však dle 
IFRS. K 31. prosinci 2016 Fond prezentoval zůstatek rezervy ve výši 4 000 tis. Kč a výsledek hospodaření za rok 
2016 byl snížen o 2 000 tis. Kč v důsledku tvorby této rezervy. S ohledem na tuto skutečnost bylo přistoupeno ke 
zrušení této položky, což v důsledku vedlo ke snížení závazků Fondu a k navýšení čistých aktiv přiřaditelných 
držitelům vyplatitelných investičních akcií.  
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Fond přistoupil k retrospektivní opravě, zrušení rezervy ze závazků a zrušení tvorby rezervy z výsledku 
hospodaření roku 2016. Současně byl upraven efekt z přecenění finančních investic, neboť při fúzi čistých aktiv 
nemělo být uznáno prvotní ocenění rezervy, stejně tak nemělo být bráno v potaz při oceňování majetkové účasti.   

v tis. Kč 
31/12/2016 

přepracováno Oprava 
31/12/2016 

původní 

Rezervy - -4 000 4 000 

Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií  4 000 4 000 - 

Ostatní provozní náklady - 2 000 -2 000 

Ztráta z přecenění finančních investic oceňovaných reálnou hodnotou 2 000 2 000 - 

 

Přecenění finančních investic k okamžiku převodu části čistých aktiv dceřiných společností 

Jak je popsáno v části 4.1 při převodu části čistých aktiv (jmění) z nekonsolidovaných dceřiných společností přímo 
do Fondu dochází ke vzniku rozdílu, který je zachycen ve výsledku hospodaření jako přecenění majetkové účasti 
mezi posledním rozvahovým dnem a okamžikem fúze. V účetní závěrce za rok 2016 tento efekt byl zachycen jako 
přímá úprava vlastního kapitálu (kapitálových fondů) bez bližšího popisu použitého účetního pravidla. Fond 
přistoupil k retrospektivní opravě roku 2016 a opravení hodnoty ztráty z přecenění finančních investic, což 
v důsledku snižuje i hodnotu čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. 

v tis. Kč 
31/12/2016 

přepracováno Oprava 
31/12/2016 

původní 

Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií  -20 725 -20 725 - 

Ztráta z přecenění finančních investic oceňovaných reálnou hodnotou -20 725 -20 725 - 

 

Tržby z pronájmu a náklady související s pronájmem a správou Fondu nezachycené v roce 2016 

V roce 2017 byly identifikovány výnosy z pronájmu ve výši 2 972 tis. Kč a náklady související s pronájmem a se 
správou Fondu v celkové výši 1 492 tis. Kč, které se časově vztahují do roku 2016 (zejména prosinec) a chybně do 
něj nebyly účtovány a nebyly zohledněny v účetní závěrce roku 2016. V roce 2017 tak Fond přistoupil 
k retrospektivnímu opravení výsledku a současně došlo k opravení zůstatku obchodních pohledávek a závazků 
k 31. 12. 2016. 

v tis. Kč 
31/12/2016 

přepracováno Oprava 
31/12/2016 

původní 

Obchodní pohledávky 2 972 2 972 - 

Výnosy z pronájmu 2 972 2 972 - 

Obchodní závazky 1 492 1 492 - 

Náklady na správu Fondu, ekonomické a právní služby 758 758 - 

Náklady související s pronájmem 23 23 - 

Ostatní provozní náklady 712 712  

 

5 Provozní segmenty 

Činnost Fondu spočívá v investování finančních prostředků do nemovitostí na území ČR – buď formou přímo 
držených nemovitostí nebo formou držených majetkových účastí na nemovitostních společnostech. Z pohledu 
segmentace je uvážen pouze jediný provozní segment. Informace poskytnuté dále v této účetní závěrce je proto 
třeba vnímat taktéž za informace zveřejněné v souladu s požadavky na informace týkající se provozních segmentů.  



Účetní závěrka spol. Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

2017 

 

  
23 

6 Dodatečné poznámky k účetním výkazům  

6.1 Investice do nemovitostí 

Fond vlastní nemovitosti, které v minulosti pořídil a v rámci své investiční činnosti vytváří nemovitostní portfolio za 
účelem pronájmu nemovitostí s následným prodejem v rozsahu zvolené investiční strategie. V portfoliu jsou 
pozemky i budovy umístěné v Praze, v Brně a ve Středočeském kraji a jejich vývoj za rok 2017 a 2016 v členění 
na pozemky a budovy zobrazuje následující tabulka:  

v tis. Kč Pozemky Stavby 

Investice do 
nemovitostí 

celkem 

Reálná hodnota k 1. 1. 2016 36 563 64 417 100 980 

přírůstky v rámci převzetí čistých aktiv dceřiných společností (viz 7.2) 72 595 697 968 770 563 

přírůstky nových nemovitostí  2 742 - 2 742 

přírůstky z titulu následných výdajů zahrnutých do ocenění existujících nemovitostí - 2 015 2 015 

zisk / ztráta z přecenění do výsledku hospodaření 6 624 -94 997 -88 373 

Reálná hodnota k 31. 12. 2016 118 524 669 403 787 927 

přírůstky v rámci převzetí čistých aktiv dceřiných společností (viz 7.2) 73 059 267 073 340 132 

přírůstky nových nemovitostí 15 294 - 15 294 

přírůstky z titulu následných výdajů zahrnutých do ocenění existujících nemovitostí - 2 922 2 922 

vyřazení v důsledku prodeje  -28 761 -92 433 -121 194 

zisk / ztráta z přecenění do výsledku hospodaření -120 7 473 7 353 

Reálná hodnota k 31. 12. 2017 177 996 854 438 1 032 434 

 
V roce 2017 došlo k významnému nárůstu investic v důsledku převzetí nemovitostí z doposud nekonsolidované 
dceřiné společnosti Butovice Offices, s.r.o., která byla jako nemovitostní společnost pořízena v roce 2016. V roce 
2016 byla hodnota nemovitostí obdobně navýšena v důsledku převzetí nemovitostí, které byly před rokem 2016 
součástí nemovitostních společností BOHEMIANS REAL a.s. a SI KARLIN, s.r.o.  

Ztrátové přecenění zachycené v roce 2016 jako snížení hodnoty nemovitostí bylo způsobeno výrazně jiným 
oceněním nemovitost v Praze – Karlín ke konci roku 2016 oproti ocenění, které bylo použito k 1. 1. 2016 při převzetí 
nemovitostí do Fondu. Vyřazení nemovitostí souvisí s prodejem nemovitostí v Praze – Vršovice, které byly získány 
převzetím ze společnosti BOHEMIANS REAL a.s., Hlavnímu městu Praha koncem roku 2017. Nemovitosti byly 
prodány za 121 107 mil. Kč. 

K oceňování reálnou hodnotou více v části 8.5. 

Nemovitosti v celkové reálné hodnotě 907 950 tis. Kč stanovené k 31. 12. 2017 jsou zastaveny ve prospěch 
Československé obchodní banky, a.s. jako záruka splacení čerpaných bankovních úvěrů. Nemovitosti – pozemky 
– v celkové reálné hodnotě 28 900 tis. Kč stanovené k 31. 12. 2017 jsou zastaveny ve prospěch společnosti CEFIN 
SERVICE LIMITED jako záruka splacení poskytnuté půjčky (viz 6.7). 

V souvislosti s investicemi do nemovitostí jsou ve výsledku hospodaření Fondu uznány následující položky:  

v tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

Celkové nájemné (příjmy) z investic do nemovitostí 80 444 43 401 

Celkové přímé provozní náklady investic do nemovitostí -20 321 -12 895 

6.2 Finanční investice v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku  

Fond drží majetkové účasti na jiných společnostech, zejména nemovitostních společnostech, které pokud plně 
ovládá, nekonsoliduje s uvážením výjimky pro investiční jednotky. Fond pořizuje nemovitostní společnosti, z nichž 
později převádí čistá aktiva (nemovitosti) přímo do Fondu a společnosti následně prodává. Vývoj hodnoty za rok 
2017 a 2016 v rozlišení na jednotlivé držené majetkové účasti zobrazuje následující tabulka: 

v tis. Kč 
Treaslewort, 

a.s. 

DANTUM 
Solution 

s.r.o. 

TORMONTEX 
COMPANION 

s.r.o. 
BOHEMIANS 

REAL a.s. 

SI 
KARLIN, 

s.r.o. 

