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Pro účelyvýroční zprávy mají nňe uvedené pojmy následující význam:
AMISTA IS

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČO:27437558, sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8,

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

PSČ186 00

FOCUSINVEST,investiční fonds proměnnýmzákladním kapitálem,a.s., IČO:24175
Fond

013, sesídlem Štětková1638/18, Nusle, 14000 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku
vedenémMěstskýmsoudemv Prazepod sp. zn. B 17610.

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Investiční část Fondu

Majeteka dluhy Fonduz jeho investiční činnostive smyslu úst.§ 164odst. l ZISiF.

Neinvestiční částFondu °statní JměníFondunespadající doInvestiční částiFonduvesmyslu úst.§ 164odst. l

Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenéprávní předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Dohoda mezi Českourepublikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
daňovýchpředpisův mezinárodním měřítku a s ohledemnaprávní předpisy Spojených
státůamerickýcho informacích a jejichoznamováníobecněznámájako Foreign
Account Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014 Sb. m. s.

Zákon o auditorech

Zákonč. 93/2009 Sb., o auditorech a o změněněkterých zákonů(zákono auditorech),
ve znění pozdějších předpisů

Zákono daních z příjmů

Zákonč. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákono účetnictví

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

ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění

ZMSSD

ZOK

pozdějších předpisů

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správědaní a o změnědalších
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů

Zákonč. 90/2012Sb.,o obchodních společnostecha družstvech(zákono obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů

ZPKT

Zákonč. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí, podávávěrný a poctivy
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho skupiny za Účetní období
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelskéčinnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondujako
emitenta akcií představujících podíl na Fondu přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, který má sídlo

na území Českérepubliky.
V Praze dne 30. 4. 2020

/^^
FO

S INVEST,investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s.

AMISTAinvestiční společnost, a.s.
statutární ředitel
Bc. Michal Bíman

pověřený zmocněnec

V Praze dne 30. 4. 2020

FOCUS INVEST, i vestičnífond s proměnným
žák ad ím kapitálem, a. s.
AMIST inv stiční společnost, a. s.
tutární ředitel
Ing. Petr Janoušek
pověřený zmocněnec

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

l. ČÁST
l.

ORGÁNYFONDUA SKUPINY- JEJICHSLOŽENÍA POSTUPYJEJICHROZHODOVÁNÍ

1. 1.

VALNÁHROMADA FONDU

Valná hromada je nejvyšším orgánem Fondu. Každýakcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo účastnit se
valné hromady. Každýinvestor, který vlastní investiční akcie, mátéž právo účastnitsevalné hromady. Každýakcionář,
který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržet vysvětlení týkající se
Fondu,jím ovládaných osob nebojednotlivého podfondu vytvořeného Fondem, jehož investiční akcievlastní, je-li takové
vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených navalnou hromadu nebonavýkon akcionářských práv
na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Sezakladatelskýmiakciemije spojeno hlasovací právovždy, nestanoví-li zákonjinak, S investičními akciemi hlasovací
právospojeno není, nestanoví-li zákonjinak.Je-lis akcií Fondu spojeno hlasovací právo, náleží každéakciijeden hlas.
Rozhodování valné hromady upravuje článek 26 stanov Fondu:

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní vlastníci nejméně30 % akcií, s nimižje spojeno hlasovací
právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo,
nebopokudnelzehlasovací právopodlezákonanebostanovvykonávat;to neplatí, nabydou-litytodočasněhlasovacího
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 hromada je
schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů.

Záležitosti,kterénebylyzařazeny do navrhovanéhopořadu jednání, lze rozhodnoutjen se souhlasemvšechvlastníků
akcií vydanýchFondem,s nimižje v případě projednánítakovézáležitostispojenohlasovací právo.
Pokud stanovy Fondu nebo zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií
vydanýchFondem,s nimižje spojeno hlasovací právo.
Působnost valné hromady upravuje článek 23 stanov Fondu:

Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to ZISIF, náleží dle stanov Fondu vše, co dojejí působnosti vkládá závazný
právní předpis, včetně:

a)

rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu správní

b)

volba a odvolání statutárního ředitele,

c)

volbaa odvolání členůsprávní radya jinýchorgánůurčenýchstanovami,

d)

schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele

e)
f)

schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,
rozhodnutí o zrušení Fondu, resp. Fondem vytvořeného podfondu s likvidací,

radou podle úst. § 511 ZOKnebo o změnu, ke které došlo na základějiných právních skutečností,

g)

rozhodnutí o jmenování likvidátora,resp. o podání žádostio jmenování likvidátoraČNB,jmenuje-li dle zákona

h)
i)

likvidátoraČNB,
rozhodnutí o přeměně Fondu,
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 do jednoho či více podfondů.

1. 2.

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od 28. 4. 2016)

IČO274 37 558

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600
Zastoupení právnické osoby

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

(od 16. 12. 2015)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Bc. Michal Bíman, pověřený zmocněnec

(od 16. 12. 2015)

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 svolávávalnou 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 hromaděke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,

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) měnitstanovy Fonduv souladu s § 277odst. 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 nesmi být v souladu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se
obhospodařování investičních fondů udělovány zestrany akcionářů Fondujakékoliv pokyny týkající seobhospodařování
Fondu, není statutární orgánoprávněnpožádatnejvyšší orgán Fonduv souladu s úst.§ 51odst. 2 ZOKo udělení pokynu
týkajícího se obchodního vedení. Statutární orgán však může požádat o sdělení nezávazného stanoviska či doporučení
týkajícího se obchodního vedeni další (poradní) orgány Fondu či jiné subjekty, a to za podmínek určených statutem
Fondu či vnitřními předpisy Fondu.
1. 3.

SPRÁVNÍRADAFONDU

Předseda správní rady:

Ing. Petr Sikoš

(od 16. 12. 2015)

narozen:29. 2. 1967

vzdělání: vysokoškolské

Člensprávní rady:

Ing, Alice Šikošová

(od 16. 12. 2015)

narozen:24. 7. 1971

vzdělání: vysokoškolské

Člensprávní rady:

Ing. Jan Sýkora

(od 9. 11. 2019)

narozen:21. 3. 1962

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 věctýkající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné
hromady nebo ledažeji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele čijiného
orgánu Fondu.
Správní rada dále dle stanov Fondu:

a)

přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření;

b)

předkládá valné hromaděnávrhy na určení auditora k ověření účetní závěrkya konsolidovanéúčetní závěrky,
příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na
evropském regulovanémtrhu, o nichžto stanoví obecnězávaznýprávní předpis;

c)

schvaluje statut Fondem nově vytvořeného podfondu;

d)

navrhuje změny statutu Fondu.

Správní rada se skládá ze tří členů, volených valnou hromadou.

Správní rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většinajejích členů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, abypro něhlasovalanadpoloviční většinačlenůsprávní rady. Každýčlen správní rady májeden hlas.V případě
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.

Řádnázasedánísprávní radysvolávápředseda správní radys uvedením programujednání, a to zpravidlašestkrátzarok.
V případě, že správní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, můžeo její svolání požádatpředsedu kterýkoli její
člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda správní rady svolá správní radu také tehdy, požádá-lio 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.

VÝBORPROAUDITFONDU

Předseda výboru pro audit:

Ing. Vít Vařeka

(od 29. 12. 2015)

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 IS, a to postupně na pozicích výkonný ředitel, předseda
představenstva a člen dozorčí rady.

Členvýboru pro audit:

Ing. Michal Bečvář

(od 29. 12. 2015)

narozen:17. l. 1980

VystudovalTechnickoufakultu na ČZÚv Praze.Od roku 2007 pracuje ve společnosti AMISTA15, kde postupnězastává
pozicesales manažer, manažeroddělení pro licenční záležitosti,pracovník oddělení cenných papírů a accountmanažer.
Dříve také působilve společnosti Raiffesenbank,a. s.

Členvýboru pro audit:

Ing. Petr Janoušek

(od 1. 1. 2018)

narozen:22. 2. 1973

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA 15 se věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.

Předtím působil na vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.

Fond,jako subjektveřejného zájmuve smyslu úst. § la písm. a) ve spojení s úst. § 19a odst. l Zákonao účetnictví zřídil
ke dni 29. 12. 2015 výbor pro audit. Výbor pro audit zejména sleduje účinnostvnitřní 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.
Dáledoporučujeauditorakontrolnímu orgánus tím, žetoto doporučení řádněodůvodní.

Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, volených valnou hromadou. Všichni navržení členové výboru pro audit splnili
zákonnépodmínky pro jmenování do výboru pro audit stanovené úst. § 44 Zákona o auditorech. Na svém prvním
zasedánívýboru pro auditsijehočlenovézvolili zapředsedu Ing.Víta Vařeku. Předseda svoláváa řídí zasedánívýboru
pro audit.

Výborpro auditje schopnýusnášetse,je-li nazasedání přítomna nadpoloviční většinajejích členů.K přijetí usnesení je
zapotřebí, abypro něhlasovalanadpoloviční přítomných členůvýboru proaudit.
Výborpro audit nezřídil žádnýporadní orgán,výborči komisi.
1.5.

POLITIKAROZMANITOSTIFONDU

Fondvevztahu k statutárnímu orgánu,kontrolnímu orgánua výboru pro auditneuplatňuje žádnouspecifickou politiku
rozmanitosti. Důvodem je především skutečnost, ževolba těchto orgánůje v působnosti valné hromady Fondu, pročež
toto rozhodnutí nemůžeFondv zásaděovlivnit. Fondseprincipiálněhlásí k dodržovánízásadnediskriminacea rovného

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

MAJETKOVÉÚČASTI

PLZEŇSKÝ
GOLFPARK,a.s.
Sídlo:

Horomyslická l. Nová Huť, 330 02 Dýšina

Velikost majetkovéúčasti
a hlasovacích práv:

26, 65 %

Statutární orgán - Představenstvo

Předseda

Luděk Ketlyčka

(od 19. 12. 2018)

dat. nar. 19. 2. 1975

bytem: Na Husinci 1150, Nové Město, 337 Ol Rokycany
člen

Michal Bíman

(od 26. l. 2016)

dat. nar. 10. 3. 1971

bytem: Dlouhá417/45, Lobzy,31200 Plzeň
člen

Ing. Martina Tvarůžková
dat. nar. 5. 5. 1975

bytem: Zlatá 588, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
Funkce:

jednatelé
9

(od 26. l. 20]6)

Způsob jednání: Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva
členové představenstva.

2.

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

Skupina Fondu na základě úst. § 19a Zákona o účetnictví použila mezinárodní účetní standardy harmonizované
evropským právem pro sestavení účetní závěrkyke Dni ocenění. Účetnictví a výkaznictví Fondu je kromě všeobecně
závaznýchprávních předpisů upraveno rovněžsoustavou vnitřních předpisů a metodických postupů, plněrespektujících
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 oprávněnýmiosobami, přičemž způsobschvalování je upraven vnitřním předpisem.
Platební styk je oddělen od zpracování účetnictví a provádění obchodních transakcí, veškeré platby jsou prováděny
oddělením vypořádání. Tento způsob úhrad zamezuje potencionální možnosti, kdy by jedna a tatáž osoba provedla
uzavření obchodního vztahu, zaúčtovala z něho vyplývající účetní operace a současně provedla platbu ve prospěch
obchodního partnera.
Kontrola správnosti a úplnosti účetnictví a výkaznictví Fondu je prováděna ve dvou úrovních - interně, prostřednictvím

řídícího a kontrolního systému, a dále prostřednictvím externího auditu, který ověřuje roční účetní závěrk. F n .
Interní kontrola v rámci kontrolního a řídícího systému zahrnuje jednak činnosti vnitřního auditu a dále řadu 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 compliance a vnitřního auditu. Mezi tyto vnitřní předpisy patří mj. vnitřní předpisy upravující
výkon obhospodařování fondu a výkon řízení a správy fondu. Oblastmi, kteréjsou vnitřními předpisy upraveny, jsou
například:
Interní pravidla outsourcingu
Pravidla řízení rizik, dodržování limitů a řízení likvidity

Účetnípostupy a pravidla účtování
Pravidla vnitřní kontroly
Systém vnitřní komunikace

Opatření proti praní špinavých peněza financování terorismu
Nahlédnutí do vnitřních předpisů AMISTA IS, vztahujících se k Fondu, je možné na základě předchozí žádosti v sídle
Fondu. AMISTAISje současněčlenem AKATa řídí se takéjejím etickým kodexem.
Vzhledem k výše uvedenému Fond nepřijal žádnýzvláštní kodex řízení a správy Fondu.
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2. ČÁST
4.

OSTATNÍVEDOUCÍOSOBYFONDUA PORTFOLIOMANAŽER

4. 1.

OSTATNÍ VEDOUCÍ OSOBY

Žádnédalší osobynemají funkcivedoucí osobyve Fondu.
4. 2.

PORTFOLIO MANAŽER

Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen:1984

vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Informační management

Před příchodem doAMISTAISpracoval pětlet na poziciprivátního bankéře vespolečnosti SberbankCZ,a.s., mající ve
správětop affluentklientelusezaměřením primárněna investiční poradenství, oblastkapitálovéhotrhu a financování.
Předtím sbíral praktické zkušenosti mimo jiné v Českéspořitelně, a. s., na pozici investiční specialista pro affluent
klientelu, a u obchodníka s cennýmipapíry, spoiečnosti BHSecurities,a.s.
Portfolio manažer

Ing. Petr Krušina
narozen:1987

vzdělání:ČZUv Praze,oborHospodářskásprávaa 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 správymajetku.

5.

OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ A PRINCIPYJEJICHODMĚŇOVÁNÍ

Rozhodování o odměňování pracovníků Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu. Členovéstatutárního
a kontrolního orgánu vykonávají svoji činnost nazákladěsmluv o výkonu funkce, v nichžjevždy 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 a určitý počet procent z průměrné
hodnoty aktiv Fondu. Poplatky a náklady Fondu jsou hrazeny z Investiční části Fondu. Odměna statutárního orgánu za
výkon funkce byla stanovena Smlouvou o výkonu funkce ze dne 10. 11. 2017 resp. jejím dodatkem č. 2 zedne 10. 11.
2017 a je složena z fixní úplaty 29 000 Kčzakaždýzapočatý kalendářní měsíc a roční variabilní úplaty0, 15% p. a.z hodnot
aktiv Fondu přesahujících 300 mil. Kč. Variabilní složka odměny je vyplácena na základě auditovaných účetních dat
schválenýchvalnou hromadou Fondu.
Statutární ředitel:
AMISTA investiční společnost, a. s.
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(od 16. 12. 2017)

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

tng. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 15. 3. 2020)

Bc. Michal Bíman pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

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

a) řídit činnostspolečnosti a zabezpečovatjejí obchodní vedení,
b) provádětusnesení přijatá valnou hromadou,
c)

zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,

d)

předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,

e)

svolávat valnou hromadu,

f)

vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu

jejího majetku,
g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu
a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem
o podnikání na kapitálovém trhu,
h)

předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na

evropském regulovanémtrhu, o nichžto stanoví obecnězávaznýprávní předpis,
i)

měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,

jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou,
která logickyvyplývá z obsahu stanov,
j)

schvalovat změny statutu společnosti a jednotlivých podfondů,

rozhodovato všech záležitostechspolečnosti, kterézákonnebostanovy nesvěřují jinémuorgánuspolečnosti,tedy zejm.
správní raděnebovalnéhromaděspolečnosti.
Kontrolní orgán

Předseda správní rady:

Ing. PetrŠikoš

(od 16. 12. 2015)

narozen:29. 2. 1967

vzdělání: vysokoškolské

Výkonfunkcečlena kontrolního orgánu Fonduje bezúplatný.Členkontrolního orgánunení v souvislosti se svojí funkcí
ve Fondu odměňovánz Fondu aniz žádnéjinéosobypropojené s Fondem. Členkontrolního orgánuje akcionářem Fondu
vlastnícím 260 ks zakladatelskýcha 65 investičních akcií.
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Člensprávní rady:

Ing. Alice Šikošová

(od 16. 12. 2015)

narozen:24. 7. 1971

vzdělání: vysokoškolské

Výkonfunkcečlenakontrolního orgánuFonduje bezúplatný.Členkontrolního orgánunení v souvislostisesvojí funkcí
ve Fondu odměňován z Fondu ani z žádnéjiné osoby propojené s Fondem. Členkontrolního orgánu není akcionářem
Fondu.

Člensprávní rady:

Ing.JanSýkora

(od 9. 11. 2019)

narozen:21. 3. 1962

vzdělání: vysokoškolské

Výkon funkce člena kontrolního orgánu Fondu je bezúplatný. Členkontrolního orgánu není v souvislosti se svojí funkcí
ve Fondu odměňovánz Fondu aniz žádnéjinéosoby propojené s Fondem. Členkontrolního orgánuje akcionářem Fondu
vlastnícím 80 ks zakladatelských a 20 investičních akcií.

Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu,jakož i provádí další činnosti stanovené obecnězávaznými právními
předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věctýkající se Fondu, ledažeji zákon svěřuje do působnosti valné
hromadynebo ledažeji zákonnebostanovyv souladusezákonemsvěřují do působnostistatutárního ředitele čijiného
orgánu Fondu.

Správní rada seskládáze dvou členů,volených valnou hromadou.
Správní rada dále dle stanov Fondu:

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo na úhraduztrátya předkládávalnéhromaděsvévyjádření;
Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné
hromady, nebo ledažeji zákon nebo tyto stanovyv souladu se zákonemsvěřuji' do působnostistatutárního ředitele či
jiného orgánu společnosti.

6.

ÚDAJEO VŠECH PENĚŽITÝCHl NEPENĚŽITřCH PLNĚNÍCH, KTERÁ OD FONDU PŘIJALIV ÚČETNÍM OBDOBÍ

ČLENOVÉ
STATUTÁRNÍHOČIDOZORČÍHOORGÁNUA OSTATNÍOSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ
6. 1.

STATUTÁRNÍORGÁN

Příjmy členů statutárního orgánu: 0, 05 % z průměrnéroční hodnoty aktiv, minimálně však 25 000 Kč měsíčně (odměna
zavýkon funkce).S výkonem funkcenejsou spojenažádnánepeněžitáplnění.
6. 2.

DOZORČÍORGÁN

Výkonfunkcečlenadozorčího orgánuje bezúplatný.S výkonemfunkcenejsouspojenažádnánepeněžitáplnění.
6.3.

OSTATNÍ OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

Fond neevidoval v Účetním období ostatní osoby s řídící pravomocí.
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7.

ÚDAJEO POČTUCENNÝCHPAPÍRŮFONDU,KTERÉJSOUV MAJETKUSTATUTÁRNÍHOČIDOZORČÍHOORGÁNU
A OSTATNÍCH OSOBS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

Členovésprávní radydrželivesvémvlastnictví celkem340zakladatelskýchakcií a 85investičních akcií Fondu.V majetku
členů statutárního ani dozorčího orgánu ani ostatních osob s řídící pravomocí nejsou žádné cenné papíry Fondu.
K cenným papírům představujícím

podíl na Fondu se nevztahují žádné opce 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.

8.

PRÁVAA POVINNOSTISPOJENÁS AKCIEMIFONDU

Fond vydává dva druhy cenných papírů:

a) zakladatelskéakcie-tyto cennépapíry jsou vydáványk zapisovanémuzákladnímu kapitálujehožvýšeje téžuváděna
v obchodním rejstříku. Zapisovaný základní kapitál Fondu činí 4. 000. 000, - Kč a je rozdělen na 400 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 regulovanémtrhu. Podíl
na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zakladatelské akcie se řídí právní

úpravou dle ZOK,ZISIFa dalšími právními předpisy a úpravouv oddíle II. stanov Fondu.
Práva spojená se zakladatelskými akciemi
Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním

zůstatku při jejím 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 žádnéjiné zvláštní právo.
Evidence zakladatelských akcií
Zakladatelské akcie jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Fond prostřednictvím

svého

administrátora, tj. AMISTA IS, vede evidenci majitelů zakladatelských akcií v seznamu akcionářů.
b) investiční akcie - Fond vydává investiční akcie k Fondu jako takovému, resp. k jeho Investiční části. Investiční akcie

představují stejnépodíly na fondovém kapitálu Investiční části Fondu. Investiční akciejsou vydáványjako akcie kusové,
tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno
investora.

Fond vydávájednu třídu investičních akcií. Investiční akcie jsou od 4. 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.
Právaspojenás 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 akcieodkoupením zanikají. S investičními
akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.
Evidence investičních akcií
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Evidence investičních akcií vydávaných Fondemje vedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT. Centrální evidenci

emise vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie Fondu v držení jednotlivých investorůjsou tak
evidoványnajejich majetkovýchúčtechvlastníků cennýchpapírů. Investořijsou povinnisdělovatúčastníku Centrálního
depozitáře cenných papírů, a. s., u něhožmají veden svůj majetkový účet, veškeré změnyve svých identifikačních
údajích.

9.

ODMĚNYÚČTOVANÉ
EXTERNÍMIAUDITORY

Poplatkya nákladyFondujsou hrazenyz Investiční částiFondu.Odměnazaauditje vevýši95tis. Kč.
Auditoremfonduje společnostACTAAudits.r.o. IČO:05805 198sesídlem Hviezdoslavova565/29,PSČ71600,Ostrava
Radvanice.

10.

DIVIDENDOVÁPOLITIKAFONDU

Hospodářský výsledek Neinvestiční části Fondu vznikájako rozdíl mezi výnosy z majetku Neinvestiční části Fondu a
náklady na zajištění činnosti Neinvestiční části 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 nebojinýchvýnosů z majetku Neinvestiční částiFondu náleží dopůsobnosti valné hromady Fondu.
Výnosy z majetku Neinvestiční části Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecnězávaznéprávní předpisy nebo

statut Fondujinak. Pokud hospodaření Neinvestiční části Fondu za účetní období skončí ziskem, můžebýt tento zisk
použit(i) k výplatěpodílu naziskunebo(ii) k investicím směřujícím kezvýšení hodnotymajetku NeinvestičníčástiFondu.
Pokud hospodaření Neinvestiční části Fondu za Účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů
Neinvestiční částiFondu. Kekrytí ztrátysepřednostně použijenerozdělenýziskz minulých let. Nestačť-li tyto prostředky
NeinvestičníčástiFondukekrytí ztráty,musí býtztrátav rocenásledujícím poúčetním období, vekterémztrátavznikla,
kryta snížením kapitálového fondu, byl-li zřízen.

Případný zisk Neinvestiční částiFondu můžebýt použit k opětovným investicím směřujícím kezvýšení hodnoty majetku
Neinvestiční částiFondua Fondtak nemusí vyplácetžádnýpodíl na ziskuči výnosech.

Rozhodným dnem prouplatnění právanapodíl naziskuje den určenýv souladu s úst.§ 351ZOK.Podíl naziskuje splatný
do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku. Podíl na zisku vyplácí
Fond na svénákladya nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účetinvestora uvedenýv seznamu akcionářů.
Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje v obecné
tříleté lhůtě.

V Účetním období byla k zakladatelským akciím vyplacena dividenda ve výši 25. 000 Kčna akcii.

V účetním období předcházejícím Účetníobdobí nebylak zakladatelskýmakciím vyplacenažádnádividenda.
11.

VÝZNAMNÁSOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

V Účetním období neprobíhala žádnásoudní ani rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla
významnývliv na finanční situaci neboziskovostFondu nebojehoskupiny.
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3. ČÁST
12.

STRUKTURAVLASTNÍHO KAPITÁLUFONDUA MAJETKOVÝCHÚČASTÍ

Fond

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: Kusové akcie na jméno
Podoba: Listinná

Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty
Podíl na zapisovaném základním kapitálu: 100 %

Počet emitovaných akcií v oběhu ke konci Účetníhoobdobí: 400 ks
Početakcií vydanýchv Účetním období: O
Počet akcií odkoupených v Účetním období: O
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií: O
Obchodovatetnost: Zakladatelské akcie nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
b)

Druh: Investiční akcie
ISIN:CZ0008041886
Forma: Kusové akcie na jméno
Podoba: Zaknihovaná

Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty
Počet emitovaných akcií v oběhu ke konci Účetního období: 100 ks
Počet akcií vydanýchv Účetním období: O

Početakcií odkoupenýchv Účetním období: O
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií: O
Obchodovatelnost: Investiční akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Investiční akcie jsou s právem odkupu a jsou vykazoványve výkazu o finanční situaci v samostatném řádku
mimo vlastni kapitál "čistá aktiva připadající k investičním akciím."
Ostatní skutečnosti:

Počet akcií držených Fondem jako emitentem nebo jménem Fondu jako emitenta, nebo v držení jeho majetkových
účastech:O

Částkavšech převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy,
s uvedením podmínek pro převod, výměnu nebo upsání: O
Majetkové účasti:
Plzeňský golf park, a. s. Základní kapitál: 177. 080. 000, - Kč, Vlastní kapitál: 131. 874 523, - Kč
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13.

OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTICENNÝCHPAPÍRŮ

PřevoditelnostzakladatelskýchakciíFondujepodmíněnasouhlasemstatutárního orgánu.Statutárníorgánudělísouhlas
s převodem písemně nažádostakcionářev případě, kdynabyvatelzakladatelskýchakcií splňujeveškerépožadavkyna
osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými
právními předpisy, a to bez zbytečnéhoodkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi
stávajícími akcionářijevydávánneprodleněbezpotřeby kontroly.V případě převodu nebopřechodu vlastnickéhopráva
k zakladatelskýmakciím Fondujejejich nabyvatel povinen bezzbytečnéhoodkladu informovat Fondo změněvlastníka.
K účinnosti převodu akciev podobělistinného cenného papíru vůčiadministrátorovi Fondu sevyžaduje 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. Souhlass převodem investičních akcií Fondu mezistávajícími investoryje vydávánneprodleněbez potřeby
kontroly. Omezení převoditelnosti investičních akcií se nevztahujena investiční akcie,kterébyly přijaty k obchodování
na regulovaném trhu.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez
zbytečnéhoodkladuinformovatFondo změněvlastníka. K účinnostipřevodu akciev podobělistinnéhocennéhopapíru
vůčiadministrátoroviFonduse vyžaduje oznámení změnyvlastníka příslušné akciea 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 ZISIFnepřihlíží.

14.

AKCIONÁŘSKÉ
STRUKTURY

Fond

Struktura akcionářů ke Dni ocenění (zakladatelské akcie)
V procentech

Právnickéosobycelkem
Fyzickéosoby celkem
z toho Milan Bufka, dat. nar. 24. 6. 1969

Podíl na

Podíl na

základním

hlasovacích

kapitálu

právech

0, 00

0, 00

100,00

100, 00

7, 50

7, 50

Viktor Liška, dat. nar. 4. 1. 1967

7, 50

7,50

Jan Sýkora, dat. nar. 18. l. 1972

20, 00

20,00

Petr Šikoš,dat. nar. 29. 5. 1967

65,00

65, 00

17

15.

VLASTNÍCI CENNÝCHPAPÍRŮ SEZVLÁŠTNÍMIPRÁVY

Fondnevydávávyjmavýšeuvedenýchdruhůcennýchpapírů žádnéjinécennépapíry, se kterými by bylospojeno zvláštní
právo. Se zakladatelským akciemi není spojeno právo na podíl na zisku pocházejícím z investiční činnosti Fondu, ale je
s nimi spojeno právona řízení Fondu prostřednictvím hlasovacího práva,kteréje s těmitoakciemispojeno, pokudzákon
nestanoví jinak. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákonnestanoví jinak, aleje s nimi spojeno
právo na zpětnýodkup Fondem.
16.

