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Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí, podávávěrný a poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho skupiny za Účetní období
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondu jako
emitenta akcií představujících

podíl na Fondu přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, který má sídlo

na území Českérepubliky.
V Olomouci dne 23. 6. 2020

COMES invest, i vestičnífond s Droměnným
za lad ím kapitálem, a. s.
zastoupený M TA investiční společnost, a.
s. statutární ředitel
Petr Janoušek

pověřený zmocněnec

COMES invest, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s.

zastoupenýAMISTAinvestiční společnost, a.
s. statutární ředitel

Ing. Vladimír Dokonal, CSc.
pověřený zmocněnec

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

l. ČÁST
l.

ORGÁNYFONDUA SKUPINY-JEJICHSLOŽENÍA POSTUPYJEJICHROZHODOVÁNÍ

1. 1.

VALNÁHROMADAFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Valná hromada je nejvyšším orgánem Fondu. Každý akcionář, který vlastní zakladatelskéakcie, má právo účastnitse
valné hromady. Každýinvestor, který vlastní investiční akcie, má též právo účastnitse valné hromady. Každýakcionář,
který vlastní zakladatelskéakcie, i každýinvestor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržetvysvětlení týkající se
Fondu, jím ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu vytvořeného Fondem, jehož investiční akcie vlastní, je-li
takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon
akcionářských práv na ní, a uplatňovatnávrhya protinávrhy.
Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákonjinak. S investičními akciemi hlasovací
právospojeno není, nestanoví-li zákonjinak. Je-li s akcií Fondu spojeno hlasovací právo, náleží každéakciijeden hlas.
Rozhodování valné hromady upravuje článek 23 stanov Fondu:

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní vlastníci nejméně30 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací
právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací
právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně
hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá statutární orgán náhradní valnou hromadu, a to

tak, aby se konala od patnácti do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná
hromadaje schopná usnášetse bezohledu na počet přítomných akcionářů.
Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnoutjen se souhlasem všech vlastníků
akcií vydaných Fondem, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.
Pokud stanovy Fondu nebo zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií
vydaných Fondem, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

V případě, kdyvalná hromada hlasuje o:
a) změněprávspojenýchs určitým druhem investičních akcií;
b) změnědruhu nebo formy investičních akcií;
c) další záležitosti, pro kterou zákonvyžaduje hlasování podle druhu akcií;
hlasují současně akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém
případě je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen jeden hlas.
Takováto valná hromadarozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie,
a nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnící investiční akcie dle druhu akcií (nadpoloviční většina se
počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Pokud se
změna týká jen investičních akcií určitého podfondu vytvořeného Fondem, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční
akcie, se myslí pouze akcionáři příslušného podfondu.
3

Působnost valné hromady upravuje článek 20 stanov Fondu:

Do působnostivalné hromady, nevylučuje-li to ZISIF,náleží dle stanov Fondu vše, co do její působnostivkládázávazný
právní předpis, včetně:

a) rozhodování o změněstanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovanéhozákladního kapitálu správní
radou podle úst. § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo 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 smluv o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,

f)

rozhodnutí o zrušení Fondu, resp. Fondem vytvořeného podfondu s likvidací,

g) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora ČNB,jmenuje-li dle zákona
likvidátora ČNB,
h)

rozhodnutí o přeměně Fondu,

i)

rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál Fondu jeho
akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a o jeho vrácení,

j)

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

k) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti dojednoho či více podfondů.
1. 2.

STATUTÁRNÍŘEDITELFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od 7. l. 2016)

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

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec typu A

(od 27. 6. 2019)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec typu A

(od 27. 6. 2019)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnectypu A

(od 27. 6. 2019)

Ing. Vladimír Dokonal, CSc., pověřený zmocněnec typu B

(od 27. 6. 2019)

Fond má individuální statutární orgán,jímž je právnickáosoba oprávněnáobhospodařovat tento investiční fond, a je
obhospodařován prostřednictvím této osoby.
Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond

navenek. Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů, jsou-li zřízeny. Statutární ředitel mj. také svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje změny statutu Fondu

a jeho podfondů,jsou-li zřízeny. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.
V působnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a)

řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,

b)

provádět usnesení přijatá valnou hromadou,

c)

zabezpečovat řádné vedení účetnictví Fondu,

d)

předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
4

závěrkuspolečnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradyztrát,
e)

svolávat valnou hromadu,

f)

vyhotovovat nejménějednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelskéčinnosti Fondu a stavu jeho
majetku,

g)

vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu
a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecnězávaznýmiprávními předpisy, zejm. ZPKT,

h)

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

i)

schvalovat změnystatutu Fondu a jeho podfondů;

Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu.

Statutární ředitel disponuje oprávněním k výkonu své činnosti v podobě rozhodnutí ČNBo povolení k výkonu činnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ČNBk výkonu své
funkce.

Statutární ředitel nezřídil žádnýporadní orgán,výbor či komisi.
Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se
obhospodařování investičních fondů udělovány ze strany akcionářů Fondu jakékoliv pokyny týkající se
obhospodařování Fondu, není statutární orgán oprávněn požádat nejvyšší orgán Fondu v souladu s úst. § 51
odst. 2 ZOK o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Statutární orgán však může požádat o sdělení
nezávazného stanoviska či doporučení týkajícího se obchodního vedení další (poradní) orgány Fondu či jiné subjekty,
a to za podmínek určenýchstatutem Fondu či vnitřními předpisy Fondu.
1. 3.

SPRÁVNÍRADAFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Předseda správní rady:

Ing.Jana Přikrylová Lébrová

(od 7 l. 2016)

narozena:8. 7. 1987

vzdělání: vysokoškolské

Člensprávní rady:

Mgr. DitaZbožínková

(od 12. 7 2017)

narozena: 4. 2. 1990

vzdělání: vysokoškolské
Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými
právními předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje
do působnosti valné hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti
statutárního ředitele či jinéhoorgánu Fondu.
Správní rada dáledle stanov Fondu:

a)

přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh
na rozdělení zisku nebo na úhraduztrátya předkládá valné hromaděsvévyjádření;

b)

předkládá valné hromadě návrhyna určení auditora k ověření účetní závěrkya konsolidovanéúčetní závěrky,
příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování
na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis;
schvalujestatut Fondem nověvytvořeného podfondu;

c)

Správní rada se skládáze dvou členů,volených valnou hromadou.
Správní rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas.
V případě rovnosti hlasůje rozhodující hlas předsedy správní rady.

Řádnázasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením programu jednání, a to zpravidla šestkrát
za rok. V případě, že správní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její svolání požádat předsedu
kterýkoli její člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda správní rady svolá správní radu také tehdy, požádá-li
o to statutární orgán, a to s pořadem jednání, který statutární orgán určil; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu
po doručení žádosti,můžeji svolat sámstatutární orgán.
1. 4.

VÝBOR PRO AUDIT FONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Předseda výboru pro audit:

(od 25. l. 2016)

Ing. Vít Vařeka
narozen:14. 1. 1963

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg Statě Universit 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 současnosti působí ve společnosti AMISTA 15, a to postupně na pozicích výkonný ředitel, předseda
představenstva a člen dozorčí rady.

Členvýboru pro audit:

Ing. Michal Bečvář

(od 25. l. 2016)

narozen:17. l. 1980

Vystudoval Technickou fakultu na ČZÚv Praze. Od roku 2007 pracuje ve společnosti AMISTA IS, kde postupně zastává
pozice sales manažer, manažer oddělení pro licenční záležitosti, pracovník oddělení cenných papírů a account
manažer. Dříve také působil ve společnosti Raiffesenbank, a. s.

Členvýboru pro audit:

Ing. Petr Janoušek

(od 25 l. 2016 do 30. 4. 2016) a dále od 1. 1. 2018)

narozen:22. 2. 1973

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA IS se věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.
Předtím působil na vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.

Fond,jako subjekt veřejného zájmu ve smyslu úst. § la písm. a) ve spojení s úst. § 19a odst. l Zákonao účetnictví zřídil
ke dni 25. l. 2016 výbor pro audit. Výbor pro audit zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, sleduje postup sestavování účetní závěrky Fondu a předkládá
řídicímu nebo kontrolnímu orgánu Fondu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví.
Dáledoporučuje auditora kontrolnímu orgánus tím, žetoto doporučení řádně odůvodní.
Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, volených valnou hromadou. Všichni navržení členové výboru pro audit špinili
zákonné podmínky pro jmenování do výboru pro audit stanovené úst. § 44 Zákona o auditorech. Na svém prvním
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zasedánívýboru pro auditsi jeho členovézvolili za předsedu Ing.Víta Vařeku. Předseda svoláváa řídí zasedánívýboru
pro audit.

Výborpro auditje schopnýusnášetse,je-li na zasedání přítomna nadpolovičnívětšina jejích členů.K přijetí usnesení je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční přítomných členů výboru pro audit.
Výbor pro audit nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.
1. 5.

POLITIKA ROZMANITOSTI FONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Fondvevztahu k statutárnímu orgánu,kontrolnímu orgánua výboru pro auditneuplatňuježádnouspecifickoupolitiku
rozmanitosti. Důvodemje především skutečnost, ževolbatěchtoorgánůje v působnostivalnéhromadyFondu,pročež
toto rozhodnutí nemůže Fond v zásadě ovlivnit. Fond se principiálně hlásí k dodržování zásad nediskriminace

a rovného zacházení a dbá na to, aby orgány byly obsazoványosobami, jejichž odbornéznalosti a zkušenosti svědčí
o jejich způsobilostik řádnému výkonu funkce.
1.6.

DCEŘINÉSPOLEČNOSTI

NATĚ- investment a.s.

Sídlo:

Žižkova 1520, 583 Ol Chotěboř

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

74, 95 %

Statutární orgán:
Předseda představenstva:

Ing.VLADIMÍR DOKONAL,CSc.

(od 28.3. 2018)

dat. nar. l. srpna 1958

bytem: Zirmova 1309/16, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

člen představenstva:

Ing. MICHAL TECL

(od 28. 3. 2018)

dat. nar. 25. srpna 1972

bytem: Bratříků 750, 580 Ol Havlíčkův Brod
člen představenstva:

tng.JOSEFLÉBR

(od 28.3. 2018)

dat. nar. 5. prosince 1961

bytem: Družstevní 624/26, Neředín, 779 00 Olomouc
Způsobjednání:

Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo
společně další dva členové představenstva.

2.

ZÁSADY A POSTUPY VNITŘNÍ KONTROLY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU KŘIŽÍKŮMVE VZTAHU K PROCESU
VÝKAZNICTVÍ

Skupina Fondu na základě úst. § 23a Zákona o účetnictví použila mezinárodní účetní standardy harmonizované
evropským právem pro sestavení účetní závěrkyke Dni ocenění. Účetnictví a výkaznictví Fondu je kromě všeobecně
závazných právních předpisů upraveno rovněž soustavou vnitřních předpisů a metodických postupů, plně
respektujících obecně závazné účetní předpisy a standardy.

Přístup do účetního systému Fondu je přísně řízen a povolen pouze oprávněným osobám. Účetní doklady jsou
účtovány po předchozím řádném schválení oprávněnými osobami, přičemž způsob schvalování je upraven vnitřním

předpisem. Platební styk je oddělen od zpracování účetnictví a provádění obchodních transakcí, veškeré platby jsou
prováděnyoddělením vypořádání. Tento způsob úhrad zamezuje potencionální možnosti, kdy by jedna a tatáž osoba
provedla uzavření obchodního vztahu, zaúčtovala z něho vyplývající účetní operace a současně provedla platbu
ve prospěchobchodního partnera.
Kontrola správnosti a úplnosti účetnictví a výkaznictví Fonduje prováděnave dvou úrovních - interně, prostřednictvím
řídícího a kontrolního systému, a dále prostřednictvím externího auditu, který ověřuje roční účetní závěrku Fondu.
Interní kontrola . rámci kontrolního a řídícího systému zahrnuje jednak činnosti vnitřního auditu a dále řadí
kontrolních prvků, prováděných kontinuálně (např. kontrola zaúčtovaného stavu majetku na operativní evidenci

majetku, inventarizace, kontrola čtyř očí apod.), v rámci kterýchje proces kontroly průběžněvyhodnocován.
3.

KODEXŘÍZENÍA SPRÁVYFONDU

AMISTA IS jako obhospodařovatel

Fondu přijala soubor vnitřních

předpisů schválených statutárním orgánem

obhospodařovatele Fondu. Tyto vnitřní předpisy vycházejí z požadavků stanovených všeobecně závaznými právními

předpisy, včetně právních předpisů Evropské unie, jsou pravidelně aktualizovány a jsou předkládány ČNB.Rovněž
podléhají interní kontrole compliancea vnitřního auditu. Mezi tyto vnitřní předpisy patří mj. vnitřní předpisy upravující
výkon obhospodařování fondu a výkon řízení a správy fondu. Oblastmi, které jsou vnitřními předpisy upraveny, jsou
například:

Interní pravidla outsourcingu
Pravidla řízení rizik, dodržování limitů a řízení likvidity
Účetní postupy a pravidla účtování
Pravidla vnitřní kontroly
Systém vnitřní komunikace
Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Nahlédnutí do vnitřních předpisů AMISTA IS, vztahujících se k Fondu, je možné na základěpředchozí žádosti v sídle
Fondu. AMISTAISje současněčlenem AKATa řídí se takéjejím etickým kodexem.
Vzhledem k výše uvedenému Fond nepřijal žádnýzvláštní kodexřízení a správy Fondu.

2. ČÁST
4.

OSTATNÍ VEDOUCÍOSOBYFONDUA PORTFOLIOMANAŽER

4. 1.

OSTATNÍ VEDOUCÍOSOBY

Žádnédalší osoby nemají funkci vedoucí osoby ve Fondu.

4.2.

PORTFOLIOMANAŽER

Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen:1984

vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Informační management

Před příchodem do AMISTA IS pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a.s., mající
ve správě top affluent klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu

a financování. Předtím sbíral praktické zkušenosti mimo jiné v Českéspořitelně, a.s., na pozici investiční specialista
pro affluent klientelu, a u obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities, a.s.
Portfolio manažer

Ing. Petr Krušina
narozen:1987

vzdělání: ČZUv Praze, obor Hospodářská správa a politika
Před příchodem do AMISTA IS pracoval ve společnosti CPI Property a Facility, s. r. o., kde získal zkušenosti v oblasti
finančního řízení a správy majetku. Předchozí pracovní zkušenosti sbíral ve finančních institucích v oblasti obchodu
a správy majetku.

5.

OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍA PRINCIPYJEJICHODMĚŇOVÁNÍ

Rozhodování o odměňování pracovníků Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu. Členovéstatutárního
a kontrolního orgánu vykonávají svoji činnost na základě smluv o výkonu funkce, v nichž je vždy upravena i jejich
odměna včetně všech jejích složek, nejedná-li se o bezúplatný výkon funkce. Tyto smlouvy včetně odměňování musí
být schváleny valnou hromadou Fondu. Fond nepřijal samostatná pravidla týkající se politiky odměňování ani nezřídil
výbor pro odměny.
Statutární orgán

Za výkon funkce člena statutárního orgánu náleží odměna určená jako pevná částka 20.000 Kč za každý započatý
měsíc.
Statutární ředitel:

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od 7 l. 2016)

IČO:274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
Zastoupení právnické osoby

Ing. PetrJanoušek,pověřený zmocněnectypu A

(od 27. 6. 2019)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec typu A

(od 27. 6. 2019)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnectypu A

(od 27. 6. 2019)

Ing.Vladimír Dokonal, CSc., pověřený zmocněnectypu B

(od 27. 6. 2019)

Kontrolní orgán
Předseda správní rady:

Ing. Jana Přikrylová Lébrová

(od 7 l. 2016)

narozena:8. 7. 1987

vzdělání: vysokoškolské

Výkonfunkcečlena kontrolního orgánu Fonduje bezúplatný.

Člensprávní rady:

Mgr. DitaZbožínková

(od 12. 7. 2017)

narozena:4. 2. 1990

vzdělání: vysokoškolské
Výkon funkce člena kontrolního orgánu Fondu je bezúplatný

Řídicí osobynevlastní žádnécennépapíry, představující podíl na Fondu.
6.

ÚDAJE O VŠECH PENĚŽITřCH l NEPENĚŽIT/CH PLNĚNÍCH, KTERÁ OD FONDU PŘIJALIV ÚČETNÍM OBDOBÍ

ČLENOVÉ
STATUTÁRNÍHOČIDOZORČÍHOORGÁNUA OSTATNÍOSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ
6. 1.

STATUTÁRNÍORGÁN

Příjmy členů statutárního orgánu: 229 tis. Kč (odměna za výkon funkce). S výkonem funkce nejsou spojena žádná
nepeněžitáplnění.
6. 2.

DOZORČÍORGÁN

Výkonfunkce člena dozorčího orgánuje bezúplatný.S výkonem funkce nejsou spojena žádnánepeněžitáplnění.
6. 3.

OSTATNÍ OSOBY S ŘIDIČIPRAVOMOCÍ

Fond neevidoval v Účetním období ostatní osobys řídící pravomocí.

7.

ÚDAJEO POft-UCENNÝCHPAPÍRŮFONDU,KTERÉJSOUV MAJETKUSTATUTÁRNÍHOČIDOZORČÍHOORGÁNU
A OSTATNÍCH OSOBS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

Pověřený zmocněnec statutárního orgánu Ing. Vladimír Dokonal CSc. držel ve svém vlastnictví celkem
7500 zakladatelských akcií a 2475 investičních akcií Fondu. V majetku ostatních pověřených zmocněnců statutárního
orgánu ani v majetku členů dozorčího orgánu nejsou žádné cenné papíry Fondu.

K cenným papírům představujícím podíl na Fondu se nevztahují žádnéopce ani srovnatelné investiční nástroje, jejichž
smluvními stranami by byli členové statutárního nebo dozorčího orgánu Fondu nebo které by byly uzavřeny
ve prospěch těchto osob. Osoby s řídící pravomocí Fondu nedrží výše jmenované cenné papíry ani nepřímo, tedy
prostřednictvím třetího subjektu.
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8.

PRÁVAA POVINNOSTISPOJENÁS AKCIEMIFONDU

Fond vydávádva druhy cenných papírů:

a) zakladatelské akcie - tyto cenné papíry jsou vydávány k zapisovanému základnímu kapitálu, jehož výše je též
uváděna v obchodním rejstříku. Zapisovaný základní kapitál Fondu činí 37. 500. 000 Kč a je rozdělen na 15. 000 ks
kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako

cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií.
Zakladatelské akcie se řídí právní úpravou dle ZOK, ZISIF a dalšími právními předpisy a úpravou v oddíle II. stanov
Fondu.

Právaspojenáse zakladatelskýmiakciemi
Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním

zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření
společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti Fondu, resp. není zařazen do žádného podfondu.
Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. Převoditelnost zakladatelských

akcií je podmíněna souhlasem statutárního orgánu. Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich
odkoupení na účetspolečnosti, ani žádnéjinézvláštní právo.
Evidence zakladatelských akcií

Zakladatelskéakcie jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Fond prostřednictvím svého
administrátora, tj. AMISTA 15, vede evidenci majitelů zakladatelských akcií v seznamu akcionářů.

b) investiční akcie- Fondvydáváinvestiční akcie k Fondujako takovému, resp. k jeho Investiční části. Investiční akcie
představují stejné podíly na fondovém kapitálu Investiční části Fondu. Investiční akcie jsou vydávány jako akcie
kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící
na jméno investora.

Fond vydává jednu třídu investičních akcií. Investiční akcie jsou od 25. l. 2016 přijaty k obchodování na evropském

regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. Investiční akcie se řídí právní úpravou dle ZOK, ZISIF a dalšími
právními předpisy a úpravouv oddíle lil. stanov Fondu.
Práva spojená s investičními akciemi

S investičními akciemije spojeno právotýkající se podílu na zisku z hospodaření pouzes majetkem z investiční činnosti
Fondu a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti Fondu. S investičními akciemi je spojeno právo na jejich
odkoupení na žádostjejich vlastníka na účet Investiční části Fondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. S investičními

akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak. Obsahjednotlivých práv spojenýchs investičními
akciemi je stanoven odlišně pro je-. notlivé třídy investičních akcií.
Evidence investičních akcií

Evidence investičních akcií vydávaných Fondem je vedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT. Centrální
evidenci emise vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie Fondu v držení jednotlivých investorů

jsou tak evidovány na jejich majetkových účtech vlastníků cenných papírů. Investoři jsou povinni sdělovat účastníku
Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., u něhož mají veden svůj majetkový účet, veškeré změny ve svých
identifikačních údajích.
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9.

ODMĚNYÚČTOVANÉ
EXTERNÍMI AUDITORY

Informace o odměnách účtovaných za Účetní období auditory v členění za jednotlivé druhy služeb jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky (oddíl "Správní náklady"), která je nedílnou součástí této výroční zprávy. Poplatky a náklady
Fondu jsou hrazeny z Investiční části Fondu.

10.

DIVIDENDOVÁPOLITIKAFONDU

Fond neuplatňuje ani nedeklaruje dividendovou politiku ve smyslu stanovení poměru zisku vyplaceného akcionářům

a zisku zadrženého,ani nečiní takovéodhadydo budoucna.
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 zajištění činnosti investiční činnosti Fondu. Rozhodovací postup o rozdělení zisku je v souladu se ZOK
následující: Statutární orgán Fondu předloží valné hromadě Fondu ke schválení návrh na rozdělení zisku, který
přezkoumal kontrolní orgán, který předkládá valné hromadě své vyjádření k návrhu na rozdělení zisku. Rozhodnutí
o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Investiční části Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

Výnosyz majetku v Investiční částiFondu se použijí ke krytí nákladů,nestanoví-ii obecnězávaznéprávní předpisy nebo
statut Fondu jinak. Pokud hospodaření Investiční části Fondu za účetní období skončí ziskem, může být tento zisk
použit (i) k výplatě podílu na zisku nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.
Pokud hospodaření Investiční části Fondu za Účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů
Investiční části Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestačí-li tyto prostředky
Investiční části Fondu ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce následujícím 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
Fondu a Fond tak nemusí vyplácet žádný podíl na zisku či výnosech.