Butovice 
Offices, 

s.r.o. Celkem 

Reálná hodnota k 1. 1. 2016 20 661 1 320 2 440 99 503 234 380 - 358 304 

pořízení - - - - - 129 920 129 920 

přecenění vlivem přeměny - - - -95 112 -175 074 - -270 186 

přecenění  -4 822 -871 1 586 -3 474 -29 965 -32 922 -70 468 

Reálná hodnota k 31. 12. 2016 15 839 449 4 026 917 29 341 96 998 147 570 
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Reálná hodnota k 31. 12. 2016 15 839 449 4 026 917 29 341 96 998 147 570 

přecenění vlivem přeměny - - - - - -58 367 -58 367 

vyřazení v důsledku prodeje - - - -917 -3 967 -38 631 -43 515 

přecenění  9 855 15 294 17 292 - -25 251 - 17 192 

Reálná hodnota k 31. 12. 2017 25 694 15 743 21 320 - 123 - 62 880 

 

V roce 2016 Fond nakoupil 100% majetkovou účast ve společnosti Butovice Offices, s.r.o. a v ní investice do 
nemovitostí pronajímané v lokalitě Praha – Butovice.  

Meziroční snížení hodnoty finančních investic od počátku roku 2016 po konec roku 2017 souvisí zejména 
s převodem čistých aktiv dceřiných společností BOHEMIANS REAL a.s., SI KARLIN, s.r.o. (v roce 2016) a Butovice 
Offices, s.r.o. (v roce 2017) přímo do Fondu. Snížení hodnoty finančních investic v důsledku těchto transakcí je 
zobrazeno výše v tabulce samostatně. Bližší informace k těmto transakcím včetně členění nabytých čistých aktiv 
jsou v části 7.2. 

Koncem roku 2017 byly majetkové účasti ve společnostech BOHEMIANS REAL a.s. a Butovice Offices, s.r.o. 
prodány. Majetková účast ve společnosti SI KARLIN, s.r.o. byla snížena ze 100% účasti na 3% účast. Výsledkový 
dopad těchto transakcí je zahrnut v rámci celkového zisku / ztráty z finančních investic v reálné hodnotě. 

K oceňování reálnou hodnotou více v části 8.5. 

6.3 Obchodní pohledávky  

Obchodní pohledávky zahrnují pohledávky za nájemci z pronájmu nemovitostí (nájemné a služby vyúčtované a 
neuhrazené za období před koncem roku) a dále pohledávky za kupujícími při prodeji nemovitostí nebo majetkových 
účastí. Riziko jejich nesplacení je velmi nízké a pohledávky se výjimečně dostávají do prodlení (pohledávky po 
splatnosti). Členění zůstatku pohledávek na zůstatek v nominální výši a výši snížení hodnoty pohledávek vyjadřující 
znehodnocení v důsledku zvýšeného úvěrového rizika zobrazuje následující tabulka: 

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Obchodní pohledávky – nominální hodnota 126 054 8 724 

Snížení hodnoty v důsledku posouzení úvěrového rizika -34 -158 

Obchodní pohledávky ve výkazu finanční situace 126 020 8 566 

 

Fond sleduje vývoj úvěrového rizika jako meziroční přecenění výše pohledávek, nesleduje vývoj opravných položek 
samostatně. Za rok 2017 byl ve výsledku hospodaření uznán zisk ve výši 124 tis. Kč, zatímco za rok 2016 ztráta 
ve výši 55 tis. Kč. Dopad je součástí položky „Ztráta plynoucí z ostatních finančních aktiv a závazků“. 

Obchodní pohledávky k 31. 12. 2017 zahrnují pohledávku za Hlavním městem Praha související s prodejem 
nemovitostí v Praze – Vršovice za 121 107 tis. Kč. K její úhradě došlo na konci ledna 2018.   

6.4 Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva 

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Poskytnuté zálohy 928 471 

Náklady příštích období 30 2 

Pohledávky vůči státu 104 104 

Ostatní pohledávky 25 5 866 

Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva celkem 1 087 6 443 

6.5 Peníze a nepeněžní transakce 

Peněžní prostředky 

Fond neeviduje žádné peněžní ekvivalenty a všechny peněžní prostředky jsou drženy na bankovních účtech, 
přičemž celkový zůstatek peněz s ohledem na volnost užití prostředků Fondem je následující: 

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Peněžní prostředky omezené ve využití Fondem 10 347 2 010 

Peněžní prostředky volně disponibilní k využití Fondem 10 370 3 123 

Peněžní prostředky celkem 20 717 5 133 
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Prostředky omezené ve využití Fondem ve výši 8 857 tis. Kč jsou navázány na bankovní úvěry čerpané Fondem a 
omezení vyplývá z úvěrových smluv, částka 1 490 tis. Kč (2016: 2 010 tis. Kč) se váže k zákonné daňové rezervě 
a jedná se o prostředky vyčleněné k budoucí opravě střechy nemovitosti.  

Fond nevyužívá žádná bankovní přečerpání, která by byla zahrnuta mezi „Peněžní prostředky“ pro účely sestavení 
výkazu peněžních toků.  

K 31. 12. 2017 Fond vykazuje jeden bankovní účet, na němž jsou deponovány prostředky vázané k zakladatelským 
akciím (34 tis. Kč). Tento účet byl vytvořen v roce 2017 s cílem jasně definovat majetek Fondu, který patří 
akcionářům – držitelům zakladatelských akcií. Tyto prostředky nejsou součástí čistých aktiv přiřaditelných držitelům 
investičních akcií a nejsou zahrnuty výše do členění celkových peněžních prostředků. K 31. 12. 2016 takto jasné 
vymezení prostředků nebylo.  

Nepeněžní transakce  

K 1. 1. 2017, resp. k 1. 1. 2016 Fond převzetím čistých aktiv nekonsolidovaných dceřiných společností převzal také 
bankovní účty s celkovým zůstatkem ve výši 20 163 tis. Kč (2016: 4 771 tis. Kč). V rámci těchto transakcí došlo 
k nepeněžnímu pořízení investic do nemovitostí, obchodních pohledávek a závazků, bankovních úvěrů a 
nebankovních výpůjček a detail realizovaných transakcí a jejich dopadu do účetní závěrky je zveřejněn v části 7.2. 
Ve výkazu peněžních toků je zachycen dopad navýšení peněžních prostředků.  

Koncem roku 2017 došlo k prodeji nemovitostí v lokalitě Praha – Vršovice a úhrada prodejní ceny nastala na konci 
ledna 2018 – detail k transakci viz 6.11. 

V prosinci 2017 došlo k nepeněžnímu vypořádání nebankovních výpůjček v celkové výši 39 400 tis. Kč. Půjčka ve 
výši 38 000 tis. Kč za CEFIN SERVICE LIMITED se splatností do 31. 12. 2018 byla započtena s pohledávkou 
z prodeje majetkové účasti ve společnosti Butovice Offices, s.r.o. Část půjčky ve výši 1 400 tis. Kč za CEFIN 
SERVICE LIMITED (dříve MF HOLDING) byla započtena s pohledávkou z prodeje majetkové účasti ve společnosti 
BOHEMIANS REAL a.s. (1 000 tis. Kč) a z prodeje 97% podílu ve společnosti SI KARLIN, s.r.o. za 400 tis. Kč.  

6.6 Obchodní a jiné závazky 

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Obchodní závazky 7 921 11 498 

Přijaté zálohy a výnosy příštích období 1 674 2 185 

Přijaté kauce 1 893 1 782 

Závazky vůči státu 1 313 1 794 

Ostatní závazky 10 100 

Obchodní a jiné závazky celkem 12 810 17 359 

z toho finanční závazky 9 823 13 380 

z toho nefinanční závazky  1 987 3 979 

   
Účetní hodnota závazků, které představují finanční závazky, se významně neliší od jejich reálné hodnoty s ohledem 
na splatnost většiny závazků v krátkém období. Vedení Fondu posoudilo riziko likvidity spojené s vypořádáním 
existujících závazků za nízké.  

Z výše uvedených závazků je zúčtování závazků v období delším jak 12 měsíců očekáváno u části přijatých kaucí 
(s ohledem na smluvní dobu nájmu a výpovědní lhůty) ve výši 937 tis. Kč (2016: 1 782 tis. Kč).  

