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ProúEelyvýroční zprávymají nKe uvedené pojmy následujítí význam:
AMISTA (S

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČO:274 37558,se sídlem Pobřežní 620/3,

CNB

Českánárodní banka

Der' ač e není

Poslední den Účetníhoobdobí

Praha8, PSČ18600

SafetyReál,fondSICAV,a.s.IČO:24799751,sesídlem Křižíkova 213/44.Karlín,
fond

186 00 Praha 8, obchodní společnost zapsanáv obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. 2n. B 16888

Uceínt

obdufai

obdobíod l, l. 2018do 31. 12. 2018

Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenéprávní předpisy následující význam:

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení
tífhnda FATCA

dodržování daňových předpisů v mezinárodnfm měřítku a s ohledem na právní
předpisy Spojenýchstátůamerickýcho Informacích a jejichoznamováníobecně
známáJako Foreign Account Tax Compliance Act, vyhlášenápod č. 72/2014
Sb.m.s.

ZdKon o aLiOitore h

zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o zrněné některých zákonů (zákon o
auditorech), ve znění pozdějších předpisů

?ňKOi!o OaniLh/ pr jrru

zákonC.586/1992 Sb.,o daních z přQmů, w znění pozdějších předpisů

Zdfc. oi o utťtnicttíi

zákonč.563/1991Sb.,o účetnictví, veznění pozdějších předpisů

ZISIP

zákonč.240/2013Sb.,o investiíních společnostecha investičních fondech,ve
znění pozdějších předpisů

ZMSSO

zákon C. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů,vezněnípozdějších předpisů

ZOh

zákon é. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), vezněnípozdějších předpisů

ZPKT

zákon č. 2S6/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí, podávávěrný a poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelskéčinnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho skupiny za Ůčetnfobdobí a o
vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondu jako
emltenta akcií představujících podíl na Fondupřijatých k obchodovánínaevropskémregulovanémtrhu, kter^ másídlo
na území Českérepubliky.
V Prazedne 11. 4. 2019

, fond SICAV,a.s.
AMISTAinve ;
Ing. Ondře

ečnost, a. s., statutární ředitel
, pověřený zmocněnec B

V Prazedne 11. 4. 2019

/
SqF Real, fondSICAV, a.
AMISTAtnvétiénfspolečnost, a.s., s tutární ředitel
Martin Benda,pověřenýz ocněnec A

Informace pro akcionáře podle § 118 odst. 4 písm. b) až k) a
odst. 5 písm. a) až k)ZPKT
l.

ORGÁNYFONDUA SKUPINY-JEJICHSLOŽENÍA POSTUPYJEJICHROZHODOVANÍ

1.1

VALNÁHROMADAFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Valnáhromadaje nejvyšším orgánemFondu. Každýakcionář, kter/ vlastní zakladatelskéakcie, máprávoúčastnitse
valnéhromady.Každýinvestor,kterývlastní investiční akcie,mátéžprávoúčastnitsevalnéhromady.Každýakcionář,
kter^ vlastní zakladatelskéakcie, i každýinvestor, který vlastní investiční akcie, máprávo obdržetvysvětlení tykající se
Fondu,jím ovládanýchosobnebojednotlivéhopodfonduvytvořenéhoFondem,jehožinvestičníakcievlastní,je-litakové
vysvětlení potřebné proposouzení obsahuzáležitostí zařazených navalnou hromadu nebonavýkonakcionářských práv
na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákonjinak. S investičními akciemi hlasovací

právospojenonení. nestanovHizákonjinak.Je-lis akcií Fonduspojenohlasovacíprávo,náležíkaždéakaijedenhlas.
Rozhodovánívalnéhromadyupravuje článek26stanovFondu:

Valnáhromadaje schopnase usnášet,pokudjsou přítomní vlastníci nejméně50% akcií, s nimižje spojenohlasovací
právo.Při posuzovánfschopnostivalnéhromadyseusnášetsenepřihlRfk akciím, s nimižneníspojenohlasovací právo,
nebo pokudnelze hlasovací právopodle zákonanebostanovvykonávat; toneplatí, nabydou-li tyto dočasněhlasovacího

práva.Nenf-livalná hromadaschopnáusnášetse, svolástatutární orgánnáhradnívalnou hromadu, a to tak, abyse
konala od patnácti došesti týdnůode dne, na který byla svolána původní valnáhromada. Náhradnívalnáhromadaje
schopnáusnášetse bezohledu na počet přítomných akcionářů.

Záležitosti,kterénebyly zařazeny do navrhovanéhopořadu jednání, lze rozhodnoutjen se souhlasemvšechvlastníků

akcií vydaných Fondem, s nimižjev případě projednání takovézáležitostispojeno hlasovací právo.
Pokud stanovy Fondu nebo zákon nevyžadují většinujinou, rozhodujevalná hromada větiinou hlasůvlastníků akcií
vydaných Fondem, s nimižje spojeno hlasovací právo.
V přfpadé, kdyvalnáhromadahlasujeo:
a) změněpráv spojených s určitým druhem investičních akcK;
b) změnědruhu neboformy investičních akcií;

c) další záležitosti,pro kterou zákonvyžadujehlasovánípodlednihuakcií;

hlasují současněakcionáři, kteří vlastní investlčnf akcie,a akcionáři, kteří vlastní zakladatelskéakcie.Vlakovémpřípadě
je s investičními akciemispojenohlasovací právo,přičemžs každouinvestičníakciíje spojenjedenhlas.Takovátovalná
hromada rozhoduje nadpoloviční většinouhlasůvšechakcionářů vlastnících zakladatelskéakcie,a nadpolowční většinou

hlasů přítomných akcionářů vlastnící investiční akcie dle druhu akcií (nadpoloviční většina se počítá pro každýdruh
investičních akciízvlášť), pokudzákonnebotytostanovynevyžadujívětšinujinou.Pokudsezměnatýkájeninvestičních
akcií určitéhopodfonduvytvořeného Fondem,platí, žeakcionáři,kteří vlastní investiční akcie,semyslí pouzeakcionáři
příslušného podfondu.
Působnostvalnéhromadyupravuje článek23 stanov Fondu:

Dopůsobnostivalnéhromady,nevylučuje-11toZISIF,náležídlestanovFonduvše,codoJejí působnostivkládázávazný
právní předpis, včetně:

a) rozhodování o změněstanov, nejde-li o změnuv důsledkuzvýšení zapisovanéhozákladního kapitálusprávní
radou podle úst. § 511 ZOKnebo o změnu, ke které dailo na základějiných právních skutečností,
b) volba a odvolání statutárního ředitele,
c) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,
d) schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele,

e) schválení smluvo výkonufunkcečlenůsprávní radya Jinýchorgánůurťených stanovami.
f)

rozhodnutí o zrušení Fondu, resp. Fondem vytvořeného podfondu s likvidaci',

g) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádostio jmenování likvidátora ČNB,jmenuje-li dlezákona
likvidátora ČNB,
h) rozhodnutí o přeméně Fondu,

i) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál Fondu jeho
j)

akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a o jeho vrácení,
rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku,

k) rozhodovánío vyčlenění majetku a dluhůz investiinfčinnostispolečnostidojednohočivíce podfondů.
1.2

STATUTÁRNÍŘEDITELFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Statutární ředttel

AMISTA investiční společnost, a.s.

(od 10. l. 2018)

IČO274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
Zastoupení právnické osoby

Ing. PetrJanoušek,pověřený zmocněnec
Ing.Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

(Od10. l. 2018)

Martin Benda, pověřený zmocněnec

(od 17. 4. 2018)

(od 17. 4. 2018)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a kten? zastupuje Fond
navenek. Statutární ředitel se řfdí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho

podfondů,jsou-lizřízeny. Statutární ředitel mj.takésvolávávalnou hromaduFondua schvalujezměnystatutu Fondu a
jehopodfondů,jsou-lizřízeny. Statutární ředitel jevolenvalnou hromadouFondu.
V působnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a)

řídit činnostFondua zabezpečovatjeho obchodní vedení,

fa)

provádětusnesení přijatá valnou hromadou,

C)

zabezpečovatřádnévedení úíetnictví Fondu,

d)

předkládat valné hromadě keschválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřfpadě >mezitímní
účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradyztrát,

e)

f)

svolávatvalnou hromadu,

vyhotovovatnejménějednouzarokprovalnou hromaduzprávuo podnikatelskéíinnosti Fondua stavu
jeho majetku,

g)

vyhotovovat další zprávyemltenta cenných papírů přijatých k obchodování naevropském regulovaném
trhu a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznýmiprávními předpisy, zejm.
ZPKT,

h)

měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF,jde-11 o změnu přímo vyvolanou zm&nou právní
lipravy,opravu písemných nebotiskovýchchybneboúpravou,kterálogickyvyplýváz obsahustanov,

i)

schvalovat změnystatutu Fondu a jeho podfondů;

J

Statutární ředitel určuje základnízaměření obchodního vedení Fondu.

Statutární ředitel představenstva disponujeoprávněním k výkonusvéčinnostiv podoběrozhodnutí ČNBo povolení k
výkonu činnosti investiční společnosti. Pověřeny zmocněnecstatutárního ředitele disponuje předchoiím souhlasem ČNB
k výkonu své funkce.

Statutární ředitel nezřfdil žádnýporadní orgán,výborči komisi.

Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmf být v souladu s obecnězávaznýmiprávními předpisy týkajícími se
obhospodařování investičních fondůuděloványzestranyakcionářůFondujakékolivpokynytýkající seobhospodařovánf
Fondu,není statutární orgánoprávněnpožádatnejvyšší orgánFonduv souladus úst.§ 51odst.2 ZQKo udělení pokynu
týkajícího seobchodního vedení. Statutární orgánvšakmůžepožádato sdělení nezávaznéhostanoviskači doporučení
tykajícího se obchodního vedení další (poradní) orgány Fondu či jiné subjekty, a to za podmínek určených statutem
Fondu či vnitřními předpisy Fondu.

1.3

SPRÁVNÍRADAFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Předseda správní rady:

Martin Benda

(od 11. dubna 2015 do 10. ledna 2018)

narozen: 8. září 1971

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V manažerských pozicích v realitních a jiných obchodních společnostech
působí od roku 1998a v oblasti investičních fondů od roku 2014.V minulosti řídil finanční plánování, podflel senatvorbě,
vyhodnocování a realizaci investičních strategií a byl členem volených orgánů mnoha obchodních a investičních
společnostf.

Člensprávní rady:

Ing. Hynek Žirovnický

(od l. ledna 2018)

narozen: 8. června 1966

vzdělání: vysokoškolské

Vystudoval Českévysoké učení technické v Praze a Institut oceňovánimajetku Vysokéškole ekonomickév Praze.
Pracovalv manažerskýchpozicích ekonomickéhoúsekuvýrobního podniku, pozdějijako makléř v realitní kanceláři. Od

roku 2008byl portfolio manažeremnemovitostnfchfondůa od roku 2010pracujev oblastisprávynemovitostí a jejich
oceňování.

Správní radadohlíží nařádnývýkončinnostiFondu,jakoži provádí další činnostistanovenéobecnězávaznýmiprávními
předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věctýkající se Fondu, ledažeji zákon svěřuje do působnosti valné
hromady nebo ledažeJizákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele čijiného
orgánu Fondu.
Správní rada dále dle stanov Fondu:

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezltfmní účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo na úhraduztrátya předkládávalnéhromaděsvévyjádření;

b) předkládávalnéhromaděnávrhyna určení auditorak ověření účetní závěrkya konsolidovanéúčetní závěrky,
příp. k přezkoumánf dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na
evropskémregulovanémtrhu, o nichžto stanoví obecnězávaznýprávní předpis;
c) schvalujestatut Fondem nověvytvořeného podfondu;
d) navrhuje změny statutu Fondu.
Správní rada se skládá ze dvou členů, voleného valnou hromadou.

A-

Správní' radaje schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích (lenů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, abyproněhlasovala nadpoloviční vétSinačlenůsprávní rady.Každýclensprávní radyinájedenhlas.V případě
rovnosti hlasůje rozhodující hlas předsedy správní rady.

Řádnázasedánísprávníradysvolávápředsedasprávní radys uvedením programujednání, a tozpravidlašestkrátzarok.
V případě, žesprávní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, můžeo jej( svolání požádat předsedu kterékoli její
člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda správní radysvolá správní radu takétehdy, požádá-lio to statutární
orgán,a to s pořadem jednání, kter^ statutární orgánurčil; neučiní-li tak bezzbytečnéhoodkladupodoručení žádosti,
můžeji svolat sámstatutární orgán.
1.4

VÝBORPRO AUDIT TONOU JAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Předseda výboru pro audit:

lne. V(tVařeka

(od 1. 1. 2018)

narozen: 14. 1. 1963

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Prazea FrostburgStatěUniversity v USA. Od roku 1994 působil na pozici
vedoucí finanční analytik a zástupce ředitele u licencovaného obchodníka s cennými papíry AKRO Capital, a.s. Od roku

2006 do současností působí ve společnosti AMISTA IS, a to postupně na pozicích výkonný ředitel, předseda
představenstva a člen dozorčí rady.

Členvýboru pro audit:

Ing. Michal Bečvář

(od 1. 1. 2018)

narozen: 17. 1. 1980

Vystudoval Technickou fakultu na ČZŮv Praze. Od roku 2007 pracuje ve společnosti AMISTA IS, kde postupně zastává
pozicesalesmanager,manažerodděleníprolicenční záležitosti,pracovník oddělenicennýchpapírů a accountmanager.
Dříve taképůsobilvespolečnosti Raiffeisenbank,a.s.
Členvýboru pro audit:

Ing. Petr Janoušek

(od 1. 1. 2018}

narozen: 22. 2. 1973

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA ISse věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.
Předtím působilna vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se Investiční činností a vývojem informačních
systémů.

Fond,jakosubjektveřejného zájmuvesmyslu úst.§ la písm. a)vespojení s úst.§ 19aodst. l Zákonao účetnictví zřídil
kednil. 3. 2015výborproaudit.Výborproauditzejménasledujeúčinnostvnitřní kontroly,systémuřízení rizik,účinnost
vnitřního auditua jehoftjnkčnfnezávislost,sledujepostupsestavování účetnízávěrkyFondua předkládářídicímu nebo
kontrolnímu orgánuFondudoporučení k zajištěníIntegritysystémůúčetnictvía finančníhovýkaznictví. Dáledoporuíuje
auditora kontrolnímu orgánu s tím, žetoto doporučení řádně odůvodní.

Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, volených valnou hromadou. Všichni navržení členové výboru pro audit splnili
zákonnépodmínky pro jmenování do výboru pro audit stanovenéúst. § 44 Zákonao auditorech. Na svém prvním
zasedánívýborupro auditsijeho členovézvolili za předsedu Ing.Víta Vařeku. Předseda svoláváa říd( zasedánívýboru
pro audit.

Výbor pro auditje schopny usnášetse,je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většinajejích členů. K přijetí usneseníje
zapotřebí, abyproněhlasovalanadpoloviční přítomných členůvýboruproaudit.
Výborproauditnezřidil žádnýporadní orgán,výborči komisi.

1.5

POLITIKAROZMANITOSTI FONDUJAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Fondvevztahu k statutárnfmu orgánu, kontrolnímu orgánu a výboru pro audit neuplatňuje žádnou specifickou politiku
rozmanitosti. Důvodem je především skutečnost, ževolba těchto orgánůje v působnosti valné hromady Fondu, pročež
toto rozhodnutí nemůžeFondv zásaděovlivnit. Fond seprincipiálněhlásí k dodržování zásadnediskriminace a rovného

zacházení a dbá na to, abyorgány byly obsazovány osobami, jejichž odborné znalosti a zkušenosti svědčí o jejich
způsobilosti k řádnému výkonu funkce.
1.6

[PEŘINĚ
SPOLEČNOSTI

Treaslewort, a.s.

Sídlo:

Praha l, Ravoiučnf Í003/3, PSČ11000

Velikost majetkovéúEasti
a hlasovadch práv:
Statutární organ - představenstvo

100%

Ing. Hynek Žirovnicky

(od 2. 2. 2018)

dat. nar.: 8. 6. 1966

bytem: Českolipská395/10, Střfíkov, 19000 Praha 9
Funkce

člen představenstva

Způsobjednaň i

Jménemspolečnostijednávevšechzáležitostechčlenpředstavenstva v plném
rozsahu, samostatněa bez omezení.

DANTŮMSolutlons.r.o.

Sídlo:
Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv;

Štefánikova837/3,Veveří, 60200Brno

Statutární orgán

Monika Fukové

100%
(od 7, 6. 2013)

dat. nar. : 26. 12. 1974

bytem: Brno, Jindřichova, PSČ60000
Funkce

jednatel

Způsobjednání

Jménemspolečnostijednájednatelsamostatně

TORMONTEXCOMPANIONS.r.O.

Sídlo:
Velikost majetkové účasti
a hlasovadchpráv:

Praha3 - Žižkov, Bořivojova 828/33. PSČ13000

Statutární orgán

Ing. Hynek Žirovnický

100%

dat. nar.: 8. 6. 1966

bytem:Českolipská395/10,StřRkov, 19000Praha 9
Funkce

jednatel

Způsob jednání

Jménem společnosti jednájednatel samostatně

(od 25. 7. 2011)

2.

OSTATNÍVEDOUCÍOSOBYFONDUA PORTFOLIOMANAŽER

2.1

OSTATNÍVEDOUCÍOSOBY

ŽádnédalSí osobynemají funkcivedoucí osobyveFondu.
2.2

PORTFOLIOMANAŽER

Portfolio manažer

Mgr. Richard Opoiecký
narozen: 1983

vzdělání: ZápadočeskáUniverzitav Plzni, Právoa právní věda
Mgr. Richard Opolecky je zaměstnán ve společnosti AMISTA IS na pozici portfolio manažera od 10. 4. 2017. Před
příchodem do AMISTA ISpracoval v developerské společnosti Aperta Group a.s., na pozici právník, kde získal zkušenosti
při řízení developerskýchprojektůa právním zastoupení společnosti. Předtím pracovalsedmlet v banceQtlbankplc, na
pozici právník, kde získal zkušenosti v oblasti regulatoriky a přípravy vnitřních předpisů.
Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen: 1984

vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Informační management

Ing.RadekHubje zaměstnánvespolečnostiAMISTAISnapoziciportfoliomanažeraod 15. 3. 2016.Před příchodem do
AMISTA IS pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a.s., mající ve správětop affluent
klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu a financování. Předtím sbíral

praktické zkušeností mimo jiné v Českéspořitelně, a.s., na pozici investiční specialista pro affluent klientelu, a u
obchodníka s cennými papfry, společnosti BH Securities, a. s.

3.

OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍA PRINCIPYJEJICHODMĚŇOVÁNÍ

Rozhodování o odměňování pracovníků Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu. Členovéstatutárního
a kontrolnfho orgánuvykonávají svoji činnost na základěsmluvo výkonu funkce, v nichíje vždy upravena l jejich odměna
včetně všech jejích složek, nejedná-li se o bezúplatný výkon funkce. Tyto smlouvy včetně odměňovánf musí být
schváleny valnou hromadou Fondu.
Statutární orgán

Zavýkon funkce člena statutárního o^ánu náleží odměna určenájako pevná částka.
KontroSni orgán
Předseda správní rady;

(od 11.dubna 2015do 10. ledna 2018)

Martin Benda

narozen:8. září 1971
vzdělání: vysokoškolské

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V manažerských pozicích v realitních a jiných obchodních společnostech
působí od roku 1998 a v oblasti investičních fondůod roku 2014. V minulosti řídil flnančníplánování, podílel se na tvorbě,
vyhodnocování a realizaci investičních strategií a byl členem volených orgánů mnoha obchodních a investičních
společností.
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Clensprávní rady:

Ing. Hynek Žirovnicky

(od 1. 1. 2018}

narozen: 8. 6. 1966

vzdělání: vysokoškolské

Vystudoval Českévysoké učení technické v Praze a Institut oceňování majetku Vysoké škole ekonomické v Praze.
Pracovalv manažerskýchpozicích ekonomickéhoúsekuvýrobního podniku, pozdějiJakomakléřv realitní kanceláři. Od

roku 2008 byl portfolio manažerem nemovitostnfch fondů a od roku 2010 pracuje v oblasti správy nemovitostí a jejich
oceňování.

Správní radadohlíží nařádnývýkončinnosti Fondu,jakoži provádí další Činnostistanovenéobecnězávaznýmiprávními
předpisy. Dopůsobnostisprávní radynáležíjakákolivvěctýkajfcfseFondu,ledažeJIzákonsvěřuje dopůsobnostivalné
hromady neboledažeji zákonnebostanovyv souladu sezákonemsvěřují do působnostistatutárního ředitele čijiného
orgánu Fondu.

Výkonfunkcečlenakontrolního orgánuFonduje bezúplatný.

Řídící osoby, s výjimkou pana Martina Bendy, který je od 17.4. 2018 pověřeným zmocněncem statutárního ředitele
Fondua do 10.1.2018byl předsedou správní rady Fondu nevlastní žádnécennépapíry, představující podňna Fondu.
Detail podňu pana Bendy na Fonduje uveden níže v oddílu Profil Fondu a skupinyv kapitole l.
Informace o zkušenostech a vzdělání Členůsprávní radyjsou k dispoziciv kapitole 16. ČástiProfil fondu.

4.

ÚDAJEO^ECH PENĚŽrTÝCHl NEPENĚŽITřCHPLNĚNÍCH,KTERÁOD K)NDU PŘUAUV ÚČETNÍMOBDOBÍ
ČLENOVÉ
STATUTÁRNÍHOČiDOZORČÍHOORGÁNUA OSTATNÍOSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

4.1

STATUTÁRNÍORGÁN

Plnění přijatá společností AMISTAinvestiční společnost, a.s zavýkon funkce statutárního ředitele, administraci Fondu a
za posouzení jednotlivých transakcí realizovaných Fondem během účetního období 2018 činila celkem 825 tis. Kč.
S výkonem funkce nejsou spojena žádnánepeněžitá plnění.
4.2

DOZORÍf ORGÁN

Výkonfunkcečlenadozorčího orgánuje bezúplatný.S výkonemfunkcenejsouspojenažádnánepeněžitáplněni.
4.3

OSTATNÍ OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

Fondneevidovalv Účetnímobdobí ostatní osobys řfdfcfpravomocí.
5.

ÚDAJEO POCTUCENNÝCHPAPÍRŮFONDU,KTERÉJSOUV MAJETKUSTATUTÁRNÍHOČiDOZORČÍHOORGÁNU
A

OSTATNfcH OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

V majetku členů statutárního ani dozorčího orgánu ani ostatních osob s řídící pravomocí nejsou řádné cenné papíry
Fondu, s výjimkou pana Martina Bendy, kter/je od 17.4.2018 pověřeným zmocněncem statutárního ředitele Fondu a

do 10. ledna 2018 byl předsedou správní rady Fondu. Struktura cenných papírů ve ^astnictvf pana Bendyje detailně
popsána v části Profil fondu a skupiny v kapitole l.
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K cenným papírům představujícím podíl na Fondu se nevztahují žádnéopce ani srovnatelnéInvestiční nástroje,jejichž
smluvními stranami bybyli členovéstatutárního nebo dozorčího orgánu Fondu nebo které by byly uzavřeny ve prospěch
těchto osob.

6.

ZÁSADY A POSTUPY VNÍTŘNÍ KONTROLY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU KŘIŽÍKŮM VE VZTAHU K PROCESU
VÝKAZNICTVÍ

Skupina Fondu na základě úst. § 23a Zákona o účetnictví použila mezinárodní úíetní standardy harmonizované
evropským právem pro sestavení účetní závěrkyke Dni ocenění. Účetnictvía výkaznictví Fondu je kroměvšeobecně
závazných právních předpisů upraveno rovněžsoustavou vnitřních předpisů a metodických postupů, plně respetctujícfch
obecně závaznéúčetní předpisy a standardy.

Přístup do účetn(hosystémuFonduje přísné řízen a povolen pouzeoprávněnýmosobám.Účetnídokladyjsou účtovány
po předchozím řádném schválení oprávněnými osobami, přičemž způsob schvalováni je upraven vmitřním předpisem.
Platební styk je oddělen od zpracování účetnictví a provádění obchodních transakcí, veškeré platby jsou prováděny

oddělením vypořádání. Tento způsob úhrad zamezuje potencionální možnosti, kdy by jedna a tatáž osoba provedla
uzavření obchodního vztahu, zaúčtovala z něhovyplývající účetní operace a současně provedla platbu ve prospěch
obchodního partnera.

Kontrolasprávnostia úplnostiúčetnictví a výkaznictví Fonduje prováděnave dvou úrovních - interně.prostřednictvím
řídícího a kontrolního systému, a dále prostřednictvím externího auditu, klér/ ověřuje roční účetní závěrku Fondu,

Interní kontrolav rámcikontrolního a řídícího systémuzahrnujejednakčinnostivnitřního auditua dáleřadu kontrolních
prvků, prováděných kontinuálně (např. kontrola zaúčtovaného stavu majetku na operativní evidenci majetku,
inventarizace,kontrola čtyř očí apod.}, v rámcikterýchJeproces kontroly průběžněvyhodnocován.
7.

PRÁVAA POVINNOSTISPOJENÁS AKCIEMIFONDU

Fond vydává dva druhy cenných papírů:

a)zakladatelskéakcie-tyto cennépapíry jsouvydáványk zapisovanémuzákladnímu kapitálu,jehožvysejetéžuváděna
v obchodním rejstřfku. Zapisovaný základní kapitál Fondu činí 34086 Kč a je rozdělen na 34086 ks kusových
zakladatelskýchakcií, tj. bezjmenovitéhodnoty.Všechnyzakladatelskéakciespolečnostijsou vydányjako cennépapíry
na řad, tj. jako listinyznějící najméno-akcionářea nejsou pňjatyk obchodování na evropskémregulovanémtrhu. Podíl
na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcii. Zakladatelské akcie se řídí právní
úpravoudleZOK,ZISIFa dalšími právními předpisy a úpravouv oddíle II.stanov Fondu.
Práva spojená se zakladatelskými akciemi

Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním
zůstatku při jejím zruSení s llkvldad. Právo na podfl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření
společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti Fondu, resp. není zařazen do žádnéhopodfondu. Se
zakladatelskýmiakciemije vždyspojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákonjinak. Převoditelnost zakladatelskýchakcií
je podmíněna souhlasem statutárního orgánu.Sezakladatelskýmiakciemi není spojeno právo najejich odkoupení na
úíet společnosti, ani žádnéjiné zvláštní právo.

Evidencezakladatelskýchakcií
Zakladatelskéakcie jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Fond prostřednictvím svého
administrátora, tj. AMISTA IS,vede evidenci majitelů zakladatelských akcií v seznamu akcionářů.
b) investlíní akde - Fond vydává investiční akcie k Fondu jako takovému, resp. k jeho investiční části. Investiční akcie
představují stejné podíly na fondovém kapitálu investiční části Fondu. Investiční akcie jsou vydáványjako akcie kusové,
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tj. bezjmenovité hodnoty. Všechny Investiční akcie jsou vydányjako zaknihované cenné papíry znějfcí najméno
Investora.

Fondvydávájednutřídu investléních akcií. Investiční akciejsou od 16.02.2015přijaty k obchodování naevropském
regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. Investiční akcie se h'dí právní úpravou dle ZOK,ZISIFa dalšími
právními předpisy a úpravou v oddíle lil. stanov Fondu.
Právaspojenás Investičními akdemi

S investičními akciemijespojeno právofr/kajfcfsepodňunaziskuz hospodaření pouzes inajetkem z investiční éinnosti

Fondua na likvidaením zůstatkupouzez investiční činnosti Fondu.S investičními akciemije spojeno právonajejich
odkoupení nažádostjejichvlastníka naúčetinvestiční částiFondu.Investičníakcieodkoupením zanikají.
S investičními akcieminení spojeno hlasovací právo,pokudzákonnestanoví jinak.S investičními akciemije spojeno
právonajejichodkoupení nažádostjejichvlastníka naúčetinvestiční částiFondu.Investiční akcieodkoupením zanikají.
EvidenceInvestičních akcií

Evridence investičních akcií vydávaných Fondem jevedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT.Centrální evidend

emisevedeCentrální depozitář cennýchpapírů, a. s. Investiční akcieFonduv drženíjednotl-ivých investorůjsoutak

evidoványnajejichmajetkových účtechvlastníků cennýchpapírů. Investořijsou povinnisdělovatúčastníku Centrálního

depozitáře cenných papírů, a. s., u něhožmají veden svůj majetkový účet.veškerézměnyve svých identifikačních
údajích.

8.

ODMĚNYÚČTOVANÉ
EXTCRNÍMIAUOrTORY

Informaceo odměnáchúčtovanýchzaÚčetníobdobí auditoryv členěnízajednotlivédruhyslužebjsouuvedenyv přfloze
účetnízávěrky(kapitola9."Nákladynaověření účetní závěrky"),kterájenedílnou součástítétovýročnízprávy.
9.

KODDCŘÍZENÍ A SPRÁVYFONDU

AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu přijala soubor vnitřních předpisů schválených statutárním orgánem
obhospodarovatele Fondu. Tyto vnitřní předpisy vycházejí z požadavků stanovených všeobecně závaznými právními
předpisy, včetně právních předpisů Evropské unie, jsou pravidelně aktualizovány a Jsou předkládány CNB. Rovněž
podléhají interní kontrole compliance a vnitřního auditu. Mezitytovnitřní předpisy patří mj.vnitřní předpisy upravující

výkonobhospodařování fondua výkonřízení a správyfondu.Oblastmi,kteréjsouvnitřními předpisy upraveny.jsou
například:

Interní pravidlaoutsourcingu

Pravidlařízení rizik,dodržovánílimitůa řízení likvidity
Účetní postupy a pravidla účtování
Pravidlavnitřní kontroly
Systém vnitřní komunikace

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Nahlédnuti do vnitfnfch předpisů AMISTA IS, vztahujících se k Fondu, je možné na základěpředchozí žádosti v sídle
Fondu.AMISTAISje současněčlenem AKATa řídí setakéjejím etickým kodexem.
Vzhledem k vý2e uvedenému Fondnepřijal žádnýzvláštní kodex řízeni a správy Fondu.
.
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10.

STRUKTURAVLASTNÍHOKAPITÁLUEMITENTAA DCEŘINÝCH
SPOLEČNOSTÍ

Fond (mateřská společnost)

Struktura vlastního kapitálu Fondu je uvedena v účetní závěrce, kteráje nedílnou součástí této výroční zprávy.
Cenné papíry vydávané Fondem:

a) Druh:Zakladatelskéakcie
Forma: Kusové akcie na jméno
Podoba: Listinná
Jmenovitá hodnota: BezJmenovité hodnoty
Podíl na zapisovaném základním kapitálu: 100 %

Poíet emitovanýchakclfv oběhuke konci Účetníhoobdobí: 34086ks
Početakcií vydanýchv Účetnímobdobí: O
Počet akciiodkoupenýchv Účetnímobdobí: O
Počet upsaných, dosud nesplacenÝch akcií: O
Obchodovatelnost: Zakladatelské akcie nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

b) Druh:Investlínf akcie
ISIN:CZ0008041514
Forma: Kusové akcie na jméno
Podoba:Zaknihovaná

Jmenovitáhodnota:Bezjmenovitéhodnoty
Počet emitovaných akcií v oběhu ke konci Účetního období: 43 656 ks
Počet akcií vydaných v Účetním období: O
Počet akcií odkoupených v Účetním období: O
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií; O
Obchodovatelnost: Investiční akcie třídy jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Dceřiné společnosti:

Treaslewort, a.s. VKk 31. 12.2018: . M 127 tis. Kč
Základní kapitál: G 000tis. Kč, ztráta běžnéhoobdobí: -l 456 tis. Kč, nerozdělená ztráta/zisk minulých let: -19 971 tis. Kč
a ostatní fondy: 1300tis. Kč.
DANTŮMSolution s.r. o. VKk 31. 12. 2018: -5 233 tis. Kč

Základníkapitál:200tis. Kč,ztrátaz běžnéhoobdobí: - 2 471tis.Kč.nerozdělenýzisk/ztrátaminulýchlet:-2962tis. K?.
TORMONTEXCOMPANIONs. r.o. VKk 31.12.2018:-l 205tis. KS

Základní kapitál: 200tis. Kč, ztráta za běžnéobdobí: 294 tis. Kč, výsledek hospodaření minulých let: -1 lil tis. Kč.
11.

OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTICENNÝCHPAPÍRŮ

Převoditelnost zakladatelských akcií Fonduje podmíněna souhlasem statutárního orgánu. Statutární orgán udělísouhlas

s převodem písemně na žádostakcionářev případě, kdy nabyvatel zakladatelskýchakcií splňujeveškerépožadavkyna
osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými
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právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po Jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi
stávajícími akcionáři jevydáván neprodleně bezpotřeby kontroly, V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva
k zakladatelskýmakciím FondujejejichnabyvatelpovinenbezzbytečnéhoodkladuinformovatFondo změněvlastníka.

K tíčlnnosti převodu akciev podobělistinnéhocennéhopapíru vůčiadministrátoroviFondusevyžadujeoznámenízměny
vlastníka příslušné akcie a její předložení administrátorovi Fondu. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií
převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím předkupní právo, ledaže
vlastník zakladatelskýchakcií zakladatelskéakciepřevádí jinémuvlastníkovi zakladatelskýchakcií.

K převodu investičních akcií Fondu musí mít investor (převodce) předchozí souhlas statutárního orgánu Fondu k
takovému převodu, a to v písemné formě. Statutární orgán vydá souhlas s převodem za situace, kdy nabyvatel
investičních akcií FondusplňujeveSkerépožadavkynaosobu investora do Fondu,cobyfondukvalifikovaných Investorů
stanovených statutem Fondu, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jeho
kontrole. Souhlas s převodem investičních akcií Fondu mezi stávajícími investory je vydáván neprodleně bez potřeby
kontroly. Omezenipřevoditelnosti investičních akcií senevztahuje na Investičnfakcie, které bylypřijaty k obchodování
na regulovanémtrhu.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičnfm akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez
zbytečnéhoodkladuinformovat Fondo změněvlastníka. K úíinnosti převodu akciev podobělistinnéhocennéhopapíru
vůčiadministrátorovi Fondu se vyžaduje oznámení změnyvlastníka příslušné akcie a její předložení administrátorow
Fondu.V případě, žebynabyvatelinvestičních akcií nebyl kvalifikovanýminvestoremdleúst.§ 272ZISIF,k takovému
nabytí sev souladu s úst. § 272 odst. 3 ZISIFnepřihlíží.

12.

AKCIONÁŘSKÉ
STRUKTURYKONSOUDAÍNÍHO CELKU

Fond (mateřská společnost)

Struktura akcionářů ke Dni ocenění (zakladatelské akcie)
"'" ^

'. "'%;

^.

"i

l

:^

V procentech
n^.. - ..