OMEZENÍ HLASOVACÍCH PRÁV

Sezakladatelskýmiakciemi Fonduje vždyspojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákonjinak.
S investičními akciemi Fondu není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak.

V případě, kdyvalná hromada hlasujeo:
a)

změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií;

b)

změně druhu nebo formy investičních akcií;

c)

další záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií;

hlasují současněakcionáři, kteří vlastní investiční akcie, a akcionáři, kteří vlastní zakladatelskéakcie.V takovém případě
je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo.

17.

SMLOUVYMEZIAKCIONÁŘIS NÁSLEDKEMSNÍŽENÍ PŘEVODITELNOSTINEBOHLASOVACÍCH PRÁV

Fondu nejsou známyžádnésmlouvy, kterébyuzavřeli akcionáři Fondua kterébysoučasněmohly mít za následeksnížení
převoditelnosti akcií představujících podíl na Fondu nebo snížení hlasovacích práv.

18.

ZVLÁŠTNÍPRAVIDLA PRO VOLBU A ODVOLÁNÍČLENŮSTATUTÁRNÍHO ORGÁNUA ZMĚNUSTANOV

StanovyFonduneobsahují žádnázvláštní pravidlaprovolbu a odvolání členůstatutárního orgánua změnustanov Fondu.
Členystatutárního orgánu volí a odvolává valná hromada Fondu.
O doplňování a změnách stanov 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

svolávásprávní rada a navrhuje potřebná opatření.
19.

ZVLÁŠTNÍPŮSOBNOSTORGÁNŮ

Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnoststatutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujícího
právní poměryobchodních společností a družstev.
V působnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a)

řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,

b)

provádětusnesení přijatá valnou hromadou,

c)

zabezpečovat řádné vedení účetnictví Fondu,

d)

předkládat valné hromaděke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
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závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,
e)

svolávat valnou hromadu

f)

vyhotovovat nejménějednou za rok pro valnou hromaduzprávuo podnikatelskéčinnosti Fondua stavujeho
majetku,

g) vyhotovovat další zprávyemitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovanémtrhu
a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. ZPKT,

h)

měnitstanovy Fonduv souladu s § 277odst. 2 ZISIF,jde-li o změnupřímo vyvolanou změnouprávní úpravy,
opravu písemných nebotiskovýchchybneboúpravou,která logickyvyplýváz obsahustanov,

i)

schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondů;

Správní rada dále dle stanov Fondu:

a)

přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na
rozdělení ziskunebona úhraduztrátya předkládávalnéhromaděsvévyjádření;

b)

předkládávalnéhromaděnávrhyna určení auditorak ověření účetní závěrkya konsolidovanéúčetní závěrky,
příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na
evropskémregulovanémtrhu, o nichžto stanoví obecnězávaznýprávní předpis;

c)
d)

schvaluje statut Fondem nově vytvořeného podfondu;
navrhuje změnystatutu Fondu.

Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věctýkající se Fondu, ledažeji zákon svěřuje do působnosti valné hromady,
nebo ledaže ji zákon nebo stanovy Fondu v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele či jiného
orgánu společnosti.

20.

VÝZNAMNÉSMLOUVY PŘIZMĚNĚOVLÁDÁNÍFONDU

Fond neuzavřel žádnésmlouvy, ve kterých by byl smluvní stranou a kterénabydou účinnosti,změní se nebo zaniknou
v případě změny ovládání Fondu v důsledku nabídky převzetí.
21.

SMLOUVY SEČLENYSTATUTÁRNÍHO ORGÁNUSEZÁVAZKEMPLNĚNÍ PŘISKONČENÍJEJICH FUNKCE

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

PROGRAMY NABÝVÁNÍCENNÝCHPAPÍRŮ ZA ZVÝHODNĚNÝCHPODMÍNEK

Fond nemá žádnýprogram, na jehož základěje zaměstnancůmnebo členům statutárního orgánu Fondu umožněno
nabývat účastnickécenné papíry Fondu, opce na tyto cenné papíry čijiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.
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Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti a stavu majetku investičního fondu

Fond

Fond FOCUSINVEST,investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:241 75
013, se sídlem Štětková1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městskýmsoudem v Praze pod sp. zn. B 17610.

Účetní období

l.

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

PŘEHLEDPODNIKÁNÍ

Fond byl zapsándo seznamu vedeného ČNBpodle § 597 Zákona dne po nabytí účinnosti Zákona, protože mu bylo
uděleno povolení k činnosti rozhodnutím Českénárodní banky č.j. : 2011/12383/570, Sp. 2011/1843/571 ze dne
20. 10. 2011, jež nabylo právní moci téhož dne 20. 10. 2011.

V průběhusledovanéhoÚčetníhoobdobí Fond vykonával běžnoučinnostve smyslu úst. § 95 odst. l písm. a) zákonač.
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v souladu se svým statutem. Zdrojem příjmů byly
zejména příjmy z pronájmů nemovitého majetku a z prodejů nemovitostí. Nemovitosti Fondu se nachází na území
Plzeňského kraje, zejména v Plzni a nejbližším okolí.
Hlavním zdrojem provozních příjmů Fondu byl pronájem průmyslových hal v areálu v Plzni na Karlově, pronájem
kancelářských prostor v administrativní budově v Plzni, Brojově úl. a pronájem pozemků a průmyslových objektů na
Sulkověv k. ú. Líně.

V průběhuÚčetníhoobdobí Fond nezavedl žádnénovévýznamnéprodukty či služby.
Fond neeviduje žádná omezení využití zdrojů jeho kapitálu, které podstatně ovlivnily nebo mohly ovlivnit provoz Fondu.

Fond nezavedl ve sledovanémobdobí významnénové produkty a služby. Fond působí na českémtrhu a není závislýna
patentech nebo licencích.

2.

NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ

Níže v tabulce je uveden přehled významných dlouhodobých hmotných aktiv Fondu:
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popis

katastrální
území

Brojova úl., pozemek p.č. 3129/3
ŠKODAareál Ohrada nezastavěnáparcela p.č. 8570/1

p.č./č.p.

Plzeň

3129/3

Plzeň

8570/1

účel
pozemek, na kterém stojí administrativní budova;
jednotliví nájemci (nájemní smlouvy)
pozemek, který propojuje nájemní haly a budovy.;
jednotliví nájemci - areál připraven k prodeji městu
Plzeň

Plzeň- Karlov- zastavěnáplocha
p.Č.8490/31

Plzeň

8490/31

Plzeň

8490/1

Plzeň

8490/4

pozemek, manipulační plocha

Plzeň

8492/1

pozemek, manipulační plocha, vnitroareáiové
komunikace, částečněv pronájmu

Plzeň- Karlov-ost. plochy-zahrada
p.č.8536/1

Plzeň

8536/1

Plzeň- Karlov-ost. plochy-zahrada
p. c. 8536/2

Plzeň

8536/2

Líně (Sulkov) - ostatní neplodná
p. Č.1074/1

Líně

1074/1

Plzeň-Valcha-ostatní neplodná p.č.2350/1

Valcha

2350/1

Ejpovice-vodní plocha -p.č.
295/4 (430413 m2)

Ejpovice

295/4

Klábává

129/1

Plzeň- Karlov- ostatní plocha p.č.
8490/1

Plzeň - Karlov - ostatní plocha p.č.
8490/4

Plzeň - Karlov - ostatní plocha p.č.
8492/1

Klabava-ostatní plocha

manipulační- p.č. 129/1 (odd i.č.
101441,2,3) 156 617m2
Budova Brojova č. p.2113 VPU1600 na p.č. 3129/3

pozemek, zastavěn halou v dlouhodobém pronájmu
pozemek, manipulační plocha, vnitroareálové

komunikace, částečně v pronájmu

pozemek, zahrada (investiční záměr - nabídka

k prodeji)
pozemek, zahrada (investiční záměr- nabídka
k prodeji)

pozemek- dlouhodobýpronájem
na využitelné části pozemku plánováno rozšíření
obytné zóny

rozvoj rekreačních aktivit
terénní úpravy-rekultivace pozemku pro budoucí
komerční využití

Plzeň

3129/3

administrativní budova - pronájem kanceláří

Plzeň

8490/9

skladová hala - pronájem více nájemcům

Dvoulodní hala - Karlov - PKH5500

Plzeň

8492/24

skladová hala - pronájem

Butov - budova hlavní

Butov

č. p. 16

rekreační středisko - pro nájem

Trojlodní hala - Karlův - PKH5100

Plzeň

8490/31

výrobní hala - pronájem

Podolí

č. p. 1204

byt - pronájem

Ůdržbářská dílna-Karlov PKH1100

Praha, Kavčfhory- bytovájednotka
C. 1204/242

K významným nemovitostem Fond doplňuje:

Celková podlahová plocha bytové jednotky Praha, Kavčí hory - bytová jednotka č. 1204/242 je 101,3 m2, dispozice
3 + kk. Byt se nachází na parcele č. 969/9, k bytu náleží lodžie, sklepní kójea parkovací místo v podzemním parkovišti.
Byt se nachází v novostavbě- developersky projekt souboru pěti obytných domů CASTLEVIEWna Kavčích horách
s jedinečným výhledem na Prahu, investor Sun Property, a.s., realizace 2017.
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Administrativní budova v Brojově úl. v Plzni - pětipodlažní budova s celodenní recepční službou, pronajímány jsou
kancelářské prostory, v přízemí se nachází prostory základní uměleckéškoly,jako archivy neboskladyjsou pronajímány
sklepní prostory. Pozemkyokolo budovyjsou pronajímány nájemcůmjako parkovací plochy.
Trojlodní hala PKH5100 Karlov - dvě lodě haly prošly vletech 2018 - 2019 rozsáhlou rekonstrukcí, částečně
financovanou nájemcem, v posledním čtvrtletí 2019 byl na stavební úpravyvydán kolaudační souhlas.
Rekreační středisko Butov - budova hlavní: v budově se nachází kuchyně, jídelna, bufet, v části budovy je ubytovací
kapacita cca. 35 lůžek, v přízemí jsou umístěny sklady a technologie - vodárna, kotelna. V areálu se dále nachází 46

rekreačních chatek, areál mávlastní čističku odpadních vod.
Ejpovickéjezero - pozemek p.č. 295/4, vodní plochav katastrálním území Ejpovice p.č. 295/4 s výměrou422 tis. m2, na
kterémje plánovánrozvoj rekreačních aktivit na vodní ploše a navazujících pozemcích
Mezi další pro Emitenta významné nemovitosti patří také:

Skládka Sulkov - pozemek p. č. 1074/1, ostatní pí. v katastrálním území Líně na p. č. 1074/1, který je v dlouhodobém
pronájmu za účelem provozování fotovoltaické elektrárny;

Ejpovice, Dýšina - severovýchodní říční tunel v katastrálních územích Ejpovice a Dýšina p.č. 482/6 a l 213/1, kde bylo
zřízeno právo stavby investorovi malé vodní elektrárny k pozemkům v k. ú. Dýšina a Ejpovice navazujícím na tunel;
výstavba MVE byla zahájena na konci roku 2018; zahájení provozu MVEje plánováno v druhé polovině roku 2020

Fond neeviduje žádnéproblémyv oblasti životního prostředí, které by mohly ovlivnit využití hmotných dlouhodobých
aktiv.

3.

ČINNOSTFONDUV ÚČETNÍMOBDOBÍ

V roce 2019 pokračovala zvýšenápoptávka po skladových a výrobních halách,v průmyslovémareáluv Plzni na Karlově
se v průběhu účetního období obsadily všechny průmyslové haly a zvýšila se i obsazenost administrativních prostor při

současnémnavýšení ceny pronájmů.V administrativní budověv Plzni, Brojověúl. byla plnáobsazenostadministrativních
prostor.
Nejvýznamnější transakcí Fondu v účetním období byl prodej investičních pozemků v jižní části území' Zeleného
trojúhelníku v Plzni na Borech o výměře cca. 4 ha.
Pokračovala jednání se zájemci o koupi nabízených investičních pozemků v severní části území Zeleného trojúhelníku

a vyhodnocování jejich nabídek. Další prodeje významně zkomplikovala nesoučinnost menšinového spoluvlastníka
některých nabízených pozemků. Patovou situaci se fond rozhodl řešit podáním žaloby na vypořádání podílového

spoluvlastnictví, což má za následekpozastavení jednání se zájemcio koupi.
Společenstvím vlastníků jednotek byly prodány komerčně nevyužitelné veřejně přístupné pozemky v okolí bytových
domů v Rokycanechv Plzeňskéúl.
V k. ú. Ejpovice a Klabava proběhla směnavzájemněnenavazujících pozemkůtravních porostů a orné půdyza souvislé
lesní pozemky v okolí Ejpovického jezera.
S Povodím Vltavy s. p. byly směněny pozemky v k. ú. Kyšice u Plzně za pozemek vodní plochy v k. ú. Ejpovice, který je

určen k zastavění vodním dílem -jezem v rámcivýstavby malévodní eiektrárnyna severovýchodním říčním tunelu.
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V areálugolfovéhohřištěv Dýšinědošlomajetkoprávnímu vypořádání vztahůk pozemkům, bylyprodánypozemkyv k.ú.
Dýšinaa Kyšiceu Plzněa zřízena vzájemnávěcnábřemena k pozemkůmv areálugolfovéhohřiště.
Pokračovalarealizaceterénních úpravnaKlabavězavážením roklevýkopovouzeminou.Bylyzpracovánprojektrozšíření
terénních úprav na navazující pozemek v k. ú. Ejpovice a podána žádosto vydání územního rozhodnutí.