6.7 Bankovní úvěry a nebankovní půjčky 

Bankovní úvěry 

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Bankovní úvěry – dlouhodobě splatná část úvěru 344 421 7 845 

Bankovní úvěry – krátkodobě splatná část úvěru  28 514 3 480 

Bankovní úvěry celkem 372 935 11 325 
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K 31. 12. 2017 tvoří zůstatek bankovních úvěrů následující tři úvěry čerpané od Československé obchodní banky, 
a.s., která je současně depozitářem Fondu:  

▪ K 31. 7. 2016 Fond načerpal úvěr ve výši 230 000 tis. Kč za účelem refinancování závazků vzniklých v minulosti 
s pořízením nemovitostí v Praze – Karlín (viz 6.8 a vývoj u nebankovní půjčky vůči společnosti TORMONTEX 
COMPANION, s.r.o.). Úvěr je splácen měsíčně v postupně se navyšujících splátkách nejpozději do 31. 7. 2032. 
Do června roku 2027 je nesplacený zůstatek úročen fixní úrokovou sazbou 2,5 % p.a. a po zbývající období 
úrokovou sazbou variabilní odvozenou od 1M PRIBOR navýšením o marži 1,5 procentního bodu p.a. K 31. 12. 
2017 je výše nesplaceného úvěru 224 650 tis. Kč (krátkodobě splatný zůstatek 12 990 tis. Kč), efektivní 
úroková sazba činí 2,5 % p.a. Úvěr je zajištěn hodnotou nemovitostí v Praze – Karlín (500 000 tis. Kč k 31. 12. 
2017). 

▪ K 1. 1. 2017 Fond převzal od nekonsolidované dceřiné společnosti Butovice Offices, s.r.o. bankovní úvěr 
čerpaný v minulosti v souvislosti s pořízením nemovitostí v Praze – Nové Butovice. Úvěr je denominovaný 
v EUR a nesplacený zůstatek převzatého úvěru činil 6 264 tis. EUR (169 253 tis. Kč). Úvěr je splácen měsíčně 
postupně se navyšujícími splátkami nejpozději do 31. 10. 2022. Poslední splátka je definována jako doplatek 
úvěru ve výši 3 059 tis. EUR. K 31. 12. 2017 činí nesplacený zůstatek úvěru 140 820 tis. Kč (krátkodobě splatný 
zůstatek 11 684 tis. Kč), efektivní úroková sazba činí 3,98 % p.a. S úvěrem je spojeno vysoké kurzové riziko. 
S ohledem na vývoj měnového kurzu CZK/EUR Fond uznal ve výsledku hospodaření za rok 2017 kurzový zisk 
ve výši 8 788 tis. Kč. Úvěr je zajištěn hodnotou nemovitostí v Praze – Butovice (340 000 tis. Kč k 31. 12. 2017). 

▪ Třetí úvěr Fond převzal od původního vlastníka společně s nákupem souvisejících nemovitostí k 1. 1. 2016 a 
je to jediný úvěr prezentovaný i za rok 2016 a k 31. 12. 2016. Úvěr v původní výši 14 675 tis. Kč je splácen 
postupně měsíčními splátkami, které se meziročně navyšují. Konečná splatnost úvěru je k 20. 12. 2019. 
V únoru 2017 došlo k mimořádné splátce ve výši 380 tis. Kč. K 31. 12. 2017 činí nesplacený zůstatek úvěru 
7 465 tis. Kč (krátkodobě splatný zůstatek 3 840 tis. Kč), úvěr je úročen efektivní úrokovou sazbou 1,73 % p.a. 
Úvěr je zajištěn hodnotou nemovitostí v Praze – Chodov (67 900 tis. Kč k 31. 12. 2017). 

Za rok 2017 Fond vykazuje úrokové náklady z bankovních úvěrů 9 186 tis. Kč (2016: 228 tis. Kč). 

Bankovní úvěry představují finanční závazky a jejich účetní hodnota prezentovaná k 31. 12. 2017 se významně 
neodchyluje od jejich reálné hodnoty.  

Nebankovní půjčky  

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Nebankovní půjčky – dlouhodobě splatná část 453 845 521 728 

Nebankovní půjčky – krátkodobě splatná část  140 098 237 569 

Nebankovní půjčky celkem 593 943 759 297 

 
Fond vykazuje nebankovní půjčky, které vznikaly v minulosti v souvislosti s pořízením investic, ať již přímo Fondu 
nebo na Fond přešly převzetím čistých aktiv nekonsolidovaných dceřiných společností. Fond postupně přistupuje 
k jejich vypořádání buď refinancováním bankovními úvěry, nebo splacením z prostředků získaných prodejem 
nemovitostí. V roce 2017 došlo ke snížení zůstatku nebankovních půjček, současně však vzrostl zůstatek 
bankovních úvěrů.  

Rozlišení krátkodobě a dlouhodobě splatné části je odhadnuto dle stavu k rozvahovému dni, ale s ohledem na vývoj 
investic a jejich realizaci může dojít k dřívějšímu nebo pozdějšímu splácení půjček. 

K 31. 12. 2017 Fond vykazuje tyto půjčky:  

Věřitel 
Efektivní úroková  

sazba p.a. 
Zůstatek úvěru vč. 

naběhlého úroku Splatnost 

Minelava, s.r.o. 10,6 % 222 317 31. 12. 2022 

CVF INVESTMENTS LIMITED 4,0 % 40 685 31. 12. 2022 

MF HOLDING (nyní CEFIN SERVICE LIMITED) 4,0 % 47 203 31. 12. 2020 

TORMONTEX COMPANION, s.r.o. 5,62 % 81 002 31. 12. 2020 

CEFIN SERVICE LIMITED 2,35 % 55 084 5. 10. 2020 

CEFIN SERVICE LIMITED 4,0 % 7 552 31. 12. 2019 

CEFIN SERVICE LIMITED 4,0 % 44 545 31. 12. 2018 

BREWSTER HOLDING x 48 728 30. 6. 2018 

BERINDA HOLDINGS LIMITED x 46 824 1Q 2018 

Nebankovní půjčky celkem x 593 943 x 
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K 31. 12. 2016 Fond vykazuje tyto půjčky:  

Věřitel 
Efektivní úroková  

sazba p.a. 
Zůstatek úvěru vč. 

naběhlého úroku Splatnost 

Minelava, s.r.o. 10,6 % 119 195 31. 12. 2022 

TORMONTEX COMPANION, s.r.o. 5,62 % 217 817 31. 12. 2020 

CEFIN SERVICE LIMITED 2,35 % 53 854 5. 10. 2020 

CEFIN SERVICE LIMITED 4,0 % 48 708 31. 12. 2018 

MF HOLDING (nyní CEFIN SERVICE LIMITED) 4,0 % 50 388 31. 12. 2018 

CVF INVESTMENTS LIMITED 4,0 % 45 766 31. 12. 2018 

BREWSTER HOLDING x 50 000 30. 6. 2018 

TORMONTEX COMPANION, s.r.o. 1,0 % 107 537 2017 

BERINDA HOLDINGS LIMITED x 66 032 2017 

Nebankovní půjčky celkem x 759 297 x 

 
K 1. 1. 2017 došlo k navýšení půjček v důsledku převzetí čistých aktiv dceřiné společnosti Butovice Offices, s.r.o. 
v celkové výši 112 613 tis. Kč – půjčka od společnosti Minelava, s.r.o. ve výši 82 580 tis. Kč a půjčka od společnosti 
CEFIN SERVICE LIMITED ve výši 38 000 tis. Kč, která byla koncem roku 2017 nepeněžním zápočtem zúčtována 
proti pohledávce z prodeje majetkové účasti ve společnosti Butovice Offices, s.r.o. za 38 000 tis. Kč.  

Celková hodnota půjčky od společnosti TORMONTEX COMPANION, s.r.o. se skládala ze dvou samostatných 
půjček, přičemž v červenci 2017 došlo v souvislosti s načerpáním bankovního úvěru ve výši 230 000 tis. Kč 
k úhradě jedné z nich v celkové výši 107 130 tis. Kč (splatné v roce 2017) a ke snížení druhé mimořádnou splátkou 
ve výši 121 252 tis. Kč (splatná v roce 2020). Půjčka je splácena postupně měsíčními splátkami.  

Půjčka od společnosti Minelava, s.r.o. není splácena postupně, její zůstatek je navyšován o naběhlý úrok a 
splatnost je očekávána až v roce 2022. Půjčka souvisí s financováním nemovitostí v Praze – Butovicích. 

Závazky vůči společnostem BERINDA HOLDINGS LIMITED a BREWSTER HOLDING vznikly Fondu v souvislosti 
s pořízením dceřiné společnosti BOHEMIANS REAL a.s. a souvisely s financováním pořízení nemovitostí v Praze 
– Vršovicích. Vypořádání závazků je navázáno na prodej nemovitostí Hlavnímu městu Praha a úhradě prodejní 
ceny. Prodej byl uskutečněn koncem roku 2017 a závazky společnosti BERINDA HOLDINGS LIMITED uhrazeny 
v únoru 2018.  