'.k

Piidíl - na T základním

kapitálu
-. .. ^<^<

-.M';'

h.
~- <
_"ďl
Podfln
Podfl na hlasowacích právech

2^é'.:

Právnické osoby celkem

0,00

0,00

Fyzické osoby celkem

100, 00

100,00

z toho Martin Benda, dat. nar. 8. 9. 1971

95, 00

95, 00

Monika Fuková,dat. nar. 26. 12. 1974

5,00

5.00

StrukturaakcionářůkeDniocenění(Investičnfakcie)

Právnické osoby celkem
Fyzické osoby celkem
l toho Martin Benda, dat. nar. 8. 9. 1971

Počet akcí

Podfl na

(ks)

fondu (>)

0.00

0, 00

43656

100, 00

36228

83,00

Monika Fuková, dat nar. 26. 12. 1974

1771

4,00

Nespffzněná FO

1697

4, 00

NespWzněnáFO

1320

3. 00

15

fi,ř

NespnzněnáFO

1320

3,00

NespRzněná FO

1320

3.00

13.

VLASTNÍCI CENNÝCHPAPÍRŮ SEZVLÁŠTNÍMIPRÁVY

Fondnevydávávyjmavýšeuvedených druhůcenných papírů žádnéjinécennépapíry, sekterými bybylospojeno zvláštní
právo. Se zakladatelským akciemi není spojeno právo na podň na zisku pocházejícím z investiční činnosti Fondu, aleje
s nimi spojeno právo nařízení Fonduprostřednictvím hlasovacího práva,kteréje s těmito akciemi spojeno, pokud zákon
nestanovíjinak.S investičními akcieminení spojenohlasovací právo,pokudzákonnestanovíjinak,alejes nimispojeno
právo na zpětný odkup Fondem.

14.

OMEZENÍHLASOVACÍCH PRÁV

Se zakladatelskými akciemi Fondu je vždy spojeno hlasovací právo, nestanow-li zákonjinak.
S investičními akciemi Fondu není spojeno hlasovací právo, nestanovl-li zákonjinak.
V případě, kdyvalnáhromada hlasujeo:
a)

změněprávspojených s určitým druhem investičních akcií;

b)

změnědruhu nebo formy investičních akcií;

c)
další záležitosti,pro kterou zákonvyžadujehlasovánípodledruhuakcií;
hlasují současněakcionáři, kteří vlastní investiční akcie, a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie.V takovém případě
je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo.

15.

SMLOUVYMEZIAKCIONÁŘI
S NÁSLEDKEMSNKENÍPŘEVODrTElNOSTINEBOHLASOVACÍCHPRÁV

Fondunejsou známyžádnésmlouvy, kterébyuzavřeli akcionáři Fondua kterébysoučasnémohly mít zanásledeksnížení
převoditelnosti akcií představujících podíl na Fondunebosníženi hlasovacích práv.
16.

ZVIÁŠTNÍPRAVIDIAPROVOIBUA ODVOLÁNÍČLENŮ
STATUTÁRNÍHOORGÁNUA ZMĚNUSTANOV

Stanovy Fonduneobsahujižádnázvláštní pravidla provolbu a odvolání členůstatutárního orgánua změnustanovFondu.
Členystatutárního orgánu volí a odvolává valná hromada Fondu.

O doplňování a změnáchstanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo na základě
protinávrhůakcionářů, resp. investorů účastnících sevalnéhromady nebonanávrhsprávní rady, pokudvalnou hromadu
svolává správnf rada a navrhuje potřebná opatření.

17.

ZVLtóTNÍPŮSOBNOSTORGÁNŮ

Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev.
V působnostistatutárního ředitele je dle stanovFondu:
řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,

i"' ' .

"'.' J
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a)

provádět usnesení přijatá valnou hromadou,

b)

zabezpečovat řádné vedeni účetnictví Fondu,

c)

předkládat valnéhromaděkeschválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímnf
účetní závěrkuspoleínosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradyztrát,

d)

svolávatvalnou hromadu,

e)

vyhotovovat nejménějednou zarok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a stavu
jeho majetku,

f)

vyhotovovat další zprávyemitenta cenných papírů přijatých k obchodování naevropském regulovaněm
trhu a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm.
ZPKT.

g)

měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF,jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní
úpravy, opravu písemných nebotiskových chyb nebo úpravou, která logickyvyplývá z obsahu stanov,

h)

schvalovatzměnystatutu Fondua jeho podfondů;

Dopůsobnosti správní rady náleží jakákoliv věctykající se Fondu. ledažeji zákonsvěřuje do působnosti valné hromady,
nebo ledaže ji zákon nebo stanovy Fondu v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele čijiného
orgánu společnosti,
Správní rada dáledle stanov Fondu:

e) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezit(mní účetní závěrkua návrh na
rozdělení zisku nebo na úhradurtráty a předkládá valnéhromaděsvévyjádření;

f) předkládá valné hromadě návrhy na určeni auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých kobchodovánf na
evropskémregulovanémtrhu,o nichžtostanoví obecnězávaznýprávnípředpis;
g) schvalujestatut Fondemnověvytvořeného podfondu;
h) navrhujezměnystatutu Fondu.

18.

VÝZNAMNÉSMLOUVYPŘIZMĚNĚOVLÁDÁNÍEMITENTA

Fond neuzavřel žádnésmlouvy, ve kterých by byl smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou
v případě změnyovládáníFonduv důsledkunabídky převzetí.

19.

SMLOUVYSEÍUNY STATUTÁRNÍHOORGÁNUSEZÁVAZKEMPLNĚNÍPŘISKONČENÍIEIICHFUNKCE

Fond neuzavřel sečlenystatutárního orgánu nebosezaměstnanci žádnésmlouvy, kterými bybylzavázánk plnění pro
případ skončeníjejichfunkcenebozaměstnánív souvislostis nabídkou převzetí.
20.

PROGRAMYNABÝVÁNÍCENNÝCHPAPÍRŮZAZVÝHODNĚNÝCH
PODMÍNEK

Fond nemážádnýprogram, najehožzákladěje zaměstnancůmnebočlenůmstatutárního orgánu Fondu umožněno
nabývat účastnickécennépapíry Fondu.opcenatyto cennépapíry čijináprávak nim zazvýhodněnýchpodmínek.
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21.

DIVIDENDOVÁPOLn-IKAFONDU

Protože na neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná ekonomická činnost, nejsou k zakladatelským akciím Fondu
vypláceny dividendy.

Hospodářský výsledek investiční části Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku z Investiční činnosti Fondu a

náklady na zajiSténfčinnosti investiční činnosti Fondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku
investiční části Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

Výnosyz majetkuv investiční částiFondusepoužijí ke krytí nákladů,nestanoví-li obecnězávaznéprávní předpisy nebo
statut Fondu jinak. Pokud hospodaření investiční části Fondu za účetní období skončí ziskem, můžebýt tento zisk použit
(l) k výplatě podHu na zisku nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku investiční části Fondu. Pokud

hospodařeni investiční ČástiFonduzaÚčetníobdobí skončí rtrátou, budetato ztrátahrazenazezdrojůinvestiční části
Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestaíí-li tyto prostředky investiční části
Fondu ke kryti ztráty, musí být ztráta v roce následujftím po účetním období, ve kterém ztráta vznikla, kryta snížením
kapitálovéhofondu, byl-li zřízen.
Případný zisk Investiční části Fondu může být použit k opětovným investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku
Fondua Fondtak nemusí vyplácetžádnypodíl naziskučivýnosech.
Dividendová politika Fondu se může lišit v závislosti na třídě investičních akicf. Fond vydává třídu investičních akcií

(růstové)Dividendovýzpůsobdistribuceziskuspojenýs danoutřídou investičních akciíoznačuje,žeu investičnfchakcií
je zhodnocení zpravidla vypláceno v penězích ve formě dividendy. Růstový způsob distribuce zisku označuje, ze
u Investiénfch akcií je zhodnocení použito k dalším investicím a je promítnuto do zvýšení hodnoty investičních akcií.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podň na ziskuje den určený v souladu s úst.§ 351ZOK.Podňnaziskuje splatný

dotří měsíců odedne, kdy bylo valnou hromadou Fonduučiněnorozhodnutí o rozdělení zisku. Podíl na ziskuvyplácí
Fondna své nákladya nebezpečí pouze bezhotovostnfm převodem na účetinvestora uvedenýv seznamu akcionářů.
Právona výplatu podílu nazisku, o jehožvyplacení bylo rozhodnutovalnou hromadou Fondu,se promlčuje v obecné
trnete lhůtě.
V Účetním období, aniV účetním období předcházejfcfm Účetníobdobí, nebyla k investičnfm akciím vyplacena žádná
dividenda.

22.

VÝZNAMNÁSOUDNÍ A ROZHODČÍŘÍZENÍ:

V Účetním období neprobíhala žádná soudní ani rozhodci řízení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla
významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Fondu nebo jeho skupiny.
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Zprávastatutárního orgánu o podnikatelské činnosti a stavu

majetku investičního fondu a majetkových účastí
Safety Reál.fond SICAV,a.s IČO:247 99751, sesídlem Křižíkova 213/44, Karlín, 18600
Praha8,obchodníspolečnostzapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudem

(ona

v Praze pod sp. zn. B 16888
'JtťTn

t>IÍ tB>

období od 1. 1. 2018 do 31. 12 2018

l. PŘEHLEDPODNIKÁNÍ

Hlavním cňempodnikáníFondujedosahovatstabilního zhodnocováníaktivnadúrovnívýnosudlouhodobýchúrokových
sazebprostřednictvím dlouhodobýchinvesticdoaktivnemovitépovahy,aťjižmajícíformu věcínemovitých,akcií, podílů
resp.jinýchforemúčastí nanemovitostních a obchodních společnostech, movitýchvěcía jejichsouborůa doplňkových
aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Prostředkem k dosažení tohoto citeje vyhledávání podhodnocených investičnfch aktiv, jejich pořizování, pronájem a
držba za účelem kapitálového zhodnocení. Fond investuje více než 51 % hodnoty svého Investičního majetku do
nemovitostí nebo nemovltostních společností. Další podstatnou majetkovou hodnotou, do níž Fond může Investovat,

jsou akcie, podíly a jinéformy účastí na právnických osobách (v projektových společnostech - zvláštních účelových
společnostech - SPV), kterépodnikají zejména v oblasti nemovitostí a realit. Vedlejšími majetkovými hodnotami Fondu

můžou být movité věcia Investiční nástroje ve smyslu ustanovení § 3 odst. l žák.C. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, např. investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního Investování či
nástroje peněžního trhu. Veškeré investice do nemovitostních aktív Fond primárněční na nemovitosti situované na

kvalitních čistrategických místech, zejm.vevelkých městechčiměstechregionálního významu, popřípadě blízko velkých
průmyslových a obchodních center či podniků v Českérepublice. Fond může vyvQet investiíní činnost také ve

středoevropském prostoru, tj. ve Slovenské republice. Německu, Rakousku a Polsku. V současné dobějsou všechny
investiceFondusituoványnaúzem?Českérepubliky, pouzemenší částaktivitjespojenas působením naSlovensku,a to
prostřednictvím nabytí pohledávek zaslovenskou společností.
Fond nenfzávislý na žádných licencích nebo patentech.
2. NEMOVFTOSTI, STROJEA ZAŘÍZENÍ

Tatočástvýroční zprávypojednává o významných nemovitostech vevlastnictví Fondu. Fondnevlastní žádnéstroje ani
zařízení.

Administrativní částobchodního centra Galerie Butovlce včetněpodzemního krytu civilní obrany a příslušného podHu
na společných částech budovy č.p. 520 v k.ú. Jinonice a pozemcích, vše zapsáno na LV 3433. Reálná hodnota k
31.12.2018činí 341000tis. Kč(k31.12.2017340000tis. Kí).

FondJevýlučným vlastníkem nebytovéjednotky č.520/2, kterou tvoři administrativní íást budovy, sespoluvlastnickým
podňem o velikosti 9527/57910 na společných částech budovy a na souvisejících pozemcích, a nebytové jednotky C.
520/3, kterou tvoří podzemní kryt chrilní obrany, sespoluvtastnlckým podílem v rouahu 1046/57910 na společných
částechbudovya souvisejících pozemcích.

Administrativní budova má 8 nadzemních a l podzemí podlaží, celkem 8.429 m2 pronajímatelné plochy v nadzemních

podlažích a 114parkovacích míst v podzemním podlaží podadministrativníčástí budovy. Hlavním nájemcemjeobchodní

společnost Albert Českárepublika s.r.o/AHOLD Czech Republic, a.s., druhým nejvýznamnějšfm obchodní společnost
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Great United Tradlng s.r. o. Zbývající plocha je pronajata dalším třem nájemcům. Rozsah nájemného 290-320
Kc/m2/měsfc.

Podzemní krytcivilní obranynení aktuálněekonomickyvyužit.
Budova kolaudována v roce 2004.

Pozemky jsou převážně využity jako parkovací plochy pro zákazníky obchodního centra, příjezdové komunikace od
Jeremiášovyulice, přístupové chodníky a okrasnázeleň.
Administrathmí budova Qgánkova v k. ú-Chodov, obecPraha, budova č. p. 1861 a související pozemky o celkovévýměře
1.468 m2, příjezd a přístup k nemovitostizajištěnvěcnýmibřemeny s vlastníky sousedních pozemků,všezapsánona LV
11032. Reálná hodnota nemovitosti k 31. 12. 2018 činí 69 000tis. Kč(k 31. 12. 2017 67 900 tis. Kč).
Třípodlažní administrativní budova z 80. let, v roce 2009 kompletní rekonstrukce. Celkem 2.483 m2 pronajímatelných

ploch, vie dlouhodobě pronajato do 07/2027 jedinému nájemci. Správě uprchlických zařízení MV ČR.Nájemné 245
Kč/m2/měsíc.
Víceúčelová budova KřBfkova v k.ú. Karlín, obec Praha,budovač.p. 213a související pozemeko výměře 2.688 m2, vše
zapsáno na LV1061 a LV1816. Reálná hodnota nemovitosti k 31. 12. 2018 činí 502 000 tis. Kč(k 31. 12. 2017 500 000tis.

Ke).
Budova z roku 2008 sestáváze tří sedmipodlažnfchobytných věží s celkem 49 bytovými jednotkami o velikosti 2+kk,
3+kk, 4+kk, protnutých třípodlažní komerční budovou se dvěma podzemními podlažími pro parking se 112 místy a
skladem pro hypermarket. V přízemí se nachází hypermarket a další obchodní prostory, v prvním a druhém patře
kanceláře a fitness centrum s vnitřním bazénem.

Celkem 12. 708 m2 pronajímatelné plochy, z toho k 31. 12. 2017 bylo 258 m2 kancelářské plochy nepronajatých. Hlavními

nájemci jsou obchodní společnosti Albert Českárepublika s. r.o/AHOLD Czech Republic, a.s., Fitness Pláce s.r.o.,
Economica!order s.r.o. a SI KARLINs. r.o. Rozsah nájemnéhokomerčních prostor 210-310 Kí/m2/měsíc, bytů 25.00034. 000 Kč/měsfc.
Vícelífelová budova Kotlářská v k. ú. Veveří, obec Brno, budova é.p. 989, postavena na pozemku jiného vlastníka,

zapsánana LV273. Reálnáhodnotanemovitosti k 31.12.2018činí 49900tis. Kč(k 31.12.201751484tis. KE).
Budova původně z roku 1890 (ph/ovar Moravia) je postavena ve dvorním traktu mezi ulicemi Kotlářská, Štefánikova,
Hoppova a Dřevařská. V roce 1992 bylo asi 60% budovy zcela zrekonstruováno a přistavěna podlaží s kancelářskými
plochami. V užívané části má budova 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží. Zbývající část budovy (asi 40%) je před
rekonstrukcí a tato částnení ekonomickyvyužitelná. PronajfmatelnáplochaJecelkem 6.135m2. Aktuálněje k budově
uzavřeno 23 nájemních smluv na kanceláře, obchody, restaurace, fitness a sportovní střelnici. Nájemnév rozsahu 30150 Kč/m2/m&sfc.

Výnosová nemovitost v k.ú. Bťezf u Říčan, okres Praha-východ, č.p. 159. se souvlsejfcfmi pozemky o celkové výměře
7.455 m2, vie zapsánona na LV600. Reálnáhodnotavčetněvšechsouvisejících pozemkůčiní k 31.12.201839000tis.
KČ(k 31. 12. 2017 34300tis. Kč).
Dvoupodlažní budovaz r. 2010,zrekonstruovánaa rozšířena v r. 2014o celkovépodlahovéploše272 m 2 s dvougaráží
a 5 parkovacími stáními.
Nemovitost je od roku 2014 pronajata jedinému nájemci na dobu neurčitou, měsíční nájem bez služeb činí 35.000 Kč.
Pozemek v k.ú. Dolní Břežany, okres Praha-západ,zapsán na LV 2166, stavební pozemek uprostřed obce o výměře
17.515 m2, využitelný dle platného územního plánu pro stavbu sportovního zařízení, navazujícího na stávajfcf fotbalový
stadion. Reálnáhodnota aktiva k 31. 12. 2018 činí 29 100tis. Kč(k 31. 12. 2017 28 900 tis. KČ).
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Soubor poumků v k.ú.Úvaly.okres Praha-východ, pozemky ve výlučném vlastnlrtví o celkové výměře 72.523 m2

zapsánynaLV2604a spoluvlastnický pod>v rozsahu % napozemcích o celkovévýměře 25.016m2zapsanýna LV
1348 Jdeo zemědělskéa lesní pozemkynezastavitelné, z nichžvýznamnáčástjesouéásttúzemínaSZodobceÚvaly.

jehožvýznamnáčástjepředmětem návrhunazměnuúzemního ptánuobceÚvalynapozemkyprobydlení.
Celková reálnáhodnota k 31. 12.2018je3 900tis. Kč(k31. 12. 20173 300tis. Kč)

Rodinný domek č.p. 243 v k.d. ŘBany^Radošovice. okres Praha-východ, obec Říčany, zapsaný na LV217. Součástí

nemovitostijei zahradao výméře 1341m2.Rodinnýdomekjev současnédoběbeznájemcea s pozemkemJespojen

menšidevelopersky projekt, neboť pozemek se nachází v lukrativní části Říčanu Prahy. Celková reálnáh'odnota'k
31.12.2018je6 500tis.Kč(k 31.12.20176 500tis.Kč).

BudovaHotelu Karlín, zapsanánaLVč.446u Katastrálního úřaduprohlavní městoPrahu,Katastrální pracoviště Praha.
proobecPraha,katastrální území Karlín. Souíástí nemovitosti jezastavěnáplochas nádvořím o výměře363m2a stavba

Ěfelopopisné161.BudovasenacházínaadreseSokolovská161,Praha8,Karlínv atraktivnílokalitěpoblížcentraPrahy.

V budověsenachází Hotel Karlín, kterýzabírá všechna nadzemní patra budovy, v přízemí senachází recepce hotelu a
restaurace^ Hotel Karlín je pronajat společnosti SI Karlin s.r.o. do poloviny roku 2023 a restaurace je pronajata
společnostiJSHospltalíty s.r.o.doroku2032.Celkováreálnáhodnotanemovitostijek 31. 12.201895000tis.Kč
3. HLAVNÍ INVESTICE

Hlavními investicemi Fondu jsou dvě nejvýznamnéjif budovy ve vlastnictví Fondu. Administrativnf částobchodního
centraGalerieButovicea Víceúčelová budovaKřižíkova, kterédohromadytvoří vlčenežpolovinumajetkuFondu.Bližší
popis viz nRe nebov kapitole 2. Nemovitosti, stroje a zažízení.

Administrativní částobchodního centraGalerieButovlcevčetněpodzemního krytucivilní obranya příslušného podňu

naspolečnýchčástechbudovyč.p.520v k.ú.Jinonicea pozemcích, v!ezapsánonaLV3433.Reálnáhodnotak 31. 12.
2018éinf341000tis. Kč.Fondjevýlučnýmvlastníkem nebytovéjednotkyč.520/2,kteroutvoří administrativní část

budovy, se spoluvlastnickým pádném o velikosti 9527/57910 na společných částech budovy a na souvisejících
pozemcích, a nebytovéjednotkyé.520/3, kterou tvoří podzemní kryt civilní obrany,sespoluvlastnickým podňem v
rozsahu 1046/57910 naspolečných částechbudovya souvisejících pozemcích. Administrativní budova má8 nadzemnfch

a l podzemí podlaží, celkem 8.429 m2 pronajímatelné plochy v nadzemních podlažích a 114 parkovacích míst v

podzemnfmpodlažípodadministrativní částíbudovy.Hlavním nájemcemjeobchodníspoleínostAlbert ČeskáRepublika
s.r.o.,druhím nejvýznamnějším obchodní společnostGreatUnitedTradings.r.o.Zbývajfcíplochajepronajata'dalším

třem nájemcům.Rozsahnájemného290-320Kč/m2/měsíc. Podzemní krytcivilní obranynení aktuálněekonomicky
využit.Budovabylakolaudovánav roce2004.Pozemkyjsoupřevážněvyužityjakoparkovacfplochyprozákazníky
obchodního centra, přQezdové komunikace odJeremiášovy ulice, přístupové chodníky a okrasnázeleň.'

VíceúčelovábudovaKřižíkova v k.ú.Karlín, obecPraha,budovač.p.213a související pozemeko výměře2.688m2,vše
zapsánonaLV1061a 1816.Reálnáhodnotanemovitosti k 31. 12. 2018činí 502000tis.Kč.Budovaz roku2008sestává

z.e, třl sedmlPodlažních obytnýchvěží s celkem 49 bytovýmijednotkami o velikosti 2+kk,3+kk,4+kk,protnutých

třípodlažní komerčnfbudovousedvěmapodzemními podlažími proparkingse112místy a sklademprohypermarket.~V
přízemí senacházíhypermarketAlberta dalšíobchodní prostory,v prvním a druhémpatře kancelářea fiťness centrum

s vnitřním bazénem.

Celkem budovanabízí 12.708m2pronajímatelných ploch,z tohok 31.12.2018bylo258m2kancelářsképlochy

nepronajatých.Hlavními nájemdjsouobchodníspolečnostiAlbertČeskárepublikas.r.o.,FitnessPláces.r.o.a SIKARLIN
s.r.o.Rozsahnájemnéhokomerčnfchprostor210-310K?/m2/měsfc,bytů2S.OOO-34.000Kč/měsíc.
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4.

ČINNOSTFONDUA SKUPINYV ÚĚETNÍMOBDOBÍ

Hlavní investiceFonduzasledovanéobdobí tvořily především investicedonemovitostina územíčeskérepublikya také
investice do pohledávek za slovenskou společností. Soupis a popis jednotlivých investic seřazených chronologicky je
uveden níže:

Fondnakoupil dosvéhoportfolia na základěpodpisu kupní smlouvy zedne 3.5.2018nemovitost zapsanouna LVé.446
zapsanouu Katastrálního úřadu pro hlavní městoPrahu,Katastrální pracovištěPraha,pro obecPraha,katastrální území
Karlín. Součástí nemovitostije zastavěnáplochas nádvořím o výměře 363 m2 a stavbač.p. 161. Nemovitost se nachází
na adrese Sokolovská 161/71, Praha 8, 186 00. V nemovitosti se nachází v prvním podzemním patře a přízemí Indická

restaurace a zbyléprostory jsou využívány k provozování Hotelu Karlín. Nákupnemovitosti byl financovánpředevším
bankovním úvěrem.

Nazákladěpodpisu kupní smlouvy dne 5.6.2018nabyl Fond dosvéhovlastnictví pozemekparcelní č. 411/8,ornápOda
o výměre8 057 m2 zapsanýv katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální

pracovištěPraha-východ,zapsanýnaLVč.609pro obecBřezí a katastrální územíBřezí u Říčan.Pozemekbudezačleněn
dosouboru pozemků,kterémájiž Fondvesvémvlastnictví a plánujejejichdalší kapitálovézhodnocení. Nákuppozemku
byl financován nebankovním úvěrem.
Na základě kupní smlouvy podepsané 7. 8. 2018 nakoupil fond malý pozemek parcelní číslo 1525/5 (zastavěná plocha a

nádvoří), o výměře 89 m2, jehoí součástí je budova bez č.p., zapsanýv katastru nemovitostí vedeném katastrálním
úřadem proJihomoravskýkraj, katastrální pracovištěBrno-městona LVč. 244proobecBrnoa katastrální území Veveřf.
Pozemekse nachází v těsnéblízkosti nemovitostí již vlastněnýchFondem a je součástí širšího developerskéhozáměru
Fondu. Nákuppozemku byl financovánz vlastních zdrojůfondu.
Podpisem kupní smlouvy ze dne 6.12.2018 získal Fond do vlastnictví pozemky parcelní č. 115, zastavěná plocha
s nádvořím o výměře 489 m2, jehož součástí je stavba Březí, č.p. 59 a parcelní č. 102/10o výměře 622 m2, zahrada,
zapsanéoba v katastru nemovitostí vedenémkatastrálním úřadem pro Středočesky kraj, Katastrální pracovištěPraha-

východ na LVč. 166 pro obec Březí a katastrální území Březí u Říčan. Účelemnákupuje kapitálovézhodnocenf v íase.
Nákup nemovitosti byl financován z vlastních zdrojů Fondu.
Dne 14. 12. 2018 nabyl Fond do svého vlastnictví dvě pohledávky v nominální hodnotě 106. 4 mil. K6 a 84 mil. Kč za

slovenskou společností LESYHUNKOVCE,s.r.o., IČO:50061968,se sídlem; Zámecká30, 811Ol Bratislava, Slovenská
Republika, zapsanou v obchodnfm rejstříku vedeném Okresním sudám v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 107775/B. Obě
pohledávkyFond nabyl postoupením ze společnosti TARATANAs.r.o. Společnost LesyHunkovceje bonitnfspotečnostf
podnikající v lesním hospodářství a vlastníri rozsáhlelesní pozemky, cca. 2 000 ha na území Slovenska. Společnost za
své závazky ručí právětěmito pozemky a také podflem ve společnosti JAVOR3 s-r.o., která vlastní další četné pozemky
na území Slovenské republiky. Nákup pohledávek byl financován vydáním nových investičních akcií majoritnímu
akdonáňFondu.

Fond ve sledovanémroce takézapočal proces k investici do nemovitosti v prémiovélokalitěv Praze,Jejíž hodnota se
pohybuje v řádu 200-300 milionů Kč. Vzhledem k složitosti transakce a povaze vlastnických poměrů zatím není možné
posoudit, 2dadojde k realizaciinvestice, či nikoliv.
4.1. HOSPODAŘENÍFONDUA SKUPINY
Fond sestavuje svoji účetní závěricuza rok 2018 v souladu s Mezinárodnfml standardy účetního výkaznictví ve znění
přijatém EU (IFRS)a všechnyekonomickéúdajev této výroiní zprávějsou uvád&nyv částkáchzjištěnýchpodle těchto
standardů(včetněsrovnávacích údajůminulých let). Postupy a požadavkynavykazováníjednotlivých transakcí a pozic
aktiv a pasiv podle IFRSmohou být významné odlišné od účetních postupů podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. a požadavků
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aplikovatelných pro stanovení daně z příjmů. Fond měl do konce roku 2015 povinnost vykazovat podle vyhlášky ?.
501/2002Sb.

Obraz o hospodařeni investičního fondu poskytuje účetní závěrkaza období od l. ledna 2018 do 31. prosince 2018,
kteráje nedňnousoučástí tétovýroCní zprávy. Hospodaření investičního Fondu za uvedenéobdobí skončilo (ičetní
ztrátouvevýši5 994tis. Kč,přičemž výsledek hospodaření zapředchozí účetní období bylzisk105386tis. Ke.

Výsledkyhospodařenflnvestičnfho Fondujsouověřenyspolečností EURO-TrendAudit,a.s.,oprávněnívydanéKAČRpod
é. 317.

Hospodaření Fondubylozasledovanéúčetní období nejvíce ovlivněnotržbamiz pronájmuinvesticdo nemovitosti a
souvisejících poskytovaných služeb, které činily 92 817 tis. Kč (předchozí účetní období 93 756 tis. Kč). Z toho tržby
z pronájmu investic do nemovitostí dosáhly výše 80181 tis. a tržby zaslužby poskytované v souvislostí s pronájmem
investic donemovitostí dosáhly12636tis. Kč.Tržbyzůstalyoproti minulému účetnímu období vestejné úrovni. Náklady
související s pronájmem nemovitostí v roce 2018 mfrně klesly na 18218tis. KČ(předchozí účetní období 20321tis. Kč).
Výsledek hospodaření Fondujetakéovlivňován třemi dalSími oblastmi, kteréjsou, vzhledem k podstatě činnosti Fondu,
velmi důležité. Jedná se o zisky/ztráty z investic do nemovitostí, zisky/ztráty 2 investic do majetkových účastí a

zisky/ztrátyz ostatních finančních aktiva 2ávazkd.V roce2018Fonddosáhlztrátyz přecenění reálnýchhodnotdržených
nemovitostí k 31. 12. 2018 vevýši 6 479 tis. Ke(předchozí účetní období zisk7 265 tis. KČ).Vzhledem k objemu majetku
je tato ztráta nevýznamná a vychází z drobných rozdňůocenění investic do nemovitostí. Dáledosáhl v tomtéž období

ztrátyz přecenění reálnýchhodnotdrženýchmajetkových účastí ve výši 12619tis. Kč(předchozí účetní období zisk
67836tis. Kč), která byla2působenapředevším rozdňnympřístupem k reálnémupřecenění podílu na nemovitostní

společnosti DANTŮMSolutfon, s.r.o. K 31.12.2017 bylo vyhotoveno reálné přecenění na bázi výnosové metody
s uvážením současnéhodnotybudoucích výnosůz polyfunkčního domu,jehožvýstavbajevšakteprvevefázipřípravy,
zatímco k 31. 12.2018 bylo stanovena reálnáhodnota v současnosti držených nemovitostf. Ztrátaz ostatních finančních

aktiv a závazků ve výši 6 941 tis. Kč (předchozí účetní období zisk 4 436 tis. Ke), byla způsobena především ztrátou
z důvodurektasrfikacepředčasně splacenéhozávazku.Bližší informace poskytuje účetní závěrkaFondu2018,kterátvoří
nedílnou součásttétovýroční zprávy.
Matíua

Investiční fond vykázal v rozvaze k 31. prosinci 2018 aktiva v celkové výši 1645 274 tis. Kč.Tajsou, jak dále uvedeno,
v souladuseZISIFrozdělenamezineinvestiční částfonduvevýši34tis. Kča a investiční částfonduvevýšil 645240tis.
Kč.
Paswa

Celková pasiva Fondu ve výši 1645 274 tis. Kčjsou rovněž rozdělena mezi pasiva připadající neinvestiční částifondu
tvořená základním kapitálem vevýii 34tis. Kč,a na závazky investiční částiFondu celkem vevýši 1387 427 tis. Kčplus
257813tis. Kčtvoří čistáaktivapřipadající držitelůmvyplatitelnýchInvestičních aká'?.
4, 2, STAV IViAJETiíU
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FONDU A SKUPINY

PROVOZNÍA FINANĎVÍPŘEHLED

činnost investiční částičástifondu seshoduje s činností Fondujakocelku a je popsánav úvodukapitoly 4.
ZDROJEKAWTÁLU

Hlavní zdroje kapitálu Fondu můžeme rozdélit do tří hlavních skupin: Bankovní úvěry. Nebankovní půjčky a úvěry, a
Závazky za ovládající osobou.

.

Bankovní úvěryFond má výhradněod Československéobchodnfbanky, a.s. Výše úvěrůčiní k 31.12.2018
399970tis. Kč(krátkodoběsplatnáčást32485tis. Kč)a jetvořena celkem čtyřmi úvěry.Úvěremnafinancování
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koupě administrativní části Galerie Butovice, dále pak bankovní uvěř pro financování nemovitosti
víceúčelovéhodomuv Křižíkově ulici213/44, menšfbankovní úvěrnafinancovánínemovitostiv Cigánkověulici
na Chodově, jehož kompletní splacení se očekává koncem roku 2019 a nový bankovní úvěr pro financování
koupě Hotelu Karlin.

.

Nebankovní úvěryjsou největším zdrojem kapitálu Fondu.Jejich celkovávýšedosahuječástky623626 tis. Kč

(krátkodobésplatná část 244440 tis. Kč). Nebankovní úvěrybyly získány bud přfmo na základěúvěrových
smluv, které Fond s nebankovními subjekty uzavřel nebo při fúzfch majetku převzetím čistých aktiv
nekonsolidovaných dceřiných spoleíností.

*

Závazky za ovládající osobou k 31. 12.2018 vyplývají z transakcí uskutečněných koncem účetního období, kdy
podstatnoučástnebankovních závazkůFonduvevýši347829tis. Kčzískal majoritní akcionářpanMartin Benda
a rozhodl se po dohoděs vedením Fondu nabytépohledávkyza Fondem kapltailzovat. Závazekza ovládajícf
osobou 347829 tis. Kčtak představuje závazekFondu vydat investiční akciev této hodnotě,a to po kalkulaci
hodnoty jedné investiční akcie k 31.12.2018.

Detailní rozborbankovních úvěrůa nebankovních úvérůa půjčekposkytujeúčetní závěrkaFondu2018,kteráje nedílnou
součástí této výroční zprávy, konkrétně kapitola 6.9.

Hodnotaportfolia Fondu meziroťněvzrostla o 32 % (tj. o 398730tis. Kč). Nárůstcelkových aktivbyl zejménazapříčiněn
zřízením advokátní úschovy ve výši tis. 235 000 tis. KČ,dále růstem finančních aktiv v hodnotě 198 133 tis. Kč, růstem

investicdo nemovitostiv hodnotě102966tis. Kč,takévšakpoklesem obchodních pohledáveko 115575tis. Kč(úhrada
kupní ceny za prodej stadionu Bohemlans Hlavnímu městu Praha) a poklesem hodnoty majetkových účastí o 12 619 tis.
a poklesem peněžních zůstatků o 8 39B tis. Kč. Kč. Detailnf informace o aktivech poskytuje úéetnfzávěrka Fondu, která
je nedflnou součástí této výroční zprávy, konkrétně výkaz finanční situace.

Portfolio Fondu je financováno z 16 % vlastními zdroji (klasifikovanými jako čistá aktiva přiřaditelná držitelům
vyplatrtelných Investičních akcií), a to hospodářskými výsledky (69 %, tj. 177 048 tis. KE) a kapitálovým fondem (31%, tj.

80765 tis. Ke).Z 45 %je majetek Fondukryt dlouhodobýmicizími zdroji,z 39% pakcizími zdrojikrátkodobými(zejména
závazky vůči ovládající osobě).

AKTIVA
Investiční část Fondu vykázala v rozvaze k 31. prosinci 2018 aktiva v celkové výši l 645 240 tis. Kč. Aktiva jsou tvořena

především reálnou hodnotou přímo vlastněných nemovitostí v celkové výši l 135 400 tis. Kč, úíastmi s rozhodujícím
vlivem na nemovitostnfcha Jinýchspolečnostechv hodnotěcelkem 50 261tis. Kč,obchodními pohledávkamivevýši10
445 tis. Kč, poskytnutými zálohami a ostatními aktivy v celkové výši 236 228 tis. Kč (z nichž 235 000 tis. Kč je tvořeno

advokátními úschovami v souvislosti s procesem pořfzení nemovitosti v prémiové lokalitě Prahy), finančními aktivy
tvořenými dvěmanakoupenýmipohledávkami ve vý5i 198133tis. Kča peněžním vkladem na běžnémúčtuve výši 12
319tis. Kč.Nárůsthodnotypřímo vlastněnýchnemovitostí byl způsobenpředevším pořízením nemovitosti Hotelu Karlín
do vlastnictví Fondu, běhemkvětnaroku 2018.