Dálebyl zpracovánideovýnávrhzastavěnostibývalévlečkynaValšes cílem budoucí bytovévýstavby.
Byl zpracován projekt intenzifikace čistírny odpadních vod v rekreačním středisku Butov, jehož realizaceje podmínkou
pro získání rozhodnutí o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod. Realizaci zdrželo nesouhlasné stanovisko

Povodí Vltavy k navrhovaným hodnotám vypouštěnéhofosforu, po úpravěprojektu bylo kladnéstanovisko vydánoaž v
závěruroku 2019. PlánovanárealizaceúpravČOVsetím posunulao l rok.

Společnosti, v nichž má Fond majetkové účasti, pokračovaly ve svéběžnéprovozní činnosti a zhodnocovaly tak peněžní
prostředky investorů Fondu.
3. 1. HOSPODAŘENÍFONDU

Věrnýa vyčerpávající obrazo hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrkasestavená za Účetníobdobí a příloha
k účetní závěrce,včetnězprávyauditora,kteráje nedílnou součástívýroční zprávy.
ProtožeFondnevytváří podfondy,oddělujev souladus úst.§ 164odst. l ZISIFúčetněa majetkověmajeteka dluhyze
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 částiFondu Fondvydáváinvestiční akcie.

Hospodaření investiční části Fondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši 71 798tis.
Kč před zdaněním. Ziskje tvořen zejména výnosy z pronájmů a prodeje investičního majetku ve výši 97 704 tis. Kč a
ovlivněnsprávními nákladyvevýši-21515tis. Kč.Významnýmfaktorem, kterýovlivňovalhospodaření investiční části
Fondu v Účetním období byl prodej investičních pozemků o výměře cca4 hav jižní částiúzemí Zelenéhotrojúhelníku v
Plzni na Karlově.

Hospodaření neinvestiční částiFondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši-4tis. Kč
před zdaněním. Ztrátabylatvořena finančními nákladyzpůsobenýmibankovními poplatky.
Hospodaření společnosti, v níž má Fond investici, tj. společnost PLZEŇSKÝGOLF PARK skončilo v Účetním období
hospodářskýmvýsledkem předběžně-6 747tis. Kčpřed zdaněním.
3.2. STAVMAJETKUINVESTIČNÍČÁSTIFONDU

Hodnota portfolia Fondu meziročněvzrostla o 9, 98% (tj. o 51425tis. Kč). Nárůstaktivbylzejménav hodnotěpeněžních
prostředků a peněžních ekvivalentů.

Portfolio Fondu je financováno z 46, 96 % vlastními zdroji - čistými aktivy připadající k investičním akciím. Z 47, 50 % je
majetek Fondu kryt dlouhodobými cizími zdroji, z 5, 54 % % pak cizími zdroji krátkodobými (zejména závazky
z obchodních vztahů a ostatními pasivy).
AKTIVA

Fond vykázal v rozvaze k 31. 12. 2019 aktiva v celkové výši 566 539 tis. Kč, což představovalo nárůstoproti minulému
účetnímu období o 51 425 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben především růstem hodnoty peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů. Aktiva byla ze74, 03 % tvořena investičním majetkem (investiční majetek ve výši 378 795 tis.
Kč a majetek určený k prodeji ve výši 40597 tis. Kč) v celkové hodnotě 419 391 tis. Kč, kde pozemky tvořily 43, 25 %
celkových aktiv ve výši 245 035 tis. Kč nacházejících se v katastrálních územích Plzeň, Křimice, Líně, Vejprnice, Lišíce
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u Dolní Lukavice, Robčice u Štěnovic, Dýšina, Kyšice, Neuměř, Rokycany, Klabava, Ejpovice, Sedlec u Starého Plzence,
Valcha,Skvrňany, Butov, Klatovy a Vejprnice. Budovya stavby paktvořily 30,60 % celkových aktiv ve výši 173 363 tis. Kč

nacházejících se v katastrálních územích Plzeň, Lišíce u Dolní Lukavice, Špičák,Líně, Klatovy, Butov, Ejpovice a Podolí.
Aktiva byla dáletvořena z 18, 89 % peněžními prostředky a peněžními ekvivalenty ve výši 107 024tis. Kč, z 5, 46 % investicí

dospolečnosti(PLZEŇSKÝ
GOLFPARK,a.s.) vevýši30924tis. Kč,z 1,50% pohledávkamiz obchodních vztahůa ostatními
aktivy ve výši 8 513 tis. Kč, daňovými pohledávkami ve výši 611 tis. Kč a časovým rozlišením ve výši 76 tis. Kč.
Struktura aktivje zobrazenana níže uvedenémgrafu.
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PASIVA
Celková pasiva Fondu k 31. 12. 2019 byla ve výši 566 539 tis. Kč, což představovalo nárůst oproti minulému účetnímu
období o 51 425 tis. Kč. Tento nárůstbyl způsoben především růstem čistých aktiv připadajících k investičním akciím.
Pasiva byla tvořena ze 46,96 % čistými aktivy připadajícími k investičním akciím ve výši 266 055 tis. Kč, ze 43,40 %
ostatními dlouhodobými závazky ve výši 245 903 tis. Kč, z 3, 12 % odloženým daňovým závazkem ve výši 17 660 tis. Kč,
z 2,64 % krátkodobými půjčkami a úvěryve výši 14 932 tis. Kč, z 2,00 % krátkodobými závazky z obchodních vztahů

a ostatními pasivyvevýši 11336tis. Kč,dlouhodobýmipůjčkamia úvěryvevýši5 531tis. Kč,časovýmrozlišením vevýši
1730tis. Kča daňovýmizávazkya rezervami ve výši 3 145tis. Kč, resp. 246 tis. Kč.
Struktura pasivje zobrazenana níže uvedenémgrafu.
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CASHFLOW

Čistézvýšení peněžních prostředků k 31. 12. 2019 bylovevýši80682tis. Kč.
Úpravyo nepeněžní operace představovaly změnu reálné hodnoty ve výši -20 027 tis. Kč, což představovalo změnu
077708 tis. Kč oproti minulému období. Změna reálné hodnoty je tvořena přeceněním investičního majetku
a majetkové účastiFondu.Tvorba/rozpuštění znehodnocení bylavevýši-638tis. Kč,tvořená tvorbou opravných položek
a oproti minulému období vzrostla o 387 tis. Kč. Dáie nepeněžní operace představovaly zisk z prodeje aktiv určených
k prodeji ve výši 48 000tis. Kč.

Peněžní tok generovaný z provozní činnosti byl na konci sledovaného období ve výši 91 400 tis. Kč, k 31. 12. 2018 byl
ve výši 18642 tis. Kč,cožpředstavuje nárůsto 72 758tis. Kč, který byl způsoben především změnou stavu aktiv určených
k prodeji ve výši 96 013 tis. Kč. Peněžní tok byl dále ovlivněn změnou krátkodobých finančních závazků ve výši 8 822tis. Kč, zahrnující změny položek dodavatelé, přijaté zálohy, závazky k nákupu pohledávek a závazků ke
společníkům, dohadných účtů pasivních, dále změnou ostatních aktiv ve výši -2 121 tis. Kč, zahrnující změny položek
daňových pohledávek, pohledávek z obchodních vztahů a ostatních aktiv a časovým rozlišením, a déle pak změnou
ostatních závazkůve výši 3 811 tis. Kč- změnou rezerv, daňových závazkůa pasivním časovým rozlišením a zaplacenou
daní z příjmu ve výši -611tis. Kč.

Peněžní tok generovaný z finanční činnosti ke konci účetního období poklesl oproti minulému účetnímu období
o 12 899 tis. Kč na hodnotu -10 718 tis. Kč, v minulém účetním období byla hodnota 2 181 tis. Kč. K tomuto poklesu
došlo z důvodu výplaty podílu na zisku ve výši -10 000 tis. Kč a změny stavu dlouhodobých a krátkodobých finančních
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závazkůve výši -718 tis. Kč. Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období vzrostly oproti minulému účetnímu období
o 80 682tis. Kč, což představovalo právěčistézvýšení peněza peněžních ekvivalentů.
3.3. STAVMAJETKUNEINVESTIČNÍČÁSTIFONDU
AKTIVA
Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění neinvestiční aktiva v celkové výši 243 758 tis. Kč. Ta byla tvořena především

pohledávkamiz obchodních vztahůa ostatními pasivyvevýši243735tis. Kča peněžními prostředky a ekvivalentyve výši
21 tis. Kč. V minulém období byla výše pohledávek z obchodních vztahů a ostatních aktiv ve výši 253 734 tis. Kč. K jejímu

snížení došlo z důvodučástečnésplátkyve výši 10 000tis. Kč, která byla uhrazena investiční částí.
PASIVA
Celková pasiva neinvestiční části Fondu ke Dni ocenění byla ve výši 243 758 tis. Kč a byla tvořena zejména vlastním

kapitálem Fondu ve výši 243 758 tis. Kč(přičemž zapisovanýzákladní kapitáldosáhlvýše4 000tis. Kč),
Položka pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva ve výši 243 735 tis. Kč představuje půjčku poskytnutou

neinvestiční částifondu investiční částí fondu. V investičních výkazech fondu je tato půjčkavykázánav položce Ostatní
dlouhodobé závazky. Tato půjčka je v celkových výkazech fondu vzájemně započtena. K jejímu snížení o 10 000 tis. Kč

oproti minulému období (253 734 tis. Kč) došlo částečnýmsplacením půjčkyve výši 10000tis. Kč investiční částí.
4.

PODSTATNÉ INVESTICE

V Účetním období se Fond zaměřil ve svéčinnosti i nadálezaměřil na zhodnocování nemovitostí s cílem zvýšení výnosů
z jejich pronájmu. V Účetním období byly dokončeny následující investice do nemovitého majetku:
V prvním čtvrtletí byla realizována plánovaná výměna trafostanice v administrativní budově v Brojově úl. v Plzni.

V hlavní budově na Butově byla dokončena rekonstrukce venkovní terasy, v jídelně bylo zřízeno vytápění krbovými
kamny.

V prvním čtvrtletí bylydokončenystavební prácena rekonstrukci haly PKH51na Karlově,stavebním úřadem byl povolen
zkušební provoz a v závěruroku byl vydán kolaudační souhlas.
V průmyslovémareálu na Karlověbyla zrekonstruovánačástvnitroareálovýchkomunikací.
V severní části pozemku p. č. 8490/1 v areálu na Karlově byly odstraněny náletové dřeviny a byty provedeny terénní
úpravya zpevnění povrchu, čímž byla získána pronajímatelná venkovní plocha cca. 2.500 m2.
Hlavní investice nad 100 tis. Kč realizovanév Účetním období:

Částka

Umístění

Popis

Karlov

Asfaltování komunikací

233 tis. Kč

Karlov

Hala PKH51- stavební práce,vícenáklady na vzduchotechniku a vytápění

260tis. Kč

Butov

Výměnazábradlí, podesty a schodiště

200tis. Kč

Brojova úl.

Výměnatrafostanice

542 tis. Kč
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Ve sledovaném účetním období byly realizoványnásledující prodeje resp. směnynemovitého majetku:
.

prodej pozemku pare. č. 1231/43 v k. ú. Rokycany - cyklostezka u Klabavy,

.

prodej pozemkův areálugolfovéhohřiště Dýšinaparc.č. 1162/3, 1212/4, 1303/1, 1342/5, 1210/7v k. ú. Dýšina
a pare. č. 640/18 v k. ú. Kyšice u Plzně,

.

prodej pozemkůpare. č. 3828/1,3828/2, 3828/5 a 3828/6v k. ú. Rokycany- okolí bytových domův Plzeňské
úl. v Rokycanech,

.
.

směna pozemku v k. ú. Ejpovice p. č. 1213/3 za pozemek p. č. 261/51,
směna pozemků pare. č. 563 a 565 v k. ú. Kyšice u Plzně za pozemek pare. č. 1251 v k. ú. Ejpovice,

.

směnapozemkůp.č.415,p.č.425, p.č.443/5, p.č. 517,p.č. 538/2, p.č.541/2, p.č.545/2, p.č. 551/1,p.č.551/4,
551/6, p.č. 608/1 a p.č. 1200 v k. ú. Ejpovice a pozemků p.č. 84/19, p.č. 326/1, p.č. 326/4, p.č. 354/14, p. č.
365/19, p.Č.365/22v k. ú. Klabava (orná půdaa trvalý travní porost) za pozemky p.č. 261/8, p. č. 261/12, p.č.
261/14, p. č. 261/15, p.č. 261/20, p.č. 261/22, p. č. 261/24a p.č. 261/262v k. ú. Ejpovice(lesní pozemky),
prodej investičních pozemkův Plznina Karlověpare.č.8455/2,8455/101, 8456/34, 8488/8, 8490/51,8490/50,

.

8490/6, 8490/7, 8490/11, 8490/34, 8490/35, 8492/46 a 10477/20, vše v k. ú. Plzeň.

5.

REGULAČNÍPROSTŘEDÍ

Fondje investičním fondemkvalifikovanýchinvestorů,jehožpodnikáníje regulovánozejménazákonemč. 240/2013Sb.,
o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále také "ZISIF") a dalšími právními

předpisy. V roce 2019 nedošlok žádnýmnovelizacím ZISIF,ke změnámvšakdojdes účinností k 1. 1. 2021na základěči.
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. Změny se budou týkat řídících a kontrolních orgánů u monistických společností a dále bude
vyloučena mnohost pověřených zmocněnců.

FondpodléháregulaciČNBjakointegrovanéhoorgánudohledunadfinančním trhemv 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 potenciálněvýznamnýmsystémovýmdopadem.Kontrolní činnostČNBje soustředěna dooblastí dodržování pravidel
odborné péče při správě fondů a nastavení řídicích a kontrolních systémů.
Fond dále uvádí, že neeviduje vládní, hospodářskou, fiskální, měnovou či obecnou politiku nebo faktory, které významně
ovlivnily nebo by mohly přímo či nepřímo ovlivnit samotný provoz Fondu.
6.