V roce 2017 Fond načerpal novou půjčku ve výši 7 500 tis. Kč od společnosti CEFIN SERVICE LIMITED 
v souvislosti s financováním nemovitostí – pozemků v lokalitě Březí ve Středočeském kraji.  

Koncem roku 2017 došlo k prodloužení splatnosti u tří půjček – půjčka od CVF INVESTMENTS LIMITED má novou 
splatnost do 31. 12. 2022 a dvě půjčky od CEFIN SERVICE LIMITED mají novou splatnost do 31. 12. 2020. Jde o 
tři bezúročné půjčky, a proto při prodloužení jejich splatnosti došlo k jejich přecenění na současnou hodnotu 
budoucích peněžních toků. Fond v této souvislosti uznal zisk ve výsledku hospodaření (viz část 6.13). 

Nebankovní půjčky představují finanční závazky a jejich účetní hodnota prezentovaná k rozvahovému dni se 
významně neodchyluje od jejich reálné hodnoty.  

Vývoj dluhů z financování 

Fond v rámci svých závazků vykazuje několik finančních závazků, jejichž peněžní úhrada by byla prezentována ve 
výkazu peněžních toků v rámci peněžních toků z financování. V důsledku nových požadavků účinných od 
1. 1. 2017 poskytuje následující tabulka sesouhlasení počátečního a konečného zůstatku takových závazků:  

v tis. Kč 
Bankovní 

úvěry 
Nebankovní  

půjčky Celkem 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2016 - 144 150 144 150 

dopad podnikové přeměny (převodu čistých aktiv) 14 445 495 486 509 931 

peněžní tok – čerpání úvěru - 132 300 132 300 

peněžní tok – splátky úvěru -3 120 -19 620 -19 620 

peněžní tok – placené úroky -228 -14 883 -15 111 

naběhlé úrokové náklady 228 21 864 22 092 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 11 325 759 297 770 622 
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Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 11 325 759 297 770 622 

dopad podnikové přeměny (převodu čistých aktiv) 169 253 112 613 281 866 

peněžní tok – čerpání úvěru 230 000 7 500 237 500 

peněžní tok – splátky úvěru -22 229 -247 306 -269 535 

peněžní tok – placené úroky -7 705 -13 111 -20 816 

zápočet závazku s pohledávkami - -32 579 -32 579 

odpuštění části závazku - -20 725 -20 725 

úprava ocenění úvěru při modifikaci podmínek -8 108 -10 763 -18 871 

naběhlé úrokové náklady 9 186 39 018 48 204 

kurzový přepočet (zisk) -8 788 - -8 788 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 372 935 593 943 985 488 

z toho krátkodobě splatný zůstatek 28 514 140 098 168 612 

z toho dlouhodobě splatný zůstatek 344 421 453 845 798 266 

6.8 Vlastní kapitál – Základní kapitál 

Vlastní kapitál Fondu je tvořen výhradně základním kapitálem, který je dán hodnotou 34 086 ks zakladatelských 
akcií. Nominální hodnota zakladatelských akcií k 31. 12. 2017 činí 1 Kč a celková výše základního kapitálu je tak 
34 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo rozhodnutím valné hromady ke snížení nominální hodnoty zakladatelských 
akcií z 1 000 Kč na 1 Kč, čímž došlo ke snížení hodnoty základní kapitálu o 34 052 tis. Kč z původní hodnoty 34 086 
tis. Kč na 34 tis. Kč. Částka, o kterou se základní kapitál snížil, byla převedena do hodnoty čistých aktiv 
přiřaditelných držitelům investičních akcií a nebyla tedy vyplacena akcionářům, kteří drží zakladatelské akcie.  

Základní kapitál je plně splacen a s každou akcií je spojen jeden hlas při rozhodování a současně i právo na výplatu 
dividend. 

Fond má zřízen bankovní účet, na němž jsou deponovány prostředky ze zakladatelských akcií. Zakladatelské akcie 
nemají hodnotu závislou na činnosti fondu a jsou podloženy pouze výší zapisovaného základního kapitálu. 

6.9 Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií 

Hodnota těchto čistých aktiv je dána rozdílem celkových aktiv a závazků Fondu a dále snížena o hodnotu připadající 
držitelům zakladatelských akcií, tj. hodnotu základního kapitálu (2017: 34 tis. Kč; 2016: 34 086 tis. Kč). Výše čistých 
aktiv se průběžně mění dle vývoje výkonnosti Fondu – dopad výsledku hospodaření Fondu – a další vliv na 
prezentovanou hodnotu mají transakce s vlastníky investičních akcií, tj. emise a odkup investičních akcií Fondem. 
Vývoj čistých aktiv za prezentovaná období je zobrazen ve výkazu změn čistých aktiv přiřaditelných držitelům 
vyplatitelných investičních akcií, který Fond sestavuje a zveřejňuje namísto výkazu změn vlastního kapitálu (pokud 
nedošlo k nějaké změně v hodnotě vlastního kapitálu).   

Fond po důkladné analýze dospěl k závěru, že vydané investiční akcie s ohledem na právo držitele požádat Fond 
o odkup na účet Fondu, čímž investiční akcie zanikají, budou klasifikovány a vykazovány jako finanční závazek. 
S investičními akciemi zároveň není spojeno právo hlasovat na valné hromadě Fondu. Stav investičních akcií 
včetně kalkulace čistých aktiv na jednu investiční akcii přináší následující tabulka. V roce 2017 došlo k emisi 1 697 
ks nových investičních akcií, které byly prodány za 4 500 tis. Kč. V roce 2016 byl počet investičních akcií stabilní a 
beze změny.  

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Počet investičních akcií (v ks) 43 656 41 959 

Čistá aktiva přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií (v tis. Kč) 263 807 119 869 

Čistá aktiva připadající na jednu investiční akcii (v Kč) 6 043 2 857 

6.10 Tržby z pronájmu a poskytovaných služeb 

v tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

Tržby z pronájmu  80 444 43 401 

Tržby z poskytovaných služeb 13 312 12 229 

Tržby celkem 93 756 55 630 

 

Tržby z pronájmu jsou výnosem generovaným z přímých investic do nemovitostí, které drží Fond a pronajímá je. 
V souvislosti s pronájmem jsou poskytovány nájemcům služby, které navyšují celkový příjem z pronájmu. Všechny 
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tržby jsou realizovány na území České republiky. V roce 2017 došlo k nárůstu tržeb oproti roku 2016 s ohledem na 
převzetí nemovitostí ze společností Butovice Offices, s.r.o.  

Pronájem nemovitostí je klasifikován jako operativní leasing, přičemž z tzv. nevypověditelných leasingů jsou 
očekávány následující budoucí minimální leasingové platby:  

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Platby do 1 roku 62 823 60 621 

Platby nad 1 rok a do 5 let  175 402 186 314 

Platby nad 5 let  8 406 56 153 

Budoucí minimální leasingové platby celkem 246 631 303 088 

 

Koncem roku 2022 končí dle aktuálně platných smluvních podmínek jedna významná nájemní smlouva, což 
způsobuje výrazný pokles očekávaných příjmů v období nad 5 let oproti období do 5 let.  

6.11 Zisk / Ztráta z investic do nemovitostí 

V souvislosti s investicemi do nemovitostí Fond prezentuje za rok 2017 celkový zisk ve výši 7 265 tis. Kč, který je 
dán ziskem z přecenění držených nemovitostí ve výši 7 353 tis. Kč a ztrátou z prodeje nemovitostí ve výši 88 tis. Kč. 
Koncem roku 2017 Fond prodal za 121 107 tis. Kč nemovitosti v Praze – Vršovicích, které evidoval v reálném 
ocenění ve výši 121 195 tis. Kč.  

Za rok 2016 je ve výsledku uznána pouze ztráta z přecenění investic do nemovitostí ve výši 88 373 tis. Kč. V roce 
2016 nedošlo k žádnému prodeji.  

6.12 Zisk / Ztráta z finančních investic 

V souvislosti s finančními investicemi Fond prezentuje za rok 2017 celkový zisk ve výši 67 836 tis. Kč, který je dán 
ziskem z přecenění držených finančních investic ve výši 50 917 tis. Kč a ziskem 16 919 tis. Kč uznaným při prodeji 
účastí ve společnostech BOHEMIANS REAL a.s., Butovice Offices, s.r.o. a SI KARLIN, s.r.o. 