^.'A
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AKTIVA INVESTIČNÍČÁSTIFONDU
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*tInvesticedonemovitostí v RHs přeceněním doVH Poskytnutézálohya ostatní aktiva

PASIVA

Celkové závazky investiční části Fondu ve výši 1387427 tis. Kčjsou tvořeny zejména dlouhodobými závazky vůči
nebankovním subjektům v celkové výši 623626 tis. Kč, krátkodobými neúročenýml závazkyz obchodních transakcí

16002tis. KČnesplacenými zůstatkybankovních úvěrůvevýii399970tis.Kča závazkemvůčiovládajíri osoběvevýši
347829tis.Kč.V roce2018fondzískal FondnovýúvěrodČSOBa.s.vevýši55mil.Kčprofinancování koupěHotelu
Karlín. DáleFondzískal dva úvěryod společnosti TORMONTEXCOMPANIONa.s. a Treaslewort, a.s. vevýši celkem
235000tis.Kčprofinancování podílu nanemovitosti v prémiovélokalitěPrahy.Tatotransakcedosudnení finalizována
a finanční prostředky jsou v advokátní úschově.

Rozdíl mezi aktivy investiční části Fondu a závazky investiční části Fondu vytváří čistá aktiva přiřadltelná držitelům
vyplatitelných investičních akcifvevýši257813tis. Kč.TatoČástje paktvořena kapitálovým) fondyvevýši80765tis. Kč
a nerozdělenými hospodářskými výsledky ve výši 177048tis. Kč.
CASHFLOW

Peněžní prostředky ke Dni ocenění byly o 8 398tis. Kčnižší oproti minulému úéetnfmu období. Pokles peněžních

prostředků byl způsoben zejména nižším celkovým příjmem z provozních činností v důsledku výdajů spojených

s investicemi donemovitostí, jakje dátepodrobnérozvedenovevýkazu peněžních tokův účetní závěrce.
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4,3, STAVMAJETKUNEINVESTIČNÍČÁSTIFONDU
AKTIVA

Neinvestiční ČástFondu vykázala v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši34 tis. Kč.Tajsou zcela tvořena vkladem
na bankovním úftě. Oproti koncovému stavu předchozího Účetní období nedošlo k žádnézměně,
PASIVA

CelkovápasivaFondukeDnioceněnívevýši34tis. Kčjsoutvořena základnímkapitálemFondu.Oprotikoncovémustavu
předchozího Účetní období nedoSlo k žádnézměně.
5. VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

V následujícím účetním období budeFondpokračovatvezkoumání potenciálních investičních přneiitostí především na
trhu nemovitostí a nemovitostních společností a v případě vhodné investiční možnosti se nebude bránit takovou

Investiční příležitost realizovat. Fondsebudezaměřovat především nainvestiční příležitosti v hodnotědo 100-150mil.
Kč, nicméně toto omezení nenf pevně stanoveno. Fond se v tomto bude řídit investiční strategií uvedenou ve statutu
Fondu. V současné době se Fond zabývá akviziční přfležitostf na 50 % podíl na nemovitosti v prémiové pražské lokaci,
avšak složitost transakce neumožňuje v současné době určit možný výsledek. Hodnota transakce je mezi 200-250 mil.

Kč. Dceřiná společnost Fondu, společnost DANTŮM Solution s.r.o. pokračuje v realizaci developerského projektu

v Brně-Veveří, kdejií flnaiizujeprojektovoudokumentaci. Dálesefondzabýváoptimalizací provozusvýchnemovitostí
a investováním do jejich rozvoje s cílem maximalizace výnosnosti a v návaznosti na to i kapitálového zhodnocení.
V současnosti byla dokončena například oprava fasády Hotelu Karlín a přestavba a modernizace pokojů v posledním
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patře hotelu. Plánovánaje rekonstrukce sauny, bazénua sprch v prostorách Rtness centra v multifunkční budově

v Křižíkově ulici.V budověv uliciClgánkovajeplánovánavespoluprácis hlavním nájemcemSÚZvýměnaklimatizačnfho
systému. Dalšfchystanou investiční akcí je rozšíření obchodních ploch v podloubí administrativní budovy v Nových
Butovicích. Fondnadálebudepokračovat ve strategickém partnerství s ČSOB,sjejiž pomocí financujevětšinusvých
investic. Koncem roku 2018 došlo ke kapitalizaci velké části nebankovních závazků fondu v hodnotě 347 mil. Kč a

v následujícím období dojde v návaznosti na tyto skutečnosti k vydání Investiiních akcií v hodnotě cca. 347 mil. Kč

majoritnímu akcionáři, panu Martinu Bendovi. Počet vydaných investičních akcií bude znám po stanovení hodnoty
investiční akciefondu k 31.12.2018.Vydání akcií seočekáváběhemkvětna2019.

V Prazedne 11. 4. 2019

Saféty
AMISTA l

tiční

;ng. Ond " H

l, fbndSICAV,a.s.
lečnost, a. s., statutární ředitel
, pověřený zmocněnec B

V Prazedne 11. 4. 2019

S
Real, fiondSICAV, a. .
AMISTAinvest" ní společnost, a.s.,s tutámí ředitel
Martin Benda, pověřený
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ocněnec A

Profil Fondu a skupiny
l. ZÁKLADNÍÚDAJEO FONDU
Název:
Obchodní firma:

Safety Reál, fond SICAV. a.i

Identifikační údaje:

leo:
DIČ:
LEI:

247 99 751
CZ24799 751
315700BGBUF3D2HAV881

Sídlo:
Ulice:

Křižíkova 213/44

Obec:

PSČ:

Praha8 Karlín
18600

Vznik:

Fond byl založen v souladu se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne l. dubna. 2010 a vznikl
zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16888 dne 11. 2. 2011 Fond byl

zapsán do seznamu vedeného ČNBdne 11. 2. 2011.
Právní forma Fondu Je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své finnosti řídí českými

právními předpisy, zejm.ZISIFa ZOK.Sídlem Fonduje Českárepublikaa kontaktní údajedo hlavního místa výkonujeho
činnostijsou:AMISTAIS,Pobřežní 620/3, 18600 Praha8 - Karlín, tel: 226251010.

Fondje investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán.Tímto orgánemje právnická
osoba, společnost AMISTA IS, kteráje oprávněna obhospodařovat a administrovat Fond od 10. l. 2018. Doté doby byla

AMISTAISpověřena obhospodařováním majetku Fondudle zákona6. 189/2004Sb.,o kolektivním investování.
Zapisovanýzákladní kapitál:
Zapisovaný základní kapitál:

34 086 KČ;splaceno 100%

Akc;e;
Akcie k neinvestiční části majetku Fondu:

34086ks kusovýchakcií najménov listinnépodobě
(zakladatelské akcie)
Akcie k investiínf tísti majetku fondu:

43 656 ks kusových akcií najménov zaknihovanépodobě

Čistýobchodní majetekneinvestiční íásti Fondu:
Čistýobchodní majetekinvestiční částiFondu:

34tis. KČ
257813tis. Kč

Orgány Fondu

Informace o orgánech Fondu, jejich složení a postupy jejich rozhodování jsou uvedeny výše v části Informace pro
akcionáře, bod č. l. Orgány fondu a skupiny.
Hlavní akcionáři
Martin Benda
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dat. nar.:
bytem:

S. 9. 1971

výšepodňunainvestifeí část?Fondupřlpadajftína Ínvestiiinf akcie:
ůíast na kapitálu investtínf záštiFondu pnpadajícf na investiční akcie:
účastnahlasovacích právechspojenýchs Investičními akciemi:
wjSspodílu na nelnvestiení částiFondu:
účastna kapitálu neinvestiínf části R)ndu:
účastna hlasovacfch právech Fondu:

Březí 159,251Ol Březí
83%

83%
0%
95%
95%
ano, 32 357 hlasů

typ úEastl:

přímá

Monika Fuková
dat. nar.:

bytem:

výšepadnu na investiční částiFondu pnpadajfďna investiční akcie:
úíast na kapitálu Investiční částiFondu přlpadajídna investiční akcie:
účastna hlasovacích právech rojených s investičními akciemi:

26. 12. 1974
Jindřichova 2189/4, Brno, PSČ
4%
4%
0%

v^še podflu na neinvesti&ií zášti Fondu:
účast na kapitálu neinvestiční části Fondu:

5%

účastna hlasovacích právechFondu:
typ účasti:

ano,1729hlasů

5%

přímá

2. ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍ ZAPISOVANÝCH DOOBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, KEKTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČFTNIHO
OBDOBÍ

V Účetnímobdobí došlok následujícím změnámveskutečnostech zapisovaných doobchodního rejstříku:
Statutární ředitel:

Safetyinvestfunds.Investiční společnost,a.s., IČ:28495349
Praha l. Revoluční 3. PSČ11000

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČ:274 37 558
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ18600

zapsáno 28. 11. 2016
vymazáno 1. 1. 2018
zapsáno 10. l. 2018

při výkonu funkce zastupuje:
Martin Benda, dat. nar. 8. 9. 1971

zapsáno17. 4. 2018

Březí č. p. 159, Březí, 251Ol
pověřený zmocněnec A

Ing.ONDŘEJKORÁK,dat.nar. l. 8. 1979

zapsáno 10. l. 2018

Uzbecká 558/10, Bohunice, 625 00 Brno
pověřený zmocněnec B

Ing.PETRJANOUŠEK,dat.nar.22. 2. 1973
Doležalova711/14,Žabovřesky,61600Brno

zapsáno 10. l. 2018

pověřený zmocněnec C

s/
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Způsobjednání:
Společnost zastupuje statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. Podepisování za společnost
provádí statutární ředitel tak, že k firmě společnosti připojí pověřený zmocněnec statutárního ředitele obchodní firmu
statutárního ředitele a svůj podpis.
zapsáno 24. 11. 2016
vymazáno10. l. 2018
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených
zmocněnců. Každý pověřený zmocněnec můžejednat samostatně,

zapsáno 10. l. 2018
vymazáno 17. 4. 2018

Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím tří pověFených zmocněnců. Pověření zmocněnci jednají
vždy následujícím způsobem: Pověřený zmocněnec A jedná vidy společně s pověřeným zmocněncem B nebo pověřený
zmocněnec A jedná vždy společně s pověřeným zmocněncem C. Pověřený zmocněnec B nebo C musí vždy jednat s
pověřeným zmocněncem A.
zapsáno 17. 4. 2018
Správní rada:

předseda správní rady:
Martin Benda, dat. nar. 8. 9. 1971
č. p. 159, 251 Ol Březí
Den vzniku funkce: 23. l. 2015

Den zánikufunkce: 1. 1. 2018
Denvzniku členství: 23. l. 2015
Den zánikučlenství: 1. 1. 2018

zapsáno 11. 4. 2015

vymazáno 10. l. 2018

člen správní rady:

Ing.HYNEKŽtROVNICKÝ,dat.nar.8. června1966
Českolipská395/10, Střížkov, 190 00 Praha 9
Denvzniku funkce: l. ledna 2018
zapsáno 10. l. 2018

Den vzniku členství: l. ledna 2018

3. ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOIEČNOST1,KrERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍ OBHOSPODAftOVALA FOND
V Účetnímobdobí obhospodařovala a administrovala FondAMISTAIS.

AMISTA ISvykonává svou činnost investiční společnosti na základěrozhodnuti ČNBC.j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9.
2006.jež nabyloprávní moci dne20. 9. 2006.
AMISTA IS se na základěúst. § 642 odst. 3 ZISIFpovažuje za investiční společnost, která je oprávněnapřesáhnout
rozhodnýlimit, a je oprávněnak obhospodařování investičních fondůnebozahraničních investičních fondů,a to fondů
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou
kvalifikovanýchfondůrizikovéhokapitálua kvalifikovanýchfondůsociálního podnikání), a dáleje oprávněnak provádění
administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle úst. § 11 odst, l pfsm. b) ZIS!Fve spojení s úst.

§ 38 odst. l ZISIF, a to administrace fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového
kapitálu a kvalifíkovaných fondů sociálního podnikáni) a zahraničních Investičních fondů srovnatelných s fondem
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálnňio
podnikání).
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AMISTAlsvykonávalaProfonóčinnostidtestatutu Fondu.Jednalosenapř. o vedení účetnictví, oceňovánímajetku a
dluhů,výpočetaktuální čistéhodnoty majetku naJednuakciivydávanou Fondem, zajištěnivydávání a odkupování akcií
a výkon dalších íinností související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská činnost týkající se
struktury kapitálu,poradenství v oblastipřeměn obchodních společností nebopřevodu obchodních podňůapod.).
Portfolio manažer

Informace o osobě portfolio manažera Fondu jsou uvedeny výše v části Informace pro akcionáře, bod C. 2. Ostatní
vedoucí osoby a portfolio manažer, odst. 2.2 Portfolio manažer.
4. ÚDAJEO DEPOZITÁŘIFONDU
Obchodní firma:

Sídlo:

IČO:

Československáobchodní banka, a.s.
Radlická333/150, 15057Praha 5
00001350

Československá obchodní banka, a.s.,vykonává pro Fond depozitáře od 21. 12. 2017.
S. ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádnéosoby oprávněnéposkytovat investiční
služby. Fond neměl hlavního podpůrce.

6. ÚDAJEO OSOBÁCH,KTERÉBYLYDEPOZTTÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOUNEBOOPATROVÁNÍMMAIETKUFONDU.
POKUDJEU TĚCHTOOSOB ULOŽENONEBOTĚMITOOSOBAMI JINAKOPATROVÁNOVÍCE NEŽl % MAJETKU
FONDU

Depozitář nepověřil v Úíetnfmobdobí žádnouosobuúschovouneboopatrováním majetku Fondu.

7. ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOBVYPLACENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM FONDUJEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁM

AMISTAISjako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách,úplatácha obdobných

příjmech svýchpracovníků a vedoucích osobvesvévýroční zprávě.ParticipaceFondunatěchtoúplatáchjezahrnuta v

úplatěinvestičníspolečnostizaposkytováníslužebobhospodařování Fondu.

Fondnevyplatilv Účetnímobdobí obhospodařovateli žádnéodměnyzazhodnocení kapitálu.

8. ÚDAJEO ÚPIATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCH OSOBVYPlACENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMFONDUJEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEMNARIZIKOVÝPROFILFONDU

Žádnétakovéodměnynebylyobhospodařovatelem v Účetnímobdobívyplaceny.
9. IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTTMAJETKUFONDU

Majetek investiční částiFondu keDnioceněníJetvořen i.) majetkovými účastmiv obchodních společnostech v reálné

hodnotěvevýSi50261tis. Kč,ii.) investicemi donemovitostí v reálnéhodnotěvevýši1135400tis.Kč,iii.) flnanénfmj
aktivyv reálnéhodnotěs přeceněním dovýsledkuvevýši198133tis.Kč,peněžními prostředky naběžnýchúčtechve
31

výši 12319tis. Kč,pohledávkamiz obchodních vztahůve výši 10445 tis. Kča zálohouna dlouhodobýmajetekvevýil
236 228tis. Kč.

i) Investice do majetkových účastí, jejichž hodnota přesahuje l % celkové hodnoty majetku Fondu.
. Treaslewort, a.s., IČ256 85 252, v reálnéhodnotě 28 295 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 společnostije správaa pronájemvlastního majetku.
.

TORMONTEXCOMPANIONs.r.o, IČ292 21722,v reálnéhodnotě21220tis. Kč

Společnost vlastní 50% podíl v komanďrtitní společnosti provozující projekt v oblasti obnovitelnvch zdrojů
energie. Hlavní činností je správa majetkovÝch účastfa pohledávek

.
.

II) Investice dánsmwitostf, jejíchž hodnota přesahuje l % celkové hodnoty aktív Fondu
Administrativní budova v Nákupní galerii Nové Butowce LV3433 v reálnéhodnotě 341000 tis. Kč
Administrativní budova v ulici Cigánkova v Praze LV11032 v reálné hodnotě; 69 000 tis. Kč.

.

Multifunkčnť dům v ulid Křižíkova v Praze LV 1061 a l8l6 v reálné hodnotě 502 000 tis. Kč.

.
.

Administrativní budova v ulici Kotlářská v Brně LV 273 v reálné hodnotě 49 900 Us. Kč.
Budova Hotelu Karlín v Praze v Sokolovské ulici LV 446 v reálné hodnotě 95 000 tis. Kč

.
.

Výnosová nemovitost v Březí u Říčanvčetně pozemků LV600v reálnéhodnotě 39000tis. Ke.
Pozemkyv Dolních Břežanech LV2166v reálnéhodnotě29 100tis. Kč.

iii) Investice do finanEnfch akth? v celkovévýší 198133 tis. Kč a výčet jednotlivých investic, Jejlchi hodnota
.
.

přesahuje l % celkovéhodnotyaktiv Fondu.
Pohledávkazaspolečností LesyHunkovcev reálnéhodnotě109300tis. Kč.
Pohledávka zaspolečností Lesy Hunkovce v reálnéhodnotě 88 833 tis. Kč.

Majetek neinvestiční částiFondu ke Dniocenění je tvořen peněžními prostředky naběžnémúčtuve výSi34tis. Kč.
10. INFORMACEO AICTIVrTÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE
Fond nevyvíjel v Účetním období žádnéaktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

li. INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHO PROSTftEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH
Fond vzhledem kesvému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním období nevyvíjel
žádnéaktivity v této oblasti.

V Účetnímobdobí nebyl ve Fonduzaměstnánžádnýzaměstnanec.

12. INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ
Fond nemá žádnou pobočku či jinou částobchodního závodu v zahraničí.
13. FONDOVÝKAPn-ÁLFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE
K datu:

Fondový kapitál neinvestiíní části Fondu (Kč):
Početemitovanýchzakladatelskýchakcií

31. 12. 2018

31. 12. 2017

31. 12. 2016

ys

34086

34086

34086000

/'
v :^

32
^

Y

v oběhuke konci Účetníhoobdobí:

Početvydanýchzakladatelskýchakcifvúéetnímobdobí(ks):
Fondovýkapitálneinvestiční částiFonduna l akcii(KČ):
Fondovýkapitálinvestiční částiFondu(Kč):

34086

34086

o

o

o

l

l

1000

257 813

263 807 160

43656

34086

119 869 000

Početemitovanýchinvestičnfchakcií
v oběhu ke konci Účetního období:

Početvydanýchinvestičních akciív Účetnímobdobí (ks):

o

43656
1697

Početodkoupenýchinvestičních akcií v Účetnímobdobí:

o

o

o

5905, 5526

6043

2857

FondovýkapitálinvestiénfčástiFonduna l akcii(Kč):

41959
o

Grafvývoje fondového kapitálu na akcii neinvestiíní třídy Fondu není uveden, protože mezi tety 2017 a 2018 nedošlo

ke změněa v roce 2016 byt před snížením základního kapitálu lOOOxvyšší, a tedy by grafickéznázornění nemělo
vypovídající hodnotu.

Vývoj kurzu Safety Reál, fond SICAV, a.s. - investični akcie

6tí

5k

4k

3k

2k
01/2017

05/2017

09/2017

01/2018

05/2018

09/2018
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M. INFORMACEO PODSTATTIÝCHZMĚNÁCHSTATUTUFONDU
V průběhuÚčetního období došlo k následujícím podstatným změnámstatutu Fondu:

Kedni1. 1. 2018bylstatut změněntak,žedonějbylapromítnuta změnaobchodnífirmy Fondua především skutečnost,
žeod 1. 1. 2018sestala obhospodařovatelem a administrátorem FonduAMISTAIS.Dálebyl zestatutu vypuštěn odkaz

na nařízení vládyč. 243/2013 Sb.,o investování investičních fondůa o technikách k jejich obhospodařování. jehož
relevantní částbylazrušena.Dostatutu byladoplněnainformaceo pověření jinéhovýkonemjednotlivéčinnosti,kterou
zahrnuje obhospodařování Fondu a byly revidovány informace o úplatáchs ohledem navýše uvedené.
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Ke dni 13. 4. 2018 byl statut změněn tak, že byl přizpůsoben standardnímu formátu a formulacím nového
obhospodařovatele a administrátoraa Fondu bylo umožněnoinvestovat dowebovédoménya ochrannéznámky.
Ke dni 20. 12. 2018 došlo ke změněstatutu Fondu, kdy byla zohledněnazměnaauditora Fondu, Fond přešel na roční

frekvencistanovování aktuální hodnotyinvestiční akcie.Úpisinvestičních akcii'byl umožnénl nepeněíitými vklady.
15. INFORMACEO NABYTÍVLASTNÍCHAKCÍ NEBOVLASTNÍCHPONlŮ
Fond v Účetním období nďriastnil žádnévlastní akcie ani podíly.

16. élENOVÉSPRÁVNÍCHftfDÍCÍCH A DOZORCÍCHORGÁNŮA VRCHOLOVÉVEDENÍ
Statutární orgán

Statutární orgán Fondu, AMISTA IS, jako investiční společnost, která je oprávněna k obhospodařování fondů
kvalifikovaných investorů a k provádění jejich administrace, obhospodařuje investiční fondy, resp. provádí administraci

Investičních fondůjejichžaktuálníseznamje uveden nainternetových stránkáchČNBa Internetových stránkáchAMISTA
ISwww.amista.cz. AMISTA IS přijala systém vnitřních předpisů, kterým mj. zavedla, udržuje a uplatňuje postupy pro
řízení střetů zájmů mezi

.

AMISTA IS, včetně jejích pracovníků, a jí obhospodařovanými a admimstrovanými investičním) fondy nebo
investorytěchtoinvestičních fondů,

.

investičními fondy, u nichž AMISTA IS provádf obhospodařování nebo administraci nebo obojí, popř. jejich
investory, nazájem,

.

osobou, kteráovládáAMISTAIS,je ovládánaAMISTAISneboosobou ovládanoustejnou osobouJakoAMISTAIS a
vedoucími osobami AMISTA IS, resp. investory Investičních fondů, a to vždy s ohledem na všechny předvídatelné
okolnosti, kterémohou vyvolatstřet zájmův důsledkustruktury podnikatelskéhoseskupení, vekterémseAMISTA
ISnachází, a předmětu podnikáníjeho členů,

včetně zjišťování, zamezování a oznamování těchto střetů zájmů. AMISTA IS neprovádí žádnou jinou hlavní činnost.
V Účetnímobdobí nenastalyžádnéstřety zájmůstatutárního orgánuFonduve vztahu k Fondu.
Funkční období statutárního orgánu je 20 let. Statutární orgán má s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce,
smlouvu o administraci a smlouvu o právech a povinnostech při vedení účetnictvf, ve kterých nejsou uvedeny žádné
výhodypři Jejichukončení. Statutární orgán nemáuzavřenou žádnousmlouvu s dceřinými společnostmi Fondu.
AMISTA ISje licencovanou investiční společností specializující se na vytváření, obhospodařování a administraci fondů
kvalifikovaných investorů s již dvanáctiletými zkušenostmi. Ve statutárním orgánu Fondu je AMISTA IS zastoupena

prostřednictvím svéhosvých pověřených zmocněnců,ktery/ří disponuje/í předchozfm souhlasemČNBk výkonu své
funkce.
Pověřený zmocněnec:

(od 10. l. 2018)

Ing.Ondřej Horák
narozen:l. 8. 1979

Vystudoval Masarykovu univerzituv Brně.V oblasti investica správyfondůkvalifikovanýchinvestorů působí od roku
2007, v oblasti managementu a obchodu pracuje od roku 2001. V pozicivýkonnéhoředitele má na starosti komplexní

řízení společnosti.V minulosti řídil obchodní aktivitys mělnastarostipřípravu produktůa péčio klienty,
Pověřenýzmocněnec:

(od 10. l. 2018)

Ing. Petr Janoušek
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narozen;22. 2. 1973

í/vrt"dovaLvysoké učení techr"ckév Brně-v r^m" AMISTA 15sevěnuje komplexnfmu finančnímu řízení společnosti.
Předtím působil navedoucích pozicích ve společnostech zabývajících seinvestiční činností a vývojem"informacnfch
systémů.

Pověřený imocněnec:

Martin Benda

(od 17. 4. 2018)

narozen:8. 9. 1971

Vystudoval Vysokéučení technickév Brně.V manažerských pozicích v realitních a jiných obchodních společnostech

působíodroku1998a v oblastiinvestičníchfondůodroku2014.V minulostiřídil finančníplánování,podneísenatvorbě,

vyhodnocování a realizaci investičních strategií a byl členem volených orgánů mnoha obchodních a investičních
společností.

Společnosti, v nichž byla AMISTA IS členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů nebo společníkem

v předešlých 5 letech:

.

BHS Fund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (předseda správní rady od 28, l. 2015 do
současnosti)

.
>

BHSFundII.- PrivateEquity,investiční fonds proměnnýmzákladním kapitálem,a.s.(předseda správní radyod2.

3. 2015dosoučasnosti)

Compact Property Fund,investténr fonds proměnnÝmzákladním kapitálem, a.s.(předseda správní radyod 1. 10.
2014dosoučasnosti)

AMISTAISnebylanikdyodsouzenazapodvodnýtrestnýčin,nebylav předešlých5 letechspojenas žádnýmikonkurzními
řízeními, správami ani likvidacemi ani proti n(nebylo vzneseno žádnéúřední veřejné obvinénfani udělena sankce ze
stranystatutárních neboregulatorních orgánů.
Kontrolní orgán

Člensprávní rady:

Ing.HynekŽirovnický

(od 10. l. 2018)

narozen:8. 6. 1966

Vystudoval Českévysokéučení technickév Prazea Institutoceňování majetku VysokéŠkoleekonomickév Praze.
Pracoval v manažerských pozicích ekonomického úsekuvýrobního podniku, pozdějijakomakléř v realitní kanceláři. Od

roku2008bylportfoliomanažeremnemovitostních fondůa odroku2010pracujev oblastisprávynemovitostí a jejich

oceňování.

ČlenovésprávníradyFonduneprovádímimočinnostv tomtoorgánudálilčinnosti,kteréjsouproFondvýznamné.
V Účetním období nenastaly žádnéstřety zájmů kontrolnftio orgánu Fondu vevztahu k Fondu.

Funkčníobdobíčlenakontrolního orgánuJe5 let.Protožejevýkonfunkcečlenakontrolnfhoorgánubezúplatný,nemají
ílenové kontrolního orgánus Fondemuzavřenousmlouvuo výkonufunkceanižádnoupracovníanijinousmlouvu.

člen
správní radynebylnikdyodsouzenzapodvodnýtrestnýčin,nebylv předešlých 5 letechspojensžádnÝmi
konkurznfmi
řízeními,

správami

ani likvidacemi ani proti němu

nebylo

udělenasankce;estranystatutárních neboregulatorních orgánů.
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vzneseno

žádné úřední
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17. VÝZNAMNÉ
SMLOUVY

V následujícím textu uvedemestručnéshrnutí všechvýznamnýchsmluv, které Fondza účetní období od 1.1.2018do
31.12.2018 uzavřel.

Koncem dubna 2018 Fond uzavřel Smlouvu o úvěruse spoleínostf TARATANAna poskytnutí finančních prostředků ve
výši 65 mil. Kč určených na koupi nemovitosti Hotelu Karlín.
ZačátkemkvětnaFonddosvéhomajetku podpisem kupní smlouvy 3.5.2018 nabyl nemovitost Hotel Karlín.

V návaznosti natyto transakce Fond podepsal 30.7.2018 smlouvu o úvěrus CSOBa.s. na úvérve výši55 mil. Kč, kterým
byl refínancován úvěrod společnostiTARATANAna koupiHotelu Karlín.
20. 11.2018 fond podepsal smlouvy o zápůjčce na 200 mil. Kčod společnosti TORMONTEX COMPANION s.r. o. a 35 mil.

Kčod společnosti Treaslewort, a.s. a to v souvislosti s nákupem nemovitosti v prémiovépražskélokaci.
22.11.2018bylapodepsánakupní smlouva na50% podíl na nemovitostsituovanouv prémiovépražskélokaci.
V návaznosti nakupní smlouvu byly podepsány smlouvy o úschovácha také na účetúschovysloženy finanční prostředky.

14.12.2018Fondpodepsalsmlouvyo postoupení pohledávekzaspolečností LESYHUNKOVCE,s.r.o.v nominálnívýši84
mil. Kč a 106,4 mil KČ.

31. 12. 2018 uzavřel Fond smlouvy s majoritním akcionářem, panem Martinem Bendou a to Dohodu o zřízení a

vypořádáni'investičního závazkua Dohoduo započtení, kterými se Fondzavazujevydatinvestiční akciev hodnotě347
mil. Kč.Emisní kurzakciebyl splacenupočtemproti pohledávkám,kterépanBendanabylpostoupením odspolečnosti
TARATANAs.r.o. k 31. 12.2018.
18. REGULOVANÉTRHY

Cennépapíry vydanéFondemjsou přijaty k obchodovánípouzenaevropskémregulovanémtrhu Burzacennýchpapírů
Praha,a.s., a to od 16. 2. 2015.
19. RATING

Fondu nepožádal o přidělení ratingu, žádnýratlng Fondu nebyl přidělen.

20. ALTERNATIVNÍVÝKONNOSTNÍUKAZFTELE
Fond nepoužívá k popisu činnosti a svých výsledků žádnéalternativní ukazatele výkonnosti.

21. VYMEZENÍKONSOLIDAÍNÍHOCELKUFONDU/ EMITENTA
ÚDAJEO MAJETKOVÝCHÚČASTECH
Mateřská společnost. Fond,můžeinvestovatdo akcií, podílů ď jinýchforem účastiv obchodních společnostech,které
nejsou nemovitostními společnostmi, až 50 % hodnoty investičního majetku Fondu.

i^"'-'
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Investičním cílem Fonduje dosahovatstabilního zhodnocování aktivnadúrovní výnosudlouhodobých úrokovýchsazeb
prostřednictvím středně a dlouhodobých investic umístěných ve Fondu. V této souvislosti nejsou třetími osobami
poskytovány žádnézáruky za účelem ochrany investorů.
Mateřská společnost. Fond, je Investiční jednotkou, dle IFRS 10:

.

která získává finanční prostředky od investorů zaúčelemposkytování služebsprávyinvestictěmto investorům,

.

jejími obchodním cňem je investovat prostředky výhradně za účelem získávání výnosů z kapitálového
zhodnocenf, výnosů z Investic nebo obojího, a

.
.

kteráoceňujea vyhodnocujevýkonnostvšechsvýchinvesticnazákladěreálnéhodnoty
kterásvéinvesticeřídí prostřednictvím exitstrategie.

Svémajetkovéúčastiproto nekonsoli u'e alevykazujev reálnýchhodnotách.

KekonciUčetnftioobdobí Fondv souladusvouinvestiční politikou investoval mimojinédoníže uvedených majetkových
účastí s podílem nad 1% na majetku Fondu:
Dceřiná společnost

Treaslewort,

a.s.

(IČO;25685252)

Oblastpůsobeni

Nemovitnstní

společnost

Zem6

?^

působení

-y

Podň na úíartl

Ocenění reálnou hodnclou v tis. Kt

2018

2017

2018

2017

ČR

100%

100%

28295

25694

ČR

100%

100%

21220

21320

TORMONTEX , _^_ "_,. ",,,
COMPANION

S. r. o.

splv a_majetkovÝch

(IČO:29221722)"" ůíast'aP°h^évek

22. VÝZNAMNÉ
UDÁLOSTIPODATUÚČETNÍZÁVĚRKY

V době mezi rozvahovým dnem a datem sestavení této výroční zprávy nenastaly žádnéskutečnosti významné pro
naplnění účeluvýroční zprávy
23.

KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

Součástítétovýročnízprávyjsoupřňohy,kterépodávajíinformaceo hospodaření Fondu.V souladus obecnězávaznými
právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku, včetně její přílohy, zprávu nezávisléhoauditora a
zprávu o vztazích.

Hodnoty uváděnév pffloháchJsou uvedeny v tisících Kč. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnáchvlastního

kapitálu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek
obsahuje informace o vygi této položky za bezprostředné předcházející účetní období. Pokud nejsou některétabulky
nebo hodnotyvyplněny, údajejsou nulové.
Další informacejsou uvedenyv příloze účetní závěrky.

Kroměúdajů,kteréjsou popsányv příloze účetnízávěrky,nenastalyžádnédalší významnéskutečnosti.
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Zpráva o vztazích
SafétyReál,fond SICAV,a.s., IČO;24799751, se sídlem Křižíkova 213/44, Karlín, 18600
Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním relstftku vedeném Méstským soudem

fofd

v Praze pod sp. zn. B 16888
lli-nr

tjfatfBt!i

období od 1. 1. 2018do 31. 12. 2018

ÚVOD

l.

Tuto zprávuo vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanoua mezi ovládanouosobou a osobamiovládanými
stejnou ovládajfcí osobou (dálejen "Propojené osoby") za Účetní období vypracoval statutární orgán Fondu v souladu
s úst. § 82 ZOK.
2.

STRUKTURA VZTAHŮMEZI PROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládanáosoba
Název:
Obchodní firma:

Sídlo:
Ulice:

Safety Reál, fond SICAV, a.s.

PSÍ:

Křižíkova 213/44
Karlín, Praha 8
18600

IČO

247 99 751

Obec:

zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddfl B, vložka 16888
2. 1

OVLÁDAJÍCÍ OSOBY

Přímou ovládající osobou po celé účetní období roku 2018je podle struktury akcionářů společnosti pan Martin Benda,

vétžinový akcionář vlastníd 95% zakladatelských akcií Investičního fondu. S jinými než zakladatelskými akciemi
investičního fondu není trvale spojeno hlasovací právo (mohou nabývat hlasovací prévo pouze dočasně v zákonem
stanovených případech), a proto se na ně nahlRíjako 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 2018 mít vztah ovládané osoby ve smyslu ZOK.

2.2

DALŠÍOSOBY OVLÁDANÉSTEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Nálevspolečnosti

IČO

Sfdto

PRAGOLOVspol.sr.o.

00550086

Bořivojova828/33,Ílžkov. 13000 100%vlastník společnosti

Ben Prahas. r.o.

06614167

Kflžikova 213/44, Karlín, 186 00
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100% vlastník společnosti

7.
s

Statutárnímu řediteli není známo, žebyvesledovaném období byly mezi propojenými osobami další osoby.
3.

ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ

Investiční fond byl pocelésledované období sámovládající osobou vevztahu k následujícím ovládáním společnostem:
nemovitostní společnostTreaslewort,a.s.(Investičnífondvlastní 100%akciQ,
nemovitostnť společnostDANTŮMSolutions.r.o (investičnífondvlastní 100%podň),
obchodníspolečnostTORMONTEXCOMPANIONs.r.o.(investičnffondvlastní 100%podň).
Vztahy mezi investičním fondem jako osobou ovládající výše uvedené ovládané osoby a témlto osobami. Jakož i mezi

těmito osobami navzájem,jsou popsányv jednotlivých zprávácho vztazích vypracovaných statutárními orgányvýše
uvedených ovládaných osob, a tato zprávasejim blíže nevěnuje.
4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVIÁDÁNÍ

Ovládající osoba užívá standardní způsobya prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podňnaovládané osobě,
čímž přímo uplatňujerozhodující vliv naovládanouosobu.