Dividendový způsob distribuce zisku spojený s danou třídou investičních akcií označuje, že u investičních akcií je
zhodnocení zpravidla vypláceno v penězích ve formě dividendy.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený v souladu s úst. § 351 ZOK. Podíl na zisku je
splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku. Podíl na zisku

vyplácí Fond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet investora uvedený v seznamu
akcionářů. Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje
v obecnétříleté lhůtě.

V Účetním období nebyla k investičním akciím vyplacena žádnádividenda.
V účetním období předcházejícím Účetníobdobí nebyla k investičním akciím vyplacena žádnádividenda.
11.

VÝZNAMNÁSOUDNÍA ROZHODČÍŘÍZENÍ

V Účetním období neprobíhala žádná soudní ani rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla
významnývliv na finanční situaci nebo ziskovost Fondu nebojeho skupiny.
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12.

STRUKTURAVLASTNÍHO KAPITÁLUFONDUA DCEŘINÝCHSPOLEČNOSTÍ

Fond (mateřská společnost)
Struktura vlastního kapitálu Fondu je uvedena v účetní závěrce, která je nedílnou součástí této výroční zprávy
Cenné papíry vydávané Fondem:
a)

Druh: Zakladatelské akcie

Forma: Kusovéakcie na jméno
Podoba: Listinná

Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty

Podíl na zapisovanémzákladním kapitálu: 100 %
Početemitovaných akcií v oběhu ke konci Účetníhoobdobí: 15.000 ks
Počet akcií vydaných v Účetním období: O
Počet akcií odkoupených v Účetním období: O

Počet upsaných, dosud nesplacenýchakcií: O
Obchodovatelnost:Zakladatelskéakcienebyly přijaty k obchodování na regulovanémtrhu.
b)

Druh: Investiční akcie
Forma: Kusovéakcie na jméno
Podoba: Zaknihovaná

Jmenovitáhodnota: Bezjmenovité hodnoty
Počet emitovaných akcií v oběhu ke konci Účetního období: 5. 000 ks
Počet akcií vydaných v Účetním období: O
Počet akcií odkoupených v Účetním období: O
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií: O
ISIN:CZ0008041985
Názevemise: COMESIFPZK
Obchodovatelnost: Dne 25. l. 2016 byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (tj. Burza

cenných papírů Praha,a.s.)
Ostatní skutečnosti:

Počet akcií držených Fondem jako emitentem nebo jménem Fondu jako emitenta, nebo v držení jeho dceřiných
společností: O ks

Částkavšech převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy,
s uvedením podmínek pro převod, výměnu nebo upsáni:O Ks
Skutečnosti, které nastaly po rozhodném dni:

Po rozhodnémdni nenastalyžádnéskutečnosti vedoucí ke změnámv evidenci cenných papírů.
Dceřiné společnosti:

NATĚ- investment a.s. : Základní kapitál:28 020tis Kč, Vlastní kapitál:71 051 tis. Kč.

13.

OMEZENÍPŘEVODITELNOSTICENNÝCHPAPÍRŮ

Převoditelnost zakladatelských akcií Fondu je podmíněna souhlasem statutárního orgánu. Statutární orgán udělí
souhlas spřevodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré
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požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně
závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských

akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. V případě převodu nebo přechodu
vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat

Fond o změněvlastníka. K účinnosti převodu akciev podobělistinnéhocennéhopapíru vůči administrátorovi Fondu se
vyžaduje oznámení změny 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 zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi
zakladatelských akcií.

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 Fondu splňuje veškeré požadavky na osobu investora do Fondu, coby fondu kvalifikovaných

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. Omezení převoditelnosti investičních akcií se nevztahuje na investiční akcie, které byly přijaty
k obchodování na regulovaném trhu.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen
bez zbytečnéhoodkladu informovat Fond o změněvlastníka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného
papíru vůči administrátorovi Fondu se vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předložení
administrátorovi

Fondu.

V případě,

že by nabyvatel

investičních

akcií

nebyl

kvalifikovaným

investorem

dle úst. § 272 ZISIF, k takovému nabytí se v souladu s úst. § 272 odst. 3 ZISIF nepřihlíží.

14.

AKCIONÁŘSKÉ
STRUKTURYKONSOLIDAČNÍHOCELKU

Fond (materská společnost)
Struktura akcionářů ke Dni ocenění (zakladatelské akcie)

V procentech

Právnické osoby celkem

Fyzickéosobycelkem
z toho Ing. Josef Lébr, dat. nar. 5. 12. 1961

Ing. Vladimír Dokonal, CSc. dat. nar. l. 8. 1958

15.

Podíl

Podíl

na základním

na hlasovacích

kapitálu

právech

0, 00

0,00

100,00

100,00

50,00

50,00

50,00

50, 00

VLASTNÍCI CENNÝCHPAPÍRŮ SEZVLÁŠTNÍMIPRÁVY

Fond nevydává vyjma výše uvedených druhů cenných papírů žádnéjiné cenné papíry, se kterými by bylo spojeno
zvláštní právo. Se zakladatelským akciemi není spojeno právo na podíl na zisku pocházejícím z investiční činnosti
Fondu, ale je s nimi spojeno právo na řízení Fondu prostřednictvím

hlasovacího práva, které je s těmito akciemi

spojeno, pokud zákon nestanoví jinak. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví
jinak, ale je s nimi spojeno právo na zpětný odkup Fondem.
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16.

OMEZENÍ HLASOVACÍCH PRÁV

Sezakladatelskýmiakciemi Fonduje vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákonjinak.
S investičními akciemi Fondu není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákonjinak.
V případě, kdy valná hromada hlasuje o:
a)

změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií;

b)

změnědruhu nebo formy investičních akcií;

c)

další záležitosti,pro kterou zákonvyžaduje hlasování podle druhu akcií;

hlasují současně akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém
připadaje s investičními akciemi spojeno hlasovací právo.
17.

SMLOUVY MEZI AKCIONÁŘIS NÁSLEDKEMSNĚENÍ PŘEVODITELNOSTINEBO HLASOVACÍCH PRÁV

Fondu nejsou známy žádnésmlouvy, které by uzavřeli akcionáři Fondu a které by současně mohly mít za následek
snížení převoditelnosti akcií představujících podíl na Fondunebosnížení hlasovacích práv.
18.

ZVLÁŠTNÍPRAVIDLA PRO VOLBU A ODVOLÁNÍČLENŮSTATUTÁRNÍHO ORGÁNUA ZMĚNUSTANOV

Stanovy Fondu neobsahují žádnázvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov
Fondu.

Členystatutárního orgánu volí a odvolává valná hromada Fondu.

O doplňování a změnáchstanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo na základě
protinávrhů akcionářů, resp. investorů účastnících se valné hromady nebo na návrh správní rady, pokud valnou
hromadu svolává správní rada a navrhuje potřebná opatření.

19.

ZVLÁŠTNÍPŮSOBNOSTORGÁNŮ

Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujícího
právní poměryobchodních společností a družstev.
Působnost statutárního ředitele viz část Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
Působnost správní rady viz část Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
20.

VÝZNAMNÉSMLOUVYPŘIZMĚNĚOVLÁDÁNÍFONDU

Fond neuzavřel žádné smlouvy, ve kterých by byl smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou

v případě změnyovládání Fonduv důsledkunabídky převzetí.
21.

SMLOUVYSEČLENYSTATUTÁRNÍHOORGÁNUSEZÁVAZKEMPLNĚNÍPŘISKONČENÍJEJICHFUNKCE

Fond neuzavřel se členy statutárního orgánu nebo se zaměstnanci žádnésmlouvy, kterými by byl zavázánk plnění
pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.
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22.

PROGRAMYNABÝVÁNÍCENNÝCHPAPÍRŮZAZVÝHODNĚNÝCH
PODMÍNEK

Fond nemá žádný program, na jehož základěje zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu Fondu umožněno
nabývat účastnickécennépapíry Fondu, opce na tyto cennépapíry či jiná práva k nim za zvýhodněnýchpodmínek.
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Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti a stavu majetku investičního fondu
a majetkových účastí
COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:29119
138, se sídlem Krapkova 452/38, Olomouc - Nová Ulice, PSČ779 00, zapsaná

Fond

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10188.

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Účetní období

l.

PŘEHLEDPODNIKÁNÍ

Fond se zabývá především pronájmem nemovitostí, a to převážně bytů, část portfolia pak tvoří i komerční

a kancelářské prostory. Nemovitosti ve vlastnictví Fondu jsou na území Českérepubliky. Fond dáie vlastní podíl
ve společnosti NATĚ - investment a.s. Tato společnost se zabývá především správou a pronájmem rozsáhlého
průmyslovéhoareáluv Chotěboři, ta představuje i hlavní hodnotu ve společnosti. Fond se řídí níže uvedenou investiční
strategií.
1. 1

Investiční cíl a strategie

Fondje oprávněn investovat především do aktiv nemovité povahy, ať již majících formu věcí nemovitých, akcií,
podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a jiných obchodních společnostech, movitých věcí a jejich
souborůa doplňkovýchaktiv tvořených standardními nástroji kapitálovýcha finančních trhů.
Fond má v úmyslu investovat více než 49 % hodnoty svého investičního majetku do nemovitostí nebo
nemovitostních společností. Další podstatnou majetkovou hodnotou, do níž Fond může investovat, jsou akcie,

podíly a jiné formy účastí na právnických osobách (v projektových společnostech - zvláštních účelových
společnostech - SPV), které podnikají zejména v oblasti nemovitostí a realit. Vedlejšími majetkovými
hodnotami Fondu budou movité věci a investiční nástroje ve smyslu ustanovení § 3 odst. l ZPKT,
např, investiční cenné papíry, cennépapíry kolektivního investování či nástroje peněžního trhu.
1. 2

Druhy majetkových hodnot

1.2. 1

Nemovitévěci,včetnějejich součástí a příslušenství
Investice do nemovitých věcí, včetně jejich součástí a příslušenství (tj. např. energetických sítí,
oplocení, zahradní úpravy, samostatně stojící kůlny a garáže apod. ), souvisejících movitých věcí
a případných vyvolaných investic (inženýrskésítě apod.). Nemovitostní aktiva mají zejména podobu:
.
.
.
.
.
.

pozemkůurčených k výstavběobjektů pro bydlení nebo komerčních objektů;
pozemků určených ke zhodnocení formou změnyúčelu užívání pozemku a následnémuprodeji;
pozemků provozovanýchjako parkoviště;
pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro obchodní aktivity;
rezidenčních projektů a domů;
průmyslovýchareálůpro výrobu a skladování;

.

budov pro zdravotnická zařízení;
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.
.
.
.
.
.

budov pro vzdělání a školství a školicí střediska;
administrativních budov a center;
hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů;
logistických parků;
multifunkčních center;
nemovitých i movitých energetických zařízení.

Do majetku investiční části Fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího provozování, je-li tato
nemovitost způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos, nebo
za účelem jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilá přinést ze svého prodeje zisk.

Fond může do své investiční části též nabývat nemovitosti výstavbou nebo za účelem dalšího
zhodnocení nemovitostí v jeho majetku umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba
samotnáje vždy realizovánana účetinvestiční části Fondu třetí osobou k takovéčinnosti oprávněnou.
Při výběru vhodných nemovitostí nabývaných do majetku investiční části Fondu se zohledňuje

zejména poloha nabývanýchnemovitostí v oblastech Českérepubliky, kde lze důvodněpředpokládat,
že v krátkodobémnebo střednědobém horizontu dojde k pozitivnímu cenovémuvývoji.
1. 2. 2

Akcie, podíly, resp. jiné formy účasti na společnostech vlastnících nemovité věci (tzv. "nemovitostní
společnost")

Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasných účelových společností zřizovaných za účelem
možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.
1. 2. 3

Akcie, podíly, resp. jiné formy účasti na společnostech, které se zaměřují na:

.

výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojů, či za pomoci kogenerace
(společnávýroba elektrickéenergie a tepla) apod.;

.
.
.

poskytování zápůjček fyzickým a právnickým osobám;
správu nemovitostí a poskytování souvisejících služeb;
provozování realitní činnosti;

.
.

provádění stavební činnosti;
vlastnění akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních společnostech nebo
obchodních společnostech zaměřených na výše uvedené oblasti.

Pořizovány budou především akcie, podíly, resp. jiné formy účastí v takových společnostech, kde lze
v budoucnosti očekávatnadprůměrnézhodnocení investice.
Při investování do akcií, podílů, resp. jiných forem účastí v obchodních společnostech bude Fond
zohledňovat zejména jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektování pravidel
obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik.
1. 2. 4

Majetek nabytý při uskutečňování procesu přeměny obchodních společností
Fond, má možnost uskutečnit:

.

proces přeměny podle zvláštního právního předpisu, v níž budou Fond a obchodní společnost
dle odst. 1. 2. 2 a 1. 2. 3 Statutu zúčastněnými společnostmi, a to v souladu s příslušnými zvláštními
právními předpisy;

.

převzetí jmění obchodní společnosti dle odst. 1.2. 2 a 1. 2.3, kdy účastFondu může přesahovat 90%
podíl na základním kapitálu společnosti. Za předpokladu, že v majetku Fondu bude účast
v takovéto společnosti představující alespoň 90% podíl na základním kapitálu, pak na základě
rozhodnutí valné hromady Fondu může dojít k jejímu zrušení a k převodu jmění do majetku
Fondu.

1. 2. 5

Movité věci

Fond může nabývat movité věci, které jsou účelově spojeny s nemovitostmi nebo ostatními aktivy
Fondu a slouží k zabezpečení provozu a ochranytakto nabývanýchaktiv. Mezitakové movitévěci patří
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například nábytek, svítidla, drobné vybavení budov včetně uměleckých děl, dopravní a transportní
vybavení, výpočetní technika nebo strojní zařízení, které tvoří s nemovitostí logický celek apod.
Fond může do své investiční části dále také nabývat movité věci, které nejsou spojené s nemovitostmi

neboostatnfmi aktivyza předpokladu, žepovahatěchtomovitýchvěcí zcelazjevněnenarušujecelkový
investiční profil Fondua není-li vyloučena, resp.vážněohroženajejich likvidita.
1. 2. 6

Vklady v bankách nebo zahraničních bankách

Fond můžezřídit k takovémuvkladu právoinkasatřetí osobyza účelemsplácení přijatého bankovního
nebo mimobankovního financování. Předpokladem zřízení práva inkasaje řádné vymezení podmínek
jeho uplatnění a skutečnost, že zřízení takovéhoinkasa není ve zcela zjevném rozporu s běžnoutržní
praxí v místě a časeobvyklou.
1. 2. 7

Poskytování úvěrůa zápůjček, nabývání úvěrových pohledávek

Poskytování úvěrů a zápůjček Fondem je možné za předpokladu, že budou pro Fond ekonomicky
výhodné.

Fond může nabývat do svého majetku úvěrové pohledávky za předpokladu, že budou pro Fond
ekonomicky výhodné, tj. jejichž dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich pořízení.
Nabývané pohledávky mohou být nejen před splatností, ale i po splatnosti, a to bez ohledu
na skutečnost, zda sídlo (resp. bydliště) dlužníka je umístěno v Českérepublice či v zahraničí. Fond
může své existující i případné budoucí pohledávky zatížit zástavním právem třetí osoby,
a to za předpokladu zachování celkové ekonomické výhodnosti takové operace a nikoli ve zjevném
rozporu s běžnou obchodní praxí v místě a čase obvyklou.
1. 2. 8

Pohledávky z obchodního styku

Fond může nabývat do svého majetku pohledávky z obchodního styku za předpokladu, že budou
pro Fond ekonomicky výhodné, tj. jejichž dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich
pořízení. Pohledávky budou zpravidla nabývány za cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota,
a to přiměřeně k riziku jejich vymožení. Fond může nabývat do svého majetku pohledávky nejen
po splatnosti, ale i před splatností, a to bez ohledu na skutečnost, zdasídlo (resp. bydliště)dlužníka je

umístěno v Českérepublice či v zahraničí. Fond může své existující i případné budoucí pohledávky
zatížit zástavním právem třetí osoby, a to za předpokladu zachování celkové ekonomickévýhodnosti
takovéoperacea nikoli ve zjevnémrozporu s běžnouobchodní praxí v místě a časeobvyklou.
1. 2. 9

Doplňková aktiva

Fond může investovat do následujících složek doplňkových aktiv:

.

dluhopisy, resp. obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, vydávané

.
.

tuzemské akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným na území Českérepubliky;
zahraniční akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným mimo území Českérepubliky;

.

cenné papíry investičních fondů;

.

nástroje peněžního trhu.

státy nebo obchodními společnostmi;

1. 2. 10

Likvidní aktiva

Likvidní částmajetku Fondu můžebýt investovánakrátkodobězejménado:
.

vkladů, se kterými je možno volně nakládat, anebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti
nejdélejeden rok, pokud sejednáo vklady u bank, pobočekzahraničních bank nebo zahraničních
bank/ježdodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropskýchspolečenství nebo pravidla, která
ČNBpovažujeza rovnocenná;

.

cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování;

.

státních pokladničních poukázeka obdobnýchzahraničních cennýchpapírů;
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.

dluhopisů nebo obdobnýchzahraničních cenných papírů se zbytkovou dobou splatnosti nejdéletři
roky, které jsou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji se sídlem v členském
státě Evropské unie, resp. ve státě, jenž není členským státem Evropské unie, jestliže tento trh je

uveden v seznamu zahraničních regulovanýchtrhů ČNB;poukázekČNBa obdobnýchzahraničních
cenných papírů.

2.

NEMOVITOSTI, STROJEA ZAŘÍZENÍ

Nemovitosti v majetku Fondu jsou uvedeny v tabulce v oddílu Profil Fondu a skupiny odst. IDENTIFIKACEMAJETKU,

JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTYMAJETKUFONDU
3.

ČINNOSTFONDUA SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

V Účetním období se Fond zaměřil ve své činnosti především na stabilitu svého dosavadního portfolia. V Účetním

období byly dokončeny menší transakce, které se týkaly především úprav některých smluvních vztahů s nájemci.
V Účetním období Fond zahájil rovněž úpravu smlouvy s významným nájemcem v lokalitě Hodolany, tato transakce
byla dokončena v prvním kvartálu roku 2020.

Fond v Účetním období provádělčinnosti v rámci pronájmu nemovitých aktiv v Olomouci, konkrétněv lokalitách Nová
Ulice, Povel, Lazcea Hodolany. Pod tyto aktiva náleží průmyslový areál Lipenská1170/45 a soubor bytových jednotek
v Olomouci. V uvedeném portfoliu nedošlo během Účetního období k žádným prodejům.

l nadáledrží Fond účast74,95 % ve společností NATĚ- investment a.s.
Společnost, v které má Fond majetkovou účast, pokračovala ve své běžné provozní činnosti.

3. 1. HOSPODAŘENÍFONDUA SKUPINY
Věrnýa vyčerpávající obrazo hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrkasestavená za Účetníobdobí a příloha
k účetní závěrce,včetnězprávyauditora, kteráje nedílnou součástí výroční zprávy.
Protože Fond nevytváří podfondy, oddělujev souladu s úst. § 164 odst. l ZISIFúčetněa majetkově majetek a dluhy ze
své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Hospodaření Neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení
zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému Fond vydal zakladatelské akcie. Na Neinvestiční části Fondu

neprobíhá žádnáčinnost. K Investiční části Fondu Fond vydáváinvestiční akcie.
Hospodaření společností, v nichž má Fond majetkové účasti,tj. společnosti NATĚ- investment a.s. skončilo v Účetním
období hospodářským výsledkem předběžně- 3 510tis. Kč před zdaněním.
Hospodaření investiční části Fondu skončilo v Účetním období vykázanýmziskem ve výši 39 446 tis. Kč před zdaněním.
Ziskje tvořen zejménavýnosy z investičního majetku a ovlivněn nákladyvyplývajícími z této činnosti.
Hospodaření neinvestiční části Fondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši O tis. Kč
před zdaněním.

3.2. STAVMAJETKUINVESTIČNÍČÁSTIFONDUA SKUPINY
Hodnota portfolia Fondu meziročně vzrostla o 5, 97 % (tj. o 27 118 tis. Kč). Nárůst aktiv byl zejména u investičního

majetku o 16 828 tis. Kča podílu v ovládanéosoběo 6 987tis. Kč,jejichž růst ovlivnilo přecenění na reálnou hodnotu.
Portfolio Fondu je financovánoz 57,40 % vlastními zdroji - čistými aktivy připadající k investičním akciím. Z 42, 11 % je
majetek Fondu kryt dlouhodobými cizími zdroji (zejména úvěrem), z 0, 49 % pak cizími zdroji krátkodobými.
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AKTIVA

Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva investiční části v celkové výši 498 785 tis. Kč, což představovalo nárůst
oproti minulému účetnímu období o 27 118tis. Kč. Nárůstbyl způsobenrůstem investičního majetku o 16 828 tis. Kč

a podílu v ovládanéosoběNATĚ- investmenta.s. o 6 987tis. Kč.Aktiva byla z 83,75 % tvořena investičním majetkem
ve výši 417 723 tis. Kč nacházející se v katastrálních území Lazce, Povel, Nová ulice - v těchto katastrálních územích

se nacházejí byty (222 871 tis. Kč) a v katastrálním území Hodolany, kde se nachází Areál Lipenská ve výši (188 452 tis.