Za rok 2016 je ve výsledku uznána pouze ztráta z přecenění investic do nemovitostí ve výši 92 027 tis. Kč. V roce 
2016 nedošlo k žádnému prodeji.  

6.13 Zisky / Ztráty plynoucí z ostatních finančních aktiv a závazků 

v tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

Snížení hodnoty pohledávek v důsledku úvěrového rizika / Revers 124 -55 

Zisk plynoucí z odpisu závazku (viz 7.3) 360 - 

Zisk plynoucí z modifikace podmínek nebankovních půjček (viz 6.7) 10 709 - 

Ztráta plynoucí ze zápočtu pohledávek a závazků -6 767 - 

Zisky / (Ztráty) plynoucí z ostatních finančních aktiv a závazků celkem 4 426 -55 

6.14 Úrokové výnosy 

Úrokové výnosy plynou z peněžních prostředků uložených na bankovních účtech. 

6.15 Náklady související s pronájmem nemovitostí 

v tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

Spotřeba materiálu 532 1 578 

Spotřeba energie, plynu, vody 7 919 2 559 

Úklid 7 696 221 

Opravy a udržování 3 252 3 282 

Nájemné 612 - 

Ostatní služby 309 5 255 

Náklady související s pronájmem nemovitostí celkem 20 321 12 895 
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6.16 Správa Fondu a ekonomické a právní služby 

v tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

Správa a vedení Fondu (viz 7.3) 360 220 

Poplatky depozitáři 750 290 

Ekonomické služby – právní, daňové a účetní poradenství 1 896 4 176 

Správa fondu a související ekonomické a právní služby celkem 3 006 4 686 

6.17 Finanční náklady  

v tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

Úrokové náklady 48 203 22 092 

Ostatní finanční náklady 396 94 

Finanční náklady celkem 48 599 22 186 

 
Ostatní finanční náklady zahrnují bankovní poplatky, poplatky za úschovu cenných papírů a jiné finanční náklady. 

6.18 Daně ze zisku  

Daň ze zisku uznaná ve výsledku hospodaření  

Fond i přes využití nakumulované daňové ztráty z předcházejících let vygeneroval zdanitelný zisk za rok 2017 a 
vyčíslil daňovou povinnost splatnou v roce 2018.  

V tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

Splatný daňový náklad za běžné období 3 353 - 

Odložený daňový výnos z titulu přechodných rozdílů a daňové ztráty -271 -874 

Celkový daňový náklad  3 082 -874 

   
Sesouhlasení výsledku hospodaření před zdaněním na celkový daňový náklad poskytuje následující zveřejnění:  

V tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

(Ztráta) Zisk před zdaněním za běžné období 97 705 -167 465 

Zákonná daňová sazba 5 % 5 % 

Daňový náklad (výnos) kalkulovaný z výsledku hospodaření 4 885 -8 373 

Dopad daňově neuznatelných nákladů 147 7 501 

Dopad nezdanitelných výnosů -1 950 - 

Celkový daňový náklad (výnos) 3 082 -874 

Efektivní daňová sazba 3,15 % 0,52 % 

Odložená daň ve výkazu finanční situace 

Odložená daň vychází ze zdanitelných a odčitatelných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků a 
dále z nakumulované daňové ztráty využitelné v budoucnu ke snížení zdanitelného zisku. Přechodné rozdíly jsou 
dány zejména rozdíly mezi reálnou účetní a daňovou hodnotou prezentovaných nemovitostí. K 1. 1. 2017 Fond 
převzal nemovitosti od společnosti Butovice Offices, s.r.o., jejichž daňová zůstatková hodnota převyšuje reálné 
ocenění, a proto došlo v meziročním srovnání ke změně odloženého daňového závazku na odloženou daňovou 
pohledávku.  

 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

v tis. Kč Pohledávka Závazek Pohledávka Závazek 

Rozdíl v účetní a daňové hodnotě investic do 
nemovitostí 3 703  - 14 464 

Ocenění bankovního úvěru – dopad diskontu  331 - - 

Nevyužitá daňová ztráta převáděná do budoucna - - 423 - 

Odložená daň celkem v brutto ocenění 3 703 331 423 14 464 
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Odložená daň celkem v brutto ocenění 3 682 331 423 14 464 

Vzájemné započtení -331 -331 -423 -423 

Odložená daň celkem v netto ocenění 3 372 - - 14 041 

Sesouhlasení odložené daně  

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

v tis. Kč 
Odložená 

daň 

Zůstatek k 1. 1. 2016 – odložený daňový závazek -267 

dopad podnikové přeměny -14 648 

odložená daň zachycená ve výsledku hospodaření 874 

Zůstatek k 31. 12. 2016 – odložený daňový závazek -14 041 

dopad podnikové přeměny  17 143 

odložená daň zachycená ve výsledku hospodaření 271 

Zůstatek k 31. 12. 2017 – odložená daňová pohledávka 3 372 

 



Účetní závěrka spol. Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

2017 

 

 

32 

7 Transakce se spřízněnými stranami  

7.1 Osoba ovládající 

Ovládající osobou, která drží 95 % zakladatelských akcií Fondu je pan Martin Benda a zbývajících 5 % je ve 
vlastnictví další fyzické osoby. Pan Martin Benda je taktéž hlavním investorem Fondu, kdy k 31. 12. 2017 drží 83 % 
investičních akcií. Fond má dalších pět investorů (fyzické osoby), kteří drží každý 4 % nebo 3 % investičních akcií. 

Fond je od svého vzniku obhospodařován investiční společností Safety invest funds, investiční společnost, a.s., 
která pro Fond vykonává rovněž funkci administrátora a statutárního orgánu fondu.  

7.2 Převody čistých aktiv nekonsolidovaných dceřiných společností do Fondu 

Fond jakožto investiční jednotka nekonsoliduje společnosti, které ovládá a tvoří jeho investiční podstatu. Tyto 
majetkové účasti jsou vykazovány jako finanční aktiva v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku hospodaření. 
Fond však přistupuje k transakcím, kdy převede část čistých aktiv (jmění) z dceřiné společnosti přímo do Fondu (z 
právního pohledu dochází k rozdělení odštěpením sloučením) a zbylou majetkovou účast následně prodá a 
z Fondu vyvede.  

K 1. 1. 2017 byla do Fondu takto převedena čistá aktiva nekonsolidované dceřiné společnosti Butovice Offices, 
s.r.o. (100% majetková účast byla pořízena v roce 2016). Transakce byla zapsána do obchodního rejstříku 
k 1. 8. 2017. Ačkoliv k okamžiku transakce jde o podnikovou kombinaci pod společným ovládáním, kdy se vyvádí 
čistá aktiva z dceřiné společnosti do společnosti mateřské, dochází k prvotnímu uznání převáděných čistých aktiv 
v jejich reálných hodnotách k datu převodu, protože akvizice a konsolidace takové dceřiné společnosti Fondem – 
investiční jednotkou byla v kontextu IFRS 10 zakázána. Fond oceňuje své finanční investice reálnou hodnotou 
reflektující reálnou hodnotu investiční podstaty držené v dceřiné společnosti. Proto k datu převodu dochází 
k záměně reálné hodnoty investice za reálnou hodnotu převáděných čistých aktiv, a pokud je při této transakci 
identifikován rozdíl, je zachycen ve výsledku hospodaření jako dopad přecenění finanční investice mezi posledním 
určením reálné hodnoty a jejím oceněním k datu převodu. Tomuto postupu odpovídá následující členění 
převáděných čistých aktiv ze společnosti Butovice Offices, s.r.o. a změny v hodnotě finanční investice k 1. 1. 2017: 

V tis. Kč 
Butovice 

Offices, s.r.o. 

Čistá aktiva převáděná z nekonsolidované dceřiné společnosti  

Investice do nemovitostí oceňované reálnou hodnotou s přeceněním do výsledku 340 132 

Obchodní pohledávky  137 

Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva 133 

Odložená daňová pohledávka 17 143 

Peníze 20 163 

Aktiva celkem 377 708 

Bankovní úvěry -169 253 

Nebankovní půjčky -112 613 

Obchodní a jiné závazky -3 750 

Závazky celkem -285 616 

Čistá aktiva  92 092 

Finanční investice držená Fondem v reálném ocenění před převodem čistých aktiv  -96 998 

Finanční investice držená Fondem v reálném ocenění po převodu čistých aktiv 38 631 

Zisk z přecenění finanční investice k datu převodu čistých aktiv 33 725 

 

Po převodu čistých aktiv zůstala ve společnosti Butovice Office, s.r.o. pohledávka a peněžní prostředky, které vedly 
k ocenění finanční investice ve výši 38 631 tis. Kč, která Fondu po převodu zůstala. Koncem roku byla finanční 
investice prodána za 38 000 tis. Kč a Fond uznal dodatečnou ztrátu ve výši 632 tis. Kč.  