5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍ UČINĚNÝCHV ÚČETNÍMOBDOBÍ NA POPUD NEBO V ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB

Žádnéprávníjednáníčiopatření napopudčiv zájmuovládající osobyvesmysluči.2.1 tétozprávynebojí ovládaných
osob ve smyslu či. 2.2 této zprávy nebylo učiněno.

V Účetním období nebylo učiněnožádnéjednání napopud nebov zájmuovládající osoby nebojí ovládaných osob, které
bysetýkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední tíčetnf závěrky.
6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCH
SMLUVMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Vesledovanémobdobí nebylymezipropojenýmiosobamivesmysluči.2 tétozprávyuzavřeny žádnésmlouvyaninebyla
poskytnuta žádná plnění mezi propojeným) osobami, s výjimkou vztahu mezi ovládající osobou a ovládanou osobou
popsanéhoníže.

Vesledovaném období ovládající osoba nabyla pohledávky zaspolečností jako ovládanou osobou od nepropojené třetí
osobyv souhrnnévýíi 347,829 mil. Kč.Následněbyly všechny postoupené pohledávky ovládající osobyzaspolečnostf
s účinností kedni 31.12. 2018započtenyproti pohledávcespolečnosti zaovládajfcfosobou nasplacení emisního kursu
nové upsaných investičních akcií emitovaných společností ve prospěch oviádající osoby, která byla vytvořena
samostatnou dohodou. Společnosti z provedeného zápoítu vznikla povinnost emitovat nové investiční akcie ve

prospěch ovládající osoby, což splní v prvním pololetí roku 2019. Celou tuto transakci lze z hlediska společnosti

považovatzavýhodnou,protožespolečnostv uvedenémsouhrnusnížila úročenécizí zdroje,kdyžpříslušné pohledávky
věřitele bylykapltalizoványpři úpisunovýchinvestičnfchakcií společnosti.
V listopadu 2018íerpal Fond dva úvěryod dceřiných společností - od společnosti TORMONTEXCOMPANION s. r.o. ve

výši200000tis. Kča odspolečnostiTreaslewort, a.s.vevýši35000tis. Kč.Úvěrybylyčerpányv souvislosti sezáměrem
pořízení nové investice - nemovitosti a byly složeny do advokátní úschovy. Bližší informace poskytuje účetní závěrka
Fondukapitola 6.9.

*'
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7.

POSOUZENÍTOHO, ZDAVZNIKIAOVIÁDANÉOSOBĚÚJMAA POSOUZENÍ IEJÍHO VYROVNÁNf

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami Jezřejmé, že v důsledku smluv,

jiných právních jednání éi ostatních opatření uzavřených, učiněnýchéipřijatých ovládanouosobouv Účetnímobdobí
v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu
nedocházíani k posouzení jejftio vyrovnání.
8.

ZHODNOCENÍ VÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCH ZEVZTAHŮMEZI PROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládající osobaovládalavesledovanémobdobí investi?n(fondjakovětšinovýakcionář s hlasovadmiprávyve smyslu
§ 73 Odst. l ZOK. Ovládající osoba tak mohla ve sledovaném období rozhodnout o změně statutárního orgánu
společnosti, coí neučinila.

Statutárním orgánem společnosti přitom může být pouze právnickáosoba oprávněnáprovádětobhospodařování a
případně téžadministraciinvestičního fondu.Jelikožspolečnostvykonávalave sledovanémobdobí pouzesvou Činnost
investičního fondu, jejímž předmětem je kolektivní investování, přičemž ovládající osoba není nijak oprávněna
rozhodovato prováděnítétočinnosti,kteráje naopakvevýlučnéodbornékompetenci příslušné investiční společnosti,
bylvlivovládající osobynaspolečnostjakoovládanouosobuz hlediskajejí činnostizcelazanedbatelný.
Vztahmezispolečností a propojenýmiosobamiuvedenýmiv či.2.2 výšebylvesledovanémobdobí zcelanezávislý.
Zevztahůmezi propojenými osobamive smyslu či. 2 této zprávytedy ve sledovanémobdobí nevzniklo žádnéprávní
jednání aniopatření na popud některéz propojených osob,tudíž anižádnáújmaspolečnosti a z těchtovztahůneplynuly
žádnéz propojených osob výhody ani nevýhody. Výjimkou jsou smluvní vztahy mezi společností a ovládající osobou
popsané v článku 4 shora, z nichž společnosti plynula výhoda tam popsaná.
9.

PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údajeuvedené v této zprávějsou úplné, průkaznéa správné.

Fondtímto jakoovládanáosobaprohlašuje,žeprozjištěnípotřebných informací provypracovánízprávyo vztazích učinil
všenezbytné,a to s péčí řádnéhohospodáře, S ohledemnaskutečnost,žeovládanáosobaje osobaodlišnáod osoby
ovládající, není možné vzhledem k absenci relevantních právních nástrojů zaručit, že při vypracováni této zprávy o
vztazích disponoval Fond, resp.jeho statutární orgán úplnými a správnými informacemi projejí vypracování.
V Prazedne 31. 3. 2019

S tety Re fond SICAV,a.s.
AMISTAInvest ní spo čnost, a.s., statutární ředitel
ing. Ondřej rá , pověřený zmocněnec B

V Prazedne 31. 3. 2019

Safety Reál, fond SI

V, a.s.

AMISTA investiční společnost . s., statutamí ředitel
Martin Benda, pověřený zmocněnec A
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Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2018
SafetyReál,fond SICAV,a.s.

SafétyReál,fond SICAV,a.s.

Výkaz finanční situace
k 31. prosinci Z018
{vtíslclclíKfí

31/12/2018
Investiční
Poznámka

částFondu

31/1Ž/2017

Neinvestiční

cásttendu

Investiční Část

Fondu

Neinvestiční

íást Fondu

AKTIVA

Peněžní prostředky

Aktiva

celkem

6.1

34

34

34

34

připadající

drtttelům zakladatelských akdf
Peněžní prostředky

6.2

12319

20717

Obchodní pohledávky

6.3

10445

126020

Pohledávka z titulu splatné daně
z přijmu

1593

Finanční aktiva v reálnou hodnotou

s přeceněním do výsledku

6.4

198 133

s přeceněním dovýsledku

6.5

50261

62880

Investicedo nemovitostí

6.6

1135 400

1032 434

Poskytnutézálohya ostatní aktiva

6.7

236 228

1087

Odloženádaňovápohledávka

6.19

861

3372

1645240

1246 S10

Majetkové účasti v reálné hodnotě

Akthfa
celkem
přlřadltelná
držitelům
vyplatitelniřch
Investičních akdf

VLASTNÍ KAPFTÁLA ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základníkapitál
Vlastní

6.1

34

kapitál celkem

Obchodní a jiné závazky

34
34

34
6.8

16002

12810

Závazek z titulu splatné daně
z příjmu

3015

41

Bankovní úvěry

6.9

399970

Nebankovní úvěry

6.9

623 626

Závazek vůči ovládající osobě

6. 10

347 829

372935
593943

Závazky celkem bez eistých aktiv

přiřaditelnych

držitelům

vyplatitelných investičnfchakdí

1387427

982703

257813

263807

Čistáaktiva připadající držitelům
vyplatftelných investičních akai
(Celková hodnota investičních
akcií)

6.11

ftun.: Fondmusív fámcíaktivzřetelněodiděfitmajetek,kterýsemSek zaklmlatelskfmakcUma není soiiĚástíltwestičnlhomajetku.Prtíojeve výkazu
Wďwěnrelevantní zůstatekpweínMipmsffedkSFwduIvšechnadalStaktivaJsousoueásttinvestíinfpodstatyFondu)a odpavldalkfvfSepeaivfpmize
lákladní kapitál fondu, rtfibrf (Utotn/íhriSky pasivjsou stweústi lnve5tKnl podstaty Fondu).
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Safety Reál, fond SICAV, a.s.

Výkazvýsledku hospodaření a ostatního úplnéhovýsledku
2a rok končfcf 31. prosince 2018
{v tisících Kč)

Investiční ?ást Fondu

Poznámky

6. 12

Rok končící
31/12/2018

Rokkončící
31/12/2017

92817

93756

Tržby z pronájmu a poskytovaných služeb
Zisky(Ztráty)z investicdo nemovitostí

6. 13

-6479

7265

Zisky (Ztráty) z majetkových účastí v reálné hodnotě

6.U

-12619

67836

Zisky(Ztráty) z ostatních flnaninichaktiva závazků

6. 15

-6941

4436

Čistýkurzovýzisk(ztráta)

8.3

-1711

8573

26

7

-20 321

Úrokovévýnosy
Náklady související s pronájmem nemovitostí

6. 16

-18 218

Správa fondu, ekonomické a právní služby

6. 17

-3232

Dané a poplatky

Ostatní výnosy (náklady)
Finanční náklady

6. 18

Výsledek před zdaněním
Daňze zisku

6. 19

3006

.

-449

-1073

1097

-396

-47642

-48599

-3351

108468

-2643

-3082

-5994

105386

-5994

105386

Přírůstek (úbytek) ďstýchaktiv přiřaditelných drónelům

vyplatttelných Investičních akdí
(Výsledekpo zdaněnízaobdobí)
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období

Celkový piffrůstek (úbytek) čistých akth pnřaditelných
držitelůmvyplatitelných InvestHinfchakcií (Celkovýúplný
výsledek zaobdobo

*

.. tí;''

^:':J
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Safety Reál, fond SICAV, a.s.

Výkaz peněžních toků
za rok končití 31. prosince 2018
{vtislckhKí)

Poznámky
Peněžní to

Rokkončití

Rokkončící

31/12/2018

31/12/2017

-5994

105386

2643

3082

-26

-7

47460

48203

2709

-8564

z rovoznfch anností

Přírůstek (úbytek) čisté hodnoty pnpadajícf na držitele

vyplatltelných investičních akcií zaobdobf(Výsledekza rok
po zdanénQ

Úpravyvýsledkuo položkysouvisející s provozní činnosti:
Daňovýdopaddovýsledku hospodaření

6.19

Úrokovévýnosy
Úrokovénáklady

Óstékurzové rozdňyk bankovnímu úvěrua penězům
Ztráta (zisk) z přecenění investic do nemovitostí

6.6

6479

-7265

Ztráta (zisk)z přecenění majetkových účastí
(Zisk) plynoucí z úpravyocenění finančních aktiv/ závazků

6.5
6.4

12619

-67836

6941

-10 763

81430

9279

3192

-9276

157 453

62240

-105 645

-18 216

Změna stavu pohledávek a závazků:
SnBení obchodních a Jiných pohledávek

Zvýšení (snfíení) obchodních a jiných závazků
Pňjrmyo vpďo/espojené s ínvestíSnimí aktivy:
Výdajespojenés pořízenfm investicdo nemovitostí

6.6

Peníze nabytépřevodem čistýchaktivdceřiných společností

7.2

20163
26

Přijaté úroky
Placenédanézezisku

-5078

Čistépeníze z provozní činnosti Fondu

46756

Peněžní to

7

64193

z financování

4500

Emisevyplatitelných investičních akcií
Přfjem z bankovních a nebankovních úvěrů

6.9

158545

237500

Splátkybankovních a nebankovních úvěrů

6.9

-187255

-269 535

6.9

-26516

-20816

55226

^8351

-8470

15842

Placené úroky

Čistépeníze použité při flnancovánf

.

Gsté zvíSenl (snfíenq peněz

44

T/

Peněžníprostředky napočátkuobdobí

20751

5133

72

-224

12353

20751

6.1

34

34

6.2

12319

20717

Dopadzměnyměnovéhokurzunapeněžníprostředky
Peněžní prostředky na konci období

z tohopeněžníprostředkyvztaženék základnímu kapitálu
z toho peněžní prostředky zahrnuté mezi aktiva

pfiřadltelná držitelům vyplatnelných investičních akcií

^Fondnedriížádnépeněžníekwmlenty. pouzepeněžnlprMti^dlvmbankownkhůčtech. VšeehnypeněSnítolvuskutečn^^
tiy/y uskuteíněny v souvislosti s investiční oktívitou Fondu.

.y
.
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Safety Reál, fond SICAV, a.s.

Výkaz změn čistých aktiv přiřaditeiných

držitelům

vypiatitelných investičních akcií (Investiční část Fondu)
za rok končíd31. proance 2018
(vtftídchXZ)

Zůstatek k l. lednu

2018

2017

263807

119869
4500

Emisevyplatitelnýchinvestičních akcif

34052

Navýšení v důsledku snížení nominální hodnoty zakladatelských akcií
Přírůstek (úbytek) čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných
investičních akcií

Zůstatek k 31. prosinci

Početinvestičních akcii(v ks)

Ďstáaktivapřipadající najednu tnvestiení akcii(v Kč)

-5994

105 386

ZS7813

263807

43656

43656

5906

6043

SafétyReál,fond SICAV,a.s.

Výkazzměn vlastního kapitálu (Neinvestiční část Fondu)
za rok končití 31. prosince ŽOU
{vtísickhKfí

Zůstatek k l. lednu

2018

2017

34

34086

-34052

Snížení nominální hodnotyzakladatelskýchakcií

34

Zůstatekk 31. proslnd
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Komentáře k účetním výkazům
l.

OBECNÉINFORMACE

Učetnízávérkaje sestavenazaspolečnost-investičnfjednotku -SafetyReál,fondSICAV,a.s.(dátejen"Fond")sesídlem
Křižíkova 213/44, 18600, Praha8 - Karlín, Českárepublika. FondV2niklzápisemdoobchodního rejstříku kedni 11. 2.
2011a odzahájenísvéčinnostiFondnabízí kolektivní investování výhradněprokvalifikovanéinvestoryvesmysluzákona
č.240/2013Sb.,o investičních společnostech a investičních fondech(ZISIF).Fondje oprávněnvyvíjet svou činnostna
základěrozhodnutí Českénárodní bankyo zápisuFondudoseznamuinvestičních fondůs právní osobností.
Od svého vzniku Fond vyvíjí činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů, spočívající ve shromažďování
peněžních prostředků ve Fonduoproti cenným papírům Iwalifikovaných investorů, zaúčelemspolečného investování
shromážděných prostředků. V tomto kontextu je Fondakciovou společnosti s proměnným základnfm kapitálem, která
vydáváakciedvojího druhu (zakladatelské a investiční). Investiční akcieFondujsouod16. 2. 2015obchodovány naBurze
cenných papírů Praha a z tohoto důvoduje Fond povinen sestavovat svoji účetní závěrkuv souladu s Mezinárodními

standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijatými Evropskou unii. S Investičními akciemiJespojeno právo investora na
zpětnýodkup Fondem, není s nimi spojeno hlasovací právo kromě případů upravených výslovně zákonem. Akcie Fondu
mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.

Investičním cflem FonduJedosahovat stabilního zhodnocování aktivnadúrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb

prostřednictvím Investicdo nemovitostí a podílů na nemovitostních společnostech a doplňkových aktivtvořených
standardními nástroji kapitálových a flnanéních trhů. Fond se řídí svým statutem. Fond se zaměřuje na vytvoření
nemovltostního portfolia a Jeho optimalizaci za účelem střednědobého pronájmu s následným prodejem v souladu
s vymezenou strategií držbya prodeje vázanou k jednotlivým investicím.

Fond je od 10. l. 2018 obhospodařován a administrován společnost? AMISTA investiční společnost, a.s. se sídlem

Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8 (do této doby byla obhospodařovatetem a administrátorem společnost Safety invest
funds,investiční společnost. a.s.). Investiční společnostJestatutárním ředitelem Fondua jejími pověřenými zmocněnct
JsouMartin Benda(pověřený zmocněnec A),Ing.Ondřej Horák(pověřeny zmocněnec B)a IngPetrJanoušek(pověřený
zmocněnec C),přičemž každýpověřený zmocněnec B a C musí jednatvždys A,zatímco A musfjednatspolečněvždys B
neboC.Členemsprávní radyFonduje Ing.HynekŽirovnicky.
Depozitářem Fonduje Československá obchodní banka, a.s., sesídlem Radlická 333/150, 15000Praha 5.

Fondjev kontextu úpravyIFRSinvestičníjednotkou, kteráprostřednictvím investičních akdfzískává peněžní prostředky,
které investuje v souladu sesvojí strategií zejména do nemovitostních Investic za účelemstřednědobého zhodnocení

prostředků, investice oceňuje a vyhodnocuje na bázijejich reálných hodnot, a proto podíly v ovládaných dceřiných
spoleínostech nejsou konsolidovány, tato účetní závěrkanení sestavena jako konsolidovaná účetní závěrkaa veškeré

podíly jsou prezentovány Jakofinanční aktivav reálnéhodnotěs přeceněním dovýsledku hospodaření (viz.4. 1).
2.

PROHLÁŠENÍO SHODĚS ÚČETNÍMPRAVIDLYA VÝCHODISKASESTAVENÍÚČETNÍZÁVĚRKY

Očetnf závěrka byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictvf (IFRS), Mezinárodními
úCetnfmistandardy(IAS)a jejichInterpretacemi (SICandIFRIC)(společněpouzeIFRS)vydanýmiRadouproMezinárodní
účetní standardy (IASB) a přijatým) Evropskou unií (EU). Účetnízávěrkavychází z předpokladu pokračujícího podniku,

kterýnebyldodataschválení účetnízávěrkynaruien,a jesestavenas ohledemnastatutFondujakoinvestičníjednotky
zejménanabázireálnéhoocenění(týkáseinvesticdonemovitostí a účastív nekonsolidovanýchspolečnostech), zatímco
historické ocenění je použito pro závazky a krátkodobá finanénf aktiva (pohledávky a peníze), u nichž však historické
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ocenění lze považovat za vhodnou aproximaci reálného ocenění s ohledem na krátkodobost nebo úročení založené na
variabilní úrokovésazbě.

Sestavení účetnízávěrkyv souladus IFRSvyžaduje,abyvedení Fonduuskutečniloodhadya předpoklady, kteréovlivňují
hodnoty vykazované vúíetnfch výkazech a souvisejících komentářích. Odhady a úsudky učiněnépři sestavování této
účetní závěrkyse týkají různých účetních oblastí a nejvýznamnější z nichjsou přiblíženy v části4.2.
Nová a novelizovaná úí

ní ravidlalFRS

řlatá Fondem

Fond uvážil při sestavování této účetní závěrky následujfcf novelizace IFRS, jejichž účinnost je od l. l. 2018 a které

nemělyvýznamnývliv na výsledky a informace prezentovanév této účetní závěrceve srovnání s předcházející roční
účetní závěrkouza rok 2017:

.

IFRS15 Výnosyze smluv se zákazníky vydanýv květnu 2014 přináší komplexní rámec pro zachycení a ocenění
výnosů. Standard plně nahrazuje IAS 11 Smloavy o zhotovení a IAS 18 Výnosy, IFRIC 13 Zákaznické věrnostní

programy, IFRIC15 Smlouvy o zhotovení nemovitostí, IFRIC18 Převody aktiv od zákazníků a SIC-31Výnosy bariérové transakce zahmujťd reklamní služby. Novelizace také přesouvá úpravu výnosů z dividend a úrokových
výnosůdo působnostiIFRS9 Finančnínástroje.
Základní princip IFRS 15 spo?fvá v posouzení Stí krokového modelu pro zachycení výnosň: (l) identifikace smlouvy
se zákazníkem, (ii) identifikace povinností plnit vyplývající ze smlouvy, (iii) určení transakční ceny, (iv) alokace

transakční ceny na pownnosti plnit a (v) uznánívýnosu při splnění povinností plnit- buďv čase, nebok určitém
okamžiku. Dle IFRS15}e výnos uznán v okamžiku, kdy dochází k převodu ovládání na zákazníka. Z IFRS15 vyplývají
rozšířené požadavky na zveřejnění.

Výnosy Fondu plynou z pronájmu nemovitostí, kteréjsou však mimo působnost IFRS15a spadají do působnosti IAS

17a od roku 2019do působnostiIFRS16,a proto natuto hlavní výnosovouaktivitu přijetí IFRS15nemávliv. Další
výnosy plynou ze služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem, kterétvoří přibližně 14 % celkovýchvýnosů
Fondu.Jdeo krátkodobéslužbyposkytovanénájemníkům v doběuzavřeného nájemního vztahu a přijeti IFRS15
nemázásadní dopad na okamžika vyii uznání těchtovýnosůve výsledku hospodaření. Další dopad do výsledku
hospodaření jespojens přeceňováním investičních aktivFondunebos prodejemtěchtoaktiv,kdyvýsledkemjezisk
neboztráta,tj. transakce,kteréjsou mimopůsobnostIFRS15.Protopřijetí IFRS15od 1. 1. 2018nemážádnýdopad
navýsledkyprezentovanév této účetní závérce.

°

IFRS9 Finančnínástrojevydanýv červnu2014obsahujenovépožadavkynaklasifikacia oceňovánífinančních akth/
a závazků,jejich prvotní uznání i odúčtovánf, znehodnocení finančních aktiv a požadavky na zajišťovací účetnictví.
IFRS9 nahrazuje IAS39 FinanSni nástroje: účtování a oceňování.
Klasifikace - Finanční aktiva

IFRS9 obsahuje novou klasifikacifinančních aktiv a související přístup k jejich oceňování, který reflektuje model
řízení finančních aktiv. IFRS 9 definuje tři kategorie finančních aktiv: finaníní 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

výsledkuhospodaření (tzv. portfolio FVTPL).IFRS9 nadáleneužívá kategoriedeňnovanév IAS39.
Fondvykazujeflnančnfaktiva- majetkovéúčastiv nekonsolidovanýchdceřiných společnostech-v reálnéhodnotě
s přeceněním do výsledku hospodaření a stejný přístup aplikuje i na další případné účastis vlivemjiným, nežje
ovládání.Všechnatatofinančnfaktivajsouk 1. 1. 2018klasifikovánav kategorii"Finančníaktivaoceňovanáreálnou
hodnotou s přeceněním vykázanýmve výsledku hospodaření (FVTPL)". Fond nevykazuje žádnádluhové cenné
papíry v reálnéhodnotě.Fondvykazujepohledávkya peněinfprostředky v zůstatkovéhodnotěs využitím efektivní
úrokovémíry. Finanční aktiva bylak 1. 1. 2018reklasifikovánaz dosavadní kategorie"Půjčkya pohledávky"dle IAS
39 do novékategorie"Finančníaktiva oceňovanázůstatkovouhodnotou"dle IFRS9.
SnBenl hodnoty finančnfch aktiv
.
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IFRS9 nahrazujemodel realizovanýchztrátpoužívaný dleIAS39modeločekávanýchztrát(ECL).Novýmodel setýká
finančních aktivoceňovanýchzůstatkovouhodnotou, případně finančních aktivoceňovanýchreálnouhodnotou
s přeceněním zachycenýmv ostatním úplnémvýsledku hospodaření (FVTOCI)s výjimkou majetkových nástrojů.Dle
IFRS 9 musí být ztráta ze znehodnocení stanovena buďjako 12tí měsíční očekávaná ztráta nebo jako ztráta
oíekávaná 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. Dálesekonceptcelkovéočekávanéztrátapoužijevždynaobchodnípohledávky.
Finanční aktivas výjimkou účastí v jinýchspolečnostech, jsou oceňovánazůstatkovou hodnotou a v případě Fondu
sejedná o obchodní pohledávky a peněžní prostředky. Na obchodnf pohledávky Fond aplikuje přístup celkové
očekávané ztráty, zatímco na poskytnuté půjíky a peněžní prostředky přístup 12ti měsfční očekávané ztráty.
Vzhledem k tomu, že Fond nemá téměř žádnépohledávky po splatnosti, platební morálka klientů je výborná,
analýzaúvěrovéhorizikaa zůstatkua strukturyobchodních pohledávekprovedenápři použití (FRS9 k 1. 1, 2018
nevedla k navýšenfúvěrovéztráty.

Peníze jsou drženy u banky- Československá obchodní banka, a.s., kteráje depozitářem Fondu- s ratingem "A"od
S&Ps pozitivním výhledem. Fondvyhodnotil možnérizikoznehodnocení peněžních prostředků uložených u banky
Jakovelminízké,a to zejménas ohledemnapublikovanáposouzení úvěrovéhorizikaexterními agenturami.Proto
použití IFRS9 nemážádnýdopadnaznehodnocení peněžních prostředků k 1. 1. 2018.
Klasifikace- Finanční závazky

IFRS9 přebírá větitnudosavadních požadavkůIAS39týkající seúčetníhozachycenfaoceňovánífinančních závazků
s výjimkoudopadučástipřecenění reálnéhodnotyzávazkůdoostatního úplnéhovýsledkuz tituluzměnyúvěrového
rizika dlužníka.

Fond nevykazuje žádnézávazkyv ocenění reálnou hodnotou, a proto použití IFRS9 k 1. 1. 2018 nevedlo kezměně
ve výkaznictví.
ZajSfovaci účetnictví

Fondnevyužívá zajišťovací účetnlctvfvesvéúčetní závěrce,a proto nebylidentifikovánžádn^dopadz přijetí nových
pravidelIFRS9 prozajlšťovacfúčetnictví nazobrazenífinanční situacea výkonnosti.
Přechod na IFRS 9

Změnyv účetních pravidlech vyplývající z použití IFRS9 jsou aplikovány retrospektivně, avšakFondvyužil možnost
nepřepracovávat srovnatelné informace za období před rokem 2018. K l. l. 2018 nebyly identifikovány žádné
rozdňy,kterébybylonutnépromítnout doúpravvlastního kapitálu(nerozdělenýchvýsledků).
V červnu 2016 byla vydána novelizace IFRS2 Úhmdyvázanénaakcie nazvaná >aassificatlon andMeasurement of
Share-based Payment Transactions". Fond nevykazuje žádnétransakce v rozsahu IFRS2.

V prosinci 2016 byla vydána nová interpretace s označením IFRIC 22 Tmnsakce vcízfměně s předem hrazenou

protihodnotou, která vyjasňuje přístup k přepočtu azoměnových zálohových plateb spojených s pořízením
dlouhodobého majetku, zásob nebo naopak l Jejich prodeje. Naplňuje-11 zálohová platba nepeněžní položku,
nevznikají kurzové rozdíly z přepočtu jejího zůstatku. Současná již používaná pravidla Fondu jsou v souladu
s interpretací, navíc doposudFondnemělžádnoutransakci,kterábyspadaladorozsahunovéinterpretace.
V prosinci 2016 byla vydána novelizace IAS40 Investice do nemovitostí s označením >Transfeís of investment
property", kterávyjasňujepodmínky, kterémusí býtnaplněnypropřevod nemovrtostl z/dokategorieinvesticedo
nemovitostí. Převod můženastatpouzetehdy,dojde-liskutečnostkezměněužívání nemovitosti.Fondnevykazuje
žádnénemovitosti pro vlastní účely, ale pouze investice do nemovitostí. nedochází k převodům, a proto není
očekávánzásadnídopadnovelizacenaúčetnívýkaznictví Fondu.

V prosinci2016bylyv rámciVýmňního projektu zlepšení IFRScyklu 2014-2016vydánynovelizace IFRSl První přijeti
IFR5 a IAS 28 Investice v přidružených o 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. Ole novelizace se metoda oceňování vážeindividuálně na

investicea lzepoužít pro různéinvestice různémetody. Fond nedrží žádnéInvestice s podstatným vlivem, a proto
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novelizace nemá žádný dopad na jeho výkaznictví. Novelizace IFRS l pouze maže krátkodobou výjimku z rozsahu
standardu, kteráJižnení nadáletřeba, a proto anitato novelizacenemádopad na účetní závěrkuFondu.
N

a a novelizovaná účetní ravidla IFRS která b a

ána ale ne sou do

d účinná a neb a Fondem oužlta

Do data schválení této účetní závěrkybyly vydánynásledující novéa novelizované IFRS, které však nebyly k počátku
běžného účetního období účinnéa Fond je nepoužil při sestavování této účetní závěrky:

<

.

.

.

IFRS 16 Leasingy vydaný v lednu 2016 s účinností od l. l. 2019 přináší podstatnou změnu v účetních pravidlech
zachycení leasingových smluv, zejména s dopadem na účetní jednotky v postavení nájemců. Podle nového
standardu nebude nájemce rozlišovat finanční a operativní leasing a většina leasingových smluv (s výjimkou
krátkodobýchsmluv a smluv, jejich předmětem leasingujsou aktiva malých hodnot) povede k zachycení aktiv a
závazků ve výkazu finanční situace podobně jako platilo doposud pro finanční leasing. Pronajímatel bude nadále
klasifikovat leasingovou smlouvu jako finanční nebo operativní leasing, tj. obdobnějako činí nyní. Fondje primárně
v postavení pronajímatele, nájemní smlouvy jako nájemce téměř nevykazuje, a proto přijetí IFRS 16 bude mít
minimální dopad na budoucí výkaznictví Fondu. Fond si dle stavu k 31. 12. 2018 najímá tři pozemky s celkovým
ročním dopadem do výsledku hospodaření ve výši přibližně 580 tis. Kč. Ostatní případné nájemní smlouvy jsou
krátkodobé nebo předmětem jsou aktiva malých hodnot a vykazováni těchto nájemních smluv bude i po roce 2018
shodné. Při použití IFRS16 na nájemní smlouvy pozemků vyplývá dopad na aktiva a závazky, tj. navýšení aktív o tzv.
práva k užívánf a navýšení závazkůo tzv. závazkyz leasingu, přibližně ve výši 3 mil. Kč. Z celkového pohledu se
nejednáu Fonduo materiální záležitost,která byvýrazněovlivnila dosavadní výkaznictví Fondu.
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, prezentad. zveřejní)
pojistných smluv v účetních závěrkáchsestavovaných dle IFRS, tj. týká se primárně odvětví pojišťovnictví. IFRS 17
nahradí současnou neúplnou úpravu obsaženou v IFRS4. 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 IFRIC23 Nejistoty související s danize zisku, (účinnost
pro roční účetní závěrkyzačínající l. l. 2019 nebo později), která sevážek IAS12 Danězeziskua poskytuje pravidla,
jak v účetní závěrcezohlednit nejistoty existující při aplikaci daňového řešení, tj. nejistoty, zdali budefinanční úřad
akceptovat daňové řešení použité daňovým subjektem nebo ne. Vedení Fondu bude vyhodnocovat dopad nové
interpretace na finanční situaci a výkonnost a zváží, zdali existují situace, které by v důsledku přijetí nové
interpretace způsobily úpravy v prezentovaných informacích. Z prvotní analý2y dopadu nových pravidel nejsou
zásadnízměnyočekávány.
V říjnu 2017 byla vydána novelizace IAS 28 Účastiv pfídruzených a společných podnitích (účinnost pro roční účetní
závěrkyzačínající 1. 1, 2019a později), kterávyjasňuje použití IFRS9 Finanční nástroje na účastis podstatným, resp.
společným vlivem. IAS28 definuje tzv. čistou investici do přidruženého (spoiečného) podniku, přičemž ta zahrnuje
l finanční aktiva, kterájsou primárněv rozsahu IFRS9. V situaci, kdyúčetní jednotka uznávás použitím ekvivalenčnf
metody podíl na ztrátěpřidruženého (společného) podniku, můžedojít taktéž ke snížení hodnoty dalších finančních
aktiv (poté, co majetková účastdosáhne nulové hodnoty). Novelizace poskytuje ilustrativní příklad a vyjasňuje, jak
uznat ztrátu ze znehodnocení finančních aktiv vs. podíl na ztrátě přidruženého (společného podniku). Fond

.

nevykazuje žádné účasti s podstatným, resp. společným vlivem, a proto nenf oíekáván dopad novelizace na
výkaznictví Fonduk okamžikuzohlednění novelizacevevýkaznictví od roku 2019.
V prosinci 2017 bylyvránnci Vymění projekt zlepšeni IFRScyklu 2015-2017vfdánf novelizace čtyř standardů: IFRS 3
Podnikové kombinace ve spojení s IFRS 11 Společná ujednání, dále IAS 12 Danéze zísto a IAS 23 t^pu/čn/ rtdtíody
(úíinnost pro roční účetní závěrkyzačínající 1. 1. 2019 nebo později). Novelizace IFRS3 upřesňuje, že pokud účetní

jednotka získá kontrolu nad podnikem. kterýje tzv. společnou operacf, přecení dosud drženépodíly v takovém
podniku. Novelizace IFRS 11 uvádí, že pokud účetní jednotka získá spoluovládání v podniku, který je společnou
operací, dosud držené podňy iSfetní jednotka nepřeceňuje. Novelizace IAS 12 upřesňuje, že všechny případné
konsekvence daně ze zisku vyvolané výplatnou dividend, resp. podňů na zisku, by měly být zachyceny ve výsledku
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hospodaření. NovelizaceIAS23uvádí, žev případě, kdykonkrétnépřiřazené (účelové)dluhovéfinancování (úvěr,
dluhopis, apod. ) zůstávánesplacen poté, co k němu přiřazené aktivum bylo dokončeno, stávásetakovédluhové

financování součástí obecně alokovatelného dluhového financování pomocí míry aktivace. Žádnáz přijatých
novelizací bynemělamít zásadnídopadnabudoucí výkaznictví Fondu.

-

V únoru2018bylavydána novelizace IAS19Zaměstnanecképožitky (účinnostproroční účetní závěrkyzatínající
1. 1. 2019 a později), která upravuje ustanovení tykající se penzijních plánů definovaných požitků. Novelizace je

prospektivnfa budesetýkatzměnpenzijních plánůuskutečněnýchpoúčinnostinovelizace.Fondnevykazuježádné
penzijní plány, a proto přijatá novelizace nijakneovlivní výkaznictví Fondu.

.

V březnu 2018 byl vydán nový Koncepční rámec účetního výkaznictvf založeného na IFRS. Účinnostpro účetní
jednotky nastává k 1. 1.2020a důvody novelizace spočívají v doplnění úpravy dosud neupravených oblastí (úprava
prezentace a zveřejňování informací, vymezení vykazující jednotky, oceňování a oduznánf), v aktualizace definic

aktiva závazkůa vevyjasněni současné úpravy(např. pojetí nejistoty při oceňováno. Koncepční rámecsea priory
netýká výkaznictví Fondu v první linii, neboť Je nutné respektovat požadavky standardů a Interpretací. V jeho
důsledkuvšakmohou býtv budoucnu upraveny stávající pravidla, kterápovedou i kezměnámúčetních pravidel
Fondu.

.

V říjnu 2018bylavydánanovelizace IFRS3 Podnikověkombinace upravující definicipodniku (účinnost pro roční
déetní závěrkyzačínající 1. 1. 2020a později). Novelizace sedotýká posouzení transakce pořízeni jinéhopodniku a
vyhodnocení, zdalitakovátransakcejepodnikovoukombinacídle IFRS3 nebojenpořízením skupinyaktiv.Důsledky
takovéhovyhodnocení jsouzásadní prozpůsobzachycení a související ocenění, např. přecenění nabývaných čistých
aktiv, identifikace a ocenění goodwillu aj. Novelizace odstraňuje z definice podniku podmínku, že důsledkem
podnikové kombinace můžebýtsnRení nákladů, a nová definice je plněorientována výstupy kupovaného podniku

(zboží, službyposkytovanézákazníkům). Novelizacenovězavádítzv.testkoncentrace, kterýbudevolitelnýa účetní
Jednotkajej můževyužít a rozhodnout, žereálnáhodnota nabývanéhocelkuje tvořena (koncentrována) reálnou
hodnotou nabývanéhoaktivauvnitř celku,a protoJetransakcezachycenajako pořízení skupinyaktiv, nikolivjako
podnikovákombinace.Fondbudereflektovat úpravudefinicevesvýchbudoucích transakcích, přičemž lzepřijmout
obecně platný závěr, že více transakcí může být klasifikováno pravé jako pořízení skupiny aktiv, nikoliv jako
podnikové kombinace.