VÝHLEDNANÁSLEDUJÍCÍOBDOBÍ

Fondv prvním kvartáleroku 2020 nezaznamenalv souvislosti šíření viru COVID-19 dopadna svoji činnost. Nazačátku
druhéhokvartáluje všakznátpředevším dočasnáobezřetnost obchodních partnerůa rovněžzpomalení reakčních dob
v rozpracovaných projektech zejména v oblasti fungování státní správy a úřadů. Z hlediska nájemních smluv nebyly
zaznamenány žádná zásadnější rozhodnutí ze strany nájemců ukončit nájemní vztahy. Fond prozatím nepozoruje

výrazné změnytržních cen držených nemovitostí, ale je připraven využít případný pokles cen k nákupůmvhodných
nemovitostí.
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Z hlediska prodeje nabízených nemovitostí (resp. pozemků) v areálu Plzeň Karlov ve výši 40 mil. Kč Fond očekává

krátkodobézpomalení poptávky a vyčkávání trhu i s ohledem na vládou uvažovanou úpravu podmínek daně z nabytí
nemovitostí, nicméně optimistické výhledy předpokládají oživení nemovitostního trhu v řádu jednotek měsíců po
odeznění nejzásadnějších opatření (nouzového stavu).

V Praze dne 30. 4. 2020

FOC

INVEST, investiční fond s roměnným
základním kapitálem, a. s.
AMISTA investiční společnost, a. s.
statutární ředitel
Bc. Michal Bíman

pověřený zmocněnec

V Praze dne 30. 4. 2020

FOCUSINVES , i vestičnífond

proměnným

za ad ím kapitálem, a. s.
AMIST in estiční společnost, a. s.
st tutěmi ředitel

Ing. Petr Janoušek
pověřený zmocněnec
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Profil Fondu
l.

ZÁKLADNÍ ÚDAJEO FONDU

Název:

Obchodní firma:

FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Identifikační údaje:

IČO:

241 75 013

DIČ:

CZ24175013

LEI:

315700FRYJX1UQ7RBA98

Sídlo:

Ulice:

Štětková1638/18

Obec:

Praha4-Nusle

PSČ:

14000

Vznik:

Fond byl založen v souladu seZOKa ZISIFnadobu neurčitou zakladatelskou listinou zedne 10.8. 2011a vznikl zápisem
doobchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Prazepodsp. zn. B 17610 dne24. 10.2011 Fond byl zapsándo
seznamuvedenéhoČNBdne 20. 10. 2011.

Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při svéčinnosti řídí českými
právními předpisy, zejm.ZISIFa ZOK.Sídlem FondujeČeskárepublikaa kontaktní údajedohlavního místa výkonujeho
činnostijsou:AMISTAIS,Pobřežní 620/3, Praha8 - Karlín, PSČ18600,tel: 226233110.WebovéstránkyFondujsou
https://www.amista.cz/povinne-informace/focusinvest.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Tímto orgánem je právnická
osoba, společnost AMISTA 15,kteráje oprávněna obhospodařovat a administrovat Fondod 13. 4. 2016. Dotédobybyla
AMISTAISpověřena obhospodařováním majetku Fondudlezákonač. 189/2004Sb.,o kolektivním investování.
Zapisovanýzákladní kapitál:
Zapisovanýzákladní kapitál:

4.000.000,- Kč;splaceno 100 %

Akcie:

Akciek Neinvestiční částimajetku Fondu:
400 ks kusových akcií najméno v listinné podobě
(zakladatelské akcie)
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Akcie k Investiční části majetku Fondu:

100 ks kusových akcií najménov zaknihovanépodobě
(investiční akcie)

Čistýobchodní majetek Neinvestiční části Fondu:

243 757 tis. Kč

Čistýobchodní majetek Investiční částiFondu:

265 538tis. Kč

Orgány Fondu

Informace o orgánech Fondu, jejich složení a postupy jejich rozhodování jsou uvedeny výše v části Informace pro
akcionáře, bod č. l. OrgányFondu a skupiny.
Zaměstnanci
Fond nemá zaměstnance.
Hlavní akcionáři
Milan Bufka
dat. nar.:

24. 6. 1969

bytem:

Oddechováč.p. 505, Praha,PSČ15531

výše podílu na investiční části Fondu:

7, 00 %

účast na kapitálu investiční části Fondu:

7, 00 %

účastna hlasovacích právechspojených s investičními akciemi:

0, 00 %

výše podílu na neinvestiční části Fondu:

7, 50 %

účastna kapitálu neinvestiční části Fondu:

7, 50 %

účast na hlasovacích právech Fondu:

ano, 30 hlasů

typ účasti

přímá

Viktor Liška
dat. nar.:

4. l. 1967

bytem:

Roztylskésady 1618/62, Praha,PSČ14100

výše podílu na investiční části Fondu:

6, 00 %

účastna kapitáluinvestiční části Fondu:

6,00 %

účastna hlasovacích právechspojených s investičními akciemi:

0, 00 %
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výše podílu na neinvestiční části Fondu:

7, 50 %

účastna kapitálu neinvestiční částiFondu:

7, 50%

účastna hlasovacích právechFondu:

ano, 30 hlasů

typ účasti

přímá

Jan Sýkora
dat. nar.:

18. l. 1972

bytem:

V Kolkovně919/4, Praha,PSČ12000

výše podílu na investiční části Fondu:

20. 00 %

účastna kapitálu investiční částiFondu:

20, 00 %

účastna hlasovacích právechspojených s investičními akciemi:

0, 00 %

výše podílu na neinvestiční části Fondu:

20, 00 %

účast na kapitálu neinvestiční části Fondu:

20, 00 %

účast na hlasovacích právech Fondu:

ano, 80 hlasů

typ účasti

přímá

Petr Šikoš
dat. nar.:

29. 5. 1967

bytem:

V Kolkovně 919/4, Praha, PSČ120 00

výše podílu na investiční části Fondu:

65, 00 %

účast na kapitálu investiční části Fondu:

65, 00 %

účastna hlasovacích právechspojených s investičními akciemi:

0,00 %

výše podílu na neinvestiční části Fondu:

65, 00 %

účast na kapitálu neinvestiční části Fondu:

65, 00 %

účastna hlasovacích právech Fondu:

ano, 260 hlasů

typ účasti

přímá

Fond je přímo ovládán akcionářem Ing. Petrem Šikošem.
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Fondje ve smyslu úst. § 75 ZOKovládánpanem Ing. Petrem Šikošem("Ovládající osoba"),vlastníkem zakladatelských
akcií ve výši podílu 65 % na hlasovacích právech. K ovládání dochází prostřednictvím výkonu funkce člena správní rady.
Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebojí ovládaných osob neučinil Fond žádnéjednání, které byse týkalo majetku
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Fondu. Všechny předmětné smluvní vztahy byly uzavřeny a veškerá plnění byla
poskytovánaza podmínek obvyklých v obchodního styku. Fondu nevznikla žádnáújmave smyslu § 71 a 72 ZOK.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU,KE KTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ
V Účetním období došlo k následujícím změnámve skutečnostech zapisovanýchdo obchodního rejstříku:
Změna způsobu jednání zástupců statutárního ředitele dne 27. 6. 2019.

Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených
zmocněnců.Pokudjsou pověřenými zmocněncipouze Pověření zmocněncitypu A, můžekaždýjednat samostatně.
Pokudjsou pověřenými zmocněnci Pověření zmocněncitypu A i B, musí Pověřený zmocněnectypu A vždyjednat
společně s Pověřeným zmocněncem typu B a naopak.
t

Zmocněnci typu A: Ing. Petr Janoušek, Ing. Ondřej Horák, Mgr. Pavel Bareš
Zmocněnec typu B: Bc. Michal Bíman
Změna člena správní rady dne 9. 11. 2019.
Vymazán Ing. Kamil Marvánek a nahrazen Ing. Janem Sýkorou.

3.

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 IS se na základě úst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout

rozhodný limit, a je oprávněnak obhospodařováni 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) ZISIFve 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,výpočetaktuální čistéhodnotymajetku najednu akciivydávanouFondem,zajištěnívydávání 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
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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.

5.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIFONDU
Obchodní firma:

UniCredit BankCzech Republicand Slovakia,a.s.

Sídlo:

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

IČO:

64948242

(od 14 12. 2011)

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádnéosoby oprávněnéposkytovat investiční
služby. Fond neměl hlavního podpůrce.
6.

ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
FONDU, POKUD JE U TĚCHTO OSOB ULOŽENO NEBO TĚMITO OSOBAMI JINAK OPATROVÁNO VÍCE NEŽ l %
HODNOTYMAJETKU FONDU

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Fondu.

7.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCHOSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM
FONDUJEHO
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 svévýroční zprávě.Participace Fondu na těchto úplatáchje zahrnuta
v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Fondu.
Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádnéodměny za zhodnocení kapitálu.

8.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCH OSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMFONDUJEHO
PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEMNARIZIKOVÝPROFILFONDU

Žádnétakovéodměny nebyly obhospodařovatelem v Účetním období vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTYMAJETKUFONDU

Majetek investiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen investičním majetkem v reálné hodnotě stanovené na základě

znaleckého posudku ve výši 419 391 tis. Kč, jedná se především o pozemky, budovy a stavby v Plzeňském kraji konkrétními katastrálními územími, kde se tento majetek nachází jsou: Butov, Dýšina, Ejpovice, Klabava, Klatovy,
Křimice, Kyšice, Líně, Lišíce u Dolní Lukavice, Neuměř, Plzeň, Robčice u Štěnovic, Rokycany, Sedlec u Starého Plzence,

Skvrňany,Špičák,Valchaa Vejprnice, kdy z této hodnotyje vyčleněnmajetek určený k prodeji ve výši 40 597 tis. Kč.
Dalším významným majetkem jsou peněžní prostředky naběžnýchúčtechvevýši 107 024tis. Kč,investice dospolečnosti
(PLZEŇSKÝGOLF PARK, a.s. ) v reálné hodnotě ve výši 30 924 tis. Kčve společnosti PlzeňskýGolf Park, a.s. a pohledávky
z obchodních vztahůa ostatní aktiva ve výši 8 513 tis. Kč.
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V následující tabulce je uvedeno rozřazení významnéhodlouhodobéhohmotného majetku podle katastrálního území,
parcelace a účelu použití v celých Kč.

popis

katastrální
území

p.č./e.p.

pořizovací

Reálná

účel

hodnota

cena

pozemek, na kterém stojí

Brojova úl., pozemekp.č. 3129/3

ŠKODAareál Ohrada nezastavěnáparcela p.č. 8570/1
Plzeň - Karlov - zastavěná plocha

Plzeň

3129/3

917 308, 00

Plzeň

8570/1

1383059,00

1085 623,00

Plzeň- Karlov- ostatní plochy p.č.
8490/1

Plzeň

8490/1

4. 108.555,66

Plzeň- Karlov- ostatní plochy p.č.
8492/1

Plzeň

8492/1

2 707 621,55

Plzeň

8536/1

7 049 136,00

Plzeň- Karlov-ost. plochy-zahrada
p. č. 8536/2

Plzeň

8536/2

7 415 172, 00

Plzeň- Karlov-ost. plochy-zahrada
p.č.8541/1

Plzeň

8541/1

4182 375, 30

Líně (Sulkov) - ostatní neplodná
p.č. 1074/1

Líně

1074/1

Plzeň-Valcha-ostatní neplodná p. č. 2350/1

Valcha

2350/1

Ejpovice-dobývací prostor-p. č.
295/4 (430413 m2)

Ejpovice

295/4

230 648,20

Klabava

129/1

57 176, 04

Plzeň

3129/3

16876776, 16

Plzeň

8490/9

124 179, 65

p.č.8536/1

Budova Brojova č.p. 2113 VPU1600 na p. č. 3129/3
Údržbářskádílna - Karlov- PKH1100

15 137 872,00

pozemek, zastavěn halou v
pronájmu

pozemek, manipulační plocha
částečnězastavěnáa v pronájmu
pozemek, manipulační plocha
zastavěná a v pronájmu

pozemek, zahrada(investiční záměr
- nabídka k prodeji)

pozemek, zahrada(investiční záměr
- nabídka k prodeji)

7 459 210, 00

28212910,00
22 886545,00
11 853 435, 00

12 468 940, 00

pozemek, manipulační plocha

7 032 850,00

264 954, 00

pozemek - dlouhodobý pronájem

7560420,00

15 771,5

na využitelné částipozemku
plánovánorozšíření obytnézóny

5 969 920,00

rozvoj rekreačních aktivit

8441405,00

terénní úpravy- rekultivace
pozemku pro budoucí komerční
využiti

7 830850,00

Klabava-ostatní plocha

manipulační- p.č. 129/1 (odd i.č.
101441, 2, 3) 156 617m2

budovami bez č. p.; jednotliví
nájemci

8490/31

Plzeň - Karlov-ost. plochy-zahrada

5 764 200,00

pozemek, který Je zastavěn halami a

Plzeň

p.č. 8490/31

administrativní budova;jednotliví
nájemci (nájemní smlouvy)

administrativní budova - pronájem

kanceláří

48 833 110,00

nebytové prostory pro výrobu a
skladování- pronajímáno třem

6 104568,00

nájemcům

Trojlodní hala -Karlov- PKH5100
Bytová jednotka 1204/242

Plzeň

8490/31

7358369,00

Podolí

1204/242

17016849,10

hala pro výrobu a skladování pronajímáno třem nájemcům

23 046 979
17 305 000, 00

byt - pronájem

Fond pronajímá jako objekt pro bydlení tento obytný dům:
Křimice - obytný důmč. p. 152 na st. p.č. 78 Plzeň

é.p. 152

1082913,00

obytný dům

V obytnémdomějsou 3 byty - přízemí, l. patro a 2. patro. Měsíční výnosyz nájmůbyly následující:
Přízemí: 13 tis. Kč; l. patro: 6 tis. Kč; 2. patro: 14 tis. Kč.
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744 763,00

1 827 676,00

V roce 2018 byla pořízena bytová jednotka č. 1204/242 na Kavčích Horách, k. ú. Podolí. Celková podlahová plocha je

101,3 m2, dispozice3+kk. Byt je pronajímán za 40tis. Kč/měsíc. Bytse nacházív novostavbě- developerskýprojekt
souborupětiobytnýchdomůCASTLEVIEWnaKavčích horáchs jedinečnýmvýhledem na Prahu,investorSunProperty,
a.s., realizace 2017.