 

 

K 1. 1. 2016 byla do Fondu převedena čistá aktiva nekonsolidovaných dceřiných společností BOHEMIANS REAL 
a.s. a SI KARLIN, s.r.o. v následující struktuře a s vyčíslením změny v hodnotě finanční investice k 1. 1. 2016: 



Účetní závěrka spol. Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

2017 

 

  
33 

V tis. Kč 
BOHEMIANS 

REAL a.s. 
SI KARLIN 

s.r.o. Celkem 

Čistá aktiva převáděná z nekonsolidované dceřiné společnosti    

Investice do nemovitostí oceňované reálnou hodnotou s přeceněním  
do výsledku 129 619 640 944 770 563 

Poskytnuté zálohy a ostatní aktiva - 206 206 

Peníze - 4 771 4 771 

Aktiva celkem 129 619 645 921 775 540 

Bankovní úvěry - -14 445 -14 445 

Nebankovní půjčky -55 716 -439 770 -495 486 

Odložený daňový závazek -4 237 -10 410 -14 647 

Obchodní a jiné závazky - -2 333 -2 333 

Závazky celkem -59 953 -466 958 -526 912 

Čistá aktiva  69 666 178 963 248 629 

Finanční investice držená Fondem v reálném ocenění před převodem 
čistých aktiv  -99 503 -234 380 -333 883 

Finanční investice držená Fondem v reálném ocenění po převodu 
čistých aktiv 4 391 59 306 63 697 

Zisk z přecenění finanční investice k datu převodu čistých aktiv -25 446 3 889 -21 557 

7.3 Transakce se spřízněnými stranami 

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

Obchodní vztahy se spřízněnými stranami 

Fond realizuje obchodní transakce se spřízněnými stranami v minimálním rozsahu a jde pouze o transakce 
s nekonsolidovanými dceřinými společnostmi:  

v tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Pohledávky z obchodních vztahů za dceřinými společnostmi 1 508 2 231 

Závazky z obchodních vztahů vůči dceřiným společnostem 293 998 

 

v tis. Kč 
Rok končící  
31. 12. 2017 

Rok končící  
31. 12. 2016 

Nájemné a služby poskytnuté dceřiným společnostem (výnosy)  14 018 3 378 

Služby nakoupené od dceřiných společností (náklady) 3 212 2 002 

 

Finanční vztahy se spřízněnými stranami 

Fond vykazuje k 31. 12. 2017 úročenou půjčku od dceřiné společnosti TORMONTEX COMPANION, s.r.o. v celkové 
nesplacené výši 81 002 tis. Kč včetně naběhlých úroků (2016: 325 354 tis. Kč). Úroková sazba ve výši 5,62 % p.a. 
V červenci Fond uhradil dceřiné společnosti jinou úročenou půjčku v celkové výši včetně naběhlých úroků 107 128 
tis. Kč a snížil nesplacený zůstatek trvající půjčky mimořádnou splátkou ve výši 121 252 tis. Kč. Půjčky byly 
poskytnuty v minulosti v souvislosti financováním nákupu nemovitostí v Praze – Karlíně. Úrokové náklady uznané 
ve výsledku hospodaření za rok 2017 v souvislosti s touto půjčkou činí 9 387 tis. Kč (2016: 13 592 tis. Kč). 

Bližší informace k půjčkám jsou v části 6.7. 

7.4 Odměny klíčového vedení 

Řízení a vedení Fondu bylo od jeho vzniku zajišťováno společností Safety invest fund, investiční společnost, a.s., 
která byla taktéž v působnosti statutárního ředitele Fondu a jehož pověřeným zmocněncem byl Ing. Jiří Brada. Za 
rok 2017 nebyla ze strany investiční společnosti vyúčtována Fondu žádná odměna, resp. Fond zachytil na bázi 
nespřízněné transakce náklady na obhospodařování ve výši 360 tis. Kč. Protože Fondu nevznikla povinnost částku 
uhradit, uznal současně ve výsledku hospodaření zisk ve stejné výši – součást položky „Zisky / (Ztráty) plynoucí 
z ostatních finančních aktiv a závazků“. Za obhospodařování v roce 2016 byla vyúčtována investiční společností 
odměna ve výši 220 tis. Kč.  
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Fond má zřízenu správní radu, která byla na počátku roku 2017 a v roce 2016 tříčlenná. V červenci 2017 byl počet 
členů zúžen na jednu osobu. Za prezentovaná období nebyly vyplaceny žádné odměny a jiné výhody členům 
orgánů Fondu. 
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8 Řízení finančního rizika  

Finanční rizika, kterým je Fond vystaven zahrnují: 

▪ úvěrové riziko (viz 8.1), 

▪ riziko likvidity (viz 8.2) a  

▪ tržní rizika zahrnující měnové (8.3), úrokové (8.4) a cenové riziko. 

V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu měnového rizika, neboť převzetím čistých aktiv dceřiné společnosti Butovice 
Office, s.r.o. došlo k zahrnutí významného bankovního úvěru denominovaného v EUR. S bankovním úvěrem byly 
převzaty i nebankovní půjčky, čímž celkově došlo ke zvýšení rizika likvidity. Stav úvěrového rizika je vůči konci roku 
2016 stabilní a bez zásadních změn. Tržní riziko spočívající v přeceňování finančních investic v dceřiných 
společnostech do výsledku hospodaření se snížilo eliminací majetkových účastí ve společnostech SI KARLIN, s.r.o. 
, Butovice Offices, s.r.o. a BOHEMIANS REAL a.s.  

Finanční rizika, která ovlivňují finanční situaci a výkonnost Fondu vyplývají z následujících finančních nástrojů: 

▪ finanční investice v jiných společnostech; 

▪ bankovní a nebankovní úvěry a půjčky; 

▪ obchodní a jiné pohledávky a závazky; 

▪ peněžní vklady v bankách. 

 

V tis. Kč  31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Finanční aktiva   

Finanční aktiva v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku 62 880 147 570 

Úvěry a pohledávky (vč. peněz) 146 771 13 699 

z toho:     Obchodní pohledávky  126 020 8 566 

Peněžní prostředky 20 717 5 133 

Peněžní prostředky vztažené k základnímu kapitálu 34 - 

Finanční aktiva celkem 209 651 161 269 

   

Finanční závazky   

Závazky v zůstatkové hodnotě 976 701 782 002 

z toho:     Bankovní úvěry  372 935 11 325 

Nebankovní půjčky  593 943 759 297 

Obchodní a jiné závazky  9 823 13 380 

8.1 Úvěrové (kreditní) riziko  

Úvěrové riziko vyplývá z rizika, že protistrana (odběratel, dlužník) nesplní své smluvní závazky a Fondu tak vznikne 
finanční ztráta. Stav pohledávek včetně ostatních finančních aktiv je průběžně posuzován a vedení Fondu 
přistoupilo k mírnému snížení obchodních pohledávek ve výši 34 tis. Kč (v roce 2016 ve výši 158 tis. Kč) s ohledem 
na jejich lhůtu po splatnosti.  

Peněžní prostředky na bankovních účtech jsou uloženy u ČSOB, a.s., který je depozitářem s dlouhodobě stabilním 
úvěrovým ratingem – rating „A“ od S&P k 31. 12. 2017. Riziko ztráty peněžních prostředků je tak zanedbatelné.  