.

V říjnu 2018 byla vydána novelizace IASl Sestaveni a prezentace účetní závěrky a IAS8 Účetní pravidla, změny
v účetníchodhadecha chybyupravující definicivýznamnosti(účinnostproročnfúčetnízávěrkyzačínající l. l. 2020
a později). Dlenovédefinicevýznamnosti (materlality) se účetní jednotka musí vyvarovat tzv. zastření informace

(např.vágněformulovatinformaceo významnýchpoložkácha událostech,nevhodněagregovat,resp.disagregovat,
umísťovat informacenarůznépozicev účetnízávěrcea poskytovatvýrazněvíce informacea tím skrývatinformace
podstatné). Při posuzování významnosti musí bytzřetel naprimární uživatele, nikoliv celouškálumožných uživatelů.
V neposlední řaděinformace musí být posuzoványtak, želzeočekávat, žemohou mít vliv narozhodování uživatelů.

nikolivzdalijejovlivní. Účinnostnovelizacejeprospektivní naudálostí a transakceuskutečněnéodpočátkuprvotní
aplikace. Fondneočekávázásadní dopaddoúčetní závěrky,avšaknováúpravabudezohledněnapři posuzování
budoucích transakcích a při sestavování budouďch účetních závěrek.
N a a novelizovaná účetní ravl l IFRS

ané(ASB avšak dosud n

ři até EU

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

-

IFRS14Časovérozlišení při cenovéregulaci(vydanýv lednu 2014)- rozhodnutí EUnikdyneschválit, protožese

.
.

jednáo dočasnýstandard
IFRS17 Pojistnésmlouvy (vydanýv květnu2017)
Novelizace IFRS3 Dálnice podniku (vydaná v říjnu 2018)

.

NovelizaceIASl a IAS8Definicevýznamnosti(vydanáv říjnu 2018)
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3.

PODSTATNÁÚČETNÍPRAVIDLA

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

3.1

FUNKČNÍMfNA,MĚNAVYKAZOVÁNÍA CIZOMĚNOVÉPŘEPOČTY

Funkční měnou Fondu, tj. měnou primárního ekonomického prostředí, je česká koruna (Kč), kteráje stejně tak měnou
vykazování, v nfž je sestavena a prezentována účetní závěrka.Transakce, které jsou realizované v jiných měnách (cizí
měny) nežje funkční měna (Kč), jsou přepočteny do měnyfunkční okamžitým měnovým kurzem, tj. měnovým kurzem
platným k datu realizacetransakce.
Ke každému rozvahovémudni jsou peněžní aktiva a peněžní závazkyvedenév cizích měnáchpřepočteny závěrkovým

měnovýmkurzem. Nepeněžnípoložky,kteréseoceňují nabázihistorickýchcena bylypůvodněpořízeny v cizoměnové
transakci, nejsou k rozvahovému dnijiž přeceňovány, Kurzové rozdHy vyplývající z vypořádání cizoměnových peněžních

položek nebo z jejich přeceněni k rozvahovémudni jsou uznányve výsledku hospodaření příslušného obdobfa jsou
prezentoványsamostatnějako"Čistýkurzovýzisk(ztráta)"
3.2

INVESTICEDONEMOVrTOSTÍ

Investicedonemovitostí je nemovitost-pozemeka stavba- drženázaúčelemdosažení příjmu z nájemnéhoa/neboza
účelemzhodnocení (včetněnemovitostí vefázipořízení k budoucfmu použití jako investice do nemovitostQ.
Investice do nemovitostí se oceňují ve výši pořizovacích nákladů k okamžiku pořízení, tj. jako souhrn kupní ceny a

vedlejších nákladů přímo přiřadltelných pořízení nemovitosti jako daň z nabytí nemovitosti nebo právní služby
nakoupené v souvislosti s převodem nemovitosti. Následně po dobu držbyjsou vedeny v reálné hodnotě s přeceněnfm
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 zajlšťujf jejich pronájem, jsou uznány ve výsledku
hospodaření v období, ve kterém byly vynaloženy. Nákladyvynaložené za účelem technického zhodnocení, vylepšení a
obnovení jednotlivých nemovitosti'jsou aktivoványdo oceněniinvesticev aktivech.
Investice do nemovitostí je odúčtována p?i prodeji, nebo pokud je investice do nemovitostí trvale stažena z pronájmu a
z jejího prodeje nejsou oiekávány budoucí ekonomické užitky. Zisky a ztráty vzniklé při odúčtování nemovitosti
(stanovené jako rozdíl mezi čistým výtěžkem z prodeje a účetní hodnotou aktiva) Jsouzahrnuty do výsledku hospodařeni
v období, ve kterém je nemovitost vyřazena.

3.3

MAJETKOVÉÚČASTIV JINÝCHSPOLEČNOSTECH

Fondje investiční jednotkou v souladu s IFRS10a majetkové účastive společnostech, které představují Investice Fondu
(např. jde o nemovltostnf společnosti - společnosti, které ddí Investice do nemovitostQ a v nichž má Fond rozhodující

vliv (tj. dceřiné společnosti), jsou oceněny reálnou hodnotou s přeceněním do výsledku a nejsou konsolidovány.
Rozhodující vliv (ovládánQ je identifikován tehdy, pokud Fond má moc nad druhou společností, je vystaven variabilní
návratnosti 2esvéangažovanosti ve druhéspolečnosti a Jeschopen 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 rozdň z přeceněnfje zachycen jako zisk nebo ztráta do výsledku
hospodaření daného období a je prezentován samostatně ve výkazu výsledku hospodaření a ostatního úplného
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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.Za prezentovanéobdobí Fondžádnou
takovoudceřinou společnostneovládá,a prototatoúčetnízávěrkanení sestavenajakokonsolidovanáúčetnfzávěrka.
3.4

FINANCNÍAKTIVA(POHLEDÁVKYA PENĚŽNÍPROSTŘEDKY)

S ohledem naklasifikaci finančních aktivjiných, nežjsou finanční investice donekonsolidovaných dceřiných společností
(viz3.3). Fond prezentuje pohledávky, a to zejménaobchodní pohledávkyv souvislosti s pronájmem nemovitostí nebo
v souvislosti s prodejem investic. a dálenakoupenépohledávky a poskytnuté úvěry,vyskytne-li seinvestiční přdeiltost.
Finanční aktiva doplňují peněžní prostředky - vklady u banka pokladní hotovost.
Nakoupené pohledávky a poskytnuté úvěry

Nakoupené pohledávky a poskytnuté úvěry, které přímo nesouvisí s pronájmem nemovitostí, jsou samostatnou
investiční akth/itou Fondu. Fondtakové pohledávky oceňuje reálnou hodnotou s přeceněním do výsledku hospodaření
a nevykazuje v jejich souvislosti úrokovévýnosy.
Obchodní pohledávky

Obchodní pohledávky představují "finanční aktiva oceňovaná zůstatkovou hodnotou". Pohledávky jsou prvotně

zachycenyv reálnéhodnotěupravenéo transakční náklady,kteréjsoupřímo přlřaditelné jejichvzniku,a následnějsou
oceňovány v zůstatkové hodnotě zapoužit?metody efektivní úrokovémíry, snížené o případné jakékoliv snížení hodnoty
zohledňující úvěrovériziko dlužníka. Vzhledem k tomu, žesejednázejména o pohledávky zanájemci nebo kupujícími
investičních aktiv Fondu,jejich splatnost je krátkodobá a s minimálním rizikem, lze považovat jejich účetní hodnotu
vyjádřenou zůstatkovouhodnotoujakohodnotublízkou reálnéhodnotě.

Fond posuzuje úvěrové riziko obchodní pohledávek s uvážením modelu očekávaných ztrát (ECL), přičemž je uvážen
pohled celkové očekávané ztráty, nikoliv 12ti měsíční. Fond důsledně analyzuje kredibilitu obchodních partnerů zejména nájemciv rozlišení naobchodní korporace a indlviduálníosoby, dálepřípadní kupujfcfInvestic, u nichžjev rámci
investiční politiky rozhodnuto o realizaci prodejem. Úvěrovériziko nájemců je výrazné sníženo úhradou kaucí, přičemž
je průběžněsledovánaplatební morálkaa Fondvykazujeminimální pohledávkyposplatnosti. Pokudbydoilo u některé

pohledávky k naplnění některéhoz dalších indikátorů, které upozorňujfna zvýšení úvěrovéhorizika. Fond přistoupí
k relevantnímu Individuálnímu snížení hodnoty vykazované pohledávky:
°

významnéfinanční problémydlužníka;

.

porušení smluvních podmínek, Jakoje prodleni s úhradamiúrokůnebojistinynebojejich nezaplacení;

.

pravděpodobnostkonkurzučijinéfinanční restrukturalizacedlužníka apod.

Ztrátazesnížení hodnotyjev takovémpřípadě dánarozdílem meziúčetní hodnotou pohledávkya současnou hodnotou
odhadovaných budoucích peněžních toků, kteréjsou diskontovány zapoužití původní efektivnf úrokovémíry.
Fond přistupuje k přímému snBení hodnoty pohledávek a souvisejía ztrátu nebo případný zisk ze zrušení dříve

zachycenéztrátyprezentujevevýkazuvýsledku hospodařeni a ostatního úplnéhovýsledkujakosoučástpoložky"Zisky
(ztráta) plynoucí z ostatních finančních aktiva závazků".

Fondodúčtujepohledávku pouze,pokudjsouvyčerpánasmluvnípráva k peněžním tokůmplynoucím z pohledávkynebo

pokud je pohledávka převedena, prodána na jiný subjekt a tím takévětšina všech rizik a prospěchů spojených s
vlastnictvím pohledávky.
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Peníze

eněžnfekvhrale

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 tokůje shodné.
3.5

FINANČNÍZÁVAZKY

Fond prezentuje pouze "finanční závazky oceňovanézůstatkovou hodnotou" zahrnujfcf obchodnf závazky, závazky
z nakoupených investic a přijaté bankovní a nebankovní úvěry a půjčky. Tyto závazkyjsou prvotně zachyceny v reálné
hodnotě upravené o transakční náklady, které jsou přímo pňřaditelné jejich vzniku, a následnějsou oceňovány v
zůstatkovéhodnotězapoužití metodyefektivní úrokovémíry.
Úrokový náklad je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry s výjimkou
krátkodobýchzávazků(zejména obchodních závazků),u nichžje případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto závazky
jsou poté oceňovány v nominální hodnotě.

3.6

DERIVÁTOVÉNÁSTROJE

Deriváty jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě k datu sjednáni kontraktu a následnějsou oceňovány v reálné
hodnotě ke každému rozvahovému dni, přičemž zisk nebo ztráta vyplývající ze změny reálné hodnoty je uznánave
výsledku hospodaření s výjimkou, kdy je derivát klasifikován jako zajlšťovací nástroj. V případe použití zajišťovacího
účetnictví je uznání dopadu do výsledku hospodaření závisléna charakteru zajištění. Fondvšechnysvéderivátyv této
účetní závěrkyvykazujejako derivátydrženék obchodování, tj. nezajišťovacf.
3.7

ZAKLADATEISKÉA INVESňČNi AKCIE

Fondemitujedvatypyakcií- zakladatelskéa investiční. S ohledemna právaa povinnostispojenás jednotlivýmiakciemi,
Fond klasifikuje (i) zakladatelskéakciejako kapitálovýnástroj a Jejich nominální výše je prezentována jako základní
kapitál Fondu, a (ii) investiční akciejako finanční závazek.
Zakladatdskéakde
Zakladatelskéakciejsou klasifikoványjako kapitálovýnástroj,neboťje s nimispojenohlasovací právonavalnéhromadě
Fondu, právo na podíl na zisku Fondu a právo na likvidačním zůstatku Fondu. Zakladatelské akcie dokládají zbytkový
podň na aktivech Fondu po odeftenfvšechjeho závazků.Se zakladatelskýmiakciemi 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 vykázána odečten přímo ve vlastním kapitálu. Koupě, prodej, emise nebo
zrušení vlastních zakladatelskýchakcií nemážádnýdopaddovýsledku hospodařeni, a pokud k takovétransakcidojdeje
prezentována ve výkazu změn vlastního kapitálu.
Investiční ak

Investiční akciejsou klasifikoványjako finanční závazky,neboť je s nimi spojeno právovlastníka na zpětnéodkoupení
Fondemza hodnotuvyjadřující ocenění investiční akciev doběrealizaceprávanaodkupa není s nimi spojeno hlasovací
právo navalnéhromaděFondu. Fondemituje investiční akcieza úíelem získání peněžních prostředků kesvéinvestiční
činnostia předpokládájejichvypořádání po zhodnocení a realizacisouvisejících investic.Vlastníci investičních akcií ma}(
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právonapodíl nazisku(dMdendy), které,pokudjsouposkytnuty,jsouuznányvevýsledkuhospodaření jakosoučást

finančních nákladů.

Investiíní akciejsou prezentovány v účetní závěrkyjako 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 akciíjezachycenav hodnotěpřijatých platebsníženéo přímé nákladynaemisia Jezobrazenavevýkazu
změnčistýchaktivpřiřaditelných držitelůmvyplatitelnýchinvestičnfchakcií.TentovýkazjeproFondmodifikacivýkazu
změnvlastního kapitálu,kterýzasituaci,kdynedošlok žádnézměněvlastního kapitálu,neníprezentován.
3.8

VÝPŮJČNÍ
NÁKLADY

Výpůjční náklady (zejména úrokové náklady za použití efektivní ňrokové sazby, dividendy vyplácené kinvestiéním

akciím) jsou uznányvevýsledku hospodaření v období, vekterémvznikly,jakosoučástfinančních nákladů,ledažejsou
přímo přiřaditelné pořízení, výstavběnebovýrobězpůsobiléhoaktiva.Těmitoaktivyjsounemovitostia jináaktiva,která
nezbytně vyžadují značnéčasovéobdobí k tomu, abysestala způsobilými projejich zamýšlené použití nebo prodej.
Výpůjční náklady vzniklé v období jejich pořízení se stávají součástí pořizovacích nákladůtěchto aktiv. Vzhledem

k činnostiFondua způsobupořízení jehoinvesticnení případná aktivacevýpůjčních nákladůpravděpodobná.
3.9

OPERATIVNÍ LEASING

Všechnyleasingovésmlouvya jejichsmluvní podmínky jsouvedením Fonduposuzoványs ohledemnaurčení, zdalimá
býtdanýleasingový vztahzachycenjakofinanční nebooperativní leasing. V případě, kdyleasingovásmlouva převádí
všechna podstatná rizikaa odměnysouvisejfcfs předmětem leasingu nanájemce,je leasingovásmlouva vyhodnocena
Jakofinanční leasing. V opačném případě sejednáo operativní leasing. Fond nevykazuje žádnou leasingovou smlouvu
klasifikovanouJakofinanční leasing.
Sodečnostjako Bronaifmatél

Činnost Fondu spočívá v pronájmu nemovitostí (prezentovaných ve výkazu finanční situace jako investice do
nemovitostO na základěleasingových smluv, kteréjsou vyhodnoceny a klasifikovány Jakooperativní leasing, výnosy
z pronájmujsouoceňoványv reálnéhodnotěobdrženénebonárokovanéprotihodnoty a jsou uznányvevýsledku v době
poskytnutí pronájmu, tj. rovnoměrně po dobu trvání leasingu v kontextu uzavřeného leasingového vztahu. Smluvní
pobídky jako Je rent-free nebo snBené nájemné po určité období jsou uznányJakosnížení výnosů z nájemného na

lineární bázi po dobu smluveného nájemného. Dálejsou výnosy snfteny o daňz přidané hodnoty a jinés tržbami
souvisejfcí daně.Počáteční přímé náklady,kterévzniklyv souvislosti sesjednáváním a uzavřením smlouvyo operativním
leasingu,jsou-livýznamné, sepřiéftajf k účetní hodnotěpronajímaného aktiva(nemovitosti) a v důsledkuovlivňují výši
meziročnfhopřeceněnfnemovitostí, kteréseoceňujív reálnéhodnotě.

Snolečnostlato nálemce

Fondmůžebýti v postavení nájemce,výgesouvisejfcfchnákladůjevšakminimální. Nájemnéu operativních leasingůje

zachyceno Jako náklad ve výsledku hospodaření rovnoměrně po celou dobu trvání leasingového vztahu. Případné
pobídky obdrženépři uzavfránřoperativního leasingujsouzachycenyjakosnížení nákladůrovnoměrnépodobutrvání
leasingu. Podmíněné nájemnévznikající v souvislosti s operativním leasingemjezachyceno v období, vekterémvznikne.
3.10 UZNÁNfVÝNOSŮ

Výnosyjsouoceňoványv reálnéhodnotěobdrženénebonárokovanéprotihodnoty a představují částkynárokované

Fondemzaslužbyposkytnutév běžnépodnikatelskéčinnosti,kterouJepronájemdrženýchnemovitostí (viz3.9).Výnosy
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z poskytnutých služeb jsou uznányve výsledku hospodaření v okamžiku poskytnutí služby (mohou býtjednorázové i
běhemurčitého(krátkodobého)obdobQa jednásezejménao službysouvisející s pronájmemnemovitostí.
3.11 ZISKY/ ZTRÁnZ INVESTICDONEMOVITOSTÍ
Zisky/ ztrátyplynoucí z investicdo nemovitostí zahrnují (i) čistývýsledekrealizovanýz prodejenemovitostí a <ii)dopad
meziročního přecenění držených investic do nemovitostí, tj. rozdíl reálné hodnoty stanovené k rozvahovému dni
s oceněním nemovitosti k rozvahovému dni předcházejfcfho účetního období upraveném o výši nových investic nebo

jejich vyřazení. Fond stanoví reálnou hodnotu jednou ročněpři zpracovávání roční účetní závěrky.

3.12 ZISKY/ ZTRÁTYZ MAJETKOVÝCHÚČASTÍV REÁIKÉHODNOTYS PŘECENĚNÍMDOVÝSLEDKU
Zisky/ ztrátyplynoucí z majetkových účastív nekonsolldovanýchdceřiných společnostech- zahrnují (i) čistývýsledek
z prodeje majetkových účastí a (ii) dopad meziročního přecenění držených účastí, tj. rozdn reálnéhodnoty stanovené
k rozvahovémudni s oceněním účastik rozvahovémudni předcházejícího účetního období.

Zisky/ ztráty plynoucí z majetkových úíastí zahrnují takérozdň,o který se liší poslední reálnáhodnota majetkové účasti
odreálnéhodnotynabývanýchčistýchaktiv,kteréjsouodštěpenyod nekonsolidovanédceřinéspolečnostia převedeny
přímo do majetku Fondu.Vzniklýrozdňje vnímán jakopřecenění majetkovéúčastimezi posledním rozvahovýmdnem
a dnem přeměny.

3.13 ZISKY/ ZTRÁTYZ OSTATNÍCH FINANČNÍAKTIVA ZÁVAZKŮ
Zisky / ztráty plynoucí z ostatních finančních aktiv a závazků zahrnují výsledkový dopad z operací s pohledávkami a
závazky, např. zisky a ztráty z přecenění reálné hodnoty držených finančních aktiv, snRení hodnoty obchodních
pohledávek v důsledku úvěrového rizika, ztráty z odúétování pohledávek. resp. zisky z odúétování závazků, důsledky
možnéhovzájemnéhozápočtupohledáveka závazkůapod.
3. 14 NÁKLADYSOUVISEJÍCÍ S PRONÁJMEMNEMOVITOSTÍ

ČinnostFondu spoEťvá v pronájmu nemovitostí a v jeho souvislosti Fondu vznikají přímé náklady zahrnující správu
nemovitostí, opravya údržbu,materiálovouspotřebu, energiea jinéslužbynutnék poskytovánípronájmu.Nákladyjsou
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. 15 SPRÁVAFONDU A EKONOMICKÉA PRÁVNÍSLUŽBY

Odměnaa poplatky hrazenév souvislosti sesprávou a vedením Fondu Investiční společnosti a depozitáři, dáles Fondem
a jehoňnnostfsouvisejíd ekonomickéa právní službyjsouzachycenyjakonákladsnižující výsledekhospodaření v době
poskytnutí související služby.
3. 16 DANĚA POPLATKY

NáklademFonduje daňz nemovitýchvěcí, kteráje zachycenavevýsledku hospodaření k počátkukalendářního roku,
neboť stav- nemovitosti ve vlastnictví- platný k tomuto datuje rozhodující provýši daňovépovinnosti, kteráje hrazena

následněv průběhu kalendářního roku. Souíástí položky jsou také správní poplatky zachycenév okamžiku jejich
uhrazení, resp. poskytnutí související služby.

/;-
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3. 17 FINANČNÍNÁKLADY

Vzhledem k činnosti Fondu není ve výsledku hospodaření Fondem prezentován provozní výsledek hospodaření, ale
výsledek hospodaření před zdaněním který zahrnuje úrokové náklady 2 úvěrůa půjček nabáziefektivní 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 / závazkuk jeho čistéúčetní hodnotě.
3.18 DANĚZEZISKU

Daňovýnákladpředstavuje principiálněsoučetsplatnédaněa odloženédaně.
Splatnádaň

Splatná daňvychází ze zdanitelného zisku stanoveného pro příslušný rok, přičemž zdanitelný výsledek (zisk/ ztráta)je
odlišnýodvýsledku hospodaření prezentovaného vevýkazu úplnéhovýsledku z důvoduodlišnéhopohledu nadaňově
uznatelné náklady a výnosy, kteréjsou od účetního výsledku hospodaření odefteny nebo naopak k němu pňCteny.
Odtaženádaň

Odloženádaňplyne z použití závazkovémetody rozvahovéhopřístupu, při nRjsou identifikoványúčetní (prezentované
ve výkazu finanční situace) a daňové (použitelné při výpočtu zdanitelného výsledku) hodnoty jednotlivých aktiv a
závazkůa z jejich rozdňůjepomocí odpovídající daňovésazbykalkulovanáodloženádaň.Odloženédaňovézávazkyjsou
všeobecně zachyceny u viech zdanitelných přechodných rozdňůa odložené daňovépohledávky jsou naopak zachyceny

u všech odčitatelných přechodných rozdílů, ale pouze v rozsahu, v němžje pravděpodobné, že budou dosaženy
zdanitelné zisky, proti kterým mohou byt odčitatelné přechodné rozdíly zužitkovány. Protoje účetní hodnota odložené

daňové pohledávky revidována ke každému rozvahovému dni a snfíena v rozsahu, u něhož uvedená podmínka
uznatelnosti není naplněna.Odloženádaň není zachycena z přechodných rozdílů, pokud vznikají zgoodwillu nebo
z prvotního zachycení aktiva nebo závazku v transakci, která není podnikovou kombinaci, ani nemá k okamžiku
zachycení dopad,jaknazdanitelnývýsledek,taknaúčetní výsledekhospodaření.

Odložené daňové pohledávky a závazky Jsou stanoveny pomoct 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 hodnotysvýchaktiva závazků.
latná a odložená d ň za účetní o

obi

Splatná a odložená daňJezachycena 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) položkámzachyceným přímo jakosnížení nebozvýšení vlastního kapitálu,kdyje daňtakézachycenajako
přímé zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu.

3.19 PENÍZEA PENĚŽNÍEKVIVALENTY/ VÝKAZPENĚŽNÍCHTOKŮ

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 tokůje shodné. Fond nedrží a nevykazuje žádnépeněží ekvivalenty.
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Jelikož hlavní činnost Fondu spočívá v investiční činnosti - nákup a prodej nemovitosti', 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 peněžnfch toků jako peněžní toky z provozních
činností. Fondneprezentuježádnoučástcelkovéhopeněžníhotokujakopenéžnítok z investiční činnostivesvémvýkazu
peněžnfchtoků,

V rámcipeněžních tokůz financováníJsouzahrnutypeněžní příjmy a platby plynoucí z operací s investičními akciemi,
bankovními úvěrya Jinýmizdrojifinancováníčinnosti Fondu.

V části peněžního toku z provozních činností je výkaz sestaven za použití nepřímé metody, při nft je výsledek
hospodaření roku (tj. přírůstek nebo úbytek Čistýchaktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelnych Investičních akd()
upravováno dopadynepeněžníchtransakcí, o časovérozlišení minulýchnebobudoucích provozních peněžních přymú
a výdajůa o položkyvýnosůa nákladůsouvisejících s peněžními tokyz činností nebofinancování. V rámciprovozní části
jsou prezentovány peněžní toky realizovanév souvislosti s investicemi do nemovitostí a majetkových účastí (s jejich
pořízením nebo prodejem) přímou metodou.

Výkazpeněžních toků v části financování byl sestaven za použiti přfmé metody, při nižjsou zveřejněny hlavní třídy
hrubých peněžních přymů a výdajů.

4.

ZÁSADNÍÚSUDKYPŘIAPLIKACIÚČETNÍCHPRAVIDEl,KUCOVÉZDROJENEJISTOTYPŘIODHADECHA DOPAD
OPRAVY CHYB

4.1

ZÁSADNÍÚSUDKYPŘIAPUKAC)ÚČETNÍCHPRAVIDEL

Při uplatňováníúčetních pravideluvedenýchv předcházející částiseodvedenívyžaduje,abyprovedloúsudky,posoudilo
obsahekonomickýchtransakcí a událostí a rozhodloo použití účetních pravideltakovým způsobem,abyúčetní závěra
poskytovala jejím uživatelům užitečné informace pro jejich rozhodování,
Investiční ednotka a

žití ' im

dle nfž ne sou investiční dceřiné s olečnosti konsolidován

Fond je v kontextu úpravy IFRS, konkrétně IFRS 10, investiční jednotkou, pro niž platí výjimka z konsolidace tzv.
investičních dceřiných společností. Fond tak posuzuje své majetkové účasti v jiných společnostech, které mu zakládají

ovládání,zdalijepovinenčinenítytospolečnostikonsolidovat3 zdalijetedypovinensestavita zveřejnit konsolidovanou
účetní závěrku.

ČinnostFondu od jeho vzniku spočívá ve shromažďování peněžních prostředků ve Fondu oproti cenným papírům
(konkrétněInvestičním akclfm) kvaliFikovanýchinvestorů,zaúčelemJejichspolečnéhoinvestování. Fondsepřitom řídí
svým statutem a uplatňuje několik investičních strategií, zejména pak přímé investice do nemovitostí a nákup
majetkových účastív nemovitostních společnostech, případně finanční investicedojinakpodnikatelskyorientovaných
společností. Tytohlavní investicemohoubýtdoplněnynákupempohledávek.
Účetnípravidla uplatněná při zachycení a ocenění přímých Investic do nemovitostí, taktéž u finančních aktivjiných, než
jsou majetkové účastiv dceřiných společnostech, vyplývají z dalších částí této účetní závěrkya nebylo nutnéu nich činit
žádnéúvahya úsudky, které by byly volbou z možných řešení.

Účetní pravidla uplatněná při zachycení majetkových účastí v ovládaných dceřiných společnostech však vycházejí
z posouzení, zdali dceřiná společnost je investičního charakteru (např. drží nemovitosti, které jsou pronaj(mány), a
nikoliv charakteru servisního ve vztahu k jiným aktivitám Fondu (např. zajišťuje správu nemovitostí držených Fondem).

Kombinuje-lidceřiná společnostobacharaktery,nahlíží sena nijakonainvestiíní dceřinQUspolečnost,
Investiční dceřiná společnost je vyjmuta z povinnosti konsolidovat, za předpokladu, že Fond naplňuje následující
povinnosti:
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získává finanční prostředky od Investorů (předpokládá sevětší počet a nespřízněnost);

*?

Fond má k 31. 12. 2018více 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
(předpokládásevíce investičních projektů);

Fondmák 31. 12.2018několikInvesticdonemovitostí v různýchlokalitácha tři investiční dceřinéspolečnosti.
.

Fond výkonnost svých investic vyhodnocuje na bázivývoje reálných hodnot;

Fondvšechnyinvesticedo nemovitostí oceňujemodelemreálnéhodnotys dopademdovýsledkuhospodaření, stejné
tak přistupuje k ocenění majetkových účastí v Investičních dceřiných společnostech a obdobnék ostatním finančním
aktivům za předpokladu, žeJejich reálnáhodnota by bylavýraznéJinánež hodnota nominální, kterásepro krátkodobě
splatné pohledávky a peněžní prostředky bereJakoaproximace reálnéhodnoty.
a

Fond má pro své investice stanovenu Investiční strategii spočfvající v záměru Investice, očekávané době držby a
časovémhorizontujejího prodeje.

Fonddrží k 31. 12. 2018dvěmajetkovéúčastiv nemovitostnfchspolečnostech-Treaslewort,a.s. a DANTŮMSolution,
s.r.0. ZáměremFondu u těchtospolečností je jejich zhodnocení ve střednědobém horizontu 3 až 5 let, během nichž
dochází ke zhodnocení finanční Investice často v souvislosti srealizad nemovitostního projektu (rekonstrukce,
výstavba).PouplynutičasovéhohorizontumáFondv plánupřistoupit k jejichprodejinazákladěvyhodnocenív tédobě

platnýchekonomickýchpodmínek, reálnéhodnotyfinančníinvesticea výšizhodnoceníproInvestoryzadobudržby.
Fond k 31. 12. 2018 dále drží majetkovou účast ve společnosti TORMONTEX COMPANION s.r. o" která drží finanenf

investici ve společnosti provozující solární elektrárnu, tj. projekt obnovritelných zdrojů energie a několik závazků a
pohledávek.ZáměremFondu i u tétospolečností je její zhodnocení ve střednědobém horizontu 5 let, běhemněhož

docházíkezhodnocenífinanční investice. Pouplynutí časovéhohorizontumáFondv plánupřistoupit k odprodeji na
základěvyhodnocení v té doběplatných ekonomických podmínek, reálnéhodnoty finanční investice a výšizhodnocení
pro investory za dobu držby.

Fond nemáv plánu dlouhodobědržet anijednu z majetkových účastí vykazovanýchk 31. 12. 2018,stejnětak žádná

z jeho ovládanýchdceřiných spoleíností nebylavyhodnocenajakoservisní dceřiná společnost. Proto Fondpřistoupit
k použití výiimky z konsolidace a žádnáz dceřiných společností není k 31. 12. 2018, resp. za běžnéa srovnávací období
konsolidovánaa tato účetní závěrkanení sestavenajako konsolidovanáúčetní závěrka.
Struktura účetních v 'kazů

Struktura a uspořádání účetních výkazů, v nichžjsou informace o finanční situaci a výkonnosti Fondu prezentovány,
vychází ze skutečnosti, že Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů, emltentem, který podléhá regulaci

Českénárodní banky(ČNB)a souíasně podléháurčltÝmpožadavkůmzákonač.240/2013Sb., o investičních fondech a
investičních společnostech.
z finanční situace

Obdobnějakoje tomu u finančních institucí a podobných účetních jednotek, není pro Fond,jehož činnostspočívá
v investování, držení investičních aktiv a jejich zhodnocení následným prodejem, vhodná struktura výkazu finanční
situace, používající oddělenou kategorizaci dtouhodobých a krátkodobých aktiv a závazků.U vybraných aktiv a závazků
lzevyjádřit očekávání ohlednějejich držby, ale původní záměrmůžebýt l obratem změněn.ProtoJsouaktwavevýkazu
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 daňovépohledávce. Obdobný přístup je

aplikovánpro závazky,kteréJsouřazeny dle očekávanélikvidity- nejdříve obchodní a splatnédaňovézávazky,poté
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bankovní úvěry a nebankovní půjčky, nakonec případný odložený daňový závazek. V komentářích kjednotlivým
položkám výkazu fínaninť situace je připojen detail a rozlišení krátkodobých a dlouhodobých zůstatků učiněných dle
stavu a odhaduvedení Fonduplatnéhok rozvahovémudni.
S ohledem na klasifikaci investičních akcií Jato finančních závazků, nikoliv jako kapitálových nástrojů, je výkaz finanční

situace koncipovánve vertikální struktuře, kdy od aktiv Fondujsou odefteny závazkyFondu a zakladatelskéakciea ve
výsledkuje kalkulovánahodnotačistýchaktiv přiřaditelných držitelůmvyplatitelných investičních akcií.
Protože Fond je povinen z nařízení ZISIF rozlišovat aktiva a závazky přiřaditelná držitelům zakladatelských akcií
(neinvestiční část Fondu) a aktiva a závazky přiřaditelná držitelům vyplatitelných investičních akcií (investiční iást), je
v tomto ohledurozlišeni výkazfinanční situace,cožv důsledkuumožňujezřetelnou kalkulacičistýchaktivpřiřaďrtelnych
držitelůmvyplatitelnýchinvestičních akcií.
V'kaz v' iedku a ostatního u Iného ' ledku
PodnikatelskáčinnostFonduspočívá v investování získaných prostředků a v jejich zhodnocení, proto nelzejednoznačné
rozlišovat mezi provozní a neprovozní (finanční) částí výsledku hospodaření. Úrokovévýnosy prezentované v účetní
závěrce za rok 2018 jsou ve své podstatě provozním výsledkem, resp. výsledkem souvlsejfcím s hlavní výdělečnou
činností, stejně tak jako tržby z pronájmu a efekty (zisky / ztráty) z přecenění finančních Investic a investic do
nemovitostí. Obdobnělze nahlížet na kunovérozdíly. Proto nen(výkaz úplnéhovýsledku v částivýsledku hospodaření
oddělovánna provozní a neprovoznfčást,jsou přeskupeny prezentovanépoložkya je kalkulovánvýsledekhospodaření
před finančními náklady, kterézahrnují úrokovénákladya bankovní poplatky, a případně dwidendy k investičním akciím,
budou-livypláceny.

V kaz něžníchtoků
Vzhledem k tomu, že investice Jsou hlavnf výdělečnou činností Fondu, jsou peněžní toky spojené s investicemi do

nemovitostí součástípeněžníchtokůz provozní činnostia nikolivInvestiční. Částinvestičního peněžníhotokuvevýkazu
není prezentována samostatně, neboť ve Fondu není pro ni ze své podstaty naplnění, avšak peněžní toky realizované
v souvislosti s investicemi do nemovitostfa s majetkovými účastmi(jejich pořízení a prodej)jsou prezentoványpřímou
metodou v rámciprovozní částivýkazu.

kazzměnv či 'ch aktivech řlřadlteln'ch držitelům

latitel ' h investičních akcií

Vzhledemkeskutečnosti, ževlastní kapitálFondutvoří pouzezakladatelskéakciea pro Investory- držiteleinvestičních
akcií -je zásadní informace o tom, jak se vyv(jí hodnota, která Jim náleží prostřednictvím investiťních akcií, je sestaven
a prezentován výkaz změn v čistých aktivech pFiřadltelných držitelům vyplatitelných investičních akcií. Tento výkaz
zobrazí dopad nové emise investičních akcií, vykoupenf Investičních akcií Fondem, vyplacené dividendy k investičním
akciím a zvýšení hodnoty čistých aktiv o vytvořený výsledek hospodaření.