Informacek investici do společnosti:
Majetkové účasti

Oblastpůsobení

Zeměpůsobení

Podíl na ZK

2019

Hostinskáčinnost, pronájem
PLZEŇSKÝ
GOLFPARK,a.S.

nemovitostí, bytů, nebytových

(IČO:26336588)

prostor, prodej lihu, výroba, obchod
a služby neuvedenév přílohách l až 3

Českárepublika

26, 65%

živnostenského zákona

Majetková účast byla pořízena v roce 2016 a její hodnota 30 924 tis. Kč byla k 31. 12. 2019 stanovena na základě
znaleckého posudku, který byl zpracován znalcem v oboru ekonomika a účetní evidence Ing. Davidem Šofferem.
Informacek 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. Jedná se pohledávky plynoucí
z pachtů, pronájmů, za služby a za přefakturace energií.

Majetek neinvestiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen především pohledávkamiz obchodních vztahů a ostatními
aktivy ve výši 243 735 tis. Kč, kdy v celkových výkazech fondu je tato položka vzájemně započtena.
10.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Fondnevyvíjel v Účetnímobdobí žádnéaktivityv oblastivýzkumua vývoje.
11.

INFORMACE O AKTIVITÁCHV OBLASTIOCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH

Fondvzhledemkesvémupředmětu podnikáníneřeší problémyochranyživotního prostředí a v Účetnímobdobínevyvíjel
žádnéaktivityv této oblasti.
V Účetním období nebyl ve Fondu zaměstnán žádný zaměstnanec.
12.

INFORMACE O POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHO ZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Fond nemá žádnou pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí.
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13.

FONDOVÝKAPITÁLFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE

K datu:

31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2017

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu (Kč):

243 758 248

253 761876

253 765 476

400

400

Počet emitovaných zakladatelskýchakcií
v oběhu ke konci Účetního období (ks):
Počet vydaných zakladatelských akcií v Účetním období (ks):

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

00

400
O

609395, 6208
266054526

634404, 6909
198074087

100

100

634413, 6909
87947444

Počet emitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období:
Počet vydaných investičních akcií v Účetním období (ks):
Počet odkoupených investičních akcií v Účetním období:
Fondový kapitál Investiční části Fondu na l akcii (Kč):

100

00

O

00

O

2660545, 2593

1980740, 8687

879474, 4438

Kurz zakladatelskéakcie - neinvestiční středisko
640 000

632000 '-^

l
634 404, 6909

634 413,6909
624 000
616 000
608 000

609 395, 6208

600 000
31. 12.2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Kurz investiční akcie - investiční středisko
2 800 000, 00

2 400 000,00

2 660 545, 2593

2 000 000,00
^

l 980 740,8687

l 600 000,00
l 200 000, 00
800 000, 00
31. 12.2017

879 474, 4438
31. 12.2018
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31. 12.2019

14.

INFORMACEO PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU FONDU

V průběhuÚčetníhoobdobí došlok následujícím podstatným změnámstatutu Fondu:

Kedni 3. 6. 2019 byl statut změněntak, že proběhla změnaakcií z růstových na dividendové, byl zaveden odborný
poradcea fond přešel na roční oceňování.

15.

INFORMACEO NABYTÍVLASTNÍCHAKCIÍ NEBOVLASTNÍCH PODÍLŮ

Fondv Účetnímobdobí nevlastnil žádnévlastní akcieani podíly.
16.

ČLENOVÉSPRÁVNÍCH ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮA VRCHOLOVÉVEDENÍ

Statutární orgán

Statutární orgán Fondu, AMISTA IS, jako investiční společnost, která je oprávněna k obhospodařování fondů
kvalifikovanýchinvestorůa k prováděníjejich administrace,obhospodařuje investiční fondy, resp.provádí administraci
investičních fondů,jejichžaktuálníseznamjeuvedennainternetovýchstránkáchČNBa internetovýchstránkáchAMISTA
ISwww.amista.cz AMISTAIS přijala systémvnitřních předpisů, kterým mj. zavedla, udržujea uplatňujepostupy pro
řízení střetů zájmůmezi

.

AMISTA 15, 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 ovládá AMISTA IS,je ovládána AMISTA 15 nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako AMISTA IS

a vedoucími osobamiAMISTAIS,resp.investoryinvestičních fondů,a tovždys ohledemnavšechnypředvídatelné
okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmův důsledku struktury podnikatelského seskupení, ve kterém seAMISTA
IS nachází, a předmětu podnikáníjeho členů,

včetnězjišťování, zamezování a oznamování těchtostřetů zájmů.AMISTAIS neprovádí žádnoujinou hlavní činnost.
V Účetním období nenastaly žádnéstřety zájmů statutárního orgánu Fondu ve vztahu k Fondu.

Funkční období statutárního orgánuje 20 let. Statutární orgánmás Fondemna neurčitáuzavřenou smlouvu o výkonu
funkcezedne8. 12.2015,smlouvu o administraci zedne8. 12. 2015, ve kterých nejsou uvedeny žádnévýhody při jejich
ukončení. Statutární orgán nemá uzavřenou žádnousmlouvu s majetkovými účastmi Fondu.
AMISTA ISje 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 svýchpověřenýchzmocněnců,kteří disponují předchozím souhlasemČNBk výkonusvéfunkce.
Pověřený zmocněnec:

Ing. Ondřej Horák

(od 27. 6. 2019)

narozen:l. 8. 1979

pracovní adresa: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. V oblasti investic a správy fondů kvalifikovaných investorů působí od roku

2007,v oblasti managementua obchodupracujeod roku 2001.V pozicivýkonnéhoředitele mána starosti komplexní
řízení společnosti. V minulosti řídil obchodní aktivity a měl nastarosti přípravu produktů a péčio klienty.
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Pověřený zmocněnec:

(od 16. 12. 2015)

Ing. Petr Janoušek
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 ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.
Pověřený zmocněnec:

Mgr. Pavel Bareš

(od 27. 6. 2019)

narozen:23. 9. 1977

pracovní adresa:Třída Kpt.Jaroše28, Brno, PSČ60200
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 rámci AMISTA ISse věnuje zejména
podpoře nemovitostního portfolio managementu.
Pověřený zmocněnec:

(od 16. 12. 2015)

Bc. Michal Bíman
narozen:10. 3. 2071

pracovní adresa: Dlouhá 417/45, Lobzy, Plzeň, PSČ312 00
Svou profesní dráhu započal v roce 1998 ve společnosti ŠKODAa.s., kde od roku 2000 zastával pozici ředitele kanceláře
představenstva a generálního ředitele a od roku 2001 pozici ředitele úsekuSprávakapitálovýchúčastí a provoz. Od roku
2003je generálním ředitelem společnosti APTRUSTa.s., kde zajišťuje komplexní chod společnosti zabývající se správou
nemovitostí, provozování administrativních a průmyslovýchareálů.
Společnosti, v nichž byla AMISTA IS členem správních, řídících

nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli

v předešlých 5 letech:

.

BHS 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.

Jejichaktuální seznamje uveden na internetovýchstránkáchČNBa internetovýchstránkáchAMISTAISwww.amista.cz
AMISTA15nebyla nikdyodsouzenaza podvodnýtrestnýčin, nebylav předešlých 5 letech spojenas žádnýmikonkurzními
řízeními, správami ani likvidacemi ani společnostmi, na které byla uvalena nucená správa, nebylo proti ní vzneseno
žádnéúřední 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.
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Kontrolní orgán

Předseda správní rady:

Ing. PetrŠikoš

(od 16. 12. 2015)

narozen:29. 5. 1967

Příslušné manažerskéa odbornéznalostia schopnostivycházíz angažovanostiv jinýchfirmách.

Člensprávní radyFonduprovádí mimočinnostpro Fondnásledující hlavní činnosti, kteréjsou pro Fondvýznamné:
.

Místopředseda dozorčí rady PLZEŇSKÝGOLF PARK, a. s.

Člensprávní rady:

Ing. Alice Šikošová

(od 16. 12. 2015)

narozen:24. 7. 1971

Příslušné manažerské a odborné znalosti a schopnosti vychází z angažovanosti v jiných firmách.

Člensprávní radyFonduprovádí mimo činnostpro Fondnásledující hlavní činnosti, kteréjsou pro Fondvýznamné:
.

Členkadozorčí rady PLZEŇSKÝGOLF PARK, a.s.

Člensprávní rady:

Ing. Jan Sýkora

(od 9. 11. 2019)

narozen:18. l. 1972

Příslušné manažerské a odborné znalosti a schopnosti vychází z angažovanosti v jiných firmách.

Člensprávní rady Fondu provádí mimo činnost pro Fond následující hlavní činnosti, kteréjsou pro Fondvýznamné:
.

Členpředstavenstva WOOD& Companyinvestiční společnost,a.s.

Funkční období statutárního orgánuje 5 let. Protožeje výkonfunkcestatutárního orgánubezúplatný,nemástatutární
orgáns Fondemuzavřenou smlouvu o výkonufunkceani žádnoupracovní anijinou smlouvu.

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

Ing. PetrŠikoš
Společnost

Funkce

Agentura pro konkurs a vyrovnání, v. o. s.

Členstatutárního orgánu

Chřadni 1394/61, Michle (Praha4), 140 00 Praha
Agentura pro konkurs a vyrovnání, v. o. s.

Společník s vkladem

Chřadni 1394/61, Michle (Praha4), 14000 Praha
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Od (-Do)

8. 10.2001

5. 5. 2010

7.8. 2014

Agentura pro konkurs a vyrovnání, v. o.s.
Chřadni 1394/61, Michle (Praha4), 14000 Praha

Společník s vkladem

Agentura pro konkurs a vyrovnání, v. o. s.

Společník s vkladem

Ohradní 1394/61, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
Agentura pro konkurs a vyrovnání, v.o.s.

Členstatutárního orgánu

Chřadni 1394/61, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

Agentura pro konkurs a vyrovnání, v. o. s.
Chřadni 1394/61, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

Členstatutárního orgánu

AP TRUST a. s.

Člendozorčí rady, předseda

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
AP TRUST a.s.

Člendozorčí rady, předseda

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
AP TRUST a.s.

Člendozorčí rady, předseda

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
BOWLING CENTRUM PLZEŇ,s. r. o.

Společník s vkladem

Škroupova1982/3,Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
COOPER PRESS, s. r. o.

Společník s vkladem

Čechyňská419/14a,Trnitá(Brno-střed), 60200 Brno
FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
GOLF&GOLDs.r. o.

Správní rada

Clen představenstva

Členpředstavenstva

Společník s vkladem

Dušní 924/2, Staré Město, 110 00 Praha

GOLF& GOLDs. r. o.

Společník s vkladem

Dušní 924/2, StaréMěsto, 11000 Praha
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5.5. 2010

5.5. 2010
8. 10.2001
5. 5. 2010

8. 10.2001
5.5. 2010

8. 10. 2001
7.8. 2014

24. 11. 2015

23. 11. 2010
7. 8.2014

23. 11.2010
23. 11.2015

6. 10. 1995
22.8. 1997

14. 2. 1997
17.9. 1998

8. 12.2015

1. 11.2011
15.7. 2014

1. 11.2011
15.7. 2014

18. 11.2015

7.8.2014
18. 11.2015

GOLF& GOLDs. r. o.
Společník s vkladem

Dušní 924/2, Staré Město, 110 00 Praha
Green24 Holding, a. s.

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 14000 Praha
HT Property s. r. o.

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
HT Property s. r. o.

23. 12.2008
7.8.2014

Člendozorčí rady

27.8.2014

Společník s vkladem

24.8. 2016

Členstatutárního orgánu,jednatel 31. 12.2009

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
HT Property s. r. o.

Společník s vkladem

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
HT Property s. r. o.

Společník s vkladem

Štětková1638/18, Nusle (Praha4), 140 00 Praha
HT Property s. r. o.

Členstatutárního orgánu,jednatel

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
HT Property s. r. o.

Členstatutárního orgánu, jednatel

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
KDYNIUMa. s.
Nádražní 104, 345 06 Kdyně

Členpředstavenstva

Nadace české bijáky

Správní rada

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 14000 Praha
Nadacečeskébijáky

Správní rada

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
Nadacečeskébijáky

Správní rada

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
NEUTRICSa.s.

Akcionář

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
NEUTRICSa.s.

Akcionář

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 14000 Praha
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7. 8. 2014
24.8. 2016

31. 12. 2009
7. 8. 2014

31. 12. 2009
7. 8. 2014

31. 12. 2009
24. 8.2016

13. 5. 1996
5. 9. 1997

30.6. 2015

29.6. 2012
29.6. 2015

29.6. 2012
7.8. 2014

30.7.2014

13.2. 2009

30.7.2014

OKULA Nýrsko a. s.
Klostermannova 53, 340 22 Nýrsko

Plzeňskápapírna a. s.
Zahradní 173/2, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň

Člendozorčí rady

12. 4. 1996
28.5. 1998

Člendozorčí rady

4. 1. 1996
28. 1. 1999

Člendozorčí rady, místopředseda

26. 6.2015

Zaniklý subjekt: 2. prosince 2017

PLZEŇSKÝ
GOLFPARK,a.s.
Horomyslická l. Nová Huť, 33002 Dýšina
PLZEŇSKÝGOLF PARK, a.s.
Horomyslická l. Nová Huť, 330 02 Dýšina

Člendozorčí rady, místopředseda

PLZEŇSKÝGOLF PARK, a. s.

Člendozorčí rady, místopředseda

Horomyslická l. NováHuť, 330 02 Dýšina
PLZEŇSKÝGOLF PARK, a. s.
Horomyslická l, Nová Huť, 330 02 Dýšina

Člendozorčí rady

Racionalizační Agentura s. r. o.

Brojova 2113/16, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň
Zurdo s. r. o.
Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zurdo s. r. o.

Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
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Společník s vkladem

28.3. 2011
26.6. 2015

28.3. 2011
7.8.2014

13. 12. 2007
28.3. 2011

6. 12. 2010
3. 12.2012

Společník s vkladem

10.9. 2018

Členstatutárního orgánu,jednatel

24.8.2018

Ing. Alice Šikošová
AP TRUSTa.s.

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 14000 Praha

Člendozorčí rady

24. 11. 2015

Společník s vkladem

15. 12. 2015

Casting Centrum s. r.o.

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 14000 Praha
Casting Centrum s. r.o.

Společník s vkladem

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 14000 Praha
Casting Centrum s. r.o.

Společník s vkladem

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 14000 Praha
COOPERa.s.

Člendozorčí rady

Plzeň, Brojova 16, PSČ326 00
COOPERa.s.

Člendozorčí rady

Plzeň, Brojova 16, PSČ326 00
COOPER a. s.
Plzeň, Brojova 16, PSČ326 00

Člendozorčí rady

COOPERa.s.

Člendozorčí rady

Plzeň,Brojova 16, PSČ32600
COOPERa.s.

Člendozorčí rady

Plzeň, Brojova 16, PSČ326 00
FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
FOCUSINVEST,investiční fond s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s.

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 14000 Praha
FOCUSINVEST,investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha
Nadacečeskébijáky

12.6. 2015

15.6. 2009

15.6. 2009
12.6. 2015

28.6. 2004
15.6. 2009

16. 5. 2001
10. 10. 2002
26. 10. 2000
28.6. 2004

Člendozorčí rady

1. 11. 2011
12.6.2015

Člendozorčí rady

Správní rada
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27. 5. 2008

8. 12. 2015

Nadace české bijáky

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

15. 12.2015

Správní rada

Správní rada

Štětková1638/18,Nusle(Praha4), 14000 Praha

12.6. 2015

1. 11. 2011

8. 12.2015

30.6. 2015

29. 6. 2012
29. 6. 2015

Nadacečeskébijáky
Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

Správní rada

Nadace české bijáky

Správní rada

Štětková1638/18, Nusle (Praha4), 14000 Praha
Nadace české bijáky

Správní rada

Štětková1638/18, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
PLZEŇSKÝGOLF PARK, a. s.

Člendozorčí rady

Horomyslická l. Nová Huť, 330 02 Dýšina
PLZEŇSKÝGOLF PARK, a. s.

Člendozorčí rady

Horomyslická l. Nová Huť, 330 02 Dýšina
PLZEŇSKÝGOLF PARK, a. s.
Horomyslická l, Nová Huť, 330 02 Dýšina
PORG - gymnázium a základní škola, o. p. s.

Lindnerova 517/3, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha
PORG- gymnázium a základní škola, o. p.s.

PORG- gymnáziuma základní škola, o. p.s.

PORG - gymnázium a základní škola, o. p. s.

PORG - gymnázium a základní škola, o. p. s.

PORG-gymnáziuma základní škola, o. p.s.
Lindnerova517/3, Libeň(Praha8), 18000 Praha

Člendozorčí rady, předseda

PORG - gymnázium a základní škola, o. p. s,

Člendozorčí rady, předseda

Lindnerova517/3, Libeň(Praha 8), 18000 Praha
PORG- gymnáziuma základní škola, o. p.s.
Lindnerova517/3, Libeň(Praha 8), 18000 Praha

Člendozorčí rady
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29. 6. 2012
12.8.2014

26.6. 2015

28.3. 2011

26.6. 2015

7. 10.2018

Člendozorčí rady, předseda

Lindnerova517/3, Libeň(Praha 8), 18000 Praha

29.6. 2012

Člendozorčí rady, předseda

Člendozorčí rady

Lindnerova 517/3, Libeň(Praha 8), 18000 Praha

29. 6, 2012

28. 3. 2011
12. 6.2015

Člendozorčí rady

Lindnerova 517/3, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha

12.6. 2015

Člendozorčí rady

Člendozorčí rady, předseda

Lindnerova 517/3, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha

29.6. 2012

7. 10.2018

6. 2.2019
7. 10. 2018
2. 2. 2019

6. 10. 2015
24. 1.2018

6. 10. 2015
6. 10. 2018

4. 10. 2012

12.6. 2015
4. 10. 2012
4. 10. 2015

4. 10, 2012
15. 10.2014

PORG - gymnázium a základní škola, o. p. s.
Lindnerova 517/3, Libeň(Praha8), 18000 Praha

Člendozorčí rady

4. 10.2009
4. 10. 2012

l ng. Jan Sýkora
Společnost

Funkce

Kolna s. r.o.

Společník s vkladem

CD ESTATES, s. r. o.

Společník s vkladem

CD ESTATES, s. r. o.

Členstatutárního orgánu

SUNCOREENERGYa.s.

Člendozorčí rady

MADETAa. s.

Členpředstavenstva

Od (-Do)
9.8.2011

20.9. 2003

26.9. 2019
30.6. 2003
26. 9. 2019

4. 4. 2008
11. 4. 2013

30. 7. 2002
30. 6. 2006
14.2. 2008

Společenství vlastníků jednotek Atletická č. p. 2417, Praha 6

Členstatutárního orgánu

WOOD& Company investiční společnost, a.s.

Členstatutárního orgánu 20. 6. 2011

WOOD& Company investiční společnost, a.s.

Člendozorčí rady

První Sovinecká, a.s.

Členstatutárního orgánu

13. 12.2016

13. 11.2009

7.4.2011
21. 12. 2004
15. 12. 2009

Společník s vkladem

17. 12. 2010
20. 11.2019

Anglo-americká vysoká škola, z. ú.

Člendozorčí rady

13. 5. 2004
2.4. 2010

TheDukeofEdinburghsInternationalAwardCzechRepublicFoundation,o.p.s.

Člendozorčí rady

17. 12.2012

Člensprávní rady

28. 6. 2019

CODA Innovations s. r. o.

FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
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i

Člendozorčí rady

International School of Prague s. r. o.

Společník

Tetřívek-Lukovs. r. o.

1.7. 2012
17. 1.2019

20.5. 2014
13.4. 2016

Casiana, s. r. o.

Členstatutárního orgánu

18. 1. 2002

Casiana, s. r. o.

Společník

18.1. 2002

ipilot s. r. o.

Členstatutárního orgánu

ipilot s. r. o.

společník

HPSD 91, s. r. o.

Členstatutárního orgánu

WOOD & Company Financial Services, a. s.

Členstatutárního orgánu

29. 12.2005
30. 11.2011

29. 12. 2005
6. 12.2011

31. 3. 1998
12.3. 2004

1. 2. 2002

Členovésprávní rady nebyli nikdy odsouzeni za podvodnýtrestný čin, nebyli v předešlých 5 letech spojeni s žádnými
konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi ani společnostmi, na které byla uvalena nucená správa, nebylo proti nim

vzneseno žádnéúřední veřejné obvinění ani udělenasankcezestranystatutárních nebo regulatorních orgánůani nebyli
nikdy zbaveni způsobilostik výkonu funkcesprávních, řídících nebo dozorčích orgánůči manažerskéfunkce kteréhokoli
emitenta.

17.

VÝZNAMNÉSMLOUVY

Smlouvy, ve kterých byl Fond smluvní stranou v Účetním období
(kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikáno

.

Kupní smlouva se smlouvou o zřízení služebnosti se společností BRIFE alfa s. r. o., jejímž předmětem je prodej
investičních pozemků v Plzni na Karlově, a to pozemků pare. č. 8455/2, 8455/101, 8456/34, 8488/8, 8490/51,
8490/50, 8490/6, 8490/7, 8490/11, 8490/34, 8490/35, 8492/46 a 10477/20,vše v k. ú. Plzeň

Smlouvy, které uzavřel některýz členů skupiny Fondu, které obsahují ustanovení, podle kterého má kterýkoli člen
skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci Účetního období pro skupinu podstatné
.

Nebyly uzavřeny žádné smlouvy
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18.

REGULOVANÉTRHY

Cenné papíry vydané Fondem jsou přijaty k obchodování pouze na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů
Praha, a. s., a to od 4. l. 2016.

19.

RATING

Fond nepožádal o přidělení ratingu, žádný rating Fondu nebyl přidělen.
20.

ALTERNATIVNÍVÝKONNOSTNÍUKAZETELE

Fondnepoužívá k popisu činnostia svýchvýsledkůžádnéalternativní ukazatelevýkonnosti.
21.

INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉNASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

V závěru roku 2019 došlo v Číněk zaznamenání výskytu vysoce nakažlivého respiračního onemocnění. COVID-19, které
je způsobenonovým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2.Počátekepidemie COVID-19je datován
k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášenyv čínském městěWu-Chan v provincii Chu-Pej. Přestože v první fázi
se onemocnění jevilo jako lokální epidemie, vlivem turistického ruchu a obecněvýznamně globalizované ekonomiky se
v průběhuúnora2020nákazarozšířila i mimo asijskýkontinent, střediskem nákazyv Evropěse pakstaly zejménaItálie

a Španělsko.V Českérepublice byly první tři případy nákazynovým koronavirem prokázány l. března 2020, následně
pak epidemiev různémíře zasáhlavšechnyzeměEvropy.

V rámci ochrany před dalším šířením nákazy poté vláda Českérepubliky vyhlásila svým usnesením č. 194 ze dne

12.3. 2020 nouzový stav pro území Českérepubliky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovanýjakoSARSCoV-2)na území Českérepubliky, který následnědo 30. dubna2020.V rámcitěchto
opatření byl omezen volný pohyb osob, byl vydán zákaz shromažďování, uzavřeny hranice ČR(s určitými výjimkami
zejménav oblasti pohybu zboží a pracovníků v sociálních službách) a byly dočasněuzavřeny některéprovozovny zejména
maloobchodního charakteru.

Výše uvedené skutečnosti znamenají v konečném důsledku zásadní vliv pro fungování celéčeské i evropské ekonomiky,
očekávaný růst nezaměstnanosti (zejména v oblasti turistického ruchu a gastronomie) a jistě též pozastavení
ekonomickéhorůstujaký byl zřejmý v posledních několikaletech. Výprodejembylyzasaženyjak akcieobchodovanéna
pražské burze, tak česká koruna.

Investiční fond FOCUS INVEST (dále jen "Fond") z hlediska spravovaného majetku analyzoval situaci na základě
dostupných informací a předpokládá, že v dosavadních nájemních smluvních vztazích se současnákrize projeví pouze
minoritněv rozsahu5-10%fluktuacestávajících nájemcůstejnějako v období krizev roce 2009. Krátkodoběje rovněž
potřeba kalkulovati s dočasnýmzhoršením platební kázněu některýchmenších subjektů,nebotakovýchnájemců,kteří
byli částečnězasaženiomezeními maloobchodního prodeje. V současném portfoliu nájemcůje však prakticky nulový
podíl takových subjektů, které by musely svoje provozovny zavřít zcela. V odůvodněných případech bude Fond s nájemci
jednat o individuálních úpravách smluvních podmínek. Fond bude průběžně situaci vyhodnocovat i v kontextu

případných vládních rozhodnutí vztaženýchke komerčním nájmům.
Z hlediskaprodeje nabízených nemovitostí (resp. pozemků)Fondočekávákrátkodobézpomalení poptávkya vyčkávání
trhu i s ohledem na vládou uvažovanou úpravu podmínek daně z nabytí nemovitostí, nicméně optimistické výhledy
předpokládají oživení nemovitostního trhu v řádu jednotek měsíců po odeznění nejzásadnějších opatření (nouzového
stavu).
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Souhrnně lze konstatovat, že škody spojené s pandemií viru COVID-19 lze k datu sestavení výroční zprávy jen obtížně

odhadnout,vše bude závisetna dalším šíření viru COVID-19a odeznění pandemie. Propad ekonomickéaktivity by mohl
dle očekávání Evropské komise však mohl připomínat rok 2009. Při optimistickém průběhupandemie 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 doba jejich aplikace.
Výhled na další období v souvislosti s aktivitami Fondu je uveden ve zprávě statutárního orgánu.

22.

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, včetně její přílohy, zprávu nezávislého auditora

a zprávu o vztazích.
Hodnoty uváděnév přílohách jsou uvedeny v tisících Kč. Účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách

vlastního kapitálu 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 hodnotyvyplněny, údajejsou nulové.
Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kroměúdajů,kteréjsou popsányv příloze účetní závěrky,nenastalyžádnédalší významnéskutečnosti.
Přiložená účetní závěrkanebyla dosud schválenak tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, neboť
k datu vyhotovení výroční zprávyještě nenastal termín, ve kterémje dle zákonanutno účetní závěrkunejpozdějitímto
orgánem schválit
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Zpráva o vztazích

Fond

Účetní období

l.

FOCUSINVEST,investiční fond s proměnnýmzákladním kapitálem,a.s., IČO:241
75 013, se sídlem Štětková1638/18, Nusle, 14000 Praha 4, obchodní společnost
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Prazepod sp. zn. B
17610
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 (dálejen "propojenéosoby") za účetní období vypracoval statutární orgán Fonduv souladu
s úst. § 82 ZOK.

2.

STRUKTURAVZTAHŮMEZ!PROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba
Název:

Obchodní firma:

FOCUSINVEST,investiční fond s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s.

Sídlo:
Ulice:

Štětková1638/18

Obec:

Praha 4

PSČ:

14000

IČO

241 75 013

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17610
(dáletakéjen jako "ovládanáosoba").
Ovládající osoba

Jméno:

Ing. Petr Šikoš
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Bydliště:
Ulice:

V Kolkovně910/8

Obec:

Praha l. Staré Město

PSČ:

11000

Dat. nar.:

29. 5. 1967

(dálejen "ovládající osoba")
Výše uvedená osoba byla po celé účetní období ovládající osobou, která vykonávala přímý rozhodující vliv na řízení
ovládané osoby, jakožto její akcionář, když podíl Ing. Petra Sikoše činil 65 % zapisovaného základního kapitálu

a hlasovacích právovládanéosoby.
Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Podíl na zákl. kapitálu

Sídlo

Název společnosti

v%

AP TRUST a.s.

267 73 180

Štětková 1638/18, 140 00 Praha 4

65

GOLF & GOLD s. r. o.

285 10 534

Dušní 924/2, 110 00 Praha l. Staré Město,

100

HT Property s. r.o.

290 19 001

Štětková 1638/18, 140 00 Praha 4

100

NEUTRICSa. s.

254 35 795

Štětková 1638/18, 140 00 Praha 4

100

TeeTime SE

24236381

Na novině 1053/28, Michle, 141 00 Praha 4

52,5

Společnost AP TRUST a. s. je resp. byla ovládající osobou v těchto společnostech:

.
.

47,5 % podíl na společnostiTeeTimeSE, IČO:24236381,sesídlem Vsetín Nanovině1053/28, Michle, Praha4,
PSČ14100
81% podíl naspolečnostiSUNCOREENERGYa.s., IČO:28375106,sesídlem Prahal, náměstíRepubliky1079/la,
PSČ:11000

.

100%podíl na společnosti E - WALLETSERVICESSE, IČO:04096657,sesídlem Štětková1638/18, Praha4, PSČ
14000

3.

.

100% podíl naspolečnosti RSButovs. r.o., IČO:06640915,sesídlem sesídlem Brojova 2113/16, Plzeň,PSČ326

.

00
SpolečnostTeeTime SEje ovádající osobou se 100%obchodním podílem ve společnosti TeeTime Staré, s. r. o.,
IČO:04340680, se sídlem Štětková1638/18, Nusle, Praha 4, PSČ140 00
ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ

Ing. Petr Šikošbyl ovládající osobou, kterájakožto akcionář ovládanéosobyvykonávala přímý rozhodující vliv na řízení
Fondu, kdyžjeho podíl činil 65 % na zapisovanémzákladním kapitálu a hlasovacích práv Fondu.
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Ovládající osobadálev účetním období přímo vlastnila 65% investičních akcií Fondu.Ovládající osobabylav účetním
období předsedou správní rady Fondu.

Ovládanáosobaspravujesvůjvlastní majetek, mj. zapomoci další osobyovládanéstejnou ovládací osobou.
4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ

Ovládající osobaužívá standardní způsobya prostředky ovládání, tj. ovládánískrzemajetkovýpodíl naovládanéosobě,

čímž přímo uplatňuje rozhodující vliv naovládanouosobu.Ovládající osobadálekontroluje činnostovládanéosoby
z pozice předsedy správní radyovládanéosoby. V odůvodněných případech žádáFond o doporučení a posouzení všech
investorů fondu k zamýšlenéobchodní transakci.

5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCHV ÚČETNÍMOBDOBÍ NA POPUDNEBOV ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB

V účetním období nebylo učiněnožádnéjednání napopud nebov zájmu ovládající osoby nebojí ovládaných osob, které

bysetýkalomajetku, kterýpřesahuje 10% vlastního kapitáluovládanéosobyzjištěnéhopodle poslední účetní závěrky.
6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCHSMLUVMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

V účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou
ovládanou stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy:
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:

V účetním období nebyly uzavřeny žádnésmlouvy mezi ovládanou a ovládající osobou.
Smlouvymeziovládanouosoboua ostatními propojenýmiosobami
Smlouvy uzavřené v účetním období

l.

Smlouva o zřízení služebností ze dne 17. 7. 2019 uzavřená se společností APTRUST a. s., PLZEŇSKÝGOLF PARK,

a.s.,IČO:26336588,sesídlem Horomyslická l, NováHuť, 33002Dýšina,PISLENINVESTSICAV,a.s"IČO:28550536,se
sídlem Hvězdová1716/2b, Nusle, Praha4,PSČ14000a p.Jiřím Šikem,nar.18. 5. 1982,bytem Družstevní 2330/17, Plzeň,

PSČ30100.Smlouvouzřídili PISLENINVESTSICAV,a.s a p.Jiří Šikslužebnoststezkya cestyk pozemkuv k. ú.Kyšiceu Plzně
ve prospěch fondu a společností AP TRUST a.s. a PLZEŇSKÝGOLF PARK, a.s. Smlouva byla uzavřena za obvyklých
obchodních podmínek.

2.

Smlouva o zřízení služebností zedne10. 12.2019uzavřená sespolečností APTRUSTa.s.a PLZEŇSKÝGOLFPARK.

a.s.,IČO:26336588,sesídlem Horomyslickál. NováHuť, Dýšina,PSČ33002.Smlouvouzřídil PLZEŇSKÝGOLFPARK,a.s.
služebnost stezky a cesty k pozemku v k. ú.Kyšiceu Plzněveprospěch fondu a společnosti APTRUSTa.s.Smlouva byla
uzavřena zaobvyklýchobchodních podmínek.
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Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích jsou popsány v předchozích zprávách o vztazích vztahujících
se k daným účetním obdobím.
Ve sledovaném účetním období vykonávala společnost AP TRUST a. s. na základě mandátní smlouvy ze dne 25. l. 2012

správu nemovitého majetku ovládané osoby. Ve sledovaném účetním období dále trval nájemní vztah na základě
nájemní smlouvy ze dne 15. 2. 2018 uzavřené se společností RS Butov s. r. o.

Z žádnéze smluv uzavřených a platných mezi propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládanéosobě
žádnáújma.

7.

POSOUZENÍTOHO,ZDAVZNIKLAOVLÁDANÉOSOBĚÚJMAA POSOUZENÍJEJÍHOVYROVNÁNÍ

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami je 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.

ZHODNOCENÍ VÝHODA 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.
Fondtímto jako ovládanáosoba prohlašuje,že pro zjištění potřebných informací pro vypracování zprávyo vztazích učinil
vše nezbytné, a to s péčí řádného hospodáře.
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V Praze dne 30. 3. 2020

FOCH INVEST, in s

ds

oměnným

základním kapitálem,a.s.
AMISTA investiční společnost, a. s.
statutární ředitel
Bc. Michal Bíman

pověřený zmocněnec

V Praze dne 30. 3. 2020

FOCUSINVES , i vestičnífond

roměnným

zál^ad , ím kapitálem, a. s.

AMIST^invfestiční společnost, a.s.

\s^átutární ředitel
Ing. Petr Janoušek
pověřený zmocněnec
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Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2019
FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s.
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Výkazo finanční situaci k 31. 12. 2019
Aktiva
tis. Kč

Poznámka

Dlouhodobá aktiva

31. 12. 2019

31. 12. 2018

409 718

333 304

Investiční majetek

12

378 795

300 277

Investice do společností

14

30924

33028

156844

181835
144 966

Krátkodobá aktiva

Majetek určený k prodeji

13

40597

Daňové pohledávky

15

611

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

16

8515

10405

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

17

107 045

26363

Časovérozlišení aktiv

16

76

70

566 562

515 139

Aktiva celkem
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Vlastní kapitál a závazky

31. 12. 2019

31. 12. 2018

4000

4000

-4

-4

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

239 762

249 765

Vlastní kapitál celkem

243 758

253 761

Poznámka

tis. Kč

Vlastní kapitál
Základní kapitál

18

Výsledek hospodaření běžného období

Dlouhodobé půjčky a úvěry

19

5531

21105

Ostatní dlouhodobé závazky

21

2169

2246

Odložený daňový závazek

20

17660

18488

25361

41839

Dlouhodobé závazky
Krátkodobé půjčky a úvěry

19

14932

Daňovézávazky

20

3145

375

246

201

Rezervy
Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva

21

11335

20154

Časovérozlišení pasiv

21

1730

735

31389

21465

Čistáaktiva připadající k investičním akciím

266055

198074

Vlastní kapitál a závazkycelkem

566 562

515 139

2661

1981

Krátkodobézávazky

HodnotaČistýchaktivnajednu investiční akcii
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Výkazo úplnémvýsledku hospodaření za období 2019

tis. Kč

Výnosyz investičního majetku

Poznámka

5

Výnosyz podílů v ovládanýchosobách
Správní náklady

6

Čistýprovozní výsledek hospodaření
Ostatní provozní výnosy

7

Ostatní provozní náklady

8

Finanční náklady

Za rok od l. ledna 2018 do

31. prosince2019

31. prosince 2018

97704

137 656

-2104

-1949

-21 515

-17 925

74086

117 782

208

Provozní výsledek hospodaření
Finanční výnosy

Za rok od l. ledna 2019 do

9

10

Finanční výsledek hospodaření

-2013

-2443

72072

115 547

148

17

-426

-259

-278

-242

71794

115 305

-4645

-1283

828

-3899

67977

110 127

67973

110 123

Zisk/ztrátaz pokračující činnostipřed
zdaněním

Daňz příjmu za běžnoučinnost- splatná

11

Daňz přijmu za běžnoučinnost- odložená
Ziskz pokračující činnosti připadající na
držitele investičních akcí po zdanění
Ziskz pokračující činnosti připadající na
držitele zakladatelských akcí po zdanění
Ostatní úplnývýsledek hospodaření
Celkový úplnývýsledek hospodaření
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Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

tis. Kč

Zůstatek
k 1. 1. 2019

Základní

Zisk nebo ztráta

kapitál

za období

4000

-4

Nerozdělený zisk nebo
neuhrazenáztráta z

Vlastní kapitálcelkem

předchozích období

249 765

253 761

-4

Zisk/ztráta za období

4

Převody ve vlastním kapitálu

-4

-10 000

Výplata podílů na zisku
Korekce

-10 000

l

Zůstatek

4000

239 762

243 758

k 31. 12. 2019

Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

tis. Kč

Zůstatek
k 1. 1. 2018

Základní

Zisk nebo ztráta

kapitál

za období

Nerozdělený zisk nebo

neuhrazenáztrátaz
předchozích období

Vlastní kapitálcelkem

4000

249 765

253 765

4000

249 765

253 761

Zisk/ztrátaza období
Zůstatek
k 31. 12. 2018
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Přehled o změnáchčistých aktiv připadajících k investičním akciím zaobdobí od l. ledna 2019 do
31. prosince 2019
tis. Kč

Čistáaktiva připadající k investičním akciím

Zůstatek k 1. 1. 2019

198074

Zisk/ztráta za období

67977

Korekce

4

Zůstatekk 31. 12. 2019

266 055

Přehled o změnáchčistých aktiv připadajících k investičním akciím zaobdobí od l. ledna 2018do
31. prosince 2018
tis. Kč

Čistáaktivapřipadající k investičním akciím

Zůstatek k 1. 1. 2018

87947

Zisk/ztráta za období

110 127

Zůstatek k 31. 12. 2018

198 074
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Výkaz o peněžních tocích za rok 2019
tis. Kč

Poznámka

Ziskz pokračující činnosti před zdaněním

2019

2018

71794

115 305

-20 027

-97 735

-638

-251

Úpravy o nepeněžní operace
12, 14

Změna reálné hodnoty
Tvorba / rozpouštění znehodnocení

-48 000

Ziskz prodeje aktiv určených k prodeji
Provozní činnost

12

Změna stavu investičního majetku (prodej)

-565

96013

Změna stavu aktiv určených k prodeji (prodej)
Změna stavu ostatních aktiv

16

-2121

-5239

Změnastavu krátkodobýchfinančních závazků

21

-8822

6398

3811

728

Změna stavu ostatních závazků

-611

Zaplacená daň z příjmů

Peněžní tok generovanýz (použitýv) provozní činnosti

91400

18642

-718

2181

Finanční činnost

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých finančních závazků

21

-10 000

Výplata podílu na zisku

-10 718

2181

17

80682

20823

Peníze a peněžní ekvivalenty k 1. 1.

17

26363

5540

Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. 12.

17

107 045

26363

Peněžní tok generovanýz (použitý v) finanční činnosti
Čistézvýšení/snRení peněz a peněžních ekvivalentů
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019
Pro účelyvýroční zprávy mají níže uvedené pojmy následující význam:
AMISTA IS

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO:274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

PSČ18600

FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:241 75
Fond

013,sesídlem Štětková1638/18,Nusle,PSČ14000Praha4 obchodní společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B
17610

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Pro účelyvýroční zprávymají níže uvedenéprávní předpisy následující vyznám:

DohodameziČeskourepublikoua Spojenýmistátyamerickýmio zlepšení dodržování
Dohoda FATCA

daňovýchpředpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
státůamerickýcho informacích a jejich oznamování obecněznámájako Foreign
Account TaxComplianceAct, vyhlášenápod č. 72/2014Sb. m. s.

Zákon o auditorech

Zákonč. 93/2009Sb.,o auditorecha o změněněkterýchzákonů(zákono auditorech),
ve znění pozdějších předpisů

Zákono daních z příjmů

Zákonč. 586/1992Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákono účetnictví

Zákonč. 563/1991Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZISIF

Zákonč. 240/2013Sb.,o investičních společnostecha investičních fondech,ve znění

ZMSSD

ZOK

ZPKT

pozdějších předpisů
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákonč. 90/2012Sb.,o obchodních společnostecha družstvech(zákono obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákonč. 256/2004Sb.,o podnikání na kapitálovémtrhu, ve znění pozdějších předpisů
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l. VŠEOBECNÉINFORMACE

(a) Charakteristika společnosti

Vznik a charakteristika fondu

FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. byl založen zakladatelskou listinou ze
dne 10. srpna 2011 a zapsán do obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

17610, dne 24. října 2011, a sice pod původním názvem Patronusjedenáctý, uzavřený investiční fond, a.s.

Fondu bylo uděleno povolení k činnosti ČNB dne 20. října 2