8.2 Riziko likvidity  

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

 
 
K 31. 12. 2017 

Vážený průměr 
efektivní 

úrokové sazby 
Do  

1 roku 
1 až 2 

roky 
2 až 5 

roky 
Nad  
5 let Celkem 

Neúročené finanční závazky x 8 886 937 - - 9 823 

Bankovní úvěry s fixním úročením vč. úroku 3,04 % 39 731 40 138 183 893 175 613 439 375 
Nebankovní úvěry s fixním úročením vč. 
úroků 5,89 % 140 097 8 168 541 010 - 689 275 

Celkem X 188 714 49 244 724 903 175 613 1 138 474 

 

 
 
K 31. 12. 2016 

Vážený průměr 
efektivní 

úrokové sazby 
Do  

1 roku 
1 až 2 

roky 
2 až 5 

roky 
Nad  
5 let Celkem 

Neúročené finanční závazky x 11 598 1 782 - - 13 380 

Bankovní úvěry s fixním úročením vč. úroku 1,73 % 3 618 3 942 4 038 - 11 598 
Nebankovní úvěry s fixním úročením vč. 
úroků 5,00 % 238 162 104 000 439 574 - 781 736 

Celkem x 253 378 109 724 443 612 - 806 714 

 

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

8.3 Měnové riziko  

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

Fond s výjimkou bankovního úvěru denominovaného v EUR a zanedbatelného množství peněžních prostředků v 
EUR nemá žádné jiné významné zůstatky vedené v cizích měnách. Za rok končící 31. 12. 2017 Fond zahrnul do 
výsledku hospodaření čistý kurzový zisk ve výši 8 573 tis. Kč, a to zejména vlivem přepočtu bankovního úvěru 
denominovaného v EUR (viz část 6.7) a posílení CZK vůči EUR (CZK/EUR k 31. 12. 2017: 25,495 zatímco 
CZK/EUR k 31. 12. 2016: 27,02).  

Následující tabulka zobrazuje finanční aktiva k 31. 12. 2017 v rozdělení dle jejich měny, v níž jsou primárně zůstatky 
evidovány: 

v tis. Kč 
Denominace v 

CZK 
Denominace  

v EUR Celkem 

Obchodní pohledávky 126 020 - 126 020 

Peníze 16 888 3 863 20 751 

Celkem 142 909 3 863 146 772 

 

Následující tabulka zobrazuje finanční závazky k 31. 12. 2017 v rozdělení dle jejich měny, v níž jsou primárně 
zůstatky evidovány: 

v tis. Kč 
Denominace v 

CZK 
Denominace  

v EUR Celkem 

Bankovní úvěry 232 115 140 820 372 935 

Nebankovní půjčky 604 706 - 604 706 

Obchodní a jiné závazky 9 823 - 9 823 

Celkem 846 644 140 820 987 464 

 

K 31. prosinci 2016 Fond vykazoval finanční aktiva i finanční závazky denominované pouze v CZK a za celý rok 
2016 bylo měnové riziko Fondu minimální s dopadem do výsledku hospodaření ve výši čisté kurzové ztráty 
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28 tis. Kč. Měnové riziko vzrostlo až převzetím cizoměnových peněžních aktiv a závazků z dceřiné společnosti 
Butovice Offices, s.r.o. k 1. 1. 2017. 

Vedení Fondu analyzuje svou měnovou pozici a průběžně posuzuje vývoj měnového kurzu CZK/EUR. Tomu 
odpovídá i analýza citlivosti výsledku hospodaření na změny měnového kurzu CZK/EUR. Pokud jsou uváženy 
všechny peněžní položky evidované k 31. 12. 2017 v cizí měně a současně by došlo ke změně měnového kurzu 
CZK/EUR o 0,5 CZK/EUR (zhodnocení / znehodnocení CZK vůči EUR), výsledek hospodaření by byl o 2 686 tis. 
Kč nižší (při znehodnocení CZK vůči EUR by Fond uznal kurzovou ztrátu) nebo vyšší (při zhodnocení CZK/EUR by 
Fond uznal kurzový zisk).  

8.4 Úrokové riziko  

Úrokové riziko je riziko změny reálné hodnoty nebo budoucích peněžních toků finančních nástrojů v důsledku změn 
tržní úrokové míry.  

Úrokové riziko budoucích peněžních toků je spojeno finančními závazky, které mají proměnlivou úrokovou sazbu. 
Bankovní úvěry a nebankovní půjčky, které jsou Fondem prezentovány, jsou fixně úročeny, a proto Fond 
k rozvahovému dni není vystaven úrokovému riziku změny budoucích peněžních toků v důsledku změny úrokové 
sazby.  

Žádné úročené pohledávky ani závazky nejsou oceňovány v reálných hodnotách, a proto v tomto ohledu není Fond 
vystaven úrokovému riziku změny jejich reálné hodnoty v důsledku změny úrokových sazeb.  

Úrokové riziko změny reálné hodnoty je spojeno s finančními investicemi Fondu – majetkovými účastmi 
v nekonsolidovaných dceřiných společnostech. Jedná se o investice oceňované reálnou hodnotou v úrovni 3, kdy 
znalci při odhadu reálné hodnoty uvažují také diskontní faktor, který vychází z tržní úrokové sazby. Změna tržní 
úrokové sazby tak může mít dopad na změnu reálné hodnoty držených investic. Více k oceňování reálnou hodnotou 
v následující části 8.5. 

8.5 Oceňování reálnou hodnotou  

Reálná hodnota finančních aktiv 

Fond oceňuje reálnou hodnotou na pokračující bázi své majetkové účasti v nekonsolidovaných dceřiných 
společnostech. Jde o majetkové účasti, které nejsou obchodovány na aktivních trzích a jejich reálná hodnota je 
stanovena pomocí oceňovacích technik. K 31. 12. 2017 jde o tyto majetkové účasti: 

▪ 100% účast ve společnosti Treaslewort, a.s.  

V majetku společnosti je investice do nemovitostí – činžovní dům v Praze – Žižkov. Reálná hodnota finanční 
investice vychází z reálného ocenění čistých aktiv držených touto dceřinou společností. K jejich ocenění byla 
použita metoda porovnání držených nemovitostí s nemovitostmi obdobnými v dané lokalitě (významný 
nepozorovatelný vstup je reálná hodnota na m2 – k 31. 12. 2017 použita průměrná hodnota 61 443 Kč/m2). 

▪ 100% účast ve společnosti DANTUM Solution s.r.o. 

V majetku společnosti je investice do nemovitostí – pozemek a stavba určená ke zbourání v Brně – Veveří 
s plánem výstavby novostavby – polyfunkčního domu. Reálná hodnota finanční investice byla stanovena 
výnosovou metodou s uvážením současné hodnoty budoucích výnosů projektovaného polyfunkčního domu 
s podzemními garážemi (k 31. 12. 2017 jsou významnými nepozorovatelnými vstupy odhadovaný výnos 
z pronájmu obchodních ploch 2 040 Kč/m2/rok, výnos z garážových stání 18 000 Kč/rok, výnos z ubytování 
200 Kč/noc, míra obsazenosti 70 % a diskontní míra 2,5 % p.a.). 

▪ 100% účast ve společnosti TORMONTEX COMPANION s.r.o. 

V majetku společnosti je 100% obchodní podíl na nemovitostní společnosti s dvěma komerčními nemovitostmi 
ve Středočeském kraji (Dolní Břežany) a obchodní podíl ve společnosti provozující solární elektrárny ve 
Zlínském kraji. Reálná hodnota majetkové účasti – TORMONTEX COMPANION s.r.o. – vychází z reálného 
ocenění nemovitostí držených nemovitostní společností za použití metody porovnání (významný 
nepozorovatelný vstup je reálná hodnota na m2 – k 31. 12. 2017 použita průměrná hodnota 16 900 Kč/m2, resp 
39 862 Kč/m2 s ohledem na typ a umístění nemovitosti) a z reálného ocenění obchodního podílu na společnosti 
provozující solární elektrárny za použití výnosové metody (k 31. 12. 2017 jsou významnými nepozorovatelnými 
vstupy projekce budoucích výsledků a vyplývající podíl na zisku pro společnost TORMONTEX COMPANION 
a diskontní sazba ve výši 10 % p.a.).   

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

 K 31. 12. 2017 
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V tis. Kč  

Ocenění  
v amortizované 

hodnotě 

Ocenění  
v reálné hodnotě  

(úroveň 3) 

Finanční aktiva v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku - 62 880 

Obchodní pohledávky 126 020 - 

Peněžní prostředky 20 751 - 

Finanční aktiva celkem 146 771 62 880 

 

 K 31. 12. 2016 

V tis. Kč  

Ocenění  
v amortizované 

hodnotě 

Ocenění  
v reálné hodnotě 

(úroveň 3) 

Finanční aktiva v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku - 147 570 

Obchodní pohledávky 8 566 - 

Peněžní prostředky 5 133 - 

Finanční aktiva celkem 13 699 147 570 

 

Reálná hodnota investic do nemovitostí  

Fond oceňuje reálnou hodnotou na pokračující bázi investice do nemovitostí – stavby a pozemky držené pro 
kapitálové zhodnocení a pronajímané. Fond ke stanovení reálné hodnoty využívá služby externího znalce, který je 
držitelem profesní kvalifikace a má dostatečné zkušenosti s oceňováním nemovitostí v dané lokalitě. U všech 
nemovitostí je ocenění založeno na úvaze nejlepšího a nejvyššího využití. Ocenění nezávislým znalcem je 
poskytováno na roční bázi. Fond, resp. investiční společnost v postavení administrátora Fondu a její finanční 
oddělení disponuje osobou, která poskytuje podklady a součinnost nezávislému znalci a reviduje zpracované 
ocenění pro účely finančního výkaznictví.  