V 'kaz změn ve vlastním ka itálu
Vlastní kapitál tvoři' pouze základní kapitál a ten je dán počtem a nominální hodnotou zakladatelských akcií. Veškeré

výsledkyFondujsou přiřazeny vlastníkům investičních akcií. Protovýkazzménvlastnfhokapitálusámo soběpostrádá
informační hodnotu, pokud nedojde k transakci se zakladatelským- akciemi. Výkazje proto sestaven a prezentován
pouze, pokud k takovétransakcidošlo.
Investiční akcie Fondu

Fondvydáváinvestiční akcie,kteréjsoupřijaty k obchodovánínaregulovanémtrhu- kótoványnaBurzecennýchpapírů

.v

Praha,a.s. a prostřednictvím jejich emise Fond získává peněžní prostředky k investování. S Investičními akciemi Fondu

1;-

je spojenozejménaprávonajejich odkoupení na žádostdržitele(Investora) na účetFondua Fond mápovinnostve

y ^
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vymezených termínech takové investiční akcie odkoupit zpět. S investičními akciemi není spojeno právo hlasovat na

valnéhromadéFondu.Zejménas ohledemnapovinnostFonduvykoupittytoakdezpětnažádostjejichvlastníka jsou
investiéníakcieklasifikoványjakofinančnízávazeka vevýkazufinančnísituacejeprezentovánapoložkaoznačenájako
"Čistáaktivapřiřaditelná držittíům vyplatltelných investiaiích akcií". Důsledkemjeodchýlenrekonomického a uéetnfho
zobrazení Investičních akcií odprávního pojetí, neboť 2 pohledučeskélegislativyseJednáo složkuvlastního kapitálu,
zatímco v této Účetnízávěrceinvertičnf akcie představují závazek. Natuto klasifikaci je navázáno účetní zachycení
případných dividend, kteréjsou finančním nákladem Fondu,jsou-li deklarovány a vypláceny.
Ukazatelzisku na akcii

S ohledemnavýšeuvedenév bodu"InvestičníakcieFondu"Fondneprezentujevevýkazuvýsledkua ostatního úplného
výsledku ukazatel zisku na akcii (základní a zředěný) a v komentářích není obsaženo související zveřejnění. Se
zakladatelskými (vesvépodstatěv kontextu IAS33kmenovými)akcieminení obchodováno.S Investičními akciemije
obchodováno, atejsou klasifikoványjakofinanční závazeka souíasně výsledekzaobdobí je vnímám jako přírůstek
(úbytek)čistýchaktivpřlřaditelných držitelůmvypfatftelnýchinvestičních akcií.

Fondpřistoupil nověi s ohledem napožadavekzveřejňovat ukazatel EPSu obchodovaných společností k prezentaci
ukazatelečistýchaktivpřiřaditelných driltelůmvyplatitelnych investičních akcií najednuinvestiční akdia tutohodnotu
prezentuje přímo vevýkazučistýchaktivpřlřaditelných držitelůmvyplatltelných investičních akcií.
4.2

KLÍČOVÉZDROJENEJISTOTYPŘIODHADECH

Fond činí urSté odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Odhady jsou průběžné přehodnocovány na základě

historického vývoje a zkušenosti. V budoucnu dosažená skutečnost semůželišitod aktuálně učiněných a uznaných
odhadů a uvážených předpokladů. Odhadya předpoklady, s nimižje spojeno významnější riziko, žeFond bude nucen

přistoupit v příštím účetním obdobík zásadním změnámv účetních hodnotáchprezentovanýchaktiva závazků,jsou

zmíněny níže:

Reálnáhodnota

Fondoceňuje investice donemovitostí, majetkové účastia nakoupené pohledávky reálnou hodnotou s přeceněním do

výsledku hospodaření, přičemž reálnáhodnota odhadnutá k 31. 12.2018Snila1135400tis. Kč(nemovitosti), 50261
tis.Ke(majetkové účasti)a 197675tis.Kč(nakoupené pohledávky) (2017:1032 844tis.Kč(nemovitosti), resp.62880
tis. Kč (majetkové účasti)). Jde o nejvýznamnějšf rozvahové položky aktiv. které formují hodnotu čistých aktiv
přiřaditelnou držitelůmvyplatitelných Investičních akcií (k31. 12.2018představují přibližně 84% (2017:88 %)celkové
hodnoty investičních aktiv). Reálnéhodnoty investic jsou k rozvahovému dni stanovovány externím znalcem, jsou
ovlivněny současnou ekonomickou situatí na trhu nemovitostf, vývojem cen nemovitosti' a očekávanýmvýnosem
plynoucím z pronájmunemovitostí, kterýdeterminuje i ocenění majetkových účastív nemovitostních společnostech.
V budoucnu může dojít k novým skutečnostem a změnám, které mohou vést krustu i ke snížení aktuálně
prezentovanýchreálnýchhodnot.

Bližší Informacek reálnýmhodnotáma jejichurčeníjsouposkytnutyv částech6.4 až6.6 a 8,5.
Úvěrovéznehodnocení Dohledávek

Obchodní pohledávkyjsou oceňovány v zůstatkové hodnotě. kterávzhledem k jejich krátkodobé splatnosti a nízkým
úrokovým sazbám v ekonomice aproximuje reálnou hodnotu kalkulovanou na bázisoučasné hodnoty očekávaných
peněžních toků. Obchodní pohledávky jsou průběžněposuzovány, zdali se u nich nezvýšilo úvěrovériziko a zdali
neexistujeobjektivní důkaz,kter/zpochybňujebezproblémovýprůběhočekávanýchbudoucích peněžních tokůa tímto
snižujei reálnouhodnotupohledávek.
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již při realizacitransakce- pronájem nemovitostí, prodej - Fondposuzuje úvěrovérizikoprotistrany a snižuje případnou
pochybnost týkající senesplacení pohledávky na minimum. U existujících pohledávek Fondsleduje stáří pohledávek a u
pohledávek posplatnosti přistupuje k jejich snížení a zachycení ztrátyvevýsledku hospodaření. Přesto můžev budoucnu
dojít k uhrazení celé nominální hodnoty znehodnocených pohledávek. Vlakovém případě Fond v okamžiku jejich
uhrazení uznávevýsledku hospodaření zisk.

K 31. 12. 2018je ocenění pohledáveksníženo z titulu očekávanéhoúvěrovéhoznehodnocení o 32tis. Kč(2017:34tis.
Kč), z čehož Je patrné, že úvěrové riziko v absolutním vyjádření je velmi malé. Bližší informace ke snRení hodnoty
pohledávekjsou poskytnutyv částech6.3.
Daně ze risku

Fond,jakožto emitent cenných papírů splňující podmínky zákona č. 586/1992 Sb" o daních z příjmů Ue tvz. základním
investičním fondem), podléhádaňovélegislativě, která umožňuje kalkulovat daňovou povinnost ze zdanitelného zisku

pomoctdaňovésazby5 %. Z rozdílu účetních a daňovýchhodnotaktiva závazků(zejménainvesticdo nemovitostQje
vyčíslena odloženádaň,kterájevzhledemkeskutečnostivyšších daňovýchzůstatkovýchhodnotdrženýchnemovitostí
v podobě odložené daňové pohledávky. Ač v minulosti Fond vykazoval daňovéztráty, vždy Je plně využil, a proto je
odloženádaňovápohledávkaz hlediskarealizovatelnostipotvrzenaa v účetnízávěrcev rámciaktivzachycena.
Odložená daňje oceňována za pomoci daňových sazeb plynoucích z platné daňovélegislativy (k 31. 12. 2018 i 2017 ve

výši 5 %), která můžebýt v budoucnu bezvlivu Fondu pozměněnaa můžetak dojít ke změněvýšeodloženédaně.
Skutečný daňový dopad může byt tedy v budoucnu odiiiný od současných odhadů způsobený buďzměnou v daňové

legislativě, nebo změnouv obchodním chování Fondu. V otevřené diskusi se objevují názoryna zrušení daňového
zvýhodněníinvestičníchfondůa zvýšenídaňovésazbyzesoučasných5 % na19%.PokudbytotobylopřijatoJakozměna
daňovélegislativy, způsobilo by to přepočet odložené daně prezentované v účetní závěrce.

5.

PROVOZNÍSEGMENTY

ČinnostFonduspočívá v investování finančních prostředků do nemovitostí naúzemí ČR- buďformou přímo držených
nemovitostí nebo formou držených majetkových úíastí na nemovitostních společnostech. Z pohledu segmentace je

uváženpouzejediný provozní segment. Informace poskytnuté dálev této účetní závěrceje prototřeba vnímat taktéžza
informacezveřejněnév souladus požadavkynainformacetýkající seprovozních segmentů.
6.

DODATEČNÉPOZNÁMKYK ÚČETNÍMVÝKAZŮM

6.1

VIASTNÍKAPITÁLA AKTIVAPŘIŘADITELNÁ
DRŽn-ELŮMZAKLADATELSKÝCHAKCIÍ
vtis. Kí
Peněžníprostfedky
Vlastní kapitál- Základní kapitil

31. M. 2018

31. U. Z017

34

34

34

34

Vlastní kapitál společnosti Safety Reál,fond SICAV,a.s.jetvořen výhradnězákladním kapitálem, kterýje dánhodnotou
34 086kszakladatelskýchakcií. Nominální hodnotazakladatelskýchakcií k 31. 12. 2018i 2017činí l Kča celkovávýše
základního kapitálu je tak 34 tis. Kč. V průběhu roku 2017 došlo rozhodnutím valné hromady ke snížení nominální

hodnotyzakladatelskýchakcií zlOOOKč na l Kč, čímž došlo ke snňen(hodnoty základní kapitáluo 34052 tis. Kč
z původní hodnoty 34086 tis. Kčna 34 tis. Kč. Částka,o kterou se základní kapitál snížil, byla převedena do hodnoty
čistých aktiv přiřaditelných držitelům investiénfch akcií a nebyla tedy vyplacena akcionářům, kteřf drží zakladatelské
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akcie(vizvýkazzměnvlastního kapitálua výkazzměnčistýchaktivpřiřaditelných držitelůmvyplatitelných investiéních
akcii).

Základní kapitálje plněsplacen a s každou akcií Jespojen jeden hlas při rozhodování a současně i právo navýplatu
dividend.Zakladatelskéakcienemají hodnotu závislounaČinnostifondu a jsou podloženy pouzevýší zapisovaného
základníhokapitálu.Ovládající osobyjsoupřiblíženy v části7.1.

Fondmázřízen bankovní účet,naněmžjsoudeponoványpeněžníprostředky zezakladatelskýchakcií(34tis.Kč).Tento
účet byl vytvořen v souladu s regulatorními požadavky zřetelně oddělit majetek Fondu, který patři akcionářům držitelůmzakladatelskýchakcií. Tytoprostředky nejsousoučástíčiších aktivpřiřaditelných držitelůminvestičních akcií
a nejsou zahrnuty výšedo členění celkových peněžních prostředků.
6.2

PENÍZE A NEPENĚŽNÍTRANSAKCE

Peněžní rostřed

Fondneeviduje žádnépeněžníekvivalenty a všechnypeněžníprostředky jsoudrženynabankovních účtech,přičemž
celkovýzůstatekpenězs ohledem navolnost užití prostředků FondemJenásledujfcf:
vtís. Kí

Peněžníprostředky omezenévevyužitiFondem
Peněžníprostředky volnědisponibilník využitfFondem
PenffrrfprwtfedkycalkBm

31. U. 2018
10456
1863
12319

31. U. 2017
10347
10370
20717

Prostředky omezené ve využití Fondem jsou navázányna bankovní úvěryčerpané Fondem a omezení vyplývá
z úvěrových smluv.

Fondnevyužívážádnábankovnípřečerpání, kterábybylazahrnutamezi^Peněžníprostředky" proúčelysestavenívýkazu

peněžních toků.

Ne něžní transakce

V průběhuroku2018došlok následujfcfmnepeněžním transakcím, kterémělydopadnavývojrozvahovýchpoložek,ale
neprojevily seve výkazupeněžních toků:

.

Dodatečným smluvním ujednáním z února2018 mezi Fondem a společností BER1NDAHOLDINGSLIMITEDdošlo
k navýšení kupní ceny za převod akcií dňve driené spoleínosti BOHEMIANS REÁLa.s. o částku 1323 tis. Kč.

Vzhledemkeskutečnosti,žesouvisející aktivajižnejsoudrženáFondem,alebylaprodánav roce2017,bylonavýšení
cenyzachycenojakoztrátavevýsledkuhospodaření. Částkabylauhrazenaa jezahrnutavevýkazupeněžních toků
do celkových splátek bankovních úvěrůa nebankovních půjček.

.

Pn pořízení nemovitostí - Hotel Karlín (viz6.6) - byla na Fond postoupena pohledávka spřízněné společnosti
TORMONTEXCOMPANION,s.r.o.vevýši3 800tis.Kčzaspolečností SantisInvests.r.o.,kterábylavlastníkem hotelu
Karlín před jeho převodem na Fond. Pohledávka byla započtena se závazkem Fondu z pořízení nemovitostí a

současněvznikl Fondu závazekvůčispolečnosti TORMONTEXCOMPANION,s.r.o., který byl vzářf a říjnu 2018
uhrazen.

.

V prosinci 2018Fondnabyl dvěpohledávky zaslovenskou společností LESYHUNKOVCEs.r.o.v celkovévýši197450

tis.Kčodspolečnosti TARATANAs.r.o.(viz6.4).ZapohledávkynebyloFondemdokoncerokunicuhrazeno, naopak
společnostTARATANAs.r.o.postoupilasvépohledávkynapanaMartinaBendua Fondpříslušnou Částkuvykazuje
k 31. 12. 2018jakosoučástzávazkuzaovládající osobou,tj. panemMartinemBendou.

.

K 31. 12. 2018 došlo k restrukturalizaci několika závazků Fondu. Společnost TARATANA s.r.o. převedla své

pohledávkynapanaMartinaBendua úročenéúvěry,splatnététospolečnosti,sestátyzávazkemFonduvůčipanu
Martinu Bendovi. Jde o závazkyv celkové výši 150 379 tis. Kč.
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.

Celkoví závazekFonduvůčipanuMartinoviBendovik 31.12. 2018dosahujevýše347829tis. Kča Jehouhrazeníse
předpokládáv průběhuprvního pololetí roku2019prostřednictvím emiseInvestičních akcií (viz6.10).

V prubéhu roku 2017došlo k následujfdm nepeněínfm transakcím, kterémělydopad navývoj rozvahových položek, ale
neprojevilysevevýkazupeněžních toků:

.

Koncemroku2017došlok prodeji nemovitostí v lokalitěPraha- Vršovicea úhradaprodejní cenynastalanakonci
ledna 2018 (viz 6. 13).

.

V prosinci 2017došlok nepeněžnímu vypořádání nebankovních výpůjčekv celkovévýši39400tis. Kč.Půjčkavevýii
38000 tis. Kč za CEPÍN SERVICELIMITEDse splatností do 31. 12. 2018 byla započtena s pohledávkou z prodeje

majetkovéúčastivespolečnostiButoviceOfRces,s.r.o. částpůjčkyvevýši1400tis.KčzaCEFINSERVICELIMITED
byla započtena s pohledávkou z prodeje majetkové účasti ve společnosti BOHEMIANS REÁLa.s. (l 000 tis. Kč) a
z prodeje 97% podňu ve společnosti SI KARLIN, s. r.o. za400 tis. Kč.

.

K l. l. 2017 Fond převzetím čistých aktiv nekonsolidovaných dceřiných společností převzal také bankovní účty
s celkovým zůstatkem ve výši 20163 tis. Kč. V rámci těchto transakcí došlo k nepenSžnfmu pořízení investic do
nemovitostí, obchodních pohledáveka závazků,bankovních úvěrůa nebankovních výpůjčeka detailrealizovaných
transakcí a jejich dopadu do účetní závěrkyje zveřejněn v části 7.2. Ve výkazu penéžních toků je zachycen
dopadnavýšení peněžních prostředků.

6.3

OBCHODNÍPOHLEDÁVKY
v tis. Kč
Obchodní pohledávky
SnEEeni hodnoty v dOsledku posouzení dveřového dzlka

31. 12. 2018

31. 12. 2017

10477

126054
-34

-32
10<45

Obchodnípohtedivkyvevýkaluflnan&ifthuau

US 020

Obchodní pohledávky zahrnují zejména pohledávky zanájemd z pronájmu nemovitosti (nájemnéa službyvyúčtované a
neuhrazenéza období před rozvahovým dnem). Rizikojejich nesplacení je velmi nízké a pohledávkyse výjimečné
dostávají do prodlení (pohledávky po splatnosti). Fond sleduje vývoj úvěrového rizika jako meziroční přecenění výše
pohledávek, nesledujevývoj opravných položeksamostatně. V roce 2018bylve výsledku hospodaření uznánziskvevýši
2 tis. Kč(rok2017:zisk124tis. Kč), Dopadje součástípoložky"Ztrátaplynoucí z ostatních finančních aktiva závazků".
Obchodní pohledávky k 31. 12. 2017 zahrnují pohledávku za Hlavním městem Praha souvisejícf s prodejem nemovitostí
v Praze- Vršoviceza 121107tis. KS. K její úhradědošlona konciledna2018.

6.4

FINANČNÍAKTIVAOCEŇOVANÁREÁLNOUHODNOTOUS PŘECENĚNÍMDOVÝSLEDKU

V prosinci 2018 Fond nabyl dvěpohledávky zaslovenskou společností LESYHUNKOVCE s.r.o.v celkové výši 197450tis.
Kčod spoleínostl TARATANA s.r. 0.:

.
.

pohledávka s pořizovací cenou 109690tis. Kójeúročenafixní úrokovou sazbou 3,5 % p.a.a je splatná k 31. 8. 2020;
k 31. 12. 2018bylastanovenareálnáhodnotatétopohledávkyvevýši 109300tis. Kč(úroveň3).
pohledávkas pořizovací cenou 87760tis. KčJeúročenafixní úrokovousazbou15% p.a. a je splatnák l. 8. 2020;
k 31. 12. 2018 byla stanovena reálnáhodnota této pohledávky ve výši 88833tis. Kč(úroveň3).

Vzhledem k záměru Fondu pohledávky držet v rámci svého investičního portfolia Jsou vedena v reálné hodnotě
s přeceněním dovýsledkua bezzachycení a zveřejnění úrokovýchvýnosů.Vevýsledkuhospodaření roku2018takbylo
zachycenopřecenění pohledávekJakoziskvevýši1263tis. Kč.

^
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Společnost LESYHUNKOVCE s. r.o. vlastní lesní pozemky na Slovensku a je zpracovatelem, resp. prodejcem dřeva. Obé
pohledávkyjsou zajištěnypozemky ve vlastnictví dlužníka, resp. podňynadceřiné společnosti, kterámá vevlastnictví
pozemky.

ZapohledávkynebyloFondemdokoncerokuuhrazeno,naopakspolečnostTARATANAs.r.o.postoupilasvépohledávky
na pana Martina Bendu a Fond příslušnou Částkuvykazuje k 31. 12. 2018jako součást celkového závazku za panem
Martinem Bendou (viz6.10).

6.5

MAJETKOVÉÚČASTIV REÁLNÉHODNOTĚS PŘECENĚNÍMDOVÝSLEDKU

Fond drží majetkové účasti na jiných společnostech, které pokud plně ovládá, nekonsoliduje s uvážením výjimky pro
Investiční jednotky.
vtís. Kc

31. 12. 2BU
28295
148
21220
298
50261

Treaslewort. a.s. tlOOW)
DANTŮMSolutton s. r.o. (100 X)

TORMONTEXCOMPANIONs.r.o. (100K)
SIKARUN, S. r.O. (3 K)

Rnan&ifInwstlce v reílné hodnoté* pFwtněnfm dovísledku nikam

31. U. 2017
25694
15743
21320
123
62880

Více o jednotlivých investicích a jejichocenění reálnouhodnotouje uvedenov části8.5. Následující tabulkazobrazuje
vývojhodnotyfinančníchinvesticodpočátkuroku2017v rozlišenínajednotlh/édrženémajetkovéúčasti;
OANTUM

TORMOWTEX

Solutton

a>MPANION

BA

>.r*.

t.TJO.

REAIU.

Srf. O.

S.FA

Celkem

15839

449

4026

917

29341

96998

147570

.

58367

-58367

-917

-3967

-3Í 631

-43515

Treuteuwt,

vVs. Kč
Rrilnt hodnotak 1. 1. 2017

BOHEMIANS

SI
KARŮM,

přeceněnivlhfempřeměny
vyfaienfv dflsledkuprodeje
zisk/ztrátaz přeceněni
Reílná hodnota k 31. U. 2017

ilsk/ztrátai přecenění
Reálnáhodnotak 31. U. 20U

Bytovka
Offices.

9855

15294

17292

-25251

17I9Z

25694

15743

21320

123

62880

2 GDI

-15295

-100

175

28295

448

21220

298

-126IS
^

50261

Běhemroku 2018doilopouzek úpravěoceněnívlivempřecenění investick 31. 12. 2018.Fondnerealizovalžádnénové
investicedo majetkovýchúčastí, aninedoilok prodejidrženýchinvestic.

Meziroční sníženi hodnoty finančních investic v roce 2017 souviselo zejména s převodem čistých aktiv dceřiné
společnosti Butovice Offices, s.r.o. přímo do Fondu. Jedna ze strat^ií Fondu je pořizovat nemovitostní společnosti
s následným převodem čistých aktiv (nemovitosti) přímo do Fondu a opětovným vyřazením prázdnéspolečnosti (tak se
stalov minulostiu společnostiButoviceOffices,s.r.o., BOHEMIANSREAl,a.s.i SIKARLIN,s.r.o.).

Dopad přecenění i dopadvyřazeni (prodeje) investicje zahrnutvevýsledku hospodaření docelkovéhozisku/ ztráty
z majetkových účastí v reálné hodnotě.

6.6

INVESTICEDO NEMOVITOSTÍ

Fond vlastní nemovitosti, které v minulosti pořídil a v rámci své investiční činnosti vytváří nemovitostní portfolio za

účelempronájmunemovitostí s následnýmprodejem v rozsahuzvolenéinvestiční strategie.V portfoliujsou pozemky i
budovyumístěné v Praze,v Brněa veStředočeském krajia jejichvývojzarok2018a 2017v Členěnínapozemky a stavby
zobrazuje následující tabulka:
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Imiutieedo
nemovitostí
Poiemky

Stavby

celkem

118524

669403

787927

pňrůstkyv rámcipřevzetí Qst)chakthydcetinýchspote&iostl (viz 7.2)

73059

267073

340132

přírůstky nových nemouitostl

15294

vtis.M
Reálná hodnota k 1. 1. Í017

přírůstky t ťrtulu následných výdajů zahrnutých do ocenění existujfdch nemovhostl
-28761

vyřazeni v důsledkuprodeje
zisk/ ztráta i přeceněn* do výsledku hospodařen!
Reálnáhodnotak 31. U. 2017
přírůstky nových nemovitostí
zisk/ ztrátaz přeceněnido výsledku haspodařenl

2922

-92433

-121194

-120

7473

7353

177996
23819

854438
79911

1032434
103730

5715

5715

pňrflstky z titulu následných vřdajů zahrnutých do oceněnf exlstujlcfch nemovitostí
Retina hodnota k 31. U. 20U

15294
2922

64178

-70657

-6479

266 99i

869407

1135400

V roce 2018 Fond rozšffil své Investiční portfolio o následující nemovitosti:

.
'

.

v květnu 2018 Fond pořídil nemovitosti v Praze v Karlině - stavbu (Hotel Kariín) s vybavením za 83 664 tis. Kč a
související pozemek za8 477 tis. Kč,tj. celková pořizovací cena 92141 tis. Kč.
v Červnu2018Fond pořídil pozemek- orná půda- v obci Březí za3 545 tis. Kč, čímž došlok rozšíření již stávajících
pozemkůdrženýchFondemv danélokalitě.

v srpnu 2018Fondpořídil pozemekv Brněza 1040tis. Kč, čímž došlok rozšíření jižstávajících pozemkůdržených
Fondemv danélokalitě.

.

v prosinci2018Fondpořfdll nemovitostv obci Březí pozemeka stavbuzapořizoradcenu3 200tis. Kč.

Současněběhemroku 2018došlokezhodnocení stávajících pronajímaných nemovitostí.
V roce 2017 došlo k významnému nárůstu Investic v důsledku převzetí nemovitostí z doposud nekonsolidované dceřiné

společnostiButoviceOffices,s.r.o., kterábylajakonemovitostní společnostpořízena v roce2016.Vyřazení nemovitostí
souvisí s prodejem nemovitostí v Praze - Vršovice, které byly získány převzetím ze společnosti BOHEMIANS REÁLa.s.,
Hlavnímu městu Prahakoncem roku 2017. Nemovitosti byly prodányza 121107mil. Kč.
K oceňování nemovitostí reálnou hodnotou vfcev části 8.5.

Nemovitosti v celkovéreálnéhodnotě 1007 tis. Kčstanovenék 31. 12. 2018(2017:907950tis. Ke)jsou zastavenyve

prospěch Československé obchodní banky, a.s. jako záruka splacení čerpaných bankovních úvěrů. Nemovitosti pozemky- v celkovéreálnéhodnotě28 900 tis. Kčstanovenék 31. 12. 2018(2017: 28900tis. Kč)jsou zastavenyve
prospěchspoleEnostiLongfordInvestLtd.jakozárukasplacení poskytnutépůjčky(viz6.9).
V souvislosti s investicemi do nemovitostí jsou ve výsledku hospodařeni Fondu uznány následující položky:
Itokkonďtí
31. 12. 2018

v tis. KS

6.7

ItokkonBeí
31. 12. 2017

Celkové nájemné (pňjmy) z investit do nemovltosu

80181

80444

Celkové pňmé provozní náMadylnvestk: do nenwvltostf .

18218

-203a

POSKYTNUTÉZÁLOHYA OSTATNÍAKTIVA
v tis. KS
Poskytnutézálohy
NáUadypříštích období
PohledávkyvQíl státu
Ostatní pohledávky
Puskytnutí zálohya ottatní aktíva celkBm
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31. 12. ZOl8

31. U. 2017

236101
28
24
75

928
30
104
25

236228

1087

V listopadu 2018bylaz prostředků získaných odspolečností TORMONTEX COMPANION, s. r.o.(200mil. Kč)a Treaslewort
3.s.(35 mil. Kč)složenadoadvokátní úschovyzálohavevýši235000tis. Kčnapořízení nemovitosti v tukrativní lokalitě
v centru Prahy.Nakupnemovitostinebyldoschválenítétoúčetnízávěrkyuzavřen.
6.8

OBCHODNÍA JINÉZÁVAZKY
v&. ia
Obchodní lávadcy
Přijaté zátahya výnosy přStfch období
Pňjatékauce
Závazkyvůčistátu
Ostatní závazky
Obchodnfa Jinérfmiky celtem
z tohofinan&if2áva>ky
z toho nefinanční závazky

31. U. 20U

il. l2. 20l7

8422
3401
2832
1309
38
16002
11246
4756

7921
1674
1893
1313
10
U 810
9823
1987

Účetní hodnota závazků,kterépředstavují finanční závazky,sevýznamně neliíí odjejich reálnéhodnoty s ohledem na
splatnost většinyzávazkův krátkémobdobí. Vedení Fondu posoudilo rizikolikvidity spojenés vypořádáním existujících
závazkůza nízké.

Zvýšeuvedených závazkůje zúčtování závazkův období delším jak 12 měsíců očekávánou částipřijatých kaucí (s
ohledem nasmluvní dobu nájmua výpovědní lhůty)vevýši922tis. KČ(2017:937tis. Kč).

6.9

BANKOVNÍA NEBANKOVNÍÚVĚRY

Bankovníúvě
vts. Kč

31. 12. 2CU

Bankovní úv6iy- dlouhodobě splatná částtivSru
Banlcovni úvěry- krátkodobě splatná cist úvěru

Závazekz U2av?en(ch derhátovych nástroja

366664
32485
821

Bantovní úvirycdkem

399970

31. 12. 2tU7
344421
28514

Zůstatekbankovních úvěrůtvoří následující úvěryčerpanéodČeskoslovenskéobchodní banky,a.s"kterájesoučasně
depozitářem Fondu.V roce2018přibyl jeden novýuvěřv souvislosti s pořízením nemovitostí v Praze- Karlině(viz6.5):
.

Dne 6. 8. 2018 Fond načerpal úvěrve vySi 55000 tis. Kčza účelem refinancování závazků vzniklých v souvislosti

s pořízením nemovitostí v Praze- Karlín. Úvěrjesplácenčtvrtletněv postupněsenavyšujícfch splátkáchnejpozději
do30. 6. 2023, kdyje splatná navýšená splátka ve výši 40449 tis. Kč. Úvěrje tírDčen variabilní úrokovou sazbou

odvozenouz 3MPŘÍBORpluspevnépřirážky 1,5 %.Sazbouplatnáproobdobí roku2018činila3,66% p.a.K 31. 12.
2018jevýšenesplacenéhoúvěru53564tis. Kř, z toho krátkodoběsplatnýzůstatek2 920tis. Kč.Úvěrje zajištěn
hodnotou nemovitostí v Praze- Karlín (reálná hodnota k 31. 12.2018:95 000tis. KČ)

.

K 31. 7. 2017 Fond načerpal úvěrve výši 230000tis. Kčzaúčelem refinancování závazkůvzniklých v minulosti
s pořízením nemovitostí v Praze- Karlín. Úvěrje splácen měsíčně v postupně senavyšujících splátkách nejpozději
do31. 7. 2032. Dočervna roku 2027je nesplacený zůstatekliročen fixní úrokovou sazbou 2.5 % p.a.a pozbývající
období úrokovou sazbouvariabilní odvozenou od 1M PŘÍBORnavýšením o marži 1,5 procentního bodu p.a. K 31.
12. 2018je výše nesplaceného úvěru211660tis. Kč, 2 toho krátkodoběsplatný zůstatek 13350 tis. Kč(2017:
224650tis. Kč(krátkodobě splatný zůstatek 12990tis. Kč)),efektivní úrokovásazbaČiní2,5 % p.a.Úvěrje zajištěn
hodnotou nemovitostí v Praze- Karlín (reálnáhodnotak 31,12. 2018:502000tis, Kč;2017:500000tis.Kč).
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K 1. 1. 2017 Fond převzal bankovní úvěrČerpanýv minulostiv souvislosti s pořízením nemovitostí v Praze- Nové
Butovice.ÚvěrjedenominovanývEURa splácenměsíčněpostupněsenavyšujícími splátkaminejpozdějido31. 10.
2022. Poslední splátka je definována jako doplatek úvěru ve výši 3 059 tis. EUR. K 31. 12. 2018 Cin( nesplacený
zůstatek úvěru 130 301 tis. Kč, z toho krátkodobě splatný zůstatek 12 590 tis. Kč(2017; 140820tis. Kč(krátkodobě

splatný zůstatek 11684tis. Kč)), efektivní úrokovásazbačiní 3,98% p.a.S úvěremje spojeno vysokékurzovériziko.
S ohledem na vývoj měnového kurzu CZK/EUR Fond uznal ve výsledku hospodaření za rok 2018 kunovou ztrátu

1733 tis. Kč(2017: kurzovýziskve výši 8 788 tis. Kč). Úvěrje zajištěnhodnotou nemovitostí v Pra2e- Butovlce
(reálnáhodnota k 31. 12.2018:341000 tis. Kč;2017:340000tis. Kč).
.

Poslední z úvěrůFond převzal od původního vlastníka společněs nákupem souvisejících nemovitostí k 1. 1. 2016.

Úvěrje splácenpostupněměsíčními splátkami,kterése meziročněnavyšují. Konečnásplatnost úvěruje k 20. 12.
2019. V únoru 2017 došlo k mimořádné splátce ve výši 380 tis. Kč. K 31. 12. 2018 činí nesplacený plně krátkodobý
zůstatek úvěru 3 625 tis. Ke(2017:7 465 tis. Kč(krátkodobě splatné zůstatek 3 840tis. Kč), úvěrje úročen efektivní
úrokovou sazbou 1,73 % p.a. Úvěrje zajištěn hodnotou nemovitostí v Praze - Chodov (reálná hodnota k 31. 12.
2018: 69 000tis. Kč; 2017:67 900tis. KČ).

Zarok2018Fondvykazujeúrokovénákladyz bankovních úvěrů11557tis. Kč(2017:9 186tis. Kč).
Bankovní úvěrypředstavují finanční závazkya jejich účetní hodnotaprezentovanák 31. 12. 2018i 2017sevýznamně
neodchylujeodjejich reálnéhodnoty.
D rivalové nástro'e

Fond v souvislosti s bankovním úvěremčerpaným na financování závazkůvzniklých s pořízením nemovitosti v Praze -

Karlín uzavřel s ČSOBderivátovýnástroj- úrokovýswap- k zajištěnítírokového rizikavyplývajícího z variabilněúročené
nesplacenéjistiny bankovního úvěru.Reálnáhodnota derivátuje k 31. 12. 2018stanovena ve výši821tis. Kč(závazek)
a jetéžzahrnutajako ztrátovépřecenění derivátu k 31. 12. 2018do položky "Zisk(ztráta) plynoucí z ostatních finanínfch
aktiv/záva2ků"vevýsledkuhospodaření. Derivátnení zachycenjakozajišťovací nástrojv účetní závěrce.
Nebankovníúvě
vtís-ia
Nebankovnfúvěry- dtouhodobésplatnáčást
Nebankovní livěry- krótkodobě splatná část
Nebankovní ůwtrfedkein

31. U. 2018

31. 12. 2017

379186
244440

453845
140098

623626

S93943

Fond vykazuje nebankovní úvěry, kterévznikly Fondu v souvislosti s jeho investlínf aktivitou - buďúvěr byl přímo
Fondemčerpánnebona Fondpřešly převzetím čistýchaktivnekonsolidovanýchdceřiných společností. Fondpostupně
přistupuje k jejichvypořádánibuďrefinancováním bankovními úvěry.nebosplacením z prostředků získaných prodejem
nemovitostí.

Rozlišení krátkodoběa dlouhodoběsplatné částije odhadnuto dle stavu k rozvahovému dni, ale s ohledem na vývoj
investic a jejich realizaci může dojít k dřívějšfmu nebo pozdějšímu splácení půjček.
K 31. 12. 2018Fondvykazujetyto úvéry:
sazbap^.
6%

Zůstatekúvěruví.
nabShMho úroku
35207

20. U. 2019

Efelrthmíúmkuvá

VWtel
jl)Treaslewort, a. s.

Splatnost

6%

201381

20. 11. 2019

(iii) Longford Invest Lid. (dHve CEFIN SERVICE UMmD)

4,0%

7852

31. 12. 2019

(Iv)LongjardInvestÚd.(dřhreCEFINSERVICEUMrTED)
(v) LongfortInvestLtd"(dřhe CEPÍNSERVICELIMrTED)
(vi) LcngfordInvestLid.(dřwe CEFINSERVICEUMfTED}

4.0%

49094

31. 12. 2020

2, 35%

56 314

5. 10. 2020

4,0%

46290

31. 12. 2022

(vil) Mlnelava,s.r.o.