Kč), zbývající hodnotu 6 400 tis. Kčtvořily samostatné movité věci ve výši 5 426 tis. Kča poskytnuté zálohyna movitý
majetek ve výši 974 tis. Kč. Aktiva byla dále tvořena z 10,02 % podíly v ovládaných osobách (majetková účast
pod podstatným vlivem - NATĚ- investment a. s.) ve výši 49 994 tis. Kč, z 2,94 % pohledávkamiz obchodních vztahů

a ostatními aktivyvevýši14676tis. Kč,z 1,84% peněžními prostředky a ekvivalentyvevýši9 184tis. Kč,poskytnutými
půjčkamivevýši4 370tis. Kč,daňovýmipohledávkamivevýši2 441tis. Kča časovýmrozlišení aktivvevýši396tis. Kč.
Struktura aktiv je zobrazena na níže uvedeném grafu.
Struktura aktiv
500

Časovérozlišení
450
400

Daňovépohledávky

350

Peněžní prostředky

g 300

a peněžní
ekvivalenty

.ť
250

Ostatní aktiva

200
Poskytnutépůjčky

150
100

Podíly v ovládaných
osobách

50

Investiční majetek

o

X11.18

X11. 19

PASIVA

Celkovápasiva Fondu k 31. 12. 2019bylavevýši498 785tis. Kč,cožpředstavovalo nárůstoproti minulému účetnímu
období o 27 118tis. Kč.Tento nárůstbyl způsobenpředevším růstemčistýchaktiv připadajících k investičním akciím.
Pasiva byla tvořena z 57,40% čistými aktivy připadající k investičním akciím ve výši 286 279 tis. Kč, z 33,94 %

dlouhodobými půjčkami a úvěry ve výši 169 300 tis. Kč, ze 7,43 % ostatními dlouhodobými závazky ve výši
37 068 tis. Kč, odloženým daňovým závazkem ve výši 3 690 tis. Kč, krátkodobými závazky z obchodních vztahů

a ostatními pasivy ve výši l 633 tis. Kč, časovým rozlišením pasiv ve výši 531 tis. Kč a daňovými závazkyve výši
283 tis. Kč.

Struktura pasivje zobrazena na níže uvedenémgrafu.
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CASHFLOW
Čistézvýšení peněžních prostředků bylo k 31. 12. 2019 ve výši 1824 tis. Kč.
Úpravy o nepeněžní operace představovaly změnu reálné hodnoty ve výši -23 878 tis. Kč, což představovalo změnu

o l 754 tis. Kč oproti minulému období. Změna reálné hodnoty je tvořena přeceněním investičního majetku
a majetkové účastí Fondu. Tvorba/rozpuštění znehodnocení byla ve výši -24 tis. Kč, tvořená tvorbou opravných
položek oproti minulému období poklesla o 4 780 tis. Kč.

Peněžní tok generovaný z provozní činnosti byl na konci sledovanéhoobdobí ve výši 12 024 tis. Kč, k 31. 12. 2018 byl
ve výši 5 574 tis. Kč, což představuje nárůst o 6 450 tis. Kč, který byl způsoben především změnou stavu rozvahové
položky krátkodobých finančních závazků ve výši -277 tis. Kč (minulé období -21 722 tis. Kč). Dále byl peněžní tok

ovlivněn změnou stavu ostatní aktiv ve výši -2 123 tis. Kč, zaplacenou daní z příjmu ve výši -828 tis. Kč, změnou stavu
ostatních závazků ve výši -355 tis. Kč a změnou stavu investičního majetku ve výši 62 tis. Kč.

Peněžní tok generovaný z finanční činnosti ke konci účetního období vzrostl oproti minulému účetnímu období
o 10 306 tis. Kč na hodnotu -10 200 tis. Kč, v minulém účetním období byla hodnota -20 506 tis. Kč. K tomuto růstu

došlo z důvodu změnystavu rozvahovépoložky dlouhodobýchfinančních závazků,která byla ovlivněna snížením stavu
dlouhodobého úvěru. Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období vzrostly oproti minulému účetnímu období

o 1824tis. Kč, což představovalo právěčistézvýšení peněza peněžních ekvivalentů.
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3. 3. STAV MAJETKU NEINVESTIČNÍČÁSTIFONDU
AKTIVA

Fondvykázalv rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkovévýši 37 459 tis. Kč.Tajsou tvořena především pohledávkami
z obchodních vztahů a ostatními aktivy v hodnotě 37 068 tis. Kč a vklady na bankovních účtech ve výši 391 tis. Kč.
Oproti minulému účetnímu období nedošlo ke změně.

PASIVA

Celková pasiva Fondu ke Dni ocenění ve výši 37 459 tis. Kčjsou tvořena vlastním kapitálem Fondu ve shodné výši
(přičemž zapisovaný základní kapitál dosáhl výše 37 500 tis. Kč) a nerozděleným ziskem ve výši -41 tis. Kč. Oproti
minulému účetnímu období nedošlo ke změně.

Položka Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva ve výši 37 068 tis. Kč (k 31. 12. 2018:
37068tis. Kč) představuje půjčkuposkytnutou neinvestiční částí fondu investiční částifondu.V investičních výkazech
fondu je tato půjčka vykázánav položce Ostatní dlouhodobé závazky.Tato půjčka je v celkových výkazech fondu
vzájemnězapočtena.
4.

PODSTATNÉINVESTICE

Fond ve sledovanémobdobí realizoval tyto investice:

.
5.

Fonduzavřel smlouvu o nájmuprostorusloužícího k podnikánína LVč. 1219k.ú.Hodolany
REGULAČNÍ PROSTŘEDÍ

Fondje investičním fondem kvalifikovanýchinvestorů,jehož podnikáníje regulovánozejménazákonemč. 240/2013
Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále také "ZISIF")a dalšími
právními předpisy. V roce 2019 nedošlo k žádnýmnovelizacím ZISIF,ke změnámvšak dojde s účinností k l. l. 2021
na základě či. XII zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také "ZOK"), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související
zákony, ve znění pozdějších předpisů. Změnyse budou týkat řídících a kontrolních orgánů u monistických společností
a dálebudevyloučena mnohost pověřených zmocněnců.

Fond podléhá regulaci ČNBjako integrovaného orgánu dohledu nad finančním trhem v Českérepublice. ČNBvykonává
dohled a zajišťuje zejména licenční, schvalovací a povolovací činnosti, ukládání sankcí, stanovování opatření k nápravě
zjištěných nedostatků. V oblasti regulace se ČNBpodílí na přípravě řady významných právních předpisů týkajících se
tuzemského finančního trhu. Výkon dohledu nad investičními společnostmi a fondy se zaměřuje zejména na fondy
s potenciálněvýznamným systémovým dopadem. Kontrolní činnost ČNBje soustředěna do oblastí dodržování pravidel
odborné péčepři správěfondů a nastavení řídicích a kontrolních systémů.

Fond dále uvádí, že neeviduje vládní, hospodářskou, fiskální, měnovou či obecnou politiku nebo faktory, které
významněovlivnily neboby mohlypřímo či nepřímo ovlivnit samotnýprovoz Fondu.
6.

VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Z hlediska investičních událostí bude Fond i nadále usilovat o stabilizaci portfolia nemovitostí prostřednictvím úpravy
některých nájemních smluv a vyhledáváním dalších vhodných nájemců. Nadále se Fond bude věnovat vyhledávání
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a vyhodnocování nových investičních příležitostí, kdy konkrétní strategii přizpůsobí výsledku stávajících jednání
o akvizici. Fond i v budoucnosti hodlárealizovat obchodyprostřednictvím Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Komentář k situacivyvolanépandemií Covid 19
V prvních měsících roku 2020 se rozšířilo do celého světa onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2,

které mimo jiné působí rozsáhlé ekonomické škody. Situace se neustále mění, a proto nelze spolehlivě předvídat
budoucí dopady této pandemie na činnost Fondu. Vedení Fondu bude pokračovat v monitorování potenciálního
dopadu a podnikneveškerémožnékroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinkůna Fond.
Z konkrétních jednání s nájemci, které Fond provedl během přelomu prvního a druhého kvartálu roku 2020 zatím
vedení Fondu neidentifikuje, že by mělo dojít k významným ztrátám, které by mohly způsobit výpadky v placení nájmů
v komerčním sektoru. V oblasti rezidenčního bydlení je pak vliv pandemie podle všeho ještě nižší. Z ekonomického
hlediskaje však možnéočekávatpokles cen nemovitostí z důvodusníženého zájmu obyvatel v průběhukrize.

V Olomouci dne 23. 6. 2020

COMESinve t, investiční fo d s proměnným
z' la ním kapitálem, a. s.
zastoupen A ISTA investiční společnost, a.
s statutární ředitel

Ing. Petr Janoušek
pověřený zmocněnec

COMES invest, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s.

zastoupenýAMISTAinvestiční společnost, a.
s. statutární ředitel

Ing. Vladimír Dokonal, CSc.

pověřený zmocněnec
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Profil Fondu a skupiny
l.

ZÁKLADNÍ ÚDAJEO FONDU

Název

Obchodní firma:

COMES invest,
kapitálem, a. s.

investiční

fond

s

proměnným

základním

Identifikační údaje:

IČO:

29119 138

DIČ:

CZ29119138

LEI:

3157005KP34F2VJBRS02

Sídlo:

Ulice, město, PSČ:

Krapkova452/38, Olomouc, Nová Ulice, PSČ779 00

Vznik:

Fond byl založenv souladu seZOKa ZISIFna dobu neurčitou zakladatelskoulistinou ze dne 8. 3. 2011a vznikl zápisem
do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1604 dne 27. 7. 2011.

Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své činnosti řídí českými
právními předpisy, zejm. ZISIFa ZOK.Sídlem Fondu je Českárepublika a kontaktní údajedo hlavního místa výkonu jeho
činnostijsou: AMISTAIS, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha8 - Karlín, tel: +420 226 233 110. www.amista.cz/comesi

Rozhodnutím valné hromady Fondu došlo ke změněprávní struktury Fondu na akciovou společnost s proměnným
základním kapitálem a změně druhu akcií na zakladatelské a investiční. Změna těchto skutečností byla zapsána
do obchodního rejstříku dne 7. l. 2016.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Tímto orgánemje právnická
osoba, společnost AMISTA IS.
Zapisovaný základní kapitál:
Zapisovaný základní kapitál:

37 500 000 Kč;splaceno 100 %

Akcie:

Akcie k neinvestiční částimajetku Fondu:
15 000 ks kusových akcií na jménov listinnépodobě
(zakladatelskéakcie)
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Akcie k investiční části majetku Fondu:
5 000 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě
(investiční akcie)

Čistýobchodní majetek Neinvestiční částiFondu: 37 459tis. Kč
Čistýobchodní majetek Investiční částiFondu:

286 279tis. 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.
Zaměstnanci

Fond nemá zaměstnance.
Hlavní akcionáři

Ing. Josef Lébr
dat. nar.:

5. 12. 1961

bytem:

Družstevní 624/26, Olomouc, PSČ779 00

výše podílu na investiční části Fondu:

49, 0 %

účast na kapitálu investiční části Fondu:

49, 0 %

účastna hlasovacích právechspojených s investičními akciemi:

0, 0%

výše podílu na neinvestiční části Fondu:

50, 0 %

účast na kapitálu neinvestiční části Fondu;

50, 0 %

účast na hlasovacích právech Fondu:

ano, 7 500 hlasů

typ účasti:

přímá

Ing. Vladimír Dokonal, CSc.
dat. nar.:

l. 8. 1958

bytem:

Zirmova 1309/16, Nová Ulice, Olomouc,

PSČ779 00
výše podílu na investiční části Fondu:

49, 5 %

účast na kapitálu investiční části Fondu:

49, 5 %

účast na hlasovacích právech spojených s investičními akciemi:

0, 0 %
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výše podílu na neinvestiční části Fondu:

50, 0 %

účast na kapitálu neinvestiční části Fondu:

50, 0 %

účast na hlasovacích právech Fondu:

ano, 7 500 hlasů

typ účasti:

přímá

Hlavní akcionáři nemají odlišná hlasovací práva.

Fondje přímo ovládánakcionáři. Akcionáři ovládají Fond prostřednictvím valnéhromady.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDOOBCHODNÍHO REJSTŘÍKU,KE KTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

.

Změnapočtu členů správní rady na 2. Zapsáno23. 3. 2019.

.

Způsob jednání: Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce

či více pověřených zmocněnců.Pokud jsou pověřenými zmocněnci pouze Pověření zmocněncitypu A, může
každýjednat samostatně. Pokud jsou pověřenými zmocněnci Pověření zmocněnci typu A i B, musí Pověřený
zmocněnectypu A vždyjednat společněs Pověřeným zmocněncemtypu B a naopak. Zapsáno27. 6. 2019.

.

Zapsán pověřený zmocněnec typu A: Ing. ONDŘEJHORÁK,dat. nar. l. 8. 1979 Uzbecká 558/10, Brno Bohunice, PSČ62500.Zapsáno27. 6. 2019.

.

Zapsán pověřený zmocněnec typu A: Ing. PETR JANOUŠEK, dat. nar. 22. 2. 1973 Doležalova 711/14, Brno -

.

Žabovřesky, PSČ61600. Zapsáno27. 6. 2019.
Zapsán pověřený zmocněnectypu A: Mgr. PAVELBAREŠ,dat. nar. 23. 9. 1977 Kamenačky 2053/5, Brno Židenice,PSČ636 00.Zapsáno27. 6. 2019.

.

3.

Zapsán pověřený zmocněnec typu B: VLADIMÍR DOKONAL, dat. nar. l. 8. 1958 Zirmova 1309/16, Nová Ulice,
Olomouc, PSČ779 00. Zapsáno 27. 6. 2019.
ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALAFOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala FondAMISTAIS.

AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNBč.j. 41/N/69/2006/9 ze dne
19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.
AMISTA 15 se na základě úst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních 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

kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dále je oprávněna
k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle úst. § 11 odst. l písm. b) ZISIF
ve spojení s úst. § 38 odst. l ZISIF,a to administracefondů kvalifikovanýchinvestorů (s výjimkou kvalifikovanýchfondů
rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných
s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů

sociálního podnikání).
AMISTA IS vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování majetku
a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání a odkupování
akcií a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská činnost týkající se

struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních podílů apod.).
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Portfolio manažer

Informace o osobě portfolio manažera Fondu jsou uvedeny výše v části Informace pro akcionáře, bod č. 2. Ostatní
vedoucí osoby a portfolio manažer, odst. 2. 2 Portfolio manažer.

4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIFONDU

Obchodní firma:

Českáspořitelna, a.s.

Sídlo:

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ140 00

IČO:

452 44 782

5.

(Od 22. 7 2014)

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádné osoby oprávněné poskytovat investiční
služby. Fond neměl hlavního podpůrce.

6.

ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEM POVĚŘENYÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU

FONDU,POKUDJE U TĚCHTOOSOB ULOŽENONEBOTĚMITOOSOBAMIJINAKOPATROVÁNOVÍCE NEŽl %
HODNOTYMAJETKU FONDU

Depozitář v současné době využívá služeb Clearstream Banking S.A. Luxembourg a Erste Group Bank AG
pro vypořádání a clearing zahraničních cenných papírů a služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s.,
pro vypořádání a clearing burzovních obchodůs cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a. s.,
a lokální custodiany pro trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku,Rumunsku, Chorvatsku a Turecku. Spolupracující subjekty
se v čase mohou měnit, zejménase vstupem na novétrhy.
7.

ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM FONDU
JEHO PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM

AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných
příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě. Participace Fondu na těchto úplatáchje zahrnuta
v úplatěinvestiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Fondu.
Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení kapitálu.

8.

ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM FONDU
JEHO PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEM NA RIZIKOVÝPROFILFONDU

Žádnétakové odměny nebyly obhospodařovatelem v Účetním období vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽHODNOTA PŘESAHUJEl % HODNOTY MAJETKU FONDU

Majetek investiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen investičním majetkem v reálné hodnotě ve výši 417 723 tis. Kč,

majetkovou účastí v obchodních společnosti NATĚ - investment a.s. v reálné hodnotě ve výši 49 994 tis. Kč,
pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 14 676 tis. Kč a peněžními prostředky na běžných účtech ve výši
9 184 tis. Kč.
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Podrobnější informace k identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje l % hodnoty majetku fondu:

Popis

Dispozice

Celková

plocha (m2)

Reálná hodnota

Katastrální území

Nájemní vztah

p.č./č. p.
v Kč

byt 2

3+1

73,8

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

458

1963 818,00

byt 3

3+1

73,8

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

458

l 963 818, 00

byt 4

2+1

47, 32

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

458

1409 189,60

byt 5

3+1

73,8

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

458

l 963 818, 00

byt 6

3+1

72, 48

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

458

l 928 692, 80

byt 10

2+1

47, 08

do 31. l. 2021

Lazce 710 598

458

l 608 252, 80

byt 12

3+1

72,3

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

458

l 923 903, 00

byt 13

2+1

48,1

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

458

l 432 418,00

byt 16

2+1

47, 78

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

458

l 422 888, 40

byt 19

2+1

46, 94

Lazce 710 598

458

l 603 470, 40

byt 21

3+1

74, 68

Lazce 710 598

458

l 987 234, 80

byt 22

2+1

48, 09

Lazce 710 598

458

l 642 754, 40

bytí

4+1

89, 26

do 31. 10. 2019

Lazce 710 598

459

2 475 179,80

byt 2

3+1

66,91

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

l 780475, 10

byt?

1+1

33,09

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

1147 561, 20

byt 8

3+1

70, 32

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

l 871 215, 20

byt 9

4+1

89,78

do 30. 6. 2021

Lazce 710 598

459

2 489 599, 40

byt 10

1+1

33, 09

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

1147 561,20

byt 11

3+1

67, 51

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

l 796 441, 10

byt 13

1+1

33, 09

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

l 147 561,20

byt 15

4+1

92, 34

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

2 141 364,60

byt 16

1+1

33, 52

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

1162473,60

byt 17

3+1

67, 98

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

459

l 808947,80

do

31.

8.

2017,

uplatněn § 2285 NOZ
na dobu neurčitou
do 30. 11. 2019 -

uplatněn § 2285 NOZ
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byt 22

1+1

33, 12

na dobu neurčitou

Lazce710 598

459

1148 601, 60

bytí

4+1

90

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

460

2 087 100, 00

byt 3

4+1

89, 11

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

460

2 066 460,90

byt 8

3+1

67, 12

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

460

l 786 063,20

byt 11

3+1

67, 67

do 31. 10. 2018

Lazce 710 598

460

2 126868, 10

byt 14

3+1

67, 51

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

460

l 796 441, 10

byt 18

4+1

90, 25

do 31. 10. 2019

Lazce 710 598

460

2 502 632, 50

byt 19

1+1

33, 14

do 30. 11. 2020

Lazce 710 598

460

l 268 599, 20

byt 21

4+1

90,42

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

460

2 096 839, 80

byt 22

1+1

33, 03

na dobu neurčitou

Lazce 710 598

460

1145480,40

byt 28

3+1

74,05

na dobu neurčitou

Povel 710 784

376

l 814 965, 50

byt 29

2+1

48, 85

na dobu neurčitou

Povel 710 784

376

l 266 680,50

byt 30

3+1

65,45

na dobu neurčitou

Povel 710 784

376

l 604 179, 50

byt 31

3+1

74, 05

na dobu neurčitou

Povel 710 784

376

l 814 965, 50

byt 35

2+1

48,85

do 31. 12. 2019

Povel 710 784

376

1454 753,00

byt 36

3+1

65, 45

na dobu neurčitou

Povel 710 784

376

l 604 179,50

byt 37

3+1

74,06

na dobu neurčitou

Povel 710 784

376

l 815 210, 60

byt 38

2+1

48, 85

na dobu neurčitou

Povel 710 784

376

l 454 753,00

byt 14

2+1

52, 78

na dobu neurčitou

Povel 710 784

377

l 368 585,40

byt 16

2+1

52, 78

na dobu neurčitou

Povel 710 784

377

l 368 585, 40

byt 23

3+1

74, 05

na dobu neurčitou

Povel 710 784

377

l 814 965, 50

byt 24

3+1

74,1

na dobu neurčitou

Povel 710 784

377

l 816 191,00

bytí

2+1

48,85

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 266 680, 50

byt 4

3+1

74, 34

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 822 073, 40

byt 5

3+1

69,6

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 705 896, 00

byt 6

2+1

48,85

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 266 680, 50

byt 7

3+1

74,34

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 822 073, 40

30

byt 8

3+1

69,6

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 705 896,00

byt 9

2+1

48, 85

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 266 680,50

byt 10

3+1

74, 34

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 822 073, 40

byt 11

3+1

69,6

na dobu neurčitou

Povel 710 784

378

l 705 896,00

bytí

2+1

45, 15

do 31. 3. 2021

Nová Ulice 710 717

991

l 378 881,00

byt 2

2+1

43, 63

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

1162 739, 50

byt 6

3+1

67, 32

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 615 006,80

byt?

3+1

66, 52

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 595 814,80

byt 8

1+1

55, 04

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 743 667, 20

byt 9

3+1

66, 38

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 592 456, 20

byt 11

1+1

53, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 705 651,20

byt 12

3+1

67, 29

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 614 287, 10

byt 14

1+1

53, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 705 651, 20

byt 16

3+1

65,91

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 581 180,90

byt 18

3+1

67, 99

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 631 080, 10

byt 20

1+1

53, 62

do 31. l. 2020

Nová Ulice 710 717

991

l 866 512, 20

byt 22

3+1

66, 91

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 605 170,90

byt 23

1+1

53,84

do 30. 6. 2019

Nová Ulice 710 717

991

l 874 170,40

byt 24

3-rl

68,04

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 632 279, 60

byt 25

3+1

66,40

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 592 936, 00

byt 26

1+1

53, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 705 651, 20

byt 27

3+1

65, 91

do 31. 8. 2018

Nová Ulice 710 717

991

l 819 775, 10

byt 29

1+1

53, 60

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 698 048,00

byt 31

3+1

65, 77

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 577 822,30

byt 33

3+"

70, 87

n. dobu neurčitou

Nová Ulic 710717

991

l 700 171,30

byt 34

3+1

65, 91

do 31. 8. 2020

Nová Ulice 710 717

991

l 819 775, 10

byt 35

1+1

53, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 705 651,20

31

byt 37

3+1

65, 53

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 572 064, 70

byt 38

1+1

53,57

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 697 097,60

byt 40

3+1

65, 91

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 581180,90

byt 41

1+1

53,60

do 14. 12. 2020

Nová Ulice 710 717

991

l 875 214, 70

byt 45

3+1

65, 67

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 575 423, 30

byt 46

3+1

65,91

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 581 180, 90

byt 47

1+1

53, 60

do 31. 8. 2021

Nová Ulice 710 717

991

l 865 816, 00

byt 50

1+1

53, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 705 651, 20

bvt53

1+1

53. 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 705 651,20

byt 54

3+1

67,29

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 614 287, 10

byt 56

1+1

53, 60

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 698 048, 00

byt 57

3+1

65,67

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 575 423,30

byt 61

3+1

65, 77

do 30. 4. 2020

Nová Ulice 710 717

991

l 815 909, 70

byt 62

1+1

53,85

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 705 968,00

byt 67

3+1

65, 75

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 577 342, 50

byt 69

3+1

65,91

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 581180,90

byt 70

3+1

65,91

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 581180, 90

byt 71

1+1

53, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 705 651, 20

byt 72

3+1

70,77

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 697 772, 30

byt 73

3+1

64, 00

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 535 360, 00

byt 75

3+1

65,91

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 581180, 90

byt 76

3+1

65,91

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

991

l 581180,90

bytí

2+1

58,08

Nová Ulice 710 717

479

l 773 763, 20

byt 2

1+1

36, 52

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

1156 953, 60

byt 3

3+1

75, 93

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

l 821 560,70

byt 4

2+1

61, 15

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

l 629 647, 50

byt 6

3+1

77, 76

do 29. 2. 2020

Nová Ulice 710 717

479

2 146 953, 60

do 30. 11. 2017

uplatněn § 2285 NOZ
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byt 8

1+1

35, 81

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

1134 460, 80

byt 9

3+1

77, 68

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

l 863 543, 20

byt 11

1+1

35, 87

do 31. 3. 2020

Nová Ulice 710 717

479

l 248 634, 70

byt 13

2+1

61,82

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

l 647 503,00

byt 16

2+1

61, 57

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

l 640 840, 50

bytí?

1+1

35, 83

do 31. 8. 2021

Nová Ulice 710 717

479

l 247 242, 30

byt 20

1+1

36, 49

do 30. 10. 2019

Nová Ulice 710 717

479

l 270 216,90

byt 22

2+1

61, 17

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

l 630 180,50

byt 23

1+1

35,88

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

1136 678, 40

byt 24

3+1

77, 71

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

479

l 864 262, 90

bytí

2+1

61,79

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

l 646 703,50

byt 2

1+1

35, 80

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

1134 144, 00

byt 3

3+1

77, 52

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

l 859 704, 80

byt 5

1+1

35, 80

do 28. 2. 2018

Nová Ulice 710 717

480

l 246 198,00

byt 7

2+1

61,89

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

l 649 368,50

byt 10

2+1

61, 89

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

l 649 368,50

byt 14

1+1

35, 90

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

1137 312,00

byt 16

2+1

61,89

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

l 649 368,50

bytí?

1+1

36, 60

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

l 159 488,00

byt 19

2+1

61,09

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

l 628 048, 50

byt 20

1+1

35, 70

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

480

1130 976, 00

bytí

2+1

58,74

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

l 565 421,00

byt 2

1+1

36, 56

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

1158 220,80

byt 3

3+1

74, 43

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

l 785 575, 70

byt 5

1+1

35, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

1135 411,20

byt 7

2+1

61,61

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

l 641906,50

byt 8

1+1

35, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

1135411,20

33

byt 10

2+1

61, 61

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

l 641 906, 50

byt 13

2+1

61, 85

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

l 648 302, 50

byt 14

1+1

35, 84

Nová Ulice 710 717

481

l 247 590, 40

byt 16

2+1

61,61

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

l 641 906, 50

byt 17

1+1

35,84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

1135 411, 20

byt 20

1+1

35, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

1135411,20

byt 23

1+1

35, 84

na dobu neurčitou

Nová Ulice 710 717

481

l 135 411, 20

do

31.

5.

2017,

uplatněn § 2285 NOZ

Areál

LV 1219

188452 000,00

Reálná hodnota Areáiu "Lipenská" je tvořena následujícími nemovitými věcmi:

Pozemek parc.č. St. 1655/1 - Součástí pozemku parc.č. St. 1655/1 je stavba stejného vlastníka bez čp/če; Pozemek
parc.č. St. 1655/2; Součástí pozemku parc.č. St. 1655/2 je stavba stejného vlastníka bez čp/če; Pozemek parc.č. St.
1656 - Součástí pozemku parc. č. St. 1656 je stavba stejného vlastníka bez čp/če; Pozemek parc. č. St. 1657 - Součástí

pozemku parc.č. St. 1657 je stavba stejnéhovlastníka č. p. 1170. Pozemek parc. č. St. 1658 - Součástí pozemku parc.č.
St. 1658je stavba stejnéhovlastníka bezčp/če; Pozemek parc.č. St. 1659 - Součástí pozemku parc.č. St. 1659je stavba
stejnéhovlastníka bez čp/če; Pozemek parc.č. St. 1660 - Součástí pozemku parc. č. St. 1660je stavba stejnéhovlastníka
bez čp/če; Pozemek parc. č. St. 1661 - Součástí pozemku parcx. St. 1661 je stavba stejného vlastníka bez čp/če;
Pozemek parc. č. St. 1662 - Součástí pozemku parc. č. St. 1662 je stavba stejného vlastníka č. p. 1295. Pozemek parc. č.
St. 2132 - Součástí pozemku parc. č. St. 2132 je stavba stejného vlastníka č. p. 1144, Pozemek parc. č. 244/3, Pozemek

parc.č. 263/1, Pozemek parc.č. 263/7, Pozemek parc.č. 263/8, Pozemek parc.č. 263/14, Pozemek parc.č. 278/8,
Pozemek parc.č. 278/49, Pozemek parc.č. 278/52, Pozemek parc. č. 278/55, Pozemek parc.č. 278/72.
Hodnota těchto nemovitých věcí byla stanovena výnosovou metodou. Uvedené reálnéhodnoty vychází ze znaleckého
posudku, který byl zpracován znaleckým ústavem STATIKŮM s. r. o.
Informace k majetkové účasti:

Dceřiná společnost

Oblast působení

Zeměpůsobení

Podíl na ZK

2019
NATĚ - investment a. s.

(IČO:28821327)

pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor

Českárepublika

74,95 %

Majetková účast byla pořízena v roce 2017 a její hodnota 49 994 tis. Kč byla k 31. 12. 2019 stanovena na základě
znaleckého posudku, který byl zpracován znaleckým ústavem STATIKŮM s. r. o.
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Informace k pohledávkám:

Jedná se o pohledávky za odběrateli v rámci obchodních vztahů, které v součtu překračují hodnotu l % aktiv, žádná
z pohledávek nepřekračuje svou hodnotou sama o sobě hodnotu l % celkových aktiv. Jednáse pohledávky plynoucí
z pachtů, pronájmůa za službya energie. Dálepak pohledávkytvoří fond oprav.
Majetek Neinvestiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen pohledávkami z obchodních vztahů a ostatními aktivy
ve výši 37 068tis. Kč, kdyv celkových výkazechje tato položka vzájemnězapočtena.
10.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Fond nevyvíjel v Účetním období žádnéaktivityv oblasti výzkumu a vývoje.
11.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHOPROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH

Fond vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním období
nevyvíjel žádnéaktivity v této oblasti.

V Účetním období nebyl ve Fondu zaměstnánžádnýzaměstnanec.
12.

INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Fond nemá žádnoupobočku čijinou částobchodního závoduv zahraničí.
13.

FONDOVÝKAPITÁLFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE

K datu:

31. 12. 2019

31. 12. 2018

37 459 167

37 459 167

37 459 167

15000

15000

15000

o

o

o

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu na l akcii (Kč):

2 497, 2778

2 497, 2778

2 497, 2778

Fondový kapitál Investiční části Fondu (Kč):

286 278 782

247 329 997

5000

5000

5000

Počet vydaných investičních akcií v Účetním období (ks):

o

o

o

Počet odkoupených investičních akcií v Účetním období:

o

o

o

57 255, 7564

49 465, 9994

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu (Kč):

31. 12. 2017

Počet emitovaných zakladatelských akcií

v oběhu ke konci Účetníhoobdobí (ks):
Počet vydaných zakladatelských akcií v Účetním období (ks):

217 466 241

Počet emitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období:

Fondový kapitál Investiční části Fondu na l akcii (Kč):
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43 493, 2481

Kurz zakladatelskéakcie - neinvestiční část
2800

2600

S 2400 2497, 2778

2497,2778

2497, 2778

2200
2000
31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Kurz investiční akcie - investiční část
58000

57255,7564
54000

50000

49465,9992

46000

42000

43493,2481

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

K datu l. 6. 2017 došlo k rozdělení fondového kapitálu Fondu na neinvestiční část (k této části jsou vydány
zakladatelské akcie) a investiční část (k této části jsou vydány investiční akcie). Od tohoto dne Fond účtuje střediskově.

14.

INFORMACEO PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU FONDU

S účinností od 26. 2. 2019 došlove statutu Fondu ke změněoceňovacího období z pololetí na rok. Také byla provedena
pravidelnáaktualizacea změna úplat.

15.

INFORMACEO NABTTÍ VLASTNÍCHAKCIÍ NEBOVLASTNÍCH PODÍLŮ

Fond v Účetním období nevlastni! žádnévlastní akcieani podíly.
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16.

ČLENOVÉSPRÁVNÍCH ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮA 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 fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNBa internetových stránkách
AMISTA IS www. amista. cz. AMISTA IS přijala systém vnitřních předpisů, kterým mj. zavedla, udržuje a uplatňuje

postupy pro řízení střetů zájmůmezi
.

AMISTA IS, včetně jejích pracovníků, a jí obhospodařovanými a administrovanými investičními fondy nebo

investory těchto investičních fondů,
.

Investičními fondy, u nichž AMISTA IS provádí obhospodařování nebo administraci nebo obojí, pepř. jejich
investory, navzájem,

.

Osobou, která ovládáAMISTA IS,je ovládánaAMISTAIS nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako AMISTAIS
a vedoucími osobami AMISTA IS, resp. investory investičních fondů, a to vždy s ohledem na všechny
předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského seskupení,
ve kterém se AMISTA IS nachází, a předmětu podnikání jeho členů,

včetně zjišťování, zamezování a oznamování těchto střetů zájmů. AMISTA IS neprovádí žádnou jinou hlavní činnost.
V Účetním období nenastaly žádné střety zájmů statutárního orgánu Fondu ve 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 účetnictví, ve kterých nejsou uvedeny žádné
výhodypři jejich ukončení. Statutární orgán nemá uzavřenou žádnousmlouvu s dceřinými společnostmi Fondu.
AMISTA 15 je licencovanou investiční společností specializující se na vytváření, obhospodařování a administraci fondů
kvalifikovaných investorů s již třináctiletými zkušenostmi. Ve statutárním orgánu Fondu je AMISTA IS zastoupena

prostřednictvím svých pověřených zmocněnců,kteří disponují předchozím souhlasemČNBk výkonusvéfunkce.
Pověřený zmocněnec:

Ing. Ondřej Horák

(od 27. 6. 2019)

narozen:l. 8. 1979

pracovní adresa:Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600
Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. V oblasti investic a správy fondů kvalifikovaných investorů působí od roku
2007, v oblasti managementu a obchodu pracuje od roku 2001. V pozici výkonného ředitele má na starosti komplexní
řízení společnosti. V minulosJ řídil obchodní aktivity a měl na st arosti přípravu produktů a péči o klienty.
Pověřený zmocněnec:

Ing. Petr Janoušek

(od 27. 6. 2019)

narozen:22. 2. 1973

pracovní adresa:Třída Kpt.Jaroše28, Brno, PSČ60200
Vystudoval Vysoké učení technickév Brně. V rámci AMISTA IS se věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.
-Předtím působil na vedoucích pozicích vespolečnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních

systémů.
Pověřený zmocněnec:

(od 27. 6. 2019)

Mgr. Pavel Bareš
narozen:23. 9. 1977
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pracovní adresa:Třída Kpt. Jaroše 28, Brno, PSČ602 00 Brno
Vystudoval Masarykova univerzitu. Právnickou fakultu, obor Právo, poté působil jako advokátní koncipient a posléze
jako advokát v přední brněnské advokátní kanceláři specializující se mimo jiné na oblasti obchodní a korporátní agendy

s přesahem na investiční transakce, oblast cenných papírů a bankovního práva. V rámciAMISTA 15 se věnuje zejména
podpoře nemovitostního portfolio managementu.
Pověřený zmocněnec:

Ing. Vladimír Dokonal, Csc.

(od 27. 6. 2019)

narozen: 1. 8. 1958

pracovní adresa: Olomouc - Nová Ulice, Krapkova 452/38, PSČ779 00

Vystudoval technickou kybernetiku na fakultě elektro ČVUT.Na národohospodářskéfakultěVŠEobdržel v roce 1990
kandidaturu věd. Má za sebou odbornou praxi v oblasti investiční výstavby a správy nemovitostí více než 20 let.

Od roku 1990 řídí společnost Mertrade spol. s. r. o. a stojí v čele nejméně pěti dalších společností z odvětví správy
nemovitostí, investiční výstavby, či strojírenské výroby.

Společnosti, v nichž byla AMISTA IS členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:

.

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

.

BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (předseda správní rady
od 2. 3. 2015 do současnosti)

.

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (předseda správní rady
od 1. 10. 2014 do 27. 6. 2019)

AMISTAISje zároveňve smyslu § 9 ZISIFindividuálním statutárním orgánem investičních fondů, které obhospodařuje.

Jejich aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB a internetových stránkách AMISTA IS
www.amista. cz

AMISTA IS nebyla nikdy odsouzena za podvodný trestný čin, nebyla v předešlých 5 letech spojena s žádnými
konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi ani společnostmi, na které byla uvalena nucená správa, nebylo proti ní
vzneseno žádné úřední veřejné obvinění ani udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů, ani
nebyla nikdy zbavena způsobilosti k výkonu funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánů či manažerské funkce
kteréhokoli emitenta.

Kontrolní orgán
Předseda správní rady:

Ing. Jana Přikrylová Lébrová

(od 15. 12. 2015)

narozena:8. 7. 1987

V Účetním období nenastaly žádné střety zájmů kontrolního orgánu Fondu ve vztahu k Fondu.
Funkční období člena kontrolního orgánu je 5 let. Protože je výkon funkce člena kontrolního orgánu bezúplatný,

nemají členové kontrolního orgánu s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ani žádnou pracovní ani jinou
smlouvu.

Společnosti, v nichž byl člen správní rady členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:
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Společnost

Funkce

Od (-do)

Business ples Marketing & Management s. r. o.

Společník s vkladem

10. 7. 2018

COMES invest, investiční fond s proměnným základním

Správní rada

15. 12. 2015

L&P PRO Invest s. r.o.

Členstatutárního orgánu,jednatel

13. 8. 2015

L&PPROInvests.r. o.

Společník s vkladem

13. 8. 2015

MARSEAMIA s. r.o.

Clen statutárního orgánu,jednatel

25. 11. 2014

MARSEAMIA s. r.O.

Společník s vkladem

29. 7. 2015

MORWEN ALFA a.s.

Člendozorčí rady

23. 4. 2008

MYSLIVNAplus s. r.o.

Společník s vkladem

4. 10. 2018

MYSLIVNA plus s. r. o.

Členstatutárního orgánu,jednatel

24. 8. 2018

První olomoucká investiční, a. s.

Členpředstavenstva, místopředseda

24. 6. 2016

Šinogls. r.o.

Společník s vkladem

24. 8. 2018

Šinogls. r.o.

Členstatutárního orgánu,jednatel

24.8.2018

VIP rauty s. r, o.

Členstatutárního orgánu, jednatel

29. 6. 2017

VIP rauty s. r.o.

Společník s vkladem

29. 6. 2017

Valogantea. s.

Člendozorčí rady

20. 12. 2019

Člensprávní nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých 5 letech spojen s žádnými konkurzními
řízeními, správami ani likvidacemi ani proti němu nebylo vzneseno žádné úřední veřejné obvinění ani udělena sankce

ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.
člen správní rady:

Mgr. Dita Zbožínková

(od 15. 12. 2015)

narozena: 4. 2. 1990

V Účetním období nenastalyžádnéstřety zájmůkontrolního orgánu Fonduve vztahu k Fondu.
Funkční období člena kontrolního orgánu je 5 let. Protože je výkon funkce člena kontrolního orgánu bezúplatný,
nemají členové kontrolního orgánu s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ani žádnou pracovní ani jinou
smlouvu.

Společnosti, v nichž byl člen správní rady členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:

Společnost

Funkce

Od (-do)

COMESinvest, investiční fond s proměnnýmzákladním

Správní rada

15. 12. 2015

COMES invest, investiční fond s proměnným základním

Správní rada

15. 12.2015

NATĚ- investmenta.s.

Člendozorčí rady

28. 3. 2018

První olomouckáinvestiční, a.s.

Člendozorčí rady

24. 6. 2016

První olomouckáinvestiční, a.s.

Člendozorčí rady

24. 6. 2016

Clen správní nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých 5 letech spojen s žádnými konkurzními

řízeními, správami ani likvidacemi ani proti němu nebylo vzneseno žádnéúřední veřejné obvinění ani udělena sankce
ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.
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17.

VÝZNAMNÉSMLOUVY

Smlouvy, ve kterých byl Fond smluvní stranou v Účetním období

(kroměsmluv uzavřených v rámci běžnéhopodnikáno
.

Dne 26. 2. byl uzavřen Dodatekč. 2 ke smlouvě o administracize dne 29. 12. 2014, mezi Fondem a AMISTAIS.

.

Dne 26. 2. byl uzavřen Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 29. 12. 2014 mezi Fondem a AMISTA IS.

.

Dne 2. l. 2019 byla uzavřena smlouva o auditu mezi Fondem a Křesťan A&CE Audit, s. r. o.

Smlouvy, které uzavřel některý z členů skupiny Fondu, které obsahují ustanovení, podle kterého má kterýkoli člen
skupinyjakýkoli závazeknebo nárok, kteréjsou ke konci Účetníhoobdobí pro skupinu podstatné

.

Žádnétakové smlouvy nebyly během Účetního období uzavřeny

18.

REGULOVANÉTRHY

Cenné papíry vydané Fondem jsou přijaty k obchodování pouze na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů
Praha, a. s., a to od 25. l. 2016.

19.

RATING

Fond nepožádalo přidělení ratingu, žádnýrating Fondu nebyl přidělen.

20.

ALTERNATIVNÍVÝKONNOSTNÍUKAZETELE

Fond nepoužívá k popisu činnosti a svých výsledkůžádnéalternativní ukazatelevýkonnosti.
21.

VYMEZENÍKONSOLIDAČNÍHOCELKUFONDU

ÚDAJEO MAJETKOVÝCHÚČASTECH

Mateřská společnost, Fond, může investovat do akcií, podílů či jiných forem účastiv obchodních společnostech, které
nejsou nemovitostními společnostmi, až 50%hodnoty investičního majetku Fondu.
Cílem investování Fondu jako mateřské společnosti je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu
dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí, akcií, podílů, resp. jiných
forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv
tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Důvodem držby majetkových účastí Fondu je
zhodnocení peněžních prostředků investorů.
Mateřská společnost, Fond, je Investiční jednotkou, dle IFRS 10:

.

která získává finanční prostředky od investorů za účelem poskytování služeb správy investic těmto
investorům,

.
.

jejímž obchodním cílem je investovat prostředky výhradně za účelem získávání výnosů z kapitálového
zhodnocení, výnosůz investic nebo obojího, a
která oceňuje a vyhodnocuje výkonnost všech svých investic na základě reálné hodnoty.

Svémajetkové účasti proto nekonsoliduje, ale vykazuje v reálných hodnotách.
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Ke konci Účetního období Fond v souladu svou investiční politikou investoval mimo jiné do níže uvedených
majetkových účastí:
Dceřiná společnost

NATĚ - investment a. s.

(IČO:28821327)

22.

Oblastpůsobení

Zeměpůsobení

pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor

Českárepublika

Podíl na ZK

2018

2019

58, 33 %

74, 95 %

INFORMACEO SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALYPOROZVAHOVÉMDNI

V důsledku pandemie viru COVID-19,která se během března 2020 postupně rozšířila do celého světa, došlo v prvním

čtvrtletí roku 2020 k významnýma rychlým propadůmcen aktiv po celém světě.Ušetřena nebyla ani Českárepublika,
která byla pandemií zasažena na začátku března 2020, kdy byli identifikováni první nakažení. Výprodejem byly
zasaženy jak akcie obchodované na pražské burze, tak česká koruna.

Škodyspojené s pandemií viru COVID-19 lze k datu sestavení výroční zprávy jen obtížně odhadnout, vše bude záviset
na dalším šíření viru COVID-19 a odeznění pandemie. Propad ekonomické aktivity by mohl dle očekávání Evropské
komise však mohl připomínat rok 2009. Při optimistickém průběhu pandemie lze v roce 2020 očekávat stagnaci české
ekonomiky, jako pravděpodobnější se však v tuto chvíli jeví upadnutí české ekonomiky do recese, kdy klíčovými
faktory bude rozsah přijatých preventivních opatření a dobajejich aplikace.
Výhled na další období v souvislosti s aktivitami Fondu je uveden ve zprávěstatutárního orgánu.

23.

KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

Součástí této výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Fondu. V souladu s obecně
závaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku,včetnějejí přílohy, zprávu nezávislého
auditora a zprávu o vztazích.

Hodnoty uváděnév přílohách jsou uvedeny v tisících Kč. Účetní výkazy rozvaha, výkaz o úplném výsledku, výkaz změn
vlastního kapitálu, přehled o změnách čistých aktiv připadajících k investičním akciím a výkaz o peněžních tocích

obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek obsahuje
informace o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období. Pokud nejsou některé tabulky nebo
hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové.