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

K 31. 12. 2017 

V tis. Kč  Typ aktiva 
Metoda 
ocenění 

Významný 
nepozorovatelný vstup 

Ocenění 
v reálné 
hodnotě  

(úroveň 3) 

Stavby     

Praha – Butovice  Administrativní budova 
 

výnosová 
Nájemné 4 268 Kč/m2/rok 
Diskotní sazba 7,0 % p.a. 266 941 

Praha – Chodov Administrativní budova 
 

výnosová 
Nájemné 3 152 Kč/m2/rok 
Diskotní sazba 9,5 % p.a. 58 138 

Praha – Karlín  Multifunkční nemovitost 
 

výnosová 
Nájemné 12 708 Kč/m2/rok 

Diskotní sazba 6,2 % p.a. 459 353 

Středočeský kraj – Březí u Říčan  Rodinný dům porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 46 Kč/m2) 16 500 

Středočeský kraj – Radošovice Rodinný dům porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 13 Kč/m2) 2 432 

Jihomoravský kraj – Brno Administrativní budova 
 

výnosová 
Nájemné 1 218 Kč/m2/rok 
Diskotní sazba 7,2 % p.a. 51 074 

Stavby celkem    854 438 

Pozemky     

Praha – Butovice  
 

Zastavěné 
 

výnosová 
Nájemné 4 268 Kč/m2/rok 
Diskotní sazba 7,0 % p.a. 73 059 

Praha – Chodov 
 

Zastavěné 
 

výnosová 
Nájemné 3 152 Kč/m2/rok 
Diskotní sazba 9,5 % p.a. 9 762 

Praha – Karlín  
 

Zastavěné 
 

výnosová 
Nájemné 12 708 Kč/m2/rok 

Diskotní sazba 6,2 % p.a. 40 696 

Středočeský kraj – Březí u Říčan  Zastavěné porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 2 900 Kč/m2) 17 800 

Středočeský kraj – Radošovice Zastavěné porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 2 800 Kč/m2) 4 068 
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Středočeský kraj – Dolní Břežany K zástavbě porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 1 650 Kč/m2) 28 900 

Středočeský kraj – Úvaly Zemědělské porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 36 Kč/m2) 3 300 

Jihomoravský kraj – Brno Zastavěné porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 3 907 Kč/m2) 410 

Pozemky celkem    177 996 

Investice do nemovitostí celkem    1 032 434 

 

K 31. 12. 2016 

V tis. Kč  Typ aktiva 
Metoda 
ocenění 

Významný 
nepozorovatelný vstup 

Ocenění  
v reálné 
hodnotě  

(úroveň 3) 

Stavby     

Praha – Chodov Administrativní budova 
 

výnosová 
Nájemné 3 065 Kč/m2/rok 
Diskotní sazba 9,5 % p.a. 50 709 

Praha – Karlín  Multifunkční nemovitost 
 

výnosová 
Nájemné 12 708 Kč/m2/rok 

Diskotní sazba 6,2 % p.a. 459 352 

Praha – Vršovice  Fotbalový stadion 
 

výnosová 
Nájemné 548 Kč/m2/rok 

Diskotní sazba 4,8 % p.a. 92 426 

Středočeský kraj – Březí u Říčan  Rodinný dům porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 61 Kč/m2) 22 025 

Středočeský kraj – Radošovice Rodinný dům porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 13 Kč/m2) 2 392 

Jihomoravský kraj – Brno Administrativní budova 
 

výnosová 
Nájemné 993 Kč/m2/rok 
Diskotní sazba 8 % p.a. 42 500 

Stavby celkem    669 404 

Pozemky     

Praha – Chodov Zastavěné 
 

výnosová 
Nájemné 2 172 Kč/m2/rok 
Diskotní sazba 9,5 % p.a. 9 762 

Praha – Karlín  Zastavěné 
 

výnosová 
Nájemné 12 708 Kč/m2/rok 

Diskotní sazba 6,2 % p.a. 40 696 

Praha – Vršovice  Zastavěné 
 

výnosová 
Nájemné 548 Kč/m2/rok 

Diskotní sazba 4,8 % p.a. 28 761 

Středočeský kraj – Březí u Říčan  Zastavěné porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 2 660 Kč/m2) 7 975 

Středočeský kraj – Radošovice Zastavěné porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 2 800 Kč/m2) 4 068 

Středočeský kraj – Dolní Břežany K zástavbě porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 1 400 Kč/m2) 24 521 

Středočeský kraj – Úvaly Zemědělské porovnávací 
Reálná hodnota na m2 

(průměr 30 Kč/m2) 2 740 

Pozemky celkem    118 523 

Investice do nemovitostí celkem    787 927 

 

Při použití porovnávací metody (dle Mezinárodních standardů pro oceňování – IVS – www.ifsc.org) je reálná 
hodnota nemovitosti odhadnuta na základě srovnání s obdobnými nemovitostmi v rámci porovnatelných 
transakcích. Přístup tržního porovnání vychází z principu, že potenciální kupec nezaplatí za nemovitost více než 
jsou náklady na pořízení srovnatelné nemovitosti. Z teoretického pohledu by nejsrovnatelnější prodejní transakce 
indikovala prodejní cenu, za kterou by předmětná nemovitost mohla být prodána. Použitou jednotkou srovnání je 
cena za metr čtvereční (m2).   

 

9 Náklady na ověření účetní závěrky 

Odměna auditora – BDO Audit, s.r.o. – za ověření účetní závěrky za rok 2017 činí 165 tis. Kč a jiné služby nebyly 
auditorem poskytovány.  



Účetní závěrka spol. Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
(Safety Real, fond SICAV, a.s. od 10. 1. 2018) 

2017 

 

 

40 

Odměna auditora – Kreston A&CE Audit, s.r.o. – za ověření účetní závěrky za rok 2016 činila 50 tis. Kč a dále byly 
auditorem poskytnuty jiné služby v celkové výši odměny 131 tis. Kč.  

 

10 Podmíněná aktiva a podmíněné závazky  

Fond není v žádných sporech, z nichž by mohlo plynout nějaké plnění. Vedení Fondu si není vědomo ani jiných 
událostí uskutečněných během účetního období, které by vedly ke vzniku a evidenci tzv. podmíněných závazků či 
podmíněných aktiv a případných dalších podmíněných plnění ve prospěch Fondu.  

 

11 Události po rozvahovém dni  

K 1. 1. 2018 došlo ke změně investiční společnosti v postavení obhospodařovatele a administrátora Fondu. Nově 
je touto společností AMISTA investiční společnost, a.s. a jejími pověřenými zmocněnci jsou Ing. Ondřej Horák a 
Ing Petr Janoušek, přičemž každý pověřený zmocněnec může jednat samostatně. Členem správní rady je nově 
Ing. Hynek Žirovnický, který nahradil pana Martina Bendu.  

K 10. 1. 2018 byl zapsán do obchodního rejstříku nový název Fondu a tím je Safety Real, fond SICAV, a.s.  

K 29. 1. 2018 došlo k úhradě pohledávky z prodeje nemovitostí v Praze – Vršovicích od Hlavního města Praha ve 
výši 121 107 tis. Kč. Ze získaných prostředků byly v únoru 2018 uhrazeny půjčky společnosti BERINDA HOLDINGS 
LIMITED ve výši 46 824 tis. Kč. 

 

12 Schválení účetní závěrky 

Tato účetní závěrka byla schválena a vydána ke zveřejnění dne 18. dubna 2018.   
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Příloha výroční zprávy společnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. 

(01/2017-12/2017) 

 

Společnost Safety Real, fond SICAV, a.s. (dále jen“fond“) tímto doplňuje do kapitoly „Profil 

fondu“ do bodu „10) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku Fondu“ 

podbod:  

iii) Informace o soudních sporech nebo rozhodčích sporech nad 5% hodnoty majetku 

Fondu, jejichž účastníkem v rozhodném období je Fond  

• Fond neeviduje žádné soudní spory, které by se týkaly majetku přesahujícího 5 % 

z celkového majetku fondu. 

• Fond neeviduje žádné krádeže majetku. 

• Fond neeviduje žádné hrozby zabavení majetku, které by se týkalo fondu. 
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