10,6%

227488

31. 12. 2022

(II)TORMONTťX COMPANION, s. r.o.

68

-. -?

í-

Nebantowtí úwry cdkem

B23626

V průběhuprvního pololetí 2018 Fond uhradilzávazkyve výši95552tis. Kčvůčispolečnostem BERINDAHOLDINGS
LIMÍTED a BREWSTER HOLDING (úvěry (i) a (ii) ve stavu k 31. 12. 2017), které vznikly Fondu v minulosti v souvislosti

s pořízením pořízení nemovitostí v Praze - Vršovicích. Dodate?nou dohodou došlo k navýšení závazku za BERINDA
HOLDINGSLIMITEDo l 324tis. Kča tato částkabylataktéžuhrazena.Současněbylauznánajako ztrátavevýsledku za
rok 2018.

V souvislosti s pořfzením nových nemovitostí- hotel Karlín (stavba a pozemek) a pozemek v obciBřezí- Fond získal dva

nové úvěryodspolečnosti TARATANA s.r.o.- 65000tis. Kča 3 545 tis. KČ.Obaúvěrybylyspolečností postoupeny k 31.
12. 2018napanaMartinaBendua jsousoučástícelkovéhozávazkuzaovládající osobou(viz6.10).
V listopadu2018čerpalFonddvaúvěry- odspolečnostiTORMONTEXCOMPANIONs.r.o.ve výši200000tis. KČa od
společnosti Treastewort, a.s.vevýši35000tis. Kč.Úvěrybylyčerpányv souvislosti sezáměrempořízení novéinvestice
- nemovitosti a byly složeny do advokátní úschovy (viz6. 7). Úvěryjsou úročeny úrokovou sazbou vevýši 6 % p. a.a jsou
splanedo konce listopadu 2019. Dokonceroku 2018 bylyvevýsledku Fonduuznányúrokovénákladyvevýši1588tis.
Kč.

Dne30. 11. 2018společnost CEFINSERVICELIMITED,Kyprpostoupila vSechnysvépohledávky naspolečnost Longford
Invest Ltd..Malta. Souběžnědošlok prodlouženf splatnosti úvěrudokonceroku 2022(úvěr(vi)).
K 31. 12. 2017 Fond vykazuje tyto úvěry:
Eféktiwiítírotawá

Zůstatekúvíru ve.

Mlha|M.

naběhléhoOroku

věřitel
(i) BERINDAHOLDINGSLIMÍTED
(ii) BREWSTERHOLDING
(iii)CEFINSERVICEUMrTED

Splatnost
IQ2018

X

46824

X

48728

30. 6. 2018

4,0 X

44545

31. 12. 2018
31. 12. 2019

(h/ICEFINSERVICEUMíTED

4,0%

7552

MCEFINSERVICEUMFTED

2,35 X

55084

5. U). 2020

4.0%

47203

31. 12. 2020

5,62 K

81002

31. 12. 2020

4,0%

406a5

31. 12. 2022

10, 6%

222317

31. 12. 2022

(vi) MF HOLDING (nyní ČERŇSERVICE UMITED)

(vii>TORMONTEXCOMPANION,s.rA.
(vili) CVFINVESTMENTUMITEO
(ni) Minelava, s. r, o.

Nebmlunmř úwirycelkem

593943

K l. l. 2017 došlo k navýšení půjček v důsledku převzetí Čistřch aktiv dceřiné společnosti Butovice Offices, s. r.o.
v celkovévýši112613tis. Kč- půjčkaodspolečnosti Minelava,s.r.o.vevýši82580tis. Kča půjčkaodspolečnosti CEFIN
SERVICELIMITEDvevýši38000tis. Kč,kterábylakoncem roku 2017nepeněžním zápočtemzúftovánaproti pohledávce
z prodeje majetkové účasti ve společnosti Butovice Offíces, s.r. o. za 38 000tis. Kč.

Celková hodnota půjčky od společnosti TORMONTEX COMPANION, s.r.o. se skládala ze dvou samostatných půjček,
přičemž v červenci 2017 došlov souvislosti s načerpáním bankovního úvěruvevýši230 000tis. Kčk úhraděJednéz nich
v celkovévýši 107 130tis. Kč(splatnév roce 2017)a ke snilení druhémimořádnou splátkouve výši 121 252tis. Kč

(splatnáv roce 2020). Půjčkabylasplácenapostupněměsíčními splátkamiaždolistopadu 2018,kdybylypostoupena
na společnostTARATANAs.r.o., kteráji následněpostoupilana panaMartinaBendua je součástí celkovéhozávazku
Fonduzaovládající osobouk 31. 12. 2018.

Půjčkaodspolečnosti Minelava,s.r.o.není splácenapostupně,její zůstatekje navyšováno naběhlyóroka splatnostje
očekávánaažv roce 2022. Půjčkasouvisí s financováním nemovitostí v Praze- Butoviďch.

Závazkyvůčispolečnostem BERINDA HOLDINGSLIMITEDa BREWSTER HOLDINGvznikly Fondu v souvislosti s pořízením
dceřiné společnosti BOHEM1ANSREÁLa.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 by!
uskutečněn koncem roku 2017a závazkyspolečnosti 8ERINDAHOLDINGSLIMITEDuhrazenyv únoru 2018.
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V roce 2017 Fond načerpal novou půjčku ve výši 7500 tis. Kč od společnosti CEFIN SERVICE LIMITED v souvislosti
s financováním nemovitostí- pozemků v lokalitě Březí ve Středočeském kraji.

Koncemroku 2017došlok prodlouženisplatnosti u tří půjček-půjčkaodCVFINVESTMENTLIMITEDmánovousplatnost
do31. 12. 2022 a dvěpůjčkyod CEF1NSERVICELIMITEDmají novou splatnost do 31. 12. 2020.Jdeo tři bezdroené půjčky,
a proto při prodloužení jejich splatnosti došlo k jejich přecenění na současnou hodnotu budoucích peněžních toků. Fond
v tétosouvislosti uznalziskve výsledku hospodaření (viz část6.13).
Nebankovní úvěry představují finanční závazky a jejich účetní hodnota prezentovaná k rozvahovému dni se významné
neodchyluje od jejich reálné hodnoty.
Vtfvol dluhůz financování

Fondv rámcisvýchzávazkůvykazujeněkolikfinančních závazků,jejichžpeněžní úhradabybylaprezentovánavevýkazu
peněžních toků v rámci peněžních toků z financování. Následující tabulka poskytuje sesouhlasení počáte?n(ho a
konečného zůstatku takových závazků:
Banluvni

vtís. Kč

Nebankovni

úvěry

úvfiiy

Calkem

11325

759297

770622

dopad podnikovépřeměny (převodu iistýchaktív)

169253

112613

281866

penéínf tok- íerpánf úvěru

230000

7500

237500

peněžní tok- splátkyúvěru

-22229

-247306

-269535

penéínl tok - placené úroky

-7705

Paédte&idůstatek k 1. 1. Mt7

-13 Úl

-20816

zápočetrivazkus pohledávkami

-32 579

-32579

odpuStěnfíásti závazku

-20725

-20725

-8108

-10763

-18871

9186

39018

48204

593943

966878

103545

158545

úpravaocenčnlúvěrupři modifikacipodmínek

naběhléúrokovénáklady

-8788

-8788

kurzový zisk ve výsledku hospodařeni

372935

Kone&iÝzůstatek k 31. 12. 2017
peněžnítok- čerpániúvěru

55000

penéinltok- splátkyúvěru

-31580

155676

-187256

peněžní (ok-plaCÉňéúroky
nabBhlé úrokové náklady

-10496

-16020

-26516

11557

35903

47460

nepeněžní příjem úvěrt

200000

200000

nepenéínízápofty-přerod nazávazeka ovládá]letosobou

-143 192

-143192

1323

1323

3800

3800

399149

623626

1022775

366664

3791B6

745850

32485

244440

276925

ztrátaz dodatečnédohodyo navýienfsplátkypůjčky
dopadpostoupenipohledávky

.

1733

kunováztrátavevýsledku hospodaření
Koneaiy idstatnk k 91. 12. MU
i toho dlouhodobésplatnýzůstatek
z tohokrátkodobésplatnýzSstatek

1733

6.10 ZÁVAZKYZAOVlÁDAjfcfOSOBOU
K 31. 12. 2018 došlo k restrukturalizaci závazků Fondu, při níž společnost TARATANA s. r. o. postoupila své pohledávky

v celkovévýii 347829tis. Kčnapana MartinaBendu.Jednáse částečněo nebankovní úvěryv celkovévýšizůstatkové
hodnotě 143192 tis. Kč, které Fondu vznikaly v minulosti v souvislosti s jeho investiční aktivitou (viz 6.9). Vzhledem
k nominální vyiitěchtozávazků150379tis. Kč,uznal Fondv důsledkurestrukturalizacevevýsledkuhospodařenfztrátu
ve výši 7187 tis. Kí. Zbývající závazek ve výši 197 450 tis. Kč souvisí s pořízením pohledávek za společností LESY
HUNKOVCE s. r.o. (viz 6.4). Fond předpokládá vypořádání tohoto závazku emisí investičních akcií v průběhu prvního
pololetí roku 2019.
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6.11 ČISTÁAKTIVAPŘIŘAD1TELNÁ
DRŽITELŮMVYPLATTELNÝCHINVESTIČNÍCHAKCtf

Hodnotatěchtočistýchaktivjedánarozdflemcelkovýchinvestiénfchaktiva závazkůFondu,tj.bezvlivuhodnotyčistých

aktiv připadající držitelům zakladatelských akcií, tj. hodnotu základního kapitálu Fondu (2018: 34tis. KČ;2017: 34tis.

Výšeinvestičních čistýchaktivseprůběžněměnídlevývojevýkonnosti Fondu- dopadvýsledku hospodaření Fondu- a
dalží vliv naprezentovanou hodnotu mají transakce s vlastníky investičních akcií. tj. emisea odkup Investičních akcií
Fondem. Vývojčistýchaktivzaprezentovaná období jezobrazenvevýkazuzměnčistýchaktivpřiřadltelných držitelům
vyplatitelných investlíních akcií, kter^ Fond sestavuje a zveřejňuje namísto výkazu změn vlastního kapitálu (pokud
nedošlok nějakézrněnév hodnotěvlastního kapitálu).

Vydanéinvestiční akcies ohledemnaprávodržitelepožádatFondo odkupnaúčetFondu,čímž investiční akciezanikají,

Jsouklasifikoványa vykazoványjakofinanční závazek.S investlčnfmi akciemizároveňnení spojeno právohlasovatna

valnéhromaděFondu.Stavinvestičních akdívčetněkalkulacečistýchaktivnajednuinvestičníakciipřináší následující
tabulka.

vtis-KČ

31. 12. 2018

31. 12. 2017

Počet investičních akcif (vks)

43g5g

43656

Čistáaktivapřlřaditelná držitelůmvyplatitelných Investičních akcií(vtis.Kč) 257813

263 807

6stáaktiva pňpadajfdnajednu investiční akcii(vKč)

6043

5 9fl6

vro(:e2017 dosl°k emisi1697ks"ovýchlnvestičních akcif,kterébylyprodányza4 500tis.Ke(vizvýkazzměnčistých
aktivpřiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akdQ.

6.12 TRŽBYZ PRONÁJMUA POSKTTOVANÝCHSLUŽEB
Rokhončfcf

vtís. Ke

31. 12. 2018
80181
12636
92817

"hiby z pronájmu
Tržby i poskytovaných sluteb
Mhy celkem

Rokkonífcf
31. 12. 2017
80444
1331Z
93756

Tržby z pronájmu jsou výnosem generovaným z přímých investic do nemovitostf, které drží Fond a pronajímá je.
V souvislostis pronájmemjsouposkytoványnájemcůmslužby,kterénavyšujícelkovýpřQemz pronájmu.Všechnytržby

jsou realizovány na územfČeskérepubliky.

Pronájemnemovltostfje klasifikovánjakooperat-ivní leasing,přieemž z tzv.nevypověditelných leasingůjsouočekávány

následující budoucí minimální leasingovéplatby:
v&ie
Platby do l roku
Platbynad l rok a dů5let
Platby nad 5 let
Budoucí minimální teM htynm

phtby cdkem
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31. U. 20U

3LU. 2B17

69615

62823

206642
23426

7540;
8406

2S9683

246631

6.13 ZISKY/ CTRÁTYZ INVESTICDONEMOVrTOSTÍ
V souvislosti s Investicemi do nemo^tostí Fond vykazuje za rok 2018 ztrátu z přecenění reálných hodnot držených
nemovitostí k 31. 12. 2018 ve vySi 6 479 tis. Kč (viz 6.6).

V roce 2017 je celkový zisk 7 265 tis. Kč, který je dán ziskem z přecenění držených nemovitostí ve výSl 7 353 tis. Kč a
ztrátouz prodejenemovitostí vevýši88tis. Kč.Koncemroku2017Fondprodalza121107tis. Kčnemovitostiv Praze Vršovicích, které evidoval v reálném ocenění ve výši 121195 tis. Kč.

6. 14 ZISKY/ ZTRÁTYZ MAJETKOVÝCHÚČASTÍ
V souvislosti s finančními investicemi Fond prezentuje za rok 2018 ztrátu z přecenění reálných hodnot držených
majetkových tičasti k 31. 12. 2018 ve výši 12 619 tis. Kč(viz 6.5).

Zarok2017vykazujeFondcelkovýziskvevýil67836tis. Kč,kterýjedánziskemz přecenění drženýchfinančních investic
ve výši 50 917 tis. Kča ziskem 16 919tis. Kčuznaným při prodeji účastive společnostech BOHEMIANS REÁLa.s., Butovice
Offices, s. r.o. a SI KARLIN,s.r.o.

6.15 ZISKY/ ZTRÁTAZ OSTATNÍCH FINANČNÍCHAKTIVA ZÁVAZKŮ
Rok končití

31. 11. 2018

VtiS-KĚ
Ziskz přeceněni finančních aktiv oceňovaných v reálnéhodnoté (viz 6.4)

RokkonSď

31. U. 2017

1263
2

Úpravahodnoty obchodní pohledávek v důsledku úvěrového rizika (viz 6.3)

124
10709

Ziskplynoucí i modifikace podmínek nebankovních úvěrů
Ztráta plynoucí z nepeněínfho Nvpofádáni pohledávek / távazkfl
Ztráta i přecenění derh/átového nástroje - úrokového swapu (vte 6.9)
Ostatní ziskya rtrátyi vypořádínf flnančnlchaktiva závazků

Zbky/ (Ztráty)plynoudi ostatních flnanBdchaktív . rinikůcelkem

-7187

-6767

821

o

.

-198

360

-6941

4426

6.16 NÁKLADYSOUVISEJÍCÍ S PRONÁJMEMNEMOVITOSTÍ
Rok končící

31. 12. 2018

vtfe. dz

511

Spotřeba materiálu

Rokkonďd

31. 12. 2017
532
7913

Sprtřeba energie, plynu, vody
Spiáva nemovitiwtf

Opravya udriovinf
Náiemné
Ostatní služby
Nákladysouwlseťd s pronájnwm nemovitottfcrtkam

11141
5818
655
93

7696

M 218

20321

3252
612
309

6. 17 SPRÁVAFONDU A EKONOMICKÉA PRÁVNÍ SLUŽBY

vtís. KĚ
Sprána vedenifondu (vit 7.4)
Poplatky depoiitíři

Ekonomické služby-plavní, daňové a účetní poradenstvt
Spriva fondu a >ouvi>Jfcf ekonomhtó a prfimf služby cdkam

72

Rokkonad

Rok končití

31. 12. 2018

31. U. Ml?

823

360

683

750

1726

1B96
3006

3232

T

/

Poplatkydepozitáři zahrnují nákladyvevýši540tis.Kčvyjadřující odměnuzarok2018a náklady143tis.Kevztahující se
k vyúčtovánícelkovéodměnyzarok2017,v němžbyl učiněnnižSfodhad.
6. 18 FINANČNÍNÁKLADY
Itoktonďcf
31. U. 2017
48203
396

Rokkonifd

vtís. Kč

31. 12. 2018

Úrokovénáklady
Ostatnffinančníníldady
nnanfitfnáktadvce

47460

182
47642

4SS99

Ostatní finanční nákladyzahrnujibankovní poplatky, poplatkyzaúschovucennýchpapírů a jinéfinanční náklady.
6.19 DANĚZEZISKU
Daňze lísku uznaná ve 'l

ku hos

ařenf
Rokkontfcí

V tis. Kí

21. U. 2018

Splatný daňový náklad a běžnéobdobí

99

Úpravasplatné danésouvtsejfcfs přecházelfcfm obdobím
Sptatnýdnitovýnáktad

33

Rokkonfftí
31. 12. 2017
3353

132

Odloženýdaňovýnáklad(w?nos)z titulupřechodnýchrozdUfia daňovéarfty

2511

-271

Cdkovýdahwýnáklad

2643

3082

Sesouhlasení výsledku hospodaření před zdaněním nacelkový daňovýnáklad poskytujeB následuj
následující(čí?zveřejnění:
veřejnění:
Vtís. Kf
(Ztráta)Ziskpřed zdaněnímu běíné obdob)
Zákonná daňová sazba

Daňovýnáklad(výnos)kalkulovaný2 výsledkuhospodařeni
Dopaddaňověneuznatelnychnákladů

Rokkonifcf
31. U. 2018
-3163

Rokkončfcf
31. U. 2017

SK

5%

-158

5423

108468

2801

147

Dopadnezdanitelnýchvynosí

-2489

Celkový daňový náklad

2643

308Z

Efektivní dajtovásariw

OK

W*K

Porn. : ft>ntfwsfetfowne ůčebifolitíobf20ia vykáialttaňavou ztrátu, pmto]e efektivní daňovásadMO %.
Odloženádaňve vtikaui finančnísftuace
31. U. M18

vtíř.W

PohtetUvta

31. U. 2017
ZfeaMk

Pohledávka

RozdnvúZetntadartové hodnotě Iwestlcdo nemovitosti
Oceněni bankovního úvíru -dopad diskontu

1139

Odloženi daň celkem v hnrttp ocenění

1139

278

3703

Vrijemnéaapoiteni
Odtoianá daňwlkem v nette ocmenf

-278
961

-278

-331

278

73

Zfcniek

3703
331

3372

331
-331

Sesouhlasení odloženédaně

Zůstatek odložené daně v meziročním srovnání je ovlivněn změnou přechodných rozdílů Fondu, ale také uznáním
odložené daněv důsledku převzetí čistých aktiv z nekonsolidovaných dceřiných společností:
Odletěna daň

vtís. Kč

-14041

Zůstatekk 1. 1. 2017- odložení daňovýrfmiek

17143

dopad podnikovépřemény

271

odložená daňzachycená ve vÝsledku hospodařeni
Zůstatek k 31. 12. 2017 odtoíend daiitnrf pB hladávka
-

Zůstatekk 31. U. 2018-odloienádaňovápohledávka

7.

TRANSAKCESESPŘÍZNĚNÝMI
STRANAMI

7.1

OSOBAOVLÁDAJÍCÍ

3372
-2511

odtaženádaňzachycenávevýsledkuhospodafení

861

Ovládající osobou, kterádrží 95 % zakladatelskýchakcií Fonduje pan Martin Bendaa zbývajících 5 % je ve vlastnictví
dalšffýackéosoby.

PanMartinBendaje taktéžhlavním InvestoremFondu,kdy k 31. 12. 2018drží 83% Investičních akcií. Fondmádalších
pétinvestorů (fyzickéosoby), kteří drží každý4 % nebo 3 % investičních akcií. Vůčistavu ke konci roku 2017 nedošlo ve
struktuře akcionářů, anijejich padnuk žádnézměně.

Fondjeodledna2018obhospodařovánspolečnostíAMISTA,investiční společnost,a.s.,kteráproFondvykonávárovněž
funkci administrátora a statutárního orgánu fondu. V předcházejftích období byl Fond obhospodařován a administrován
společností Safétyinvest funds, investiční společnost, a.s.
7.1

PŘEVODYClSnrÝCHAKTIV NEKONSOLIDOVANÝCHDCEŘINÝCHSPOLEČNOSTÍDO FONDU

Fondjakožtoinvestičníjednotkanekonsolidujespolečnosti,kteréovládáa tvoří jehoinvestiční podstatu.Tytomajetkové
účasti jsou vykazovány jako finanéní aktiva v reálné hodnotě s přeceněním do výsledku hospodaření. Fond však

přistupuje k transakcím, kdypřevedeíást čistýchakth/(jmění) z dceřinéspolečnostipřfmodoFondu(zprávníhopohledu
dochází k rozděleníodštěpením sloučením) a zbyloumajetkovou účastnásledněprodáa z Fonduvyvede.
K 1. 1. 2017 byla do Fondu takto převedena Čistáaktiva nekonsolldovanédceřiné společnosti ButoviceOffices,s.r.o.
(100%majetková účastbyla pořízena v roce 2016).Transakce bylazapsánadoobchodního rejstříku k l. 8. 2017. Ačkoliv
k okamžiku transakcejde o podnikovou kombinaci pod společným ovládáním, kdy se vyvádí čistá aktiva z dceřiné
spoleínosti do společnosti mateřské, dochází k prvotnímu uznání převáděných čistýchaktivv jejich reálných hodnotách
k datu převodu, protože akwzice a konsolidace takové dceřiné společnosti Fondem - investiční jednotkou byla
v kontextu tFRS 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

reálnouhodnotu převáděnýchčistýchaktiv, a pokudje při tétotransakciidentifikovánrozdn,je zachycenvevýsledku
hospodaření jakodopadpřecenění finanční investicemeziposledním určením reálnéhodnotya jejím oceněním k datu
převodu. Tomuto postupu odpovídá následující členění převáděných čistých aktiv zespolečnosti Butovice Offices, s. r.o.
a změnyv hodnotěfinanční investice k 1. 1. 2017:
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y

ButovkeOffices,

VVs. Kí

s. r^>.

Ostáakdwapřwddénáznekonsolldowanédcennétpote&iosti
Investfcedonemovitostí oceňovanéreálnouhodnotou s přeceněním dovýsledku

340132

Obchodní pohledávky

137

Poskytnuté zálohya ostatní a ktha

133

Odloiená daňová pohledávka

17143

Penfie

20163

Akdwa celkem

377708

BantovnlúvSry

-169253

Nebankovní půjčky

-112613

Obchodní a jiné závazky

-3750

ZávazkyCBllnun

2B5616

.

Ďstáaktíwa

92 092

finanční InvBstíce dtíená Fnndemv reálnémottnéní piwlpřevodem Bstfchaktív
FinančníInvesticedtienáFondemv ndlnémotnněnfpoptevoduGttýchaktb

-96998

Zteki přecenění finančníinwstíce k datu přerodu čistýchaktív

33725

38631

Popřevodu čistýchaktiv2ůstalavespolečnosti Butovice Office,s.r.o.pohledávkaa peněžní prostředky, kterévedly
k ocenění finanční investicevevýši38631tis.Kč,kteráFondupopřevodu zůstala.Koncemroku bylafinanční investice
prodánaza38000tis. Kča Fonduznaldodatečnouztrátuvevýši632tis. KČ.
7.3

VlASTNfTRANSAKCESESPŘÍZNĚNÝMISTRANAMI

Všechny transakce se spřízněnými stranami jsou založeny na podmínkách shodných s transakcemi s nespřízněnými
stranami. Zůstatkynesplacené k rozvahovému dninejsou nijakzajištěnya jejich vypořádání seočekáváformou peněžní
platby.
Obchodní

h ses ?f něn' l str námi

V roce 2018 dosahují obchodní transakce se spřízněnými stranami minimálního rozsahu a jde pouze o transakce
s nefconsolidovanou dceřinou společností Treaslewort, a.s. (výnos z nájemného116tis. Kča neuhrazenáčástke konci

rokuO Kč,nákladzapořízení kolkůproúčelyFondu3 tis.Kča neuhrazenáčástkekoncirokuO Kč).
V roce2017bylyobchodní transakce vevětším rozsahu, a tovůčitehdydrženénekonsolidované dceřiné společnosti SI
KARLIN,s.r.o. (pohledávky: 1508tis. Ke;záva2ky: 293tis. Kč;výnosy: 14018tis. Kč;náklady: 3 212tis. Kč).
Fin n

f vztah ses řízněn'

{stranami

Fond k 31. 12.2018vykazujezávazkyz titulu úvěrůodspřízněných stranv celkovévýši 236588tis. Kč.Jednáseo úvěr

vevýši200000tis.KČčerpanýodnekonsolidovanédceřinéspolečnostiTORMONTEXCOMPANIONs.r.o. a úvěrvevýši
350)0 tis. KČřerpaný od nekonsolidované dceřiné společnosti Treaslewort, a.s. Oba úvěry byly čerpány v listopadu

2018v souvislosti sezáměrempořízení novéinvestice- nemovitosti a bylysloženydoadvokátní úschovy.Úvěryjsou
úročenyúrokovousazbouvevýši6 % p.a.a jsousplatnédokoncelistopadu2019.Dokonceroku2018bylyvevýsledku
Fonduuznányúrokovénákladyvevýši 1588tis. Kč.

K 31. 12. 2017 byl prezentován nesplacený zůstatek úvěru od dceřiné spoleénosti TORMONTEX COMPANION s.r.o.

v celkové nesplacené výši 81002 tis. Kč. Úrokovásazba ve výši 5,62 % p.a. Půjčka byla poskytnuta v minulosti
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v souvislost! financováním nákupu nemovitostí v Praze - Karlině. V souvislosti s úvěrem byly ve výsledku za rok 2018
uznány úrokové náklady 4539 tis. Kč. (2017: 9387 tis. Kč). Nesplacený zůstatek úvěru ve výši 84744 tis. Kč byl
postoupen k 31. 10. 2018 na společnost TARATANA s. r. o. a následně nesplaceny zůstatek úvěruve výši 85 541 tis. Kčbyl
postoupen k 31. 12. 2018 na pana Martina Bendu. FondJej eviduje ke koná roku 2018 v rámci celkového závazkuza
ovládající osobou,

V souvislosti s pořízením nemovitosti Hotelu Karlín v Praze vznikl na počátku května 2018 závazekvůči společnosti
TORMONTEXCOMPANIONs. r.o. ve výši3 800tis. Kč.Závazekbyl bezúročnýa byl uhrazenv září a říjnu 2018.
V Sásti 6. 10 jsou poskytnuty bližší informace k závazku za ovládající osobou - panem Martinem Bendou
restrukturalizace závazků Fondu uskutečněné k 31. 12. 2018.

7.4

.

v důsledku

ODMĚNYKlfČOVÉHO
VEDENÍ

Řízení a vedení Fondu je zajišťováno od počátku roku 2018 společností AMISTA investiční společnost, a.s., která působí
ve funkci statutárního ředitele Fondu, Za rok 2018 byla Fondu vyáétována odměna ve výii 825 tis. Kč.

V roce2017bylořízení a vedení Fonduzajišťováno spřízněnou společností Safetyinvestfund, investiční společnost,a.s.,
která byla taktéž v působnosti statutárního ředitele Fondu. Za rok 2017 nebyla ze strany investiční společností
vyúítována Fondu žádná odměna, resp. Fond zachytil na bázi nespřízněné transakce náklady na obhospodařování ve
výši 360tis. Kč.Protože Fondu nevznikla povinnost částku uhradit, uznal současněvevýsledku hospodaření ziskve stejné
vySi- součástpoložky"Zisky/ (Ztráty) plynoucí z ostatních finančních akth/a závazků".
Fondmázřízenu jednočlennousprávní radu a za prezentovanáobdobí nebylyvyplacenyžádnéodměnya jinévýhody.
8.

ŘÍZENÍFINANČNÍHORIZIKA

Finanční rizika, kterém 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.

Finanční rizika, která ovlivňují finanční situaci a výkonnost Fondu vyplývají z následujících finančních nástrojů:
31. U. 2BU

Vtis. Kč
nnan6iíakBm
Majetkové účastiv reálné hodnotě s přeceněním dovýsledku
Financníakthra v reálnéhodnotěs přeceněním dovýáedku

50261

198X33
22764

146771

Obchodn!pohledávky

10445

126 (QS

PenSnípmstfedky

12319

207J7

271158

209651

Finanční aktiva oceňovaná zOsiatkovou hodnotou

zstíio:

31. U. 2017

finanční aktlwa celkem

Bnančnízáwiky
Rnaninlzívazky v reálnéhodnotěs přecenénlm dovýsledku
Závazkyoceňovanézůstatkovouhodnotou
i toto; Bankovní úvěry
Nebankovní úvěry

Obchoúnía jinézávazky

821
1034021

976701

399149

372935

C2362S

5S3943

11246

9823

%'.:,
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Finanční aktiva a finanCní závazky oceňované v zůstatkové hodnotě se ve své prezentované hodnotě významné
neodchylujf odhodnotyreálnéa zůstatkovou hodnotu lzepovažovatzavhodnou aproximaci.
8. 1

ÚVĚROVÉ
(KREDITNÍ) RIZIKO

Úvěrovériziko vyplývá z rizika, že protistrana (odběratel, dlužník) nesplní své smluvní závazky a Fondu tak vznikne

finaníní ztráta.Stavobchodních pohledávekjeprůběžněposuzována Fondpřistoupil k jejichmírnému snBení vevýši
32 tis. Kč (2017: 34 tis. Kč) s ohledem najejich lhůtu po splatnosti. U nakoupených pohledávekje úvěrovériziko
zohledněnov jejich reálnémocenění.

Peněžní prostředky na bankovních účtech jsou uloženy u ČSOB,a.s., který je depozitářem s dlouhodobě stabilním
úvěrovýmratingem- rating"A"odS&P.Rizikoztrátypenéžnfchprostředků jetakzanedbatelné.
8.2

RIZIKOUKVIDITY

Riziko likvidityje spojeno seschopností Fondu dostátsvýchfinančních povinností a splatit závazky- úrokovéplatby a
jistinydlesmluvních podmínek a v termínu jejichsplatnosti. FondJeschopendostátsvýmpovinnostem vyplývajícím ze
závazků vůči nespřízněným subjektům (obchodní závazky, splátky bankovního úvěru včetně příslušenstvo a tyto
povinnosti plnit dlesmluvních podmínek. Protyto účelyseFondsnaží udržovat dostatečnýobjem peněza peněžních
ekvivalentů, řídit splatnost závazků se splatností pohledávek. Riziko likvidity není významným způsobem ovlivněno
úvěrovýmrizikem,neboť společnostnemádlouhodobépohledávky.
Zbývající splatnostnederivátovýchfinančníchzávazkůFondu(vtis. Kč):
Válenýprůměr
efektivní úrokové
K31. U. 20M

NeúrocBnéfinanční lávaiky

wby
X

Do
iroku
10324

l<i2roky

2až5mky

Nad
Slet

Celkwn

144997

W76U
965122

822

11246

Bankovní úvěry

3,57 X

44413

40734

217474

Nebankovníúvěiy

7,02 >i

54456

1U 410

340392

109193

153066

557866

M4997

2ai5roky

Slet

CBltom

8886

lalZmky
937

175613

439 37S

Celkem

X

Vážený průměr
efakthindirokové
K 31. U. 2017

Neúroiené finanční závazky

šalby

Do
Iráku

X

Nad

9823

Bankovní livěiy

3,04%

39731

40138

183893

Nebankovní úvěry

5,89%

140097

8168

541010

X

188714

49244

724903

C8U>m

SOS259

689275
175613

1138474

TabulkylikvidityJsousestavenynazákladěnediskontovanýchpeněžníchtokůevidovanýchfinančních závazkůa uvažují
nejbližší datum splatnosti, kekterému můžebýt po Fondu požadováno splacení závazků.V přehledu jsou zahrnutyjak
splátkyjistiny úvěrů,takbudoucí dosud nezachycené úrokovéplatby, kterévyplývají z uzavřených úvěrovýchvztahů.
8.3

MĚNOVÉRIZIKO

Měnovérizikoje spojeno s cizoměnovými transakcemi a z nich plynoucími cizoměnovými zůstatky. Funkíní měnou

FondujeCZKa je-li uskutečněnatransakcedenominovánav jinéměně,jepřepočítána, stejnětakjsou přepočítávány

77

zůstatky pohledávek a závazků,které z transakce plynou. DůsledkemJe vznik kurzových rozdňůsvlh/em na celkový
výsledekhospodaření.
Fond s výjimkou bankovního úvěru denominovaného vEUR a zanedbatelného množství peněžních prostředků v EUR
nemá žádnéjiné významnézůstatkyvedené v cizích měnách.Za rok končící 31. 12. 2018 Fond zahrnul do výsledku
hospodaření čistou kurzovou ztrátu ve výši l 711 tis. Kč (2017: čistý kurzový zisk 8 573 tis. Kč), a to zejména vlivem
přeponu bankovního úvěrudenominovanéhov EUR(viz část6.7).
Následující tabulka zobrazujefinanční aktiva k 31. 12. 2018 v rozdělení dle jejich měny, v n%jsou primárnězůstatky
evidovány:
Denominace v

VVS. KÍ

Denominace

czic

vEUR

Peníze

10445
8353

3966

12319

Celkem

18798

3966

22764

Obchodní pohledávky

Cdkem
1044S

Následující tabulka zobrazujefinanční aktiva k 31. 12. 2017 v rozdělení dle jejich měny, v nižjsou primárnězůstatky
evidovány:
Denominace v

Vtfe. tó'

CZK

Denominace
vEUR

Celkem

Pentee

126020
16888

3863

126B20
20751

Celkem

U2 908

3863

146771

Obehůdnipohledávky

lká zobrazuje finanční závazky k 31. 12. 2018 v rozdělení dle jejich měny, v níž jsou pr

evidovány:
Denominace v

vtis. Kč

ca

Bankovníúvěiy

268848

Nebankovní úvěry
Obchodní a Jinérfvazky

623626
11246

Celtem

903720

Denominace

vEUR

Celkům

130301

399149
CM 626
U 246

130301

1034021

lká zobrazujefinanční závazky k 31. 12. 2017 v rozdělení dle jejich měny, v níž jsou pí
evidovány:
Denominace v

CZK

Denominace
vEUR

Calkun

Bankovníůvéry

232115

140820

372935

Nebankovníův6ry

604706

fMTW

9823

98Z3

vtis. Kč

Obchodní a jinézávazky
Celtem

846644

140820

987464

Vedení Fondu analyzuje svou měnovou pozici a průběžněposuzuje vývoj měnového kurzu CZK/EUR. Tomu odpovídá i
analýza citlivosti výsledku hospodaření na změny měnového kurzu CZK/EUR. Pokud jsou uváženy všechny peněžní
položkyevidovanék 31. 12. 2018v cizí měněa současnéby došlo ke změněměnovéhokurzu CZK/EURo 0,5 CZK/EUR
(zhodnocení / znehodnocení CZKvůči EUR), výsledek hospodaření by byl o 2 455 tis. Kč (2017: 2 686tis. Kč) nižší (při
znehodnocení CZKvůči EURby Fond uznal kurzovou ztrátu) nebo vySší (p?i zhodnocení CZK/EUR by Fond uznal kurzový
zisk).
"1;.
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8.4

ÚROKOVÉRIZIKO

ÚrokovérizikoJerizikozměnyreálnéhodnotynebobudoucích peněžníchtokůfinančníchnástrojův důsledkuzměntržní
úrokové míry.