Další informacejsou uvedenyv příloze účetní závěrky.
Kromě údajů,kteréjsou popsányv příloze účetní závěrky,nenastaly žádnédalší významnéskutečnosti.
Přiložená účetní závěrka nebyla dosud schválena k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů,

neboť k datuvyhotovení výroční zprávyještěnenastaltermín, ve kterémje dle zákonanutno účetní závěrkunejpozději
tímto orgánem schválit.
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Zpráva o vztazích
COMESinvest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:291 19
138, se sídlem Krapkova 452/38, Olomouc - Nová Ulice, PSČ779 00, zapsaná

Fond

v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravěpod sp. zn. B 10188.
Účetní období

l.

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými

stejnou ovládající osobou (dále jen "Propojené osoby") za Účetní období vypracoval statutární orgán Fondu v souladu
s úst. § 82 ZOK.

2.

STRUKTURA VZTAHŮMEZI PROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba
Název:
Obchodní firma:

COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Sídlo:
Ulice:

Krapkova 452/38

Obec:

Olomouc-Nová Ulice

PSČ:

18000

IČO

29119138

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 10188
Ovládaná osoba ovládá přímo tyto dceřiné společnosti:
NATĚ- investment a. s.

Sídlo: Žižkova 1520, 583 Ol Chotěboř

IČO:28821327
COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., vlastní celkem 74,95 % podílu na základním
kapitálu společnosti.
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Ovládající osoby
Jméno:

Ing. Josef Lébr

Ulice:

Družstevní 624/26, Neředfn, 779 00 Olomouc

Obec:

Olomouc

PSČ:

77900

Dat. nar.:

5. 12. 1961

Jméno:

Ing. Vladimír Dokonal, CSc.

Ulice:

Zirmova 1309/16, Nová Ulice

Obec:

Olomouc

PSČ:

77900

Dat. nar.:

l. 8. 1958

(společně dále jen "ovládající osoby"

Výšeuvedenéosoby byly po celé Účetníobdobí ovládajícími osobami, kterévykonávaly přímý rozhodující vliv na řízení
ovládanéosoby, jakožto její akcionáři a osoby jednající ve shodě, když 7 500 zakladatelských akcií ve vlastnictví Ing.
Josefa Lébra činil 50 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv ovládané osoby a 7 500 zakladatelských
akcií vlastněných Ing. Vladimírem Dokonalém činil 50 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv ovládané
osoby.

Další osoby ovládanéstejnou ovládající osobou
Názevspolečnosti

Sídlo

Ovládající osoba

SNYZE, spol. s r. o.

48396656

Krapkova 452/38, 779 00, Olomouc

Ing. Josef Lébr, 100 %

JLSNYOLs. r. o.

05072051

Krapkova 452/38, Nová Ulice, 779 00

SNYZE,spol. s r. o. 100 %

Levinhors.r.o.

01873253

Krapkova 452/38, 779 00, Olomouc

Ing. Josef Lébr, 90 %

Kolopraka s. r. o.

06489222

Krapkova 452/38, Nová Ulice, 779 00

Ing.JosefLébr, 100 %

MYSLIVNA plus s. r.o.

29265720

Nad Písařkami 276/1, Písařky, 623 00 Brno

Ing.JosefLébr,40 %

l. Městskáakciováspolečnost, a. s.

60793597

Krapkova 452/38, 779 00, Olomouc

lng. JosefLébr, 50%

COMESGROUP, a. s.

25544268

Krapkova 452/38, 779 00, Olomouc

lng. JosefLébr, 50%

Legredo s. r. o.

04011881

Hynaisova 554/11, Nová Ulice, 779 00

lng. JosefLébr, 50%

PPB s. r. o.

04490584

Rooseveltova 584/9, Brno-město, 602 00

Ravantino, s. r. o., 80 %

Šinogls. r. o.

28308867

Jihlavská 656/2, Bohunice, 625 00 Brno

lng. JosefLébr, 57%

KONČINYSPV, s.r.o.

05374952

Křížová 96/18, Staré Brno, 603 00 Brno

Ravantino, s. r.o., 80 %

PASTVISKOSPV,s. r.o.

05374928

Křížová 96/18, StaréBrno, 603 00 Brno

Ravantino, s. r.o., 80 %

Dancore Czech s. r. o.

04619048

Rooseveltova 584/9, Brno-město,602 00

Ing. JosefLébr, 100%

43

Ravantino, s. r. o.

29362610

Rooseveltova 584/9, Brno-město, 602 00

Ing. JosefLébr,50%

GASPRASPV. a. s.

26298422

Křížová 96/18, Staré Brno, 603 00 Brno

Ravantino, s. r.o., 100 %

SAP REALITf s. r. o.

04490576

Rooseveltova 584/9, Brno-město, 602 00

Ravantino, s. r.o., 100 %

První olomoucká investiční, a. s.

47673397

Dolní Hejčínská 1194/36, 779 00, Olomouc

Ing.JosefLébr, 100 %

Viniční hory a. s.

27825132

Na viničních horách 1455/37, Dejvice, 160

lng. JosefLébr, 50%

Zbirovia, a. s.

00169650

Sládkova 219, 338 08 Zbiroh

Ravantino, s. r. o., 82 %

INTERSOLspol. sr.o.

47671823

Tř. Spojenců 716/22, 771 00, Olomouc

Ing. Vladimír Dokonal, CSc. 100

DOZI 2016 s. r. o.

05392799

Vídeňská 635/8, 779 00 Olomouc

Ing. Vladimír Dokonal, CSc. 100

COMESGROUP, a. s.

25544268

Krapkova 452/38, 779 00, Olomouc

Ing. Vladimír Dokonal, CSc. 50 %

COMESLipenskás. r.o.

03947009

Krapkova452/38, Nová Ulice, 779 00

Ing. Vladimír Dokonal, CSc. 50 %

lng. JosefLébr, 50%
Valogantea. s.

27825663

Družstevní 624/26, Neředín, 779 00

Ing. JosefLébr, 100 %

Agrospol Moravskoslezská a. s.

09108467

Družstevní 624/26, Neředín, 779 00

Ing.JosefLébr, 100 %

Zemspol Olomoucká a. s.

09108645

Družstevní 624/26, Neředín, 779 00

Ing. JosefLébr,100%

3.

ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ

Ovládaná osoba je jednou z dceřiných obchodních společností ovládající osoby, která se zaměřuje především
na správu nemovitostí a pronájem nemovitého majetku. Ovládaná osoba spravuje svůj vlastní majetek, mj. za pomoci

některýchdalších osob ovládanýchstejnou ovládající osobou.
4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba užívá standardní způsoby a prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na ovládané
osobě, čímž přímo uplatňuje rozhodující vliv na ovládanou osobu.

5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCH
V ÚČETNÍMOBDOBÍ NA POPUD NEBOV ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB

V Účetním období nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob,

které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládanéosoby zjištěnéhopodle poslední účetní
závěrky.

6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCHSMLUVMEZIPROPOJENÝMIOSOBÁM!

V Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou

ovládanoustejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy:
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:
Smlouvy uzavřené v Účetním období

Ve sledovaném Účetním období nebyly uzavřeny žádnétakovésmlouvy
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Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

Ve předešlých účetních období nebyly uzavřeny žádnétakovésmlouvy.
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami
Smlouvy uzavřené v Účetním období
V Účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.
Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích
Smlouva o zápůjčce ve výši 4 000 tis. Kč spol. Zbirovia a. s. ze dne 19. 7. 2018
Smlouva o poskytování služeb ze dne l. 8. 2012 mezi COMES GROUP, a. s., a ovládanou osobou.
Smlouva o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a COMES Lipenská s. r. o. ze dne l. 4. 2015

Z žádnéze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládanéosobě
žádná újma.

7.

POSOUZENÍTOHO,ZDAVZNIKLAOVLÁDANÉOSOBĚÚJMAA POSOUZENÍJEJÍHO VYROVNÁNÍ

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobamije zřejmé, že v důsledku smluv,
jiných právních jednání či ostatních opatření uzavřených, učiněnýchči přijatých ovládanou osobou v Účetním období
v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu
nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.
8.

ZHODNOCENÍVÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCH ZEVZTAHŮMEZI PROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba nemá žádnévýhody ani nevýhody, které by vyplývaly z výše uvedených vztahů mezi Propojenými
osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamenají
neoprávněnouvýhodu či nevýhodu a pro ovládanouosobu z těchtovztahů neplynou žádnárizika.
9.

PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údajeuvedenév této zprávějsou úplné,průkaznéa správné.
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V Olomouci dne 11. 3. 2020

COMES inve , i vestiční fond s proměnným
za lad ím kapitálem, a. s.
zastoupen AM STA investiční společnost, a.
s. tatutární ředitel

g. Petr Janoušek
pověřený zmocněnec

COMES invest, investiční fond s proměnným

základním kapitálem,a. s.
zastoupený AMISTA investiční společnost, a.
s. statutární ředitel

Ing. Vladimír Dokonal, CSc.
pověřený zmocněnec
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Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2019
COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
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VÝKAZO FINANČNÍSITUACIK 31. 12. 2019
Aktiva

tis. Kč

Poznámka

Dlouhodobáaktiva

31. 12. 2019

31. 12. 2018

468 087

444272

Investiční majetek

13

417 723

400 895

Podíly v ovládaných osobách

14

49994

43007

Poskytnuté půjčky

15

370

370

4000

4000

4000

4000

27088

22786

Krátkodobáaktiva
15

Krátkodobé poskytnuté půjčky
Ostatní aktiva
Daňové pohledávky

16

2441

1612

Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní aktiva

17

14676

13274

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

18

9574

7750

Časovérozlišení aktiv

19

396

150

499 175

471058

Aktiva celkem
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Vlastní kapitála závazky

Poznámka

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

37500

37500

-41

-41

37459

37459

Vlastní kapitál
20

Základní kapitál
Výsledek hospodaření běžnéhoobdobí
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
Vlastní kapitál celkem
Dlouhodobé půjčky a úvěry

21

169 300

179 500

Odloženýdaňovýzávazek

22

3690

3690

172 990

183 190

283

638

1633

1910

531

531

2447

3078

Čistáaktiva připadající k investičním akciím

28G 279

247 330

Vlastní kapitál a závazky celkem

499 175

471058

57255

49466

Dlouhodobézávazky
22

Daňové závazky
Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva

24

Časovérozlišení pasiv
Krátkodobézávazky

HodnotaČistýchaktivnajednu investiční akcii(v Kč)
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VÝKAZO ÚPLNÉMVÝSLEDKUHOSPODAŘENÍZAOBDOBÍ 2019A 2018

tis. Kč

Poznámka

Zarokodl. 12019

Zarokodl. 12018

do 31. 12 2019

do 31. 12 2018

Výnosy z investičního majetku

5

53342

52136

Výnosy z podílů

6

6987

7007

Správní náklady

7

-16 239

-16 002

44090

43141

Čistýprovozní výsledek hospodaření
Ostatní provozní výnosy

8

139

124

Ostatní provozní náklady

9

-1482

-11613

42747

31652

Provozní výsledek hospodaření
Finanční výnosy

10

2776

3749

Finanční náklady

11

-6077

-5560

Finanční výsledek hospodaření

-3301

-1811

Zisk/ztrátaz pokračující činnosti před zdaněním

39446

29841

-497

-766

Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná

12

Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená

12

789

Zisk i pokračující činnosti po zdanění

38949

29864

Ziskz pokračující činnosti připadající na držitele

38949

29864

38949

29864

7790

5973

investičních akcií po zdanění
Zisk z pokračující činnosti připadající na držitele
zakladatelských akcií po zdanění
Ostatní úplný výsledek hospodaření

Celkovýúplnývýsledek hospodaření
Zisk na jednu investiční akcii (v Kč)
Zisk na jednu zakladatelskou akcii (v Kč)
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PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLUZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018

tis. Kč

Zůstatek k 1. 1. 2018

Základní
kapitál

Výsledekhospodaření
běžnéhoobdobí

37500

-41

Nerozdělenýzisknebo
neuhrazenáztráta
2 předchozích období

Vlastní kapitálcelkem

37459

Zisk/ztrátaza období
Převody ve vlastním kapitálu
Zustatekk31. 12. 2018

41

37500

-41

-41
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37459

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLUZAOBDOBÍ OD1. 1. 2019 DO31. 12. 2019

tis. Kč

Zůstatek k 1. 1. 2019

Základní
kapitál

Výsledekhospodaření
běžnéhoobdobí

Nerozdělenyzisk nebo
neuhrazenáztráta
z předchozích období

Vlastní kapitál celkem

37 500

-41

37459

37 500

-41

37459

Zisk/ztráta za období
Převody ve vlastním kapitálu
Zůstatek k 31. 12. 2019
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PŘEHLEDO ZMĚNÁCHČISTfCHAKTIVPŘIPADAJÍCÍCHK INVESTIČNÍMAKCIÍM ZAOBDOBÍOD1. 1 2018
DO31. 12 2018

Čistáaktivapřipadající k investičním akciím

tis. Kč

Zůstatek k 1. 1. 2018

217 466

Zisk/ztráta za období

29864
247 330

Zůstatek k 31. 12. 2018
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PŘEHLEDO ZMĚNÁCHOSTÍCH AKTIVPŘIPADAJÍCÍCHK INVESTIČNÍMAKCIÍM ZAOBDOBÍOD1. 1 2019
DO 31. 12 2019

tis. Kč

Čistáaktiva připadající k investičním akciím

Zůstatek k 1. 1. 2019

247 330

Zisk/ztráta za období

38949

Zustatekk31. 12. 2019

286 279
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VÝKAZO PENĚŽNÍCHTOCÍCH ZAOBDOBÍ 2019A 2018

tis. Kč

Poznámka

Zisk z pokračující činnosti před zdaněním

2019

2018

39446

29841

23878

-26 532

-24

4756

Úpravyo nepeněžní operace
13+14

Změna reálné hodnoty

Tvorba/rozpuštění znehodnocení

5000

Ztráta z prodeje cenných papírů
Provozní činnost
Změna stavu investičního majetku

13

Změnastavu majetkových účastí

14

22500

Změna stavu krátkodobých a dlouhodobých poskytnutých půjček

15

-2732

Změna stavu ostatních aktiv

17

-2123

-4087

Změnastavu krátkodobýchfinančních závazků

23

-277

-21 722

Změna stavu ostatních závazků

-355

-363

Zaplacená daň z příjmů

-828

-1552

12024

5574

10200

-20 506

10200

-20 506

1824

-14932

7750

22681

9574

7750

Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti

62

466

Finanční činnost

21

Změnastavu dlouhodobýchfinančních závazků
Peněžní tok generovanýz (použitýv) finanční činnosti

Čistézvýšení/snížení peněza peněžních ekvivalentů
Peníze a peněžní ekvivalenty k l. l.
18

Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. 12.
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l. VŠEOBECNÉINFORMACE
(a) Charakteristika společnosti
Vznik a charakteristika Fondu

COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., (do 7. ledna 2016 COMES invest, uzavřený
investiční fond, a. s. ), dále také "Fond", byl založen zakladatelskou listinou ze dne 8. 3. 2011 a vznikl zápisem
do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1604, dne 27. 7. 2011. V důsledku změny
sídla je Fond nyní zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10188.

Povolení k činnosti investičního fondu obdržel Fond od Českénárodní banky rozhodnutím ze dne 30. 6. 2011, které
nabylo právní moci téhož dne.

Fond byl sloučen se společností COMES GROUP, a. s., sídlem Olomouc - Nová Ulice, Krapkova 452/38, PSČ779 00,

IČO:25544268, která zanikla bez likvidace. Na Fond přešlo veškeré jmění této zanikající společnosti. Rozhodným den
fúzebyl l. 4. 2014. Do obchodního rejstříku byla tato skutečnost zapsánadne l. 5. 2015.
Rozhodnutím valné hromady Fondu ze dne 15. 12. 2015 došlo k přeměně právní struktury Fondu na akciovou
společnost s proměnným základním kapitálem a změnědruhu akcií z kmenových na zakladatelskéa investiční. Změna
těchto skutečností byla zapsána do obchodního rejstříku dne 7. l. 2016.

Předmět podnikání investičního fondu je:

Činnostinvestičního fondu kvalifikovaných investorů dle zákonao investičních společnostech a investičních fondech.
Činnostje vykonávána na základěrozhodnutí Českénárodní banky C. j. 2011/7910/570 Sp. 2011/716/571 ze dne
30. 6. 2011.
Obchodní firma a sídlo

Krapkova452/38
779 00 Olomouc - Nová Ulice

Českárepublika
Základní kapitál

Základní kapitál fondu ve výši 37 500 000 Kčje tvořen 15 000 Ks kusových akcií na jméno v listinné podobě. Základní
kapitál je k 31. 12. 2019 splacen v plné výši.
Dne 7. l. 2016 bylo zapsáno do obchodního rejstříku snížení základní kapitálu z 50 000 tis. Kč na 37 500 tis. Kč.

Důvodem byla přeměna právní struktury Fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem a změna
druhu akcií z kmenových na zakladatelské a investiční.
Identifikační číslo

29119 138

Statutární ředitel a členovésprávní rady k 31. 12. 2019
Statutární ředitel

AMISTAinvestiční společnost, a.s.
IČ:274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
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Zastoupení právnickéosoby:
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnectypu A
Ing.Vladimír Dokonal, CSc. pověřený zmocněnectypu B
Ing. PetrJanoušek,pověřený zmocněnectypu A
Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnectypu A
Správní rada
Předseda správní rady

Ing. Jana Přikrylová Lébrová

Člensprávní rady

Dita Zbožínková

Ultimátní vlastník fondu
lng. JosefLébr(50%)

Ing. Vladimír Dokonal, CSc. (50 %)

Údajeo obhospodařovateli, administrátorovia depozitáři
V účetním období obhospodařovala a administrovala Fondtato investiční společnost:

AMISTAinvestiční společnost, a. s.
IČO:274 37 558

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600

Investiční společnost vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí Českénárodní banky
č. j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.
Investiční společnost se na základě úst. § 642 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech (dále také jen "Zákon") považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout

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
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dále je oprávněna
k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle § 11 odst. l písm. b) Zákona

ve spojení s § 38 odst. l Zákona,a to administracefondů kvalifikovanýchinvestorů (s výjimkou kvalifikovanýchfondů
rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných
s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů
sociálního podnikání).
Investiční společnost vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování

majetku a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání
a odkupování akcií a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská
činnost týkající se struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních
podílů apod. ).

Portfolio manažer;

Ing. Petr Krušina

Portfolio manažer:

Ing. Radek Hub
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Depozitář fondu
Obchodní název:

Českáspořitelna, a.s.

IČO:

452 44 782

Sídlo:

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Českáspořitelna, a. s.vykonávápro Fonddepozitáře dlesmlouvy,jejíž poslední znění bylo podepsánodne 22. 7 2014.
2. ÚČETNÍPOSTUPY
ÚčetnízávěrkaFondu byla připravena v souladu s následujícími důležitýmiúčetními metodami:
(a) Východiska sestavování účetní závěrky

Účetní závěrka Fondu za období do 31. 12. 2019 byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ("IFRS") ve znění přijatém Evropskou unií na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, o uplatňování
mezinárodních účetních standardů.

Fond si zvolil účetní období od l. ledna do 31. 12. Výkazo finanční situaci ke dni 31. 12. 2018je pro účelytéto účetní
závěrky považován za komparativní období.
Tato účetní závěrka je v souladu s příslušnými

ustanoveními

IFRS10 nekonsolidovaná, protože je v minulém

i současnémúčetním období povinna oceňovatvšechnysvédceřiné společnosti reálnou hodnotou.
K l. l. 2019 účetní jednotka aplikovala všechny mezinárodní účetní standardy vydané pro období začínající
po l. l. 2019.

Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů tzn., že transakce a další
skutečnosti byly vykázányv zkrácenéúčetní závěrcev období, ke kterému se věcněa časověvztahují.
(b) Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky

Individuální účetní závěrkavychází z předpokladu, že Fond budeschopen pokračovatve svéčinnosti.
Toto přesvědčení představenstva se opírá o širokou škálu informací, které se týkají stávajících i budoucích podmínek
včetně prognóz souvisejících se ziskovostí, s peněžními toky a kapitálovými zdroji.
(c) Vykazování podle segmentů

Vzhledem k zaměření investiční politiky, kdy Fond investuje zejména do nemovitostního portfolia na území České
republiky (dlouhodobé i krátkodobé investice), Fond nerozlišuje provozní segmenty i proto, že nepoužívá odlišné
provozní řízení a rozhodování založené na odlišném přístupu k investicím. Portfolio manažer Fondu přistupuje
k celému portfoliu aktuálních investic komplexně dle aktuálních příležitostí na trhu a jeho rozhodování o alokacích
investic je řízeno investičním přístupem "zdola nahoru" na základějedné společné investiční strategie. Při tomto
přístupu jsou individuálně vyhodnocovány jednotlivé investice a kdykoli může dojít k jejich libovolnému přeskupení dle
aktuální situace na trhu v souladu s příslušnými investičními možnostmi definovanými statutem fondu. Výkonnost
fondu je přitom sledována jen na souhrnné celkové bázi. Tomu odpovídá rámec prezentace ve výkazu o úplném
výsledku hospodaření.

58

(d) Funkční měna
Účetní závěrka je sestavena v českých korunách, které jsou funkční měnou Fondu. Funkční měna je měna primárního

ekonomickéhoprostředí, ve kterém Fond působí. Částkyv účetní závěrcejsou uvedenyv tisících korun (tis. Kč), není-li
uvedeno jinak.

(e) Okamžikuskutečnění účetního případu
V závislosti na typu transakceje okamžikem uskutečnění účetního případu zejménaden výplaty nebo převzetí oběživa,
den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, den zúčtování příkazů Fondu, den
připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami,
opcemi, popř. jinými deriváty.
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem operace, resp. v okamžiku,
kdy Fond převezme kontrolu nad aktivem a je pravděpodobný budoucí prospěch z tohoto aktiva a v okamžiku, kdy
Fondu vznikne povinnost ze závazku a je očekáván odliv ekonomického prospěchu.
Finanční aktivum nebojeho část Fond odúčtujez rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto
finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou,
tato práva zaniknou nebo se těchto právvzdá.
Finanční závazek nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo byl
převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
(f) Přepočet cizí měny
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den
transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti

jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném ČNBplatném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta
z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které
ještě nejsou vykázányv rozvaze Fondu nebo očekávanýchbudoucích transakcí, je vykázánve výkazu zisku a ztráty.
(g) Rozpoznání výnosů
Výnosy z pronájmu jsou vykázány lineárně po dobu pronájmu, ledaže by existovala jiná vhodnější metoda vzhledem
k okolnostem. Smluvní pobídky, jako jsou jednorázové poplatky, nejsou aplikovány. Ostatní smluvní pobídky jako je
rent-free nebo snížené nájemné po určité období jsou aplikovány pro některé nájemníky v souladu s nájemními
smlouvami a jsou uznány na efektivní bázi.

(h) Investiční majetek- klasifikacea ocenění
Položka "Investiční majetek" obsahuje nemovitosti drženy za účelem investice a nemovitosti ve výstavbě, které nejsou

drženyani za účelem užití pro vlastní potřeby ani za účelemprodejev rámciběžnéhoobchodního styku, ale za účelem
generování výnosů z pronájmu nebo zvýšení hodnoty majetku.
Veškerý investiční majetek je oceněn na základě modelu reálné hodnoty stanovené jako jedna z možností podle
IAS 40. Na základě tohoto modelu je investiční majetek oceněn v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni. Rozdíly
vzniklé v porovnání s aktuální účetní hodnotou před přeceněním (reálná hodnota předchozího období plus
následné/dodatečné pořízení nemovitosti) jsou uvedeny ve výkaze souhrnného výsledku hospodaření jako "Přecenění
investičního majetku"
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V případě majetku, kde se předpokládá prodej do jednoho roku a existuje plán prodeje majetku, je majetek vykázán
v položce"Majetek určený k prodeji".
(i) Určení reálné hodnoty
Příslušná reálná hodnota investičního majetku je stanovena, pokud není hodnota označena ve vazbě na dohodu

o koupi dle závazných kupních smluv. Společnost využívá hodnotící metodu založenou na přístupu kapitalizovaného
příjmu a využívá současných tržních příjmů z nájmu a výnosy získané přímou nebo nepřímou metodou srovnání
s prodejem obdobných nemovitostí na trhu pro výpočet (úroveň 3 hierarchie reálnéhodnoty). Ocenění je provedeno
pomocí expertního odhadu, kterýje vyhotoven znalcem v oboru.
(j) Výnosové a nákladové úroky

Výnosovéa nákladovéúroky ze všech úročených nástrojůjsou vykazoványna akruálním principu s využitím efektivní
úrokové sazby. Výnosové úroky zahrnují zejména přijaté úroky z poskytnutých krátkodobých úvěrůa krátkodobých
vkladů na peněžním trhu, dálečasověrozlišenékupóny, naběhlýdiskont a ážiozevšech nástrojůs pevným výnosem.
(k) Výnosy z dividend

Výnos z dividend se zaúčtuje, jakmile vznikne nárok na příjem dividend. Součástí této položky jsou dividendy z akcií
a dalších majetkových cenných papírů ze všech portfolií, které jsou zařazeny jako finanční aktiva v reálné hodnotě
do zisku nebo ztráty.
0) Finanční nástroje a jejich oceňování

Od l. ledna 2018 účetní jednotka přijala mezinárodní účetní standard IFRS 9. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka
v souladu se svými interními předpisy a statutem sleduje výkonnost a řídí investiční fond na bázi reálné hodnoty,
nedošlo aplikaci IFRS 9 ke změně klasifikace a ocenění finančních nástrojů, které jsou od l. ledna 2018 dle IFRS 9
klasifikoványjako finanční nástrojeoceňovanéreálnou hodnotou do výsledku hospodaření.
i".

Peníze a peněžní ekvivalenty

Za peněžní ekvivalenty se v rámci Fondu považuje pokladní hotovost a vklady u bank splatné na požádání, pokladniční
poukázky a státní dluhopisy se zbytkovou splatností do 3 měsíců. Pokladní hotovost a vklady na požádání jsou
oceňovány nominální hodnotou, což zároveň představuje reálnou hodnotu. Pokladniční poukázky a státní dluhopisy
jsou oceňoványreálnou hodnotou proti nákladůma výnosům.
/;.

Investice do majetkových účastí

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

majetkové účasti jsou oceňovány zpravidla na základě znaleckých posudků, protože jejich tržní hodnota není jinak
objektivně zjistitelná. V případě nově založenýchspolečností může Administrátor zvolit jinou formu ocenění zejména
za situace, kdy společnost dosud nevyvíjí žádnou významnou činnost. Změny reálné hodnoty jsou účtovány do výkazu
zisku a ztráty.

lil.
Ostatní investice- pohledávky
Fond může též investovat do pohledávek za vlastněnými majetkovými účastmi a poskytovat těmto majetkovým
účastemúvěry.Tyto úvěryjsou oceňoványreálnou hodnotou do výkazu zisku nebo ztráty.
iv.

Ostatní finanční závazky

Ostatní finanční závazky, jako závazky vůči obchodním věřitelům, jsou přiřazeny do kategorie finanční závazky
v amortizované hodnotě" (FLAG) a po obdržení oceněny v reálné hodnotě, a následně ostatní dlouhodobé finanční

závazky jsou vykazovány v reálné hodnotě dle posudků. Způsob ocenění je stanoven administrátorem Fondu.
Krátkodobé závazky jsou vykazovány v jejich nominální hodnotě, která je považována za hodnotu reálnou.
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v.
Úročenézávazky
Všechny půjčky a dluhopisy jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě snížené o přímo přiřaditelné transakční náklady.
Po prvotním vykázáníje způsobstanovení reálnéhodnotystanoven administrátorem Fondu.
ví.

Finanční deriváty

Společnost využívá finančních derivátů za účelem zajištění se proti rizikům. Zejména uzavřela dohodu o půjčce
s variabilní úrokovou mírou, aby pak mohla s věřitelem uzavřít swap s fixní úrokovou mírou. Společnost považuje swap
jako vnořený derivát, který představuje jeden celek s podkladovým finančním nástrojem. Z tohoto důvodu Společnost
neúčtujeo swapu odděleněod související půjčky.
vil.
Zápočetfinančních aktív a závazků
Finanční aktiva a finanční závazky se vzájemně započítávají a ve výkazu o finanční situaci se vykazují v čisté částce
pouze v případě, že Fond má v současnosti právně vymahatelný nárok zaúčtovanéčástky započítat a má v úmyslu
vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a zároveň vypořádat
příslušný závazek.

vili.
Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů za poskytnuté služby a ostatní pohledávky a jsou oceněny prvotně v nominální
hodnotě a následněv amortizované hodnotě za použití metody efektivní úrokové míry upravené o snížení hodnoty.
Pohledávkyse splatností dojednoho roku je jejich zůstatkovácena považovánaza srovnatelnou s reálnou hodnotou.
(m) Finanční deriváty

Derivátje finanční nástroj, který splňuje následující podmínky:
a) jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny
komodity, měnovéhokurzu, cenovéhoindexu, na úvěrovémhodnocení (ratingu) nebo indexu, resp.
v závislostinajiné proměnné(tzv. podkladovémaktivu),
b) ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních
podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduježádnoupočáteční investici,
c) bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší
než u spotové operace.

Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako současná hodnota očekávaných peněžních toků plynoucích
z těchto transakcí. Pro stanovení současné hodnoty jsou použity parametry zjištěné na aktivním trhu jako devizové
kurzy, úrokovésazby pro danésplatnosti na základěvýnosové křivky, atd.
(n) Tvorba rezerv

Rezervy jsou zaznamenány, pokud má Fond současný závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický
prospěcha můžebýt proveden spolehlivý odhad částkyzávazku.
Rezervy jsou oceněny ve výši současné hodnoty výdajů, které budou nezbytné pro vypořádání závazku. Sazba použitá
pro diskontování je taková sazba před zdaněním, která odráží současné tržní posouzení časové hodnoty peněz
a konkrétní rizika danéhozávazku.Růst rezervy plynutím časuje pak účtovánjako úrokovýnáklad.
(o) Daňz příjmu
Splatné daňové pohledávky a závazky za běžné období a za minulá období se oceňují v částce, která bude dle
očekávání získána nebo zaplacena finančnímu úřadu. Při výpočtu daňových závazků a pohledávek se použijí daňové
sazby a daňové zákony platné k rozvahovému dni.
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(p) Daňz přidané hodnoty
Fondje registrovaným plátcem daněz přidané hodnoty (dálejen "DPH").

(q) Odloženádaň
Odloženádaň se vypočte ze všech přechodných rozdílů mezi daňovýmzáklademaktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou
k rozvahovému dni. Odložené daňovézávazkyse vykazují z titulu všech zdanitelných přechodných rozdílů. Odložená
daňová aktiva se vykazují z titulu všech daňově odčitatelných přechodných rozdílů a nevyužitých daňových ztrát
v případě, že je pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k tomu, aby odčitatelné přechodné
rozdíly a nevyužitédaňovéztráty převedené z minulých let mohly být využity.
Výše odložené daňové pohledávky převáděné do dalších období se vždy znovu posoudí k rozvahovému dni a sníží,
pokud již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k realizaci dané odložené daňové
pohledávky nebo její části. Nevykázanáodložená daňová pohledávka se přecení vždy k rozvahovému dni a zaúčtuje,
pokud je pravděpodobné, že budoucí zdanitelný příjem umožní realizaci dané odložené daňové pohledávky.

Odložené daňové pohledávky a závazkyse vypočtou na základědaňovésazby, která bude platná v období realizace
daňové pohledávky nebo vyrovnání daňového závazku, s použitím daňových sazeb (a daňových zákonů) uzákoněných
nebo vyhlášených k rozvahovému dni.

Odložené daňové pohledávky a závazky se vzájemně započtou, pokud existuje zákonné právo na jejich zápočet
a vztahují se ke stejnému správci daně.
(r) Výkaz o peněžních tocích

Výkazy o peněžních tocích uvádí změny v peněžních prostředcích a peněžních ekvivalentech z provozní a finanční

činnosti. Peněžní toky z provozní činnostijsou vykázányza použití nepřímé metody. Čistýzisk před zdaněním je proto
upraven o nepeněžní operace, jako jsou zisky a ztráty z přecenění, změnyopravných položek a rezerv a také o změny
stavu pohledáveka závazků.Dálejsou z této položky eliminoványvšechnyvýnosy a nákladyz finanční činnosti.
Peněžní toky z finanční činnosti jsou vykázány za použití nepřímé metody. Fond alokuje jednotlivé peněžní toky
do provozní a finanční činnosti na základěpodnikatelskéhomodelu Fondu.
Změny účetních metod vyvolané zavedením nových IFRS a změnami IAS- Dopad vydaných standardů a Interpretací,
které dosud nenabyly účinnosti

Následující nové standardy a interpretace dosud nejsou pro naše období účinnéa při sestavování této účetní závěrky
nebyly použity.
Standardy přijaté EU, které dosud nejsou účinné pro roční období začínající l. ledna 2019

Novelizace IAS l Sestavování a zveřejňování účetní závěrkya IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech
a chyby

Účinnápro roční období začínající dne l. ledna 2020 nebo později. Tato novelizace není dosud schválena EU.
Novelizace objasňuje a upravuje definici pojmu "významný" a poskytuje vodítko za účelem sjednocení používání
tohoto pojmu napříč standardy IFRS.

Účetníjednotka očekává,žetato novelizace nebude mít při prvotní aplikacivýznamnýdopad na účetní závěrku.
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NovelizaceIFRS9 Finanční nástroje, IAS39 Finanční nástrojea IFRS7 Finanční nástroje:Zveřejňování
Účinná pro roční období začínající dne l. ledna 2020 nebo později. Tato novelizace je povinná a týká se všech
zajišťovacích vztahů přímo ovlivněných nejistotou spojenou s reformou IBOR.Tato novelizace poskytuje přechodnou
úlevu při uplatňování některých konkrétních požadavků zajišťovacího účetnictví na zajišťovací vztahy. Vyplývá z ní, že
reforma IBORby neměla obecněvést k ukončení zajišťovacího účetnictví. Hlavní úlevy umožněnétouto novelizací se
týkají:
.

požadavku na "vysokou pravděpodobnost"

.

rizikových složek

.

prospektivních posouzení

.

retrospektivního testu účinnosti(v případě IAS39)

.

recyklace oceňovacího rozdílu ze zajištění peněžních toků

Tato novelizace dále požaduje, aby společnosti předkládaly investorům dodatečné informace o svých zajišťovacích
vztazích, kteréjsou přímo ovlivněnytouto nejistotou.

Účetníjednotka očekává,žetato novelizacenebudemít při prvotní aplikacivýznamnýdopadna účetní závěrku.
Standardy dosud nepřijaté EU

.

Novelizace IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým
či společným podnikem

.
.

IFRS 17 Pojistné smlouvy
Novelizace IFRS3 Podnikovékombinace

.

Změna IAS l: Zveřejňování a sestavování účetní závěrky, klasifikace závazků na krátkodobé nebo
dlouhodobé

3. VÝZNAMNÉÚČETNÍÚSUDKY,PŘEDPOKLADYA ODHADY, EXITSTRATEGIE
Některé částky v této účetní závěrce byly stanoveny na základě účetních úsudků a s použitím odhadů a předpokladů.
Tyto odhady a předpoklady vycházejí z předchozích zkušeností a dalších podkladů, například z plánů a prognóz
budoucího vývoje, které jsou v současnosti považovány za realistické. Vzhledem k tomu, že s těmito předpoklady
a odhadyje spojena určitá míra nejistoty, může dojít v budoucnu na základěskutečných výsledků k úpravě účetní
hodnoty souvisejících aktiv a závazků.

Účetní úsudky, odhady a předpoklady jsou pravidelně přehodnocovány a jejich změnyjsou promítány do hodnot
zobrazených v účetnictví.

Při sestavení účetní závěrkybyly použitynásledující nejvýznamnější účetní úsudky,odhadya předpoklady:
Významné předpoklady a odhady

/.

Reálná hodnota investičního majetku

Úsudkya dohady reálné hodnoty investičního majetku s sebou nesou riziko, že mohou vést k významným úpravám
v jeho hodnotě. Reálná hodnota investičního majetku je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu určeného

nezávislým znalcem. Kvalifikované odhady jsou stanoveny na základě modelu diskontovaných peněžních toků.
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Příprava tohoto odhadu zahrnujevyužití předpokladů, jako jsou výnosy a očekávanépeněžní toky z pronájmu. Změna
v těchto předpokladech můževést ke zvýšení nebo snížení hodnoty investičního majetku.
ii.

Reálnáhodnotafinančních nástrojůa investičního majetku

Informace o předpokladech a odhadech, které mají významný vliv na vykazovanou reálnou hodnotu finančních
nástrojů a investičního majetku, jsou popsány v bodu 27.

iíí.

Klasifikace fondu jako investiční jednotky

Subjekty, které splňují definici investiční jednotky v rámci IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, jsou povinny ocenit
svoje dceřiné společnosti reálnou hodnotu, nikoli tyto dcery do účetní závěrky konsolidovat.
Pro hodnocení, zda Fond lze považovat za Investiční jednotku dle IFRS 10, byly posuzovány následující skutečnosti:

.

Fond mávíce nežjednu investici- Fond investuje na základěsvéhoStatutu:
o

Cílem investování Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu
dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí,

akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech,
movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktív tvořených standardními
kapitálových a finančních trhů.

o
.

.

nástroji

Splnění tohoto předpokladu je zřejmé ze struktury portfolia - složení aktiv Fondu

Fond má více než jednoho investora.

Fond je prostřednictvím exit strategií řízen tak, aby profit investorů byl maximalizován právě
v investičním horizontu uvedeném ve statutu Fondu.

.

Fond má investory, kteří nejsou spřízněnými stranami účetní jednotky - investiční akcie jsou
vlastněny investory, kteří nejsou spřízněnými stranami.

.

Fond má vlastnické podíly ve formě vlastního kapitálu nebo obdobné podíly - Investoři získávají za
poskytnuté zdroje podíl na vlastním kapitálu ve formě investičních akcií.
o
Ke konci sledovaného období Fond vyemitoval 5 000 ks investičních akcií, které představují
podíl na vlastním kapitálu Fondu.

Fondje nástrojem kolektivního investování a představuje jednu z forem nepřímého investování kapitálu, kdy investoři
vkládají své volné peněžní prostředky do profesionálně spravovaného fondu za účelem dosažení zisku na základě
principu diverzifikace rizika. Přitom sami jednotlivý investoři o konkrétních investicích Fondu nerozhodují. Fond není
oprávněn k jiné než investiční činnosti a v rámci investiční politiky se zavázal investovat pouze do aktiv způsobilých

přinášet buďdlouhodobývýnos, nebo zisk z prodeje. Fond je prostřednictvím exit strategií řízen tak, aby tento profit
investorů byl maximalizován zejména prodejem nemovitostí v investičním horizontu uvedeném ve statutu Fondu.
Fond je rovněž ze zákona povinen svůj majetek a závazky oceňovat reálnou hodnotou.

Vzhledem k tomu, že Fond splňuje výše uvedená kritéria pro klasifikaci jako investiční účetní jednotka, je vyňat
z konsolidačního požadavku podle či. IFRS 10. Tento závěr bude každoročně přehodnocován, pokud se změní některá
z těchto kritérií nebo charakteristik.

EXITSTRATEGIE
Obchodní podíly na společnostech byly nabývány za účelem dlouhodobé držby. Výnosnost aktiva bude posuzována

v horizontu 5 let s ohledem na výnosnost podkladovéhoaktiva a čistéhoobchodního jmění obchodní společnosti NATĚ
- investment a. s.

Běhemtohoto posuzovanéhoobdobí bude Fond nadálevyhledávatalternativní investiční příležitosti v souladu se svojí
investiční strategií. A to zejména příležitosti investic do aktiv nemovité povahy, akcií, podílů, resp. jiných forem účastí
na nemovitostních a obchodních společnostech a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových
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a finančních trhů. V případě finanční výhodnosti dosaženéna trhu či v případě poklesu finanční výkonosti můžebýt
aktivum prodáno zájemcům za cenu převyšující hodnotu NPV a získané prostředky investovat do v budoucnu
pořizovaného investičního majetku.

4. ZMĚNAÚČETNÍCHSTANDARDŮ

K datu 1. 1. 2019Fondpřijal všechnymezinárodní účetní standardy platnéproobdobí začínající po l. l. 2019.
Vzhledem k tomu, žeFondnevystupujejako nájemce, Fondnevykazuje operativní leasingdleIFRS16.
5. VÝNOSYZ INVESTIČNÍHO MAJFTKU

tis. Kč

2019

2018

Nájemnéa službysouvisející s nájemném

36451

37611

Přecenění investičního majetku

16891

14525

Celkem

53342

52136

6. VÝNOSYZ PODÍLŮ

tis. Kč

2019

2018

Přecenění podílů

6987

12007

Ztráta z prodeje cenných papírů

-5000

Celkem

6987

7007

2019

2018

Nákladyna depozitáře

220

378

Nákladyna obhospodařování

229

96

1093

843

7. SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. Kč

Nákladyna administraci
Poradenskéslužby

243

172

Opravy a údržba

6705

5820

Ostatní správní náklady(správanemovitostí)

7749

8694

16239

16002

Celkem
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8. NÁKLADYNAAUDITA PORADENSKÉSLUŽBY

tis. Kč

Audit
Právní a notářské služby
Celkem

2019

2018

207

160

36

12

243

172

2019

2018

9. OSTATNÍ PROVOZNÍVÝNOSY

tis. Kč

4

Výnosy z postoupených pohledávek
Ostatní provozní výnosy

139

120

Celkem

139

124

2019

2018

Daně a poplatky

782

771

Nájem

280

87

Přecenění pohledávek

-24

4756

54

5903

389

95

1482

11613

10. OSTATNÍ PROVOZNÍNÁKLADY

tis. Kč

Odpisy
Ostatní provozní náklady
Celkem

Ostatní provozní náklady představují zejména doúčtování fondu oprav ve výši 209 tis. Kč (2018: O tis. Kč) a pojištění
rizik ve výši 92 tis. Kč (2018: 92 tis. Kč)
11. FINANČNÍVÝNOSY

tis. Kč

2019

2018

528

382

Výnosyz derivátovýchoperací

2249

3367

Celkem

2776

3749

Výnosové úroky
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12. FINANČNÍNÁKLADY

tis. Kč

2019

2018

6048

5536

29

24

6077

5560

Nákladovéúroky
Ostatní finanční náklady
Celkem

13. DAŇZ PŘÍJMU

Fondje.zakladním fondem2 pohleduzákona°daních z ph'Jmůa základ"'daňovásazbauplatňovanánazákladdaně

nJčetnízávěrky
!l!!J'n!5^K. dSl
příjmu

zaloh.

na

Fondunevyká"l závazek z titulu

daně

z

příjmů

z

důvodu-vyššÍhodnaty'uhr^^h

jekall kulovánra"naazácklaYdě
1 hospodaření určenéhodleúčetních a daňovýchpředpisů Českérepubliky(dálejen"CAS^.
daň

z

vesrovnání

se

skutečno" kalkulací daně

z

příjmu.

Daňová povinnost

Následující tabulka zobrazuje přehled přímých daní:
tis. Kč

Daňz přymu z běžnéčinnosti - splatná

2019

2018

-497

-766

Daňz příjmu z běžnéčinnosti- odložená
789
Celkem

-497

23

2019

2018

39446

29841

-23 878

-21 532

15568

8308

1101

14659

Následující tabulkazobrazujevýpočetefektivní daněz příjmů:
tis. Kč

Ziskpřed zdaněním dle IFRS

Úpravao rozdíl meziIFRSa ČAShospodářskýmvýsledkem
Zisk před zdaněním dle ČAS

Úpravanadaňovýzáklad- nedaňovénáklady
Položky snižující základ daně

-2500

Odpisyhmotného a nehmotného majetku

-5723

-5167

10946

15301

Daňvypočtena při použití platnésazby

547

765

ZúčtovánídohaduDPminulýchobdobí

-50

Daňovýzáklad

Daňi příjmů

-497

l

-766

Odložená daň
789

Efektivní sazbadaně

1,4%

67

2,6%

14. INVESTIČNÍMAJETEK
tis. Kč
Stav k 1. 1.

2019

2018

400895

386835

Přírůstky

1034

Úbytky

-1500

-63

Dopadzměn reálnéhodnoty
Stav k 31. 12.

16891

14525

417 723

400 895

Investiční majetek je tvořen pozemky a stavbami především v oblasti Hodolany, Nová Ulice a Lazce. Tržní hodnota
nemovitostí, kteréjsou zastavenyve prospěchvěřitelů, činí celkově411 323 tis. Kčk 31. 12. 2019. K 31. 12. 2018 byla
tržní hodnota zastavených nemovitostí 394 432 tis. Kč.

15. PODÍLY V OVLÁDANÝCHOSOBÁCH
Dceřiná
společnost

Oblast působení

Země

Podíl

působení

Investice

2019

2018

2019

74,95 %

58, 33 %

Změny

Přecenění

2018

49 994

6 987

43 007

49994

6 987

43 007

Pronájem
NATĚ
investment a. s.

nemovitostí,

bytů

ČR

a nebytových
prostor

Celkem

Investice do dceřiných společností byly prvotně oceněnyv pořizovací ceně a pro účely sestavení účetní závěrkyjsou
přeceňovány na reálnou hodnotu.

16. POSKYTNUTÉPŮJČKY
Fond eviduje poskytnuté půjčky v následující struktuře.
31. 12. 2019

31. 12. 2018

4370

4370

Dlouhodobé

370

370

Krátkodobé

4000

4000

Celkem

4370

4370

tis. Kč
Poskytnutépůjčky
Spřízněným stranám
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K 31. 12.2019jsou podmínky proúročenépohledávkynásledující:
Půjčka

jistina

Výšečerpání

250

Půjčkaspřízněné straně 2
Půjčkaspřízněné straně 3

Půjčka spřízněné straně l

Jižsplaceno

Roksplatnosti

Úrokovámíra

250

2025

3%

120

120

2025

3%

4000

4000

2020

6%

K 31. 12.2018jsou podmínky proúročenépohledávkynásledující:
Půjčka

Jistina

Výšečerpání

250

250

2025

3%

Půjčkaspřízněné straně 2

120

120

2025

3%

Půjčka spřízněné straně 3

4000

4000

2019

6%

Půjčkaspřízněné straně l

Jižsplaceno

Roksplatnosti

Úrokovámíra

17. DAŇOVÉPOHLEDÁVKY

Daňovépohledávkyk 31. 12.2019zahrnujízálohynadaňz příjmu vevýši2 318tis.Kč(2018:l 490tis.Kč).
18. POHLEDÁVKYZ OBCHODNÍCH VZTAHŮA OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

Pohledávky z obchodních vztahů
Kladná reálná hodnota derivátů
Fond oprav

31. 12. 2019

31. 12. 2018

6443

6367

4460

3366

2565

2396

Správanemovitostí
233

Jiné pohledávky

964

Dohadné účty aktivní

891

3

Zaplacené zálohy
Celkem

Krátkodobé

240

20

14676

13274

14676

13274

14676

13274

Dlouhodobé

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

69

19. PENÍZE A PENĚŽNÍEKVIVALENTY

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Běžné úcty u bank

9503

7722

Pokladní hotovost

71

28

9574

7750

31. 12. 2019

31. 12. 2018

5

6

Příjmy příštích období

391

144

Celkem

396

150

tis. Kč

Termínované vklady
Celkem

20. ČASOVÉROZLIŠENÍ AKTIV

tis. Kč

Náklady příštích období

21. ZÁKLADNÍKAPITÁL

Od 30. 6. 2012 do 7. 1. 2016 základní kapitál společnosti činil 50000 tis. Kča byl rozvržen na 20 ks kmenových akcií
najméno v listinné podoběve jmenovité hodnotě2 500 tis. Kč. Dnem 7. l. 2016 došlo ke snížení základního kapitálu
na 37 500 tis. Kč z důvodu přeměny právní struktury Fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem
a změně druhu akcií na 15 000 ks kusových akcií v listinné podobě, tzv. zakladatelské akcie. V roce 2019 nedošlo
k žádné změně.

Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem statutárního ředitele. Fond dále v roce 2016 vydal
5 000ks kusovýchakcií v zaknihovanépodoběznějící najméno,tzv. investiční akcie,a to k Fondujako takové.
Fondovýkapitál
V Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Fondový kapitál

323 737 947

284 789 165

15000

15000

37 459 167

37 459 167

2 497, 28

2 497, 28

5000

5000

286 278 780

247 329 997

57 255,76

49 466,00

Početvydaných neinvestičních akcií (ks)
Fondový kapitál neinvestiční části (Kč)
Fondovýkapitál na zakladatelskouakcii (Kč):
Početvydaných investičních akcií (ks)
Fondový kapitál investiční části (Kč)
Fondovýkapitál na investiční akcii (Kč):
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22. PŮJČKYA ÚVĚRY
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

169 300

179 500

169 300

179 500

169300

179500

169 300

179 500

Bankovní úvěry

Půjčkyod nebankovních subjektů
Celkem

Dlouhodobé
Krátkodobé
Celkem

K 31. 12. 2019jsou podmínky pro úročené závazky následující:

PÚÍČka

Jisť"a

Výšečerpání

Jižsplaceno

Roksplatností

Úrokovámíra

20700

2032

1M PŘÍBOR+1,29%

2032

1M PŘÍBOR+ 1, 29 %

Bankovní úvěrl

179 282

179 282

Bankovní úvěr2

10718

10718

K 31. 12. 2018jsou podmínky pro úročené závazky následující:
PŮJ'čka

Listina

Výšečerpání

Jižsplaceno

Rok splatnosti

Úroková míra

10500

2032

1M PŘÍBOR+ 1,29 %

2032

1M PŘÍBOR+1, 29%

Bankovní úvěr l

179 282

179 282

Bankovní úvěr 2

10718

10718

Bankovní úvěryjsou zajištěnyzastaveným majetkem dovýšejistinyvčetněnaběhléhoúroku,vizbod13.

Pohybliváúrokovámíra je k 31. 12. 2019zajištěnaúrokovými swapyuzavřenými s Českouspořitelnou s nominální
částkouměnící sekvartálně,měsíční frekvencí výplatyúrokůa s následujícími parametry:
Nominální částka

Splatnost

Pevná sazba

Pohyblivásazba

Úrokovýswap l

90188

31. 12. 2026

1, 05%

1M PŘÍBOR+2,10%

Úrokovýswap 2

69659

31. 12. 2026

1,33 %

1M PŘÍBOR+2, 10%
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24. DAŇOVÉZÁVAZKY,SPLATNÉA ODLOŽENÉ
tis. Ke
DPH

31. 12. 2019

31. 12. 2018

283

638

3690

3690

3973

4328

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Odloženýdaňovýzávazekz přecenění

3690

3690

Celkem

3690

3690

Odloženýdaňovýzávazek
Celkem

tis. Kč
Odloženádaňovápohledávka

25. ZÁVAZKYZ OBCHODNÍCH VZTAHŮA OSTATNÍ ZÁVAZKY

tis. Kč

Závazky z obchodních vztahů

31. 12. 2019

31. 12. 2018

855

911

l

Ostatní závazky

Přijaté zálohy

580

587

Dohadné účty pasivní

197

412

1633

1910

Krátkodobé

1633

1910

Závazkyz obchodních vztahůa ostatní závazky

1633

1910

Celkem

Dlouhodobé

26. ČASOVÉROZLIŠENÍPASIV

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Výdaje příštích období

531

531

Celkem

531

531

tis. Kč
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27. TRANSAKCESESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI

Fond evidoval zasledovaná období následující vztahy sespřízněnými osobami.
31. 12. 2019
tis. Kč

Pohledávky

2019

Závazky

Výnosy

Náklady

Spřízněná osoba

Comes Lipenská,s r.o.

120

l. MAS, a. s.

250

3740

Ing. Lébr
Ing. Dokonal

SNYZEspol. s r. o.
Celkem

11

370

31. 12. 2018

tis. Kč

Pohledávky

3740

2018

Závazky

Výnosy

Náklady

Spřízněná osoba
Comes Lipenská, s r. o.
l. MAS, a. s.

120

4

7406

8

Ing. Lébr
Ing. Dokonal

SNYZE spol. s r. o.
Celkem

7526

12

Ing Lebra Ing Dokonaljsou ovládající osobyFondu, l. Městskáakciováspolečnost, a.s. a SNYZEspol. s r.o.jsou

společnostiovládanéIng.Lébrem.ComesLipenská,s.r.o.jespolečnostovládanáIng.Dokonaléma Ing.Lébrem.
28. FINANČNÍNÁSTROJE- ŘÍZENÍ RIZIK

Fondje vystaven vlivu tržního rizikaa dalších rizikv důsledkusvévšeobecnéinvestiční strategie v souladu sesvyr

statutem.

Investičním^cílem Fonduje dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových

sazebprostřednictvím investic do nemovitostí, akcií, podílů, resp.jinýchforem účastí na nemovitostních a obchodních

společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových

a fínančních trhů.V tétosouvislosti nejsoutřetími osobamiposkytovány žádnézárukyzaúčelemochranyinvestorů.'

Fond dále investuje také do investičního majetku a finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Fondu
v rozsahu,vekterémnení možnéprostředky Fonduumístit dovhodnýchjinýchinvesticv souladuseStatutem,popř.
ve kterém taje nezbytné k akumulaci prostředků Fondu pro realizaci ostatních investic.

Všechna aktiva Fondujsou investována v rámciČeskérepubliky.
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Tržní riziko

Tržní riziko vyplývá ze změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých aktiv Fondu. Hodnota majetku,

do něhož Fond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách ekonomických podmínek, úrokových měr
a způsobu, jak je hodnota majetku vnímána trhem. Tržní riziko je obecné riziko spojené s filozofií investice
do investičního Fondu, investor v souladu se statutem Fondu před svou investicí toto obecné riziko akceptoval.

Fond může investovat pouze do aktiv definovaných ve Statutu Fondu. Snížení investičního rizika ve Fondu bude
zajištěno nejenom prostřednictvím diverzifikace, ale zejména aktivním řízením investic Investiční společností
prostřednictvím Projektového ředitele / Projektových ředitelů určených Investiční společností pro každou obchodní
korporaci, jejíž obchodní účast je v majetku Fondu. Projektový ředitel / Projektoví ředitelé budou formulovat
strategické cíle určené Investiční společností pro danou obchodní korporaci, jež maximalizují dividendový výnos
korporace nebo růst její hodnoty, a budou dohlížet na jejich naplňování.
Riziko koncentrace

Analýza investičních aktiv podle struktury
Podíl na celkové hodnotě aktiv

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Investiční majetek

83, 68 %

85, 11 %

Podíly v ovládanýchosobách

10, 02 %

9, 13 %

0,88 %

0, 93 %

94,58%

95, 16%

Poskytnuté půjčky
Celkem

Dalším významným rizikem, kterému je Fond vystaven, je riziko spojené s možností selhání obchodní korporace,
ve které má Fond obchodní účast nebo za níž má Fond pohledávku. Obchodní korporace, ve kterých má Fond
obchodní účast, mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní

hodnoty obchodní účasti v takové osobě či jejímu úplnému znehodnocení (úpadek takové osoby), resp. nemožnosti
jejího prodeje.
Úrokovériziko

Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva a závazky. Účetní hodnota
úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby, a to

v tom období, které nastane dříve. Aktiva a pasiva, která jsou neúročená nebo mají fixní úrokovou míru, nejsou
součástí níže uvedenétabulky.
Úrokovácitlivost aktiv a závazkůFondu
tis. Kč

Do 3 měs.

Od 3 měs.

Od l roku

Do l roku

do 5 let

Nad 5 let

Celkem

370

4370

K 31. 12. 2019
4000

Poskytnuté půjčky
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

9574

9574
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Celkem

9574

4000

Přijaté úvěrya půjčky
Celkem

Gap

9574

tis. Kč

Do 3 měs,

4000

Od 3 měs.

Od l roku

Do l roku

do 5 let

370

13944

169 300

169 300

169 300

169 300

-168 930

-155 356

Nad5 let

Celkem

K 31. 12. 2018

Poskytnuté půjčky

4000

Peněžníprostředky a peněžníekvivalenty

7750

Celkem

7750

7750
4000

Přijaté úvěrya půjčky
Celkem

Gap

4370

7750

4000

370

12120

179 500

179 500

179 500

179 500

-179 130

-167380

Úrokovásazba^Přijatých úvěrůa půjčekje zajištěna úrokovým swapem. Společnost považuje swap za vnořený
derivat^kterýpředstavujejedenceleks podkladovýmfinančním nástrojem.ProtojsouPřijatéúvěrya půjčkyúrokové

citlivéažv doběsplatnostiúrokovéhoswapu.
Měnové riziko

Měnovérizikospočívávtom,žehodnotainvesticemůžebýtovlivněnazměnoudevizovéhokurzu.Fondnenívystaven

významnému měnovému riziku. K 31.prosinci 2019a 31. prosinci 2018Fondvykazoval převažující částaktiv a závazků

v Kč.

Úvěrovériziko

Fondje vystaven úvěrovémuriziku z titulu svých obchodních a investičních aktivit. Úvěrovériziko Fondu spočívá

zejména v tom, žesubjekty, které mají platební závazkyvůčiFondu, nedodrží svůjzávazek.
Fond investuje zejména

.

do pohledávek za obchodními korporacemi, jejichž obchodní účastijsou v majetku Fondu či Fond

.

hodlátyto obchodní účastipořídit,
za účelem získání ovládajícího podílu Fondu

.

investiční majetek.

Investiční a finanční aktiva, do nichž bude Fond investovat, mohou být zajištěnéi nezajištěnéa nejsou

ratingem dlužníka.
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Úvěrovériziko se bude Fond snažit minimalizovat zejména výběrem protistran dosahujících dostatečné úrovně bonity,
nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními ujednáními.
Nicméněúvěrovériziko může být kombinovános nepříznivým vývojem některéz obchodních korporací, jejíž obchodní
účast se bude nalézat v majetku Fondu, protože obchodní korporace budou úvěrované bankou/bankami (resp. obecně
finančními institucemi), které budou v případě neplnění závazků spočívajících v dodržování určitých finančních
ukazatelů oprávněné učinit okamžitě splatnými jimi poskytnuté úvěry, přičemž takové neplnění finančních ukazatelů
může byt právědůsledkem nepříznivého vývoje trhu, na němžpůsobí danáobchodní korporace.
Vzhledem k výše uvedenému úvěrové riziko bude souviset s celkovým investičním rizikem a výběrem cílových
majetkových účastí.

Analýza úvěrovéhorizika
Rating k 31. 12. 2019

Investiční majetek
Podíly v ovládaných osobách

Poskytnuté půjčky
Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Ratingk31. 12. 2018
Investiční majetek

Podíly v ovládanýchosobách
Poskytnutépůjčky
Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Bez ratingu

Celkem

417 723

417 723

49994

49994

4370

4370

14676

14676

9574

9574

496 338

496 338

Bez ratingu

Celkem

400 895

400895

43007

43007

4370

4370

13274

13274

7750

7750

469 295

469 295

K 31. 12. 2019je částinvestičního majetku zastavenave prospěch banky (Českáspořitelna, a.s.).
tis. Kč

31. 12. 2019

Podíl na celkových aktivech

Investiční majetek

411323

82%

Celkem

411323

82%
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tis. Kč

31. 12. 2018

Podíl na celkových aktivech

394432

84%

394 432

84%

Investiční majetek
Celkem

Riziko likvidity

Rizikolikvidityvznikáz typufinancování aktivitspolečnosti a řízení jejich pozic,např. v okamžiku, kdyspolečnost

schopna financovat svá aktiva nástroji s vhodnou splatností nebo likvidovat/prodat aktiva 'za"při^

v přijatelném časovém horizontu.

není
cenu

Zbytkovásplatnostaktiva závazkůFondu
tis. Kč

Do 3 měs.

Od 3 měs.

Od l roku

Do l roku

do5 let

Nad5 let

Bezspecifik.

Celkem

K 31. 12. 2019

Investiční majetek
Podíly v ovládaných osobách
Poskytnuté půjčky
Daňové pohledávky
Pohledávky
z obchodních
vztahůa ostatní aktiva

Časovérozlišení aktiv
Peníze a peněžníekvivalenty
Celkem

4000

417 723

49994

49994

370

4370

2441

2441

14676

14676

396

396

9574
27088

9574

4000

Úvěrya půjčky

Obchodní a ostatní závazky

417 723

370

467 717

169 300

169300

1633

1633

Odloženýdaňovýzávazky

3690

Daňovýzávazek

283

Časovérozlišení pasiv

531

499 175

3690
283
531

Vlastní kapitál a Čistá aktiva
připadající
k
investičním

323 738

akciím
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323 738

2447

Celkem

Gap

24641

4000

Kumulativní gap

24641

28641

tis. Kč

28 641

Do 3

Od 3 měs.

Od l roku

mes.

Do l roku

do 5 let

169 300

327428

-168930

140 289

499 175

-140 289

Nad 5 let

Bez specifik.

Celkem

K 31. 12. 2018
Investiční majetek
Podíly v ovládaných osobách
4000

Poskytnuté půjčky

Daňovépohledávky
Pohledávky

z obchodních

vztahů a ostatní aktiva

Časovéroziišení aktiv
Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

400 895

400895

43007

43007
4370

370

1612

1612

13274

13274

150

150

7 750

7750

22 786

370

4000

443 902

179 500

179 500

Úvěrya půjčky
Obchodní a ostatní závazky

471058

1910

1910
3690

Odložený daňový závazek

3690

Daňový závazek

638

638

Časovérozlišení pasiv

531

531

Vlastní kapitál a Čistáaktiva
připadající

k

284 789

284789

179500

288479

471 058

155 423

investičním

akciím

Celkem

3 078

Gap

19708

4000

370

-179 500

Kumulativní gap

19708

23708

24078

-155422

Výše uvedené tabulky představují zbytkovou splatnost účetních hodnot jednotlivých finančních a investičních nástrojů,
nikoliv veškerých peněžních toků, kteréz těchto nástrojůplynou.
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Y!hledem_k.charakterutrhujednotlivychtypůcílovychaktiv,kterámohoutvořitzásadníčástmajetkuFondu,jetřeba
upozornit naskutečnost, žezpeněžení takového aktiva při snazedosáhnout nejlepší cenyječasověnáročné.V'krain

případě může riziko likvidity vést až k likviditní krizi.
29. KLASIFIKACEFINANČNÍCHNÁSTROJŮ

od-1;-1:. 2018 účetní jednotka PřiJala mezinárodní účetní standard IFRS9. Vzhledem k tomu, žeúčetní jednotka
Ls^adu.
se, svýmmTnlmi předpisy a statutem sleduJevýkonnost a řídí investiční fondnabázireálnéhohodnot
nedošlo aplikaci IFRS 9 ke změně
klasifikace

a

ocenění finančních

nástrojů,

které jsou

od

klasifikoványjakofinanční nástrojeoceňovanéreálnouhodnotou dovýsledku hospodaření.

L-l. ~2018'dle7F Rr9

^ondzy-eÍ:eJnuJe
;nformacepožadovanéúčetnímstandardemIFRS7 a rozdělujefinančnínástrojea investičnínástroje
do následujících kategorií:
Vzhledem ke krátkodobé splatnosti pohledávek, ostatních aktiv, závazkůa ostatních závazkůlzevykázanou účetní
hodnotu považovat za reálnou hodnotu.

30. REÁLNÁHODNOTAAKTIVA ZÁVAZKŮ

Nejlepším doklademreálnéhodnotyjsoutržní cenykótovanénaaktivním trhu.Pokudjsoutakovécenyk dispozici,
používají seprostanovení reálnéhodnotyaktivanebozávazku(úroveňl hierarchiestanovení reálnéhodnoty)'.'
V případě, žeje zaúčelemstanovení hodnotypoužitatržní kolace,nicméněz důvoduomezenélikviditynelzetrh
považovatzaaktivní(nazákladědostupnýchukazatelůlikviditytrhu),jenástrojklasifikovánjakospadající doúrovně2.'
NeJSOU.'"tržní. ceny>kďspozici'reálnáhodnota sestanoví pomocí """ovacích modelů, používajících jakovstupy
objektlvne z"stitelnétržnl údaje^pokudjsou všechnyvýznamnévstuPyoceňovacího modelu charakterizován^jako
objektlvně, zjistitelné'jenástroj. klasifikovánv rámciúrovně2 hierarchiereálnéhodnoty.Zaobjektivní parametrytrhu

sev souvislosti sestanovením hodnotynaúrovni2 obvykle považují výnosovékřivky, úvěrovározpětí a implikované

volatility.

V některých případech nelze reálnou hodnotu určit ani na základědostatečně často kótovaných tržních cen, ani
s použitím oceňovacích modelů vycházejících výhradně z objektivně zjistitelných tržních údajů.'Za této~situace"se
s použitím realistických předpokladů provede odhad individuálních oceňovacích parametrů, které nejsou na trhu
zjistitelné.
Je-li určitý objektivně nezjistitelný vstup oceňovacího modelu významný, případně je příslušná'cenová
ktíace nedostatečně aktualizována,
je daný nástroj klasifikován
rámci úrovně 3 hierarchie'reálné hodn oty"
v

Přistanovení hodnotynaúrovni3 seprostanovení reálnéhodnotypoužívají znalecképosudkypoužívající předepsané
metodyoceněníaktiv(očekávanépeněžnítoky,vývojtrhu,apod. ) a posouzení Administrátora.'
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Hierarchie reálnéhodnoty
tis. Kč

Úroveň l

Úroveň 2

Úroveň 3

Celkem

417 723

417 723

49994

49994

4370

4370

10216

14676

Finanční aktiva a závazky v reálné hodnotě
vykázanédo zisku nebo ztrátyk 31. 12. 2019
Investiční majetek
Podíly v ovládanýchosobách
Poskytnuté půjčky
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
aktiva

4460
9574

Peníze a peněžní ekvivalenty

14034

Finanční aktiva celkem

482304

169 300

Půjčky a úvěry

Finanční pasivacelkem

Úroveň l

169 300
1633

1633

170933

183 334

483937

667 271

Úroveň 2

Úroveň 3

Celkem

400 895

400 895

43007

43007

4370

4370

9907

13274

.

Celkem

496338

1633

Závazkyz obchodních vztahůa ostatní pasiva

tis. Kč

9574

165 300

.

Finanční aktiva a závazky v reálné hodnotě
vykázanédo zisku nebo ztráty k 31. 12. 2018
Investiční majetek

Podíly v ovládanýchosobách
Poskytnuté půjčky
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní

3366

aktiva

7750

Peníze a peněžní ekvivalenty

11116

Finanční aktiva celkem

7750
469235

179 500

179 500

Půjčky a úvěry

Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva

465295

1910

1910

Finanční pasiva celkem

175 500

19.10

181410

Celkem

190 616

460089

650 705
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(a) Ostatní aktiva a pasiva oceňovaná reálnou hodnotou v rámci úrovně 3

Pozice^ rámci úrovně3 zahrnujejeden nebo více významných vstupů, jež nejsou na trhu přímo zjistitelné.
OdpovědnostzaoceňovánípozicenareálnouhodnotujenaAdministrátoru Fondu.Meziaktiva,kterájsouoceňovány
reálnouhodnotouv rámciúrovně3,seřadí ostatní dlouhodobáfinančníaktivaa pasiva.

Majetkové účastia ostatní investiční aktiva (investiční majetek), pohledávky a pasiva oceňované reálnou hodnotou

protiziskůmneboztrátámjsouoceňoványzpravidlanazákladěznaleckýchposudků,protožejejichtržní hodnotanemjinak^objektivně zjistitelná. Bezprostředně poakvizicitěchtoaktivmohou býtnazákladěposouzení Administrátora
oceněnaaktivapořizovací cenou,pokudAdministrátordojdek závěru,žetatocenazobrazujeaktuálnítržní hodnotu
investice lépeneboaktuálnějinežhodnotastanovenáznaleckým posudkem.

Majetek jato Investiční příležitost ve fondu jsou majetkové účastive společnostech a ostatní investiční aktiva.

Majetkove. účast'. ve.spo'ečnostech aostatní investičnl aktivajsou oceněnvreálnou hodnotou. Reálnáhodnota'je

stanovována minimálně jedenkrát ročně znaleckým posudkem, a to k poslednímu dni účetního období, nenMi

s ohledem napozorovatelné chování odpovídajícího trhushledándůvodk ocenění častějšímu.
Osobouoprávněnouk ocenění majetku a dluhůnareálnouhodnotuje
.

znalec v příslušném oboru jmenovaný pro tyto účelysoudem,

.

odhadce vlastnící živnostenský list nebo jiné podnikatelské oprávnění, opravňující jej
k výkonu oceňování majetku a dluhů.

Oceněni^je prováděnovesmyslu zákonao investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších

předpisů a tím vyhovuje pojetí ceny obvyklé. Za cenu obvyklou lze považovat cenu tržní, tak jak je definována
mezinárodními oceňovacími standardy. Tržní hodnota je odhadem finanční částky a je definována v souladu
s^Evropským sdružením odhadců TEGOVA (The European Group of Valuers) a s mezinárodním oceňovacím
sta ndardem, který zpracoval mezinárodní výbor pro standardy oceňování IVSC (International Valuation Standarós
Committee))ako "odhadovanáčástka,zakterou bymělybýtmajetky k datuocenění směněnyv transakci bezosobních

vlivůmezidobrovolněkupujícím a dobrovolněprodávajícím popatřičném průzkumutrhu.naněmžúčasťmcuednaiÍ
informované, rozvážněa bez nátlaku".

Pro stanovení hodnoty majetkové účasti ve společnosti je použita:
.

Substanční metoda.

Prostanovení hodnoty investičního majetku je použita kombinace následujících elementárních oceňovacích metoda

přístupů:

.

Metoda výnosová,

.

metoda komparativní.

LPTdLkrátkodobYch.

pohledávek

a

závazků

a

pokladní hotovosti

Je

Předpoklad,

srovnatelná s reálnou hodnotou. Toto ocenění tak spadádo úrovně3.

že

nominální

hodnota je

Pokladní hotovost

Vykázanéhodnotykrátkodobýchinstrumentův zásaděodpovídají jejichreálnéhodnotě.

V roce2019a 2018neproběhlyžádnépřesuny mezijednotlivými úrovněmiaktivoceňovanými reálnouhodnotou.
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V následující tabulce jsou uvedeny metody ocenění pro daná aktiva a závazky a nepozorovatelné vstupy, které jsou
aplikovány v rámci daných metod ocenění.

Typ aktiva /
závazku

Významné

Metoda ocenění

nepozorovatelné

vstupy

Výnosové ocenění

(DCF)

Vliv nepozorovatelných vstupů
na reálnou

hodnotu

aktiva/závazku

představuje

hodnotu na základě současné hodnoty
peněžních toků generovaných investičním

majetkem. Ocenění investičního majetku
zahrnuje očekávaný růst nájmů, míru
obsazenosti, výpadky z nájmu a úlevy

Tržní nájemnéna m2
Očekávanýrůsttržního

z nájemného či jiné pobídky. Očekávané

nájemného

peněžní toky jsou následně diskontovány

Výpadky z nájmu

na současnou hodnotu diskontní mírou

Míra obsazenosti

Investiční

upravenou o relevantní rizika. Použita u KU

Úlevyz nájemného

majetek

Nová Ulice, Povel, Lazce.

Diskontní míra

Metoda

komparativní

vychází

Odhadovaná reálná hodnota by

byla vyšší v případě, že:
- Tržní nájemnéna m2bude
vyšší
- Očekávanýrůsttržního
nájemnéhobudevyšší
- Období výpadku z nájmů a
úlevyz nájemnéhobudou
kratší

z většího

počtu známých entit, z nichž lze dovodit
střední hodnotu, jako základ pro

Míra obsazenosti bude

vyšší

hodnocení určité nemovitosti. Srovnatelné

-

hodnoty jsou stanoveny dle realizovaných
prodejů, příp. opírající se o realitní

Diskontní míra bude nižší

kanceláře a vlastní databáze oceňovatele.
Použita u KU Hodolany.
Odhadovaná reálná hodnota by

Majetkový přístup - substanční metoda

Podíly
v ovládaných

(na
principu
reprodukčních
cen)
vycházející z přecenění jednotlivých složek
majetku a závazků

- hodnoty majetku, které jsou

zjištěny

samostatně

jednotlivé jeho části

byla vyšší v případě, že:

pro
-

Cena za m2 bude vyšší

- hodnotyjednotlivých částí

osobách

majetku budou vyšší

Vyhodnocení jmění na úrovni účetní

- hodnotyjednotlivých částí

hodnoty vlastního kapitálu.

závazkůbudou nižší

31. NÁSLEDNÉUDÁLOSTI
Na konci roku 2019 se poprvéobjevily zprávyz Čínytýkající se COVID-19(koronavirus). V prvních měsících roku 2020
se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. l když v době zveřejnění této účetní závěrky se
situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být
vážnější, než se původně očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, obhospodarovatel není v současné době
schopný spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na fond. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty
či snížení hodnoty majetku, pokud nastanou, zahrneadministrátorfondu do účetnictví a účetní závěrkyv roce 2020.
Obhospodařovatel fondu zvážil potenciální dopady COVID-19 na fond a dospěl k závěru, že nemají významný vliv na

předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Základemtéto úvahyje skutečnost, že investiční činnostje ze své podstaty
nezávislá na aktuální hodnotě aktiv, kdy se naopak předpokládá určitá tržní fluktuace a v případě snížení ceny aktiv
nabývaných investičním fondem je dokonce pravděpodobnější jejich přikupování s cílem zhodnocení držením
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^^dobZ,h^"n^-v!kterémje' celosPolečenskYPředpokládánnávratk normálu.Provoznía jinénáklady
S^T,lm, u^::^:l°. "^ltod^-m?-^^
^^Z^l ^^ Ís"^k!?ě, testovány zátěžovymi^'^teSI nd;M^e^^
tTo"'t"n°^^Tn, T:.k. dat"-"canllivěr^rouněžneo"rže1^
ne.

fondu.. <l^končemjejich. účast'"vefondu- vzhledem ktěmto sk"tečnostem'byla"ÚČetnÍ"^kaT^'^^
zpracovánazapředpokladu, žeúčetníjednotkabudenadáleschopnapokračovatvesvéčinnosti.'

Dodatasestavení účetní závěrkynedošlok žádnýmdalším významným událostem.
V Olomouci dne 23. 6. 2020

COMESinvest investiční fonds proměnným^
zákf dn m kapitálem,a. s.
zastoupený Ml TA investiční společnost, a.
.

s tutární ředitel

Irig. PetrJanoušek

pověřený zmocněnec

COMESinvest, investiční fonds proměnnym
základním kapitálem,a. s.
zastoupený AMISTA investiční společnost, a.
s. statutární ředitel

Ing. Vladimír Dokonal, CSc.
pověřený zmocněnec
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PŘÍLOHA- FINANČNÍ VÝKAZYNEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ ČÁSTIFONDU

Finanční výkazy neinvestiční části fondu

Výkazo finanční situaci k 31. 12. 2019
Aktiva

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Dlouhodobáaktiva

37068

37068

Pohledávkyz obchodních vztahů a ostatní aktiva

37068

37068

Krátkodobá aktiva

391

391

Peněžní prostředky a peněžní ekvivaientv

391

391

37459

37459

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Vlastní kapitál

37459

37459

Základní kapitál

37500

37500

tis. Kč

Aktiva celkem

Vlastní kapitál a závazky

tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného období

Nerozdělenýzisk nebo neuhrazenáztráta z předchozích období
Vlastní kapitál a závazky celkem

-41

-41

37459

37459

Výkaz o úplném výsledku hospodaření za období za rok 2019
Od 1. 1. do 31. 12. 2019

tis. Kč

Od 1. 1. do 31. 12. 2018

Správní náklady

Čistýprovozní výsledekhospodaření
Ostatní provozní výnosy
Provozní výsledek hospodaření
Zisk/ztráta z pokračující činnosti před zdaněním
Zisk z pokračující činnosti po zdanění
Celkový úplný výsledek hospodaření

Položka Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva ve výši 37 068 tis. Kč (k 31. 12. 2018:
37 068 tis. Kč) představuje půjčku poskytnutou neinvestiční částí fondu investiční části fondu. V investičních výkazech
fondu je tato půjčka vykázána v položce Ostatní dlouhodobé závazky. Tato půjčka je v celkových výkazech fondu
vzájemnězapočtena.
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Finanční výkazyinvestiční částifondu
Výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2019
Aktiva

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

468 087

444272

417 723

400 895

49994

43007

370

370

30698

26395

Poskytnutépůjčky

4000

4000

Daňové pohledávky

2441

1612

14676

13274

9184

7359

Dlouhodobá aktiva

Investiční majetek
Podíly v ovládanýchosobách
Poskytnuté půjčky
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva
Krátkodobá aktiva

Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Časovérozlišení aktiv

396

150

498 785

470 667

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Dlouhodobépůjčkya úvěry

169 300

179 500

Ostatní dlouhodobézávazky

37068

37068

3690

3690

210 058

220259

283

638

1633

1910

531

531

2447

3078

Aktiva celkem

Vlastní kapitála závazky
tis. Kč

Vlastní kapitálcelkem

Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky
Daňovézávazky

Závazkyz obchodních vztahů a ostatní pasiva

Časovérozlišení pasiv
Krátkodobé závazky

Čistáaktivapřipadající k investičním akciím

286 279

247 330

Vlastní kapitála závazkycelkem

498 785

470 667
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Výkazo úplnémvýsledku hospodaření za rok 2019
tis. Kč

Od 1. 1. do 31. 12. 2019

Od 1. 1. do 31. 12. 2018

53342

52136

Výnosyz podílů

6987

7007

Správní náklady

-16 239

-16 002

44090

43.141

Ostatní provozní výnosy

139

124

Ostatní provozní náklady

-1482

-11 613

Provozní výsledek hospodaření

42747

31652

2776

3749

Finanční náklady

-6077

-5560

Finanční výsledek hospodaření

-3301

-1811

Zisk/ztrátaz pokračující činnosti před

39446

29841

-497

-766

Poznámka

Výnosy z investičního majetku

čistýprovozní výsledekhospodaření

Finanční výnosy

Daňz příjmu za běžnoučinnost - splatná

789

Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená

Ziskz pokračující činnosti po zdanění

38949

29864

38949

29864

Ostatní úplný výsledek hospodaření
Celkový úplný výsledek hospodaření
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Zpráva auditora
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rA&CE

Zpráva nezávislého auditora
o auditu účetní závěrkyk 31. 12. 2019

společnostiCOMESinvest,investičnífonds proměnnýmzákladním

kapitálem, a.s.

kreston. cz

A -nemberofKrestonInterpationail A globo!networkofindependentoccomting íirr

R

TO
"A&CE

ZPRÁVANEZÁVISLÉHOAUDITORA O AUDITU ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY

akcionářům společnosti COMES invest, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a. s., se sídlem Olomouc - Nová Ulice, Krapkova 452/38, PSČ779 00,
IČ29119138.
Výrok auditora
Provedlijsme audit přiložené účetní závěrkyspolečnosti COMESinvest, investiční fond s proměnným
základním kapitálem,a.s. (dáletakéjen Společnost),sestavenénazákladěMezinárodních standardů

účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládáz výkazu o finanční situaci
k 31. 12. 2019,výkazuo úplnémvýsledku,výkazuo změnáchvlastního kapitálua výkazuo peněžních
tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údajeo Společnostijsou uvedeny v bodě
1. přílohy této účetní závěrky.

Podlenašeho názoruúčetní závěrkapodávávěrnýa poctivý obrazfinanční situace společnosti
COMESinvest, investiční fond s proměnnýmzákladním kapitálem,a.s. k 31.12.2019a finanční

výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12.2019v souladu s Mezinárodními standardy
účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Základ pro výrok
Auditjsme provedli v souladusezákonemo auditorech,Nařízením Evropskéhoparlamentu a Rady
EU č. 537/2014 a standardy Komory auditorů Českérepubliky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardypro audit (ISA), případně doplněnéa upravenésouvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za

audit účetní závěrky.V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů Českérepubliky jsme na Společnosti nezávislí a sptniii jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, kteréjsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu

Hlavnízáležitostiauditujsouzáležitosti,kterébylypodlenašehoodbornéhoúsudkupři audituúčetní
závěrkyza běžnéobdobí nejvýznamnější. Těmito záležitostmijsme se zabývali v kontextu auditu
účetní závěrkyjako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok k
těmtozáležitostem nevyjadřujeme.

kreston. cz

A member of Kreston Internotionai l A globál network of independent accounting fir-ns
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včetně ověření všecSe^
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S'ukaoceněníjev souladus platnýmipředpisya oceněnívyjadřujereálno^°ďnotuvykÓza'nZ
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Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemijsou informace uvedenévevýroční zprávěmimo účetní závěrkua našizprávu
auditora.Za ostatní informace odpovídá statutární ředitel Společnosti.

Nášvýrok k účetní závěrcese k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou

či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda sejinak
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní

informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování
ostatních informací v kontextu významnosti (materiaiity), tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavkůby bylo způsobiléovlivnit úsudekčiněnýna základěostatních informací.
Nazákladěprovedenýchpostupů,do míry, jež dokážemeposoudit, uvádíme, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce,jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

ostatní informacebylyvypracoványv souladu s právními předpisy.

Dálejsme povinni uvést,zda na základěpoznatkůa povědomí o Společnosti, k nimžjsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádnévýznamné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního ředitele, správní rady a výboru pro audit
Společností za účetní závěrku
Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrkypodávající věrnýa poctivý obraz
v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za
takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrkytak, aby
neobsahovalavýznamné(materiální) nesprávnostizpůsobenépodvodem nebochybou.
Při sestavování účetní závěrkyje statutární ředitel Společnosti povinen posoudit, zdaje Společnost
schopnapokračovatv jejím trvání, a pokudje to relevantní, popsatv příloze účetnízávěrkyzáležitosti
týkající se tohoto trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky při sestavení
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení
její činnosti, resp. kdy nemájinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá správní rada a výbor pro
audit.
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Odpovědnost auditora zaaudit účetní závěrky

ŠIm.c"emje 21skat přiměrenou Jistotu-že "četní závěrkajako celek neobsahuje výz

(materiáln0_nesprávnost způsobenou podvodem nebochybou a vydatzprávu auditora o~bsahuÍÍcÍ
nášvýrok. Přiměřená míra jistotyje velkámíra jistoty, nicméněnení záruko^ že~audiťDTOve'deJrró
v souladus výšeuvedenými předpisy vevšechpřípadech v účetnízávěrceodhalí případnou'exisťuiíc
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikatv důsledku podvodů nebo".

a_považují se.zavyznamné(materiálno,pokudlzereálněpředpokládat, žebyjednotlive~nebo^
souhrnu mohlyovlivnit ekonomickározhodnutí, kteráuživateléúčetní závěrkynaj:ejím základě
přijmou.

Pnprovádění audituv souladus výšeuvedenými předpisyje naší povinností uplatňovatběhem

celéhoaudituodbornýúsudeka zachovávatprofesní skepticismus. Dálejenaší povinnosti

~ ldent!fíkwaLa.. vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
f-P^SÍ!népodvodem r)ebochybou- "avrhnouta provéstauditorsképostupy reégujic7na

tatorizikaa získatdostatečnéa vhodnédůkazníinformace,abychomnajejichzáklademohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo

v-důsledku poclvodu< je větší než riziko neocthalení významné (materiální)'nespravnosti

způsobenéchybou,protožesoučástí podvodumohoubýttajnédohody(toluze)7falšovaní
úmyslnáopomenutí, nepravdiváprohlášení neboobcházení vnitřních kontrol.

- Seznámitses vnitřním kontrolním systémemSpolečnostirelevantním proauditv takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s'ohledem na"dane

okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnostjejího vnitřního konťrolnho

systému.

- Posouditvhodnostpoužitýchúčetníchpravidel,přiměřenost provedenýchúčetníchodhadů
a informace, které v této souvislosti statutární ředitel Společnosti uvedl v příloze-účetní
závěrky.

- Posouditvhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání Společnosti při sestavení účetní

závěrkystatutárním ředitelem a to, zdas ohledem na shromážděnédůkazní informace

existujevýznamná(materiální) nejistotavyplývající z událostí nebopodmínek, kterémohou
významnězpochybnit schopnost Společnosti pokračovatvjejím nepřetržitém trvání. Jestliže
dojdeme

"povinností
^^TiLv. n!ší. zprávěnamformaceuvedenév tétosouvislosti v příloze účetnízávěrky, ''a
k

závěru, že taková významná (materiálno nejistota
existuje, je naší

^ly^olma, ce. ne}saudostatečné-v^ádřit modifikovanývýrok.Našezávěrytykajtó
se schopnosti Společnosti pokračovat v jejím nepřetržitém trvání vycházejí z důkazních
informací, kteréjsmezískali dodatanašízprávy.Nicméněbudoucí události nebo i

mohouvéstk tomu,žeSpolečnostztratí schopnostnepřetržitě trvat.

- Vyhodnotitcelkovou prezentaci,členěnía obsahúčetnízávěrkyvčetněpřílohy, a dáleto,zda
účetnízávěrkazobrazujepodkladovétransakcea událostizpůsobem, kter^vede-kvěrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutárního ředitele, správní radu a výbor pro audit mimo jiné

o^anownemjo"ahuanačasováníauďtuao^namnýchzjištěních'tterájsm^^
li,včetnězjištěnýchvýznamných nedostatkůvevnitřním kontrolním systému.
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Naší povinností je rovněžposkytnout výboru pro audit prohlášení o tom, žejsme splnili příslušné
etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat je o veškerých vztazích a dalších záležitostech,

u nichž se lze reálnědomnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících
opatřeních. Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali
statutárního ředitele, správní radu a výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky
za běžnýrok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti
popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové
záležitosti nebojestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o danézáležitosti neměli

v naší zprávěinformovat,protoželzereálněočekávat,žemožnénegativní dopadyzveřejnění převáží
nad přínosem z hlediskaveřejného zájmu.

Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy
V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme
v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních
standardů pro audit:
Určení auditora a délka provádění auditu

Auditorem Společnostinásdne25.6.2019určilavalnáhromadaSpolečnosti.Auditorem Společnosti
jsme nepřetržitě 8 let,

Soulads dodatečnouzprávoupro výbor pro audit
Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrceuvedený v této zprávěje v souladu s naší dodatečnou
zprávoupro výbor pro audit Společnosti, kteroujsme dne 1.6.2020vyhotovili dle článku 11 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditorských služeb

Prohlašujeme, že jsme Společnosti neposkytli žádné služby uvedené v či. 5 odst. 1 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným
obchodním společnostem neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny
v příloze účetní závěrky Spoiečnosti."

kreston. cz

A membef of Krestor, Intefnational l A globál neiwork of independent cccounling firms

KRESTOfc
"A&CE
V Brně dne 1. 6. 2020

KrestonA&CEAudit, s. r. o.

Moravskénáměstí 1007/14,60200 Brno
oprávnění KAČRč. 007

Ing.LeošKozohorský,jednatel společnosti
Odpovědnýstatutární ar/litnr.
Ing. LiborCabicar

^

oprávnění KAČRč 1277

Přílohy:

Výroční zprávaobsahující účetní závěrkuskládající sez:
Výkazu o finanční situaci

-

Výkazuo úplnémvýsledku
Přílohy účetní závěrky

-

Výkazuo změnáchvlastního kapitálu
Výkazuo peněžních tocích
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