Úrokovériziko budoucích peněžních toků Jespojeno finančními závazky, které mají proměnlivou úrokovou sazbu.
Bankovní úvěrya nebankovnípůjčky,kteréjsouFondemprezentovány,jsoufixněúročeny,a protoFondk rozvahovému
dni není vystaven úrokovému riziku změnybudoucích peněžních tokův důsledku změny úrokovésazby.

Žádnéúročenépohledávky ani závazkynejsou oceňoványv reálných hodnotách, a proto v tomto ohledu není Fond
vystaven úrokovémurizikuzměnyjejichreálnéhodnotyv důsledkuzměnyúrokovýchsazeb.
Úrokové riziko změny reálné hodnoty je spojeno s finančními investicemi Fondu - majetkovými účastmi

v nekonsolidovanychdceřinýchspolečnostech.Jednáseo Investiceoceňovanéreálnouhodnotouv tirovni3, kdyznalci
při odhadureálnéhodnotyuvažujitakédiskontní faktor, kterÝvychází z tržnfúrokovésazby.Změnatržní úrokovésazby
tak inůžemít dopad nazměnureálnéhodnoty drženýchinvestic.Více k oceňování reálnouhodnotou v následujfcfčásti
8.5.

8.5

OCEŇOVÁNÍREÁLNOUHODNOTOU

Reálná hodnota má

to ' h účastí

Fondoceňujereálnouhodnotounapokračující bázisvémajetkovéúčastiv nekonsolidovanýchdceřinýchspolečnostech.
Jdeo majetkovéúčasti,kterénejsou obchodoványna aktivních trzích a jejich reálnáhodnotaje stanovena pomocí
oceňovadchtechnik. K 31. 12.2018jdeo tyto majetkovéúčasti:
.

100% účastve společnosti Treaslewort, a.s.

V majetkuspolečnostijsou Investicedo nemovitostí - činžovní důmv Praze- Žižkov,obytnéřadovédřevostavby
v Praze - Hlubočepfch a jednotlivé byty k nájemnímu bydlení v Brně a v Praze a dále soubor lesních pozemků ve

Středočeském kraji. Reálná hodnota majetkové účasti (držených akcií) vychází z reálného ocenění čistých aktiv
držených touto dceřinou společností. K jejich ocenění byla použita metoda porovnání držených nemovitostí
.

s nemovitostmi obdobnýmiv danélokalitě.
100%účastve společnosti DANTŮMSolutions.r.o.

V majetku společnosti jsou investice do nemovitostí - pozemky a stavby v Brně - Veveří určené ke zbourání

s plánem výstavby polyfunkčního domu. Reálnáhodnota majetkové účasti byla k 31. 12. 2018stanovena ve výši
reálnéhoocenění držených nemovitostí. K 31. 12. 2017 bylo reálnéocenění stanoveno výnosovou metodou s
uvážením současnéhodnotybudoucíchvýnosůprojektovanéhopolyfúnkčnfhodomus podzemními garážemi.
.

100% účast ve společnosti TORMONTEX COMPANION s. r. o.

V majetku společnostiJe 50% podíl na komanditní společnosti provozující solární elektrárnyve Zlínském kraji.
Společnostdáleposkytujeúvěryrůznýmsubjektům.Reálnáhodnotamajetkovéúčasti-TQRMONTEXCOMPANION
.

s. r. o. - vychází z reálnéhoocenění jejích aktiv a závazkůevidovaných k rozvahovému dni.
3%účastve společnostiSIKARLINs.r.o.

Společnostprovozujepronajaténemovitosti určenéke krátkodobémuubytování.
Následující tabulka zobrazuje rozďeněnffinančnfch aktiv dle typu ocenění, přičemi finanční aktiva oceňovaná

v amortizované hodnotězahrnují pohledávkykrátkodobésplatnosti a peněžní prostředky, Jejichžocenění lzepovažovat
zavhodnouaproximadjejich reálnéhodnoty.
K 31. 12. ZOU

Oceněni
VSs. tí

79

Ocménf

vamortliované

v railnéhodnotí

hodnotó

(úro>eň3)

50261

Majetkové úiastl v reálné hodnotě s přeceněninn do výsledku

1S8133

Finanční aktivav reálnéhodnotěs přeceněním dovýsledku
10445

Obchodnfpohledávky
Penéžni prostředky

12319

Ftnaniníakdw celkem

22 7M

2<>394

K 31. 12. MU

Oceninf
vamartiuwané
hodnotě

Vte.W

Ocenénf
v reílné hodnotí
(úmwfl3)
62880

MajetkovéúBastlv reálnéhodnotěs přeceněním dovýsledku
126020

Obchodní pohledávky

20751

Penřinf prostředky

Mť 771

Rnanftif aktíva celkem

62880

K 31. 12. 2018 vykazuje Fond dvě pohledávky za slovenskou společností LESY HUNKOVCE s.r.o. Pohledávky jsou
denomlnovány vCZK, není s nimi spojeno měnové riziko a jsou úročeny fixní úrokovou sazbou. K 31. 12. 2018 byla
stanovena jejich reálná hodnota na bázisoučasné hodnoty očekávaných budoucích peněžní toků.
Reálná hodnota investic do n m

tostf

Fond oceňuje reálnou hodnotou na pokračující báziinvestice do nemovitostí-stavby a pozemky drženépro kapitálové
zhodnocení a pronajímané. Fond ke stanovení reálné hodnoty využívá služby externího znalce, který je držitelem

profesní kvalifikace a má dostatečnézkušenosti soceňovánfm nemovitostí vdané lokalitě. U všech nemovitostí Je
ocenění založenona úvazenejlepšího a nejvyššího využití. Ocenění nezávislým znalcemje poskytováno na roíní bázi.
Fond, resp. investiční společnost v postavení administrátora Fondu a její finanční oddělení disponuje osobou, která

poskytujepodkladya součinnostnezávislémuznalcia revidujezpracovanéoceněnípro účelyfinančníhovýkaznictví.
Reálnáhodnotajednotlivých nemovitostí bylastanovena metodou porovnání nebo metodouvýnosovou,tj. technikami
v úrovni 3. Následující tabulka zobrazuje ocenění reálnou hodnotou v úrovni 3, typy držených nemovitosti, oceňovací
metodu a klíčové vstupy pro ocenění, kterébyly použityznalcem:
K31. U. 2BU

Výawmnýnepinorovatelný

Oceněni
vraálné
hodnot*

wtup

(úmweň3)

výnosová

Njjemné3175 Kí/m2/rok
Dbkotní sazba7,9 %p.a.

221 Z7S

Admlnlstrathmí budova

výnosová

Nájemné 2 784 Kc/m2/rok
Uskotnisazba7,9 %p.a.

56628

Multifunkčni nemovrtost

výnosová

Diskotní sazba 6,88 K p.a.

449 642

výnosová

Nájemné 3 918 KB/mVrok
Dlskotnlsazba8,5 % p.a.

72010

Typ aktiva

Metoda
ocenění

Praha - Butovlce

Administratwnf budava

Praha-Chodov

Ws. KS
Stowby

Nájemné 4 276 Kč/m2/rok
Praha-Karilr-Křiílková
Praha-Karlin-Sokolovská

Multifunkčni nemovitost

Reálnáhttdnota na m2

Středočeskýkraj- Březl u Řlían

Rodinný důnn

porovnivacf

Středočesky kraj- Březí u Říčan

Rodinnýdům

porovnávací

(průměr 47 Ki/m2)

16800

Reálnáhodnota na m2

80

(průiněr47Kt/m2)

1200

Reálná hodnota na m2

Stfedoíeský kraj - Radoiovfce
Jihomoravskýkraj- Brno

Rodinnýdum
Administrativnf budova

poruvnivad
výnosová

(prtměrUKí/m2)
Nájemné 1155 K</m2/rok
Diskotnf sazba 8,0 %p.a.

Stavbycelkem

2432
49420
869407

Piaemky

Praha-Chodov

Zastavěné

výnosová

Nájemné3175 KVm2/rok
Diskotnf sazba 7.9 %p. a.

119725

Zastavěné

výrtůsová

Nájemné2 784 K^m2/rok
Distotnl>zba7, 9Kp. a.

12372
52358
22990

Praha-Karlin-Kflílková

Zastavěné

výnosová

Nijemné4276Kí/mVrok
Diskotnf sazba 6,88 K p^.

Praha-Karifn-Sokotovski

Zastavěné

výnosová

Nájemné 3 918 K(/ml/rok
Diskotni sazba 8,5 %p. a.
Reálná hodnota na m2

Středočeskýkraj- Bfezfu ftičan

Zastavěné

porovnávací

<pri>n>er2900Kt/m2)

18800

Reálná hodnota na m2

Stfedoíeský kraj - BFezfu ftfčan

Zastavěné

porovnávací

(průmér29(mKiyml)

2200

Reálná hodnota na m2

Středočeský kraj- Radoiovlce

Zastavěné

porovnávad

(průměr2 800KÍ/nť)

4068

Stfedoieskř kraj - Dolní B/eianv

K zástavbě

porovnávací

Reálnáhodnotana m2
(průměr 1650 Kč/m'>

29100

Reálná hodnota na m2

Středočeskýkraj-Úvaly

Zeměděbké

Jihomoravskýkraj - Brno

Zastavěné

porovnávací

(průměr43 KVm2)

3900

Reálná hodnota na m2
porovnávací

(průměr* 571 K(/m1)

480
265993

iTWacm

Inwwtiw do nenwvltosti eelkem

1135400

K 31. U. 2017
Ocenění
v reálné
Metoda

VtiS. K?

Typaklhn

VýawmnýiwpB ioromtelný

ocenánf

vstup

hodnotě

(únwrf3>

Stwby
Praha-Butovice

Adm)nistrath>nl budova

výnosová

Ná]ennné4Z68Kc/m2/rok
Dlstotntsazba7, OXp^.

266941

Praha-Chodov

Administrativní budova

výnosová

Nájemné 3152 Kč/mVrok
Dtetotni sazba 9, 5 %p. a.

5813S

výnosová

Nájemné U 708 Kc/mVrok
Diskotnf sazba 6, 2 %p. a.

459353

porovnávací

Reálnáhodnota na m1
(prtiměr46Kc/m;)

16500

Praha-Karlin

Středoíeský liraj- Bfezí u Říčan

Multlfunkínf nemovitost

Rodinnýdům

Reálná hodnota

Stfedoieskýkraj- Radoiovice
Jihomoravskýkraj- Brno

Rodinnýdům
Adminlstrathmf budova

Stavbyc<lk<m

na

m1

porovnávatí

(průměr 13 K^m1)

2432

výnosoví

Nájemné 1218 Wnť/rok
Distotni šalba 7, 2 %p. a.

51074
854438

Pazsmkf
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Nájemné 4 268 Kž/m2 /rok

Diskotnisazba7,0 >íp. a.

73059

Praha - Butovice

Zastavěné

výnosová

Praha-Chodov

Zastavěné

výnosová

Diskotní sazba 9, 5 94 p. a,

9762

Praha - Karlin

Zastavěné

výnosová

Nájemné 12708 Kí/nnl/rok
Dlskotnlsazba6,2 %p.a.

40696

Nájemné 3 152 Kč/mVrok

Reálná hodnota na m1

Středočeský kraj - Bfeil u Říčan

Zastavěné

porovnávad

(prOmér2900Ki/m2)

17800

Středočeský kraj- RadoSovlce

Zastavěné

porovnávací

Reální hodnota na m2
(průmér28(>Kym2)

4068

Stfedofeskýkraj- Dolní Brežany

K zástavbě

porovnávací

Reálná hodnota na n>1

(průmérlSSOKÍ/m2)
Reálná hodnota

Středočeskýkraj-Úvaly

Zemědělské

Jihoinoravský kraj - Bmů

Zastavené

porovnivaci

na

28900

m2

(průměr 36 Kí/m'>
Reálná hodnota

porovnávacf

na

3300

m2

(průměr 3 907 Kc/m2)

410
177996

Poiemkycellwm

1032434

Inuettice dn nemovitostí celkem

Při použití porovnávací metody (dle Mezinárodníchstandardůpro oceňování- IVS- www.ifsc.org)je reálnáhodnota
nemovitosti odhadnuta na základě srovnání s obdobnými nemovitostmi v ráme! porovnatelnÝch transakcích. Přístup

tržního porovnání vychází z principu, že potenciální kupec nezaplatí za nemovitostvíce nežjsou nákladyna pořízení
srovnatelnénemovitosti. Z teoretickéhopohledu by nejsrovnatelnější prodejní transakceindikovalaprodejní cenu, za

kteroubypředmětnánemovitostmohlabýtprodána.Použitoujednotkousrovnáníjecenazametrčtvereční (m2).
9.

NÁKLADYNAOVĚŘENÍÚČETNÍZÁVĚRKY

Odměnaauditora- EURO-TrendAudit, a.s. -za ověření účetní závěrkyza rok 2018činí 165tis. Kča jinéslužby nebyly
auditorem poskytovány.

Odměna auditora - BDO Audit, s. r. o. - za ověřenf účetní závěrky za rok 2017 činí 165 tis. Kč a jiné služby nebyly
auditoremposkytovány.

10.

PODMÍNĚNÁAKTIVAA PODMÍNĚNÉZÁVAZKY

Fond není v žádnýchsporech, z nichžby mohlo plynout nějaképlnění. Vedení Fondu si není vědomoaniJinýchudálostí
uskuteiněných během účetního období, které byvedly kevzniku a evidenci tzv. podmíněných závazkůči podmíněných
aktiv a případných dalších podmíněných plnění ve prospěch Fondu.
11.

ČISTÁHODNOTAAKTIV

Společnost Safety Reál,fond SICAV.a. s.je investičním fondem, jehožpůsobení podléháregulaci zestrany Českénárodní
banky a který musí naplňovat požadavky na zveřejnění vyplývajícf ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech (dálejen "ZISIF").Jedním z požadavků je zveřejnění tzv. Ěistéhodnoty aktiv na
akcii,přičemž pro ú?elystanoveni její výšestanoví ZISIFnásledující:
(l) Majetek a dluhy investičního fondu z Investiční činnosti se oceňují reálnou hodnotou podle mezinárodních účetních
standardů upravených právem Evropské unie s tím, že:
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a) pro uriení reálné hodnoty dluhopisu nebo obdobného cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru
představujícffm právo na splacení dlužné částky je možné použít průměrnou cenu mezi nejlepší závaznou
nabídkou a poptávkou (středová cena) a

b} pro určení reálné hodnoty akcie nebo obdobného cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru
představujícího podíl na obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě je moíné pouíít hodnotu, která je
vyhlášena naevropském regulovaném trhu nebo nazahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a kteráje
vyhlášenak okamžikunepozdějšímu, nežjeokamžikoceněnia nejvíce seblBfcimuokamíiku oceněni.

(2) Českánárodnfbankastanoví vyhláškoupostupy prourCenfreálnéhodnoty majetku a dluhůinvestláífho fondu v
rozsahustanovenémodstavcem l.

Čistáhodnota aktiv na akciije ukazatelem, který nevyplývá z požadavků IFRSa IFRStedy nestanoví' postupy, jak jej
kalkulovat. Jednáseo tzv. alternativní výkonnostní ukazatel, kter/ Fondzveřejňuje s ohledem na požadavky ZISIFa jeho
výše se stanoví v souladu s požadavky ZISIF.

Z požadavků ZISIFvyplývá povinnost ocenit aktiva a závazky Fondu reálnou hodnotou. Fond svá investiční aktiva -

nemovitosti a majetkové účasti- oceňujereálnou hodnotou. U ostatních aktiv- zejménaobchodní pohledávky a
peněžní prostředky-jejich ocenění v účetní závěrcesevýznamně neodchyluje od reálnéhodnoty a lzejej považovat za
vhodnou aproximaci reálného ocenění. Závazky nejsou oceňovány reálnou hodnotou, ale Jsou úročeny na bázi
nespřízněných transakcía Jejichoceněnív účetnízávěrcelzepovažovatzavhodnouaproximacireálnéhoocenění.
Ďstáaktnavyplývající z výkazufinančnísttuace(vtis.Kč)
Početvydanýchinvestlčnfchakcií (v ks)
čfctd hodnota akdvnaakaldteOSIF(v Ke)

12.

31. 12. 2018

31. 12. 2017

257813
43656
5906

263807
43 656
6043

UDÁLOSTIPO ROZVAHOVÉMDNI

Žádnévýznamnéudálostis dopademnafinanční srtuacla výkonnostFondunenastalyv období porozvahovémdnia do
data schválení této účetní'závěrky

13.

SCHVÁLENÍÚČETNÍZÁVĚRKY

Tatoúčetní závěrkabylaschválenaa vydánakezveřejněnidne11.dubna2019.

Martin

nda

l g. On ej Horák
p éře ý zmocněnec B

pověřený zmocněnec A
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Investiční cíle a exit strategie
Investicedo nemovitostí

Fond investuje především do nemovitostí, kteréjiž nesou výnosformou operativního leasingutřetím stranám.
Fond se zaměřuje hlavně na následující výnosové nemovitosti: administrativní budovy, obchodní, prodejní a
multifunkíní 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
nemovitosti.

U těchto nemovitostí fond uplatňuje strategii držby na střednědobéobdobí, během kterých realizuje výnosy
z operativního leasingu. Za doby držby se také snaží o optimalizaci provozu nemovitosti', maximalizace výnosnosti
z operativního leasingu úpravou portfolia nájemců a uzavíraných nájemních smluv a uzná-lifond za vhodné i stavebními
úpravami, rekonstrukcemi, přístavbami a developerskymi projekty. Vše směřuje k maximalizaci hodnoty nemovitosti a
k maximalizaci kapitálového 2isku 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 prodejiv kratším období v případě výhodnénabídky natrhu nemovitostí. V současnédoběfond vlastní
několik investic tohoto druhu např. administrativní budovu v Nákupní galerii NovéButovice, multifunkční důmv Karlině.
Fond také investuje do nemovitostí, které v době koupě žádnévýnosy Regenerují. Jedná se především o
pozemky, stavební parcely a zastavěnéplochy 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 2isk. 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.

Investicedo nemovltostnfch spoleíností
Dalšfinvesticí do portfolia fondu je investice do nemovitostních společností, u kterých následné fond přistoupí

k převodu nemovitostí z vlastnictví společnosti přímo do vlastnictví fondu. Následně dojde k aplikaci strategií
zmiňovanýchpro nemovitosti popsanévýše a k prodeji takto přeměněnéspolečnosti na volnémtrhu. Fond prodává
takto nakoupené společnosti obvykle do 2 let od jejich nabytí. Fond realizoval několik takových investic např. do
společností ButoviceOffices,s. r.o. a BOHEMIANSREÁLa.s.
Fond také Investuje do nemovitostních společností, u kterých volí jinou investiční strategii, která spočívá
v realizaci zisku z dividendy nebo rozdélení zisku z hospodaření během držby a následně Inkasuje zisk při prodeji
společnosti z rozdnu 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 procesechsamotnýchnemovitostních společnostfsestejným cňem.
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 spole&iost prodá. U těchto společností nedochází k přesunu nemovitostí do
vlastnictví fondu. Fond v této kategorii Investic eviduje napf. majetkové podíly na spoleínostech Treaslewort, a. s. a
DANTŮMSolution s.r.o.

ť/'.
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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 najinýchspolečnostech nebov Investičních fondech,investiční cennépapíry,
poskytování úvěrůi\ zápůjčekjiným fyzickým nebo právnickým osobám, správu nemovitostf, provádění stavební
činnosti, provozování realitní činnosti, nabývání movitých věcí, jejichdalší správaa prodej čipronájem. U těchtoinvestic
fondrealizujevýnosyz dividendy, z rozdělenfhospodářského výsledku, a to v závislostinaforměsubjektu, nakterém
získal fond majetkovou účast.Strategie držbyje zpravidla střednědobá 3-5let a ex-rtovou strategií Jeprodej navolném
trhu, prodej naveřejném trhu cenných papírů nebo podň nalikvidačním zůstatku, a to v závislostí naformě investice.
Investicedo movitýchvěcí

Fondmůžeinvestovat takédo movitých věcí, souborů movitých věcí a hromadných věcí, kteréjsou schopny
generovat pravidelný výnos. Většinou jde o příslušenství pevně spojené s nabÝvanou nemovitostf, vybavení nezbytné

k provozu a zajištění ochrany. Příslušenství musí pňspívat k hodnotě nemovitostí a nesmí ji zatěžovatzbytečnými
náklady. Příslušenství představuje především mobiliář, zařízení technického zázemí (klimatizace, síťové vedenQ a jiné
vybavení. Výnosemz těchto investicje větíinou příjem z užíváni třetí osobou a zvuční hodnotynemovitosti. Exitová
strategieje v tomto případě spojena s exitovou strategií nemovitosti, stejnětakdoba, po kterou fond movitou věcdrží.
Investice doprojektů obnovitelných zdrojůenergie

Fond dle svéhostatutu investuje takédo projektů obnovitelných zdrojů energie formou získání majetkové

účastinatuzemskýchi zahraničních společnostech zabývajících sevýrobouelektrickéenergieČiteplaz obnovitelných
zdrojůnebozapomoci kogenerace (společná výrobatepla a el.energie) apod... Strategie držbyjev tomto případě na35 let, přičemž pouplynutí tétodobyfondvyhodnocuje možnostiprodejea v pnpaděpřňežitosti dosáhnoutziskuz rozdňu

mezí pořizovací a prodejní cenou projektu, realizuje exitovou strategii, kterázávistnaformě Investice. V tétokategorii
Investic fond vlastní např. společnost TORMONTEX COMPANION s.r. o.
Investice do pohledávek a další formy investic

Fondtakéinvestuje dopohledávek,kterénabývánebopostupuje, a tojenv případě, žetakovétopohledávky
budouproFondz dlouhodobéhohlediskavýnosné.Nabýványjsouzpravidlazanižšícenunežjejichnominální hodnota
a přiměřeně dlezhodnocení jejich dobytnosti. Výnosem z těchto pohledávekjejakrozdflmezi kupní cenou pohledávek
a jejich nominální hodnotou, taki úrokovývynos. Fondzaujímá strategii krátkodobé ažstřednědobé držbypohledávky.
Exitovoustrategií je prodejtřetf osobě.

Další formy investic, které Fond může dle svého statutu realizovat, jsou např. : vklady v tuzemských i
zahraničních bankách, tuzemské investiční cennépapíry, zahraniční investiční cennépapíry, nástroje peněžního trhu,

jinémajetkovéhodnoty.Tytoinvesticejsouvšaknaokrajizájmufondu,a protonemají blfíe specifikovanéstrategie.
Fond má blSe svoji investiCni' strategii uvedenu ve svém statutu, včetně investičních limitů, kam může investovat a za
jakých podmínek.
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za účetní období roku 2018
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ZPRÁVANEZÁVISLÉHOAUDITORA
Akcionářům spoleínosti Safety Reál, fond SICAV, a.s.
Výrokauditora

Provedli jane audit pffložené účetní závěrky spoleénosti Safety Reál, fond SICAV, a.s. (dále
"úíetní jednotka") sestavené na základěmezinárodních standaniů účetního výkaznictví ve
znění pfíjaíém Evropskou unií, která se skládá z výkazu fíaanBní situace k 31. 12. 2018, z

výkazu výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku, výkazu změnvlastního kapitálu,
výkazu změnčistých akdv pjřiřaditehiých dižítelům vyplatitehiých mvestičiiích akcií a výkazu
peněžaích tokůzarok končící 31. 12. 2018 a komentáře k účetaím výkazům, který obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětiující infonnace. Údaje
o Společnosti jsou uvedeny v bodě l kommtáře k úfietaím výkazům.

Podle našehonázomúčetní závérkapodávávěrný a poctivý obraz fínančm situace spole&iosti
Safety Reál, fond SICAV, a.s. k 31. 12. 2018 a fínaníní výkonnosti apeněŽDÍch tok& zarok
konfiicí 31. 12. 2018 v souladu s mezmárodními standardy účetního výkaznictví ve znění
irfijatémEvropskouunií.
Základpro výrok

Auditjsme provedli v souladu se zákonemo auditorech, nařízením Evropskéhoparlamentu
a Rady(EV)c.537/2014a standardyKomoryauditorůČeskérepublikyproaudit,kterýmijsou
mezmároduí standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikafiními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobnSji popsána
v oddUu Odpovědnost auditora za audit účetaí závěrky. V souladu se zákonem o auditorech

a Etickém kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jame na Účetníjednotce
nezávislí a splnilijsmei další eticképovinnosti vyplývající z uvedenýchpředpisů. Donmíváme
se, že důkazní infonaace, kteréjsme shromáždili, poskytují dostate&iý a vhodný zaklad pro
vyjádření našeho výroku.
Blavm záležitostí auditu

Hlavní záležitostiauditujsouzáležitosti,kterébylypodlenašehoodbornéhoúsudkupři aiiditu
úéetaí z&včtky za běžné období iiejyýznaiimější. Těmito záležitostmi jsme se zabývaU

v kontextu auditu účetiií závěrkyjako celku a v souvislostí s utvářením našeho názoru natuto

závěrku. Samostatný výrokk těmto záležitostem nevyjadfujeme.

Hladinavýzaamnostibylastanovenapřed zahájením audituvevýši l % zezákladny"Celková
vý§e aktiv". Rozvahová položka ,jnvestice do nemovitostí" je nejvýznamnější položkou aktiv,
jejímž prostfedmctvím účetní jednotka genCTuje pftsvažující částvýnosů.
V rámci auditu účetaí závěrky byly provedeny kompletní aiialytické a detailní testy věcné
správnosti. Jakohlavní rizikovéoblastijsme u účetní jednotky identiiEkovali:

. Výnosy- pfevažující částvýnosů souvisí s pronájmem, pepř. s prodejem pozeaíků a
staveb vykazovaných v rozvahové položce ,Jnvestice donemovitostí".

V rámci auditu byla zejména kontrolována výše fakturovaaých nájmů na uzavřené

smlouvy a splátkové kalendáře, dále bylo testováno zahrnutí výnosů do příslušného
účetního období a správnost vykázání výnosův účetních výkazech.
.

Investice do nemovitostí -jeáiá se o nejvýznaiimější složku akdv.

V rámci auditu byla testována existmce, vlastaictví, zÁstawmpráva ?i jiná práva
k uvedeným aktivům (výpisy z katastru nemovitostí). Dále bylo testováno pořízem
a prodeje investic do nemovitostí v roce 2018 (kupní a prodejní smlouvy). Dálejsme
věnovali pozornost ověření způsobu ocenéní reálnou hodnotou a správnému vykázání
ve výkazu fmanční situace (rozvaze).

.

Přijaté půjčky a úv&y - společnost vykazuje významné množství úvěrůa půjček a to
jak bankovních tak nebaakovních.

V rámci auditu byly testovány úvěry a půjčky především na existenci a ocenění.

K testování bylovyužitopodrobnéaiialyzysmluvních vztahů,v?.případného propočtu
nákladovéhoúroku, externích konfínnací.

>

Oceňování reáhiou hodnotou - účetní jednotka je podle právních předpisů poviima
alespoň jednou ročně přecenit majetek a dluhy na reálnou hodnotu.

V rámci auditu jsme se seznámili s vnitropodiukovymi směmicenu a postupy
uplatňovaiiýini pro ocenění reálnou hodnotou. Prověřili jsme přeceněm majetku a dluhů
dle znaleckého posudku a ovffiH jsme správné vykázání přecenéných aktív, dluhů
a oceňovacích rozdílů v účetiiích výkazech.

Ostatní informace uvedenévevfroční yrávě
Ostatními mfomiacemi jsou v souladu s § 2 pfsm. b) zákona o auditorech infonnace uvedené

vevyrofim zprávěmimo úceftiizávěrkua našizprávuauditora. Výrofiní zprávaobsahuje i údaje
o nekonsolidovaných dceřiných společnostech. ZaostatDÍ uifomiaceodpovídá statutární ředitel.
Nášvýrok k úfietai závěrcesek ostatním irďormacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povimiostí souvisejících s ov^ením účetau závěrky seznámení se s ostataími infonmacemi a

posouzeiií, zda ostattd infonnace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s úfietaí

závěrkoučis našimiznalostmi o účetníjednotce získanými běhemověřování úeetaí závěrky
nebo zda se jinak tyto indformace nejeví jako významně (materiáJně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda

ostataí mformace splňují požadavky právních předpisů na fonnóhií náležitosti a postup
vypracování ostataích urfbrmací v kontextu y^znamnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržeiií uvedených požadavku by bylo způsobUé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostataích informací.

Nazákladěprovedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
. ostatní uformace, kterépopisují skuteéaosti, ježjsou téžpředmětem zobrazení v účetní
závěrce,jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetaí závěrkou
a

.

ostatiií infomiace byly vypracovány v souladu s právimni předpisy.

Dálejsme poviiuii uvést, zdanazákladěpoznatku a povědomí o Účetníjednotce, k nimžjsme
dospěli pfi provádéoí auditu, ostatní mformace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postigjů jsme v obdržených ostatních irďormacích žádné
významné (mataiáloí) věcnénesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost síafutámího ředitele, správní rady a výborupro audit w účetní závěrku
Stafttíámí ředitel odpovídá za sestavení úfietoí závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s mezmárodními standardy účetn&o výkaznictví ve mění přijatém Evropskou unií,

a zatakovývmťEní kontrolní systém,kterýpovažujezanezbytnýprosestavení účetní závěrky
ták,abyaeobsaíiovala významné (materiální) nesprávnosd způsobenépodvodem nebochybou.
Při sestavování účetaí závěrkyje statoitámí ředitel povinen posoudit, zdaje účetní jednotka
schopna nepřetóité bvat, a pokudje to relevantní, popsat v pffloze účetní závérkyzáležitosti
týkající sejejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavem

účetní závěrky,s výjimkoupřípadů, kdystatutamiředitel plánujezrušení účetníjednoťky nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy Děrnájinou reálnoumožnost nežtak učinit

Zadohlednadprocesem účetaího výkaznictví odpovídá správní rada.Výborpro auditodpovídá

za sledování postupu sestavování úňetní závěrky a za sledování účumosti vnitiiií kontroly
a systémuřízení ri23tk.

Odpovědnost audííora za audit účetní závěrky

Naším oněmje získat přiměřenou jistotu, žeúčetní závérkajako celekneobsahuje významnou

(materiálad) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující nášvýrok. Pmněřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméněnení zárukou, že
audit provedený v souladu s y^§e uvedenými předpisy ve všechpřípadech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (niateriátoí) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikaí

v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiáJsí), pokud lze reálně
předpokládat, že byjednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé ú?etní záv&kynajejím záldaděpřijmou.

Při provádění audituv souladu s výšeuvedenými předpisy je naší povinností uplatňovatběhem
celého auditu odborný úsudeka zachovávat profesní skq)ticismiis. Dáleje naší povumostí:
.

IdentijGkovat a vyhodnotit rizika významné (matenální) nesprávnosti ůcetaí závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující
na tato ri2ika a získat dostatečné a vhodné důkazní infonnace, abychom na jejich
základě niobii vyjádřit výrok. Riziko, že neoďialíme významnou (materiální)
nesprávnost, k níž došlo v důsledkupodvodu, je větší nežriziko neodhaleni významné
(Baateriální) nesprávnosti zp&obené chybou, protože součástí podvodu mohou býttajné
dohody (koluze), íalšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášem nebo obcházení
vaitřních kontrol vedením účetaí jednotky.

Seznáaait se s vmtřoím koatrohiím systémem účetní jednotky relevantaím pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na

dané okolnosú, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejfho vmtřniho
kontrohiflio systému.

.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, pnměřenost provedených účetaiích
odhadůa informace, které v této souvíslosd vedení účetaí jednotky uvedlo v přfloze
účetní závěrky.

.

Posoudit vhodnost použití predpoldaiu nepřetržitého trvám při sestavení účetní závěrky
vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděnédůkazní iiďormace

existuje významná (materiáhií) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které
mohou výzoamiiě zpochybnit schopnost účetoí jednotky nq)řetržité trvat. Jestliže

dojdeme k závěru,žetakováyyznanmá (materiální) nejistota existuje, je naší poviimostí
upozornitv naší zprávěnainfonnaceuvedenév tétosouvislosti v přfloze účeím závěrky,

a pokud tyto informace nejsou dostatefiné, vyjádřit modifikovaný výrok. Našezávěry
týkající seschopností účetníjednotky nepřetržitě trvatvycházejí z důkazních urfonnací,
kteréjsmezískali dodatanaší zprávy.Nicméněbudoucí událostinebopodmínky mohou
vést k tomu, že úfietní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, véetaěpřflohy, a dále
to, zdaúcetiií závěrkazobrazujepodkladovétransakce a Tidálostizpůsobem,který vede
k věméinu zobrazem.

Naší povinností je informovat statutámfiio ředitele, správní radu a výborpro auditmimojme
o plánovaném rozsahu a načasování auditi a o významných zjiStSních, která jsme v jeho
průběhuučinili, včetnězjištěnýchy^znamných nedostatkůve vmťtaím kontrolním systému.
Naší poviimostí je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme sphuli
příslušné etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích

a dalších záležitostech,u nichžselzereálnědomnívat, žebymohlymít vlivnanašinezávislost,
a případných souvisejících opatřeníclL

Dále je naší poviimostí vybrat m základě záležitostí, o nichž jsme infonuovali statutárního

ředitele, správní radua výborproaudit,ty,kteréjsouz hlediskaaudituúSetaízáv&rkyzaběžný
roknejvýziiamnější, a kterétudíž představuji hlavní záležitostiauditu,a tytozáležitostipopsat
vnáší zprávě. Tato povinnost neplatí, když plavní předpisy zakazují zveřejnění takové
záležitostinebojestíiže ve zcelavýjimeSnémpřípade usoudíme, žebychomo danézáležitosti

neměli v naší zprávěinformovat, protože lze reálněočekávat, že možné negativní dopady
zveřejnsní převáží nadirfínosem z hlediskaveřejného zájmu.

Zprávao jinýchpowdavcích stanoveních právními pfedpisy
V souladu s článkem 10 odst 2 naHzetri Evropského parlamentu a Rady (EU) 6. 537/2014
uvádíme vnáší zprávě nezávislého auditora následující infonnace vyžadované nad rámec
mezmárodoích standardůpro audit:
Určení audUora a íiélkaprovádeMÍ auditu

Auditorem spole&iosti násdne31. 12. 2018určilaváháhromada společnosti SafetyReál,fond

SICAV, a.s. Auditorem společnosti jako subjektu veřejného zájmupodle § l a), písmeno a)
zákonao účetnictví jsmejeden rok.

Soulads dodaíeňiou pravoupro výborpro audit

Potvrzujeme, že náš výrok kúfietiií závérce uvedený v této zprávě je v souladu snáší

dodatečnouzprávouprovýborproauditspolečnostiSafetyReál,fondSICAV,a.s.,kteroujsme
dne 25. 4. 2019 vyhotovili dle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
537/2014.

Poskytovánineawíiíors^ch služeb

Prohlašujeme, že nebyly poskytnuty žádné zakázané služby uvedené v el. 5

nařízení

Evropského pailanaentu a Rady (EU) S. 537/2014.
Praha, 25. dubna 2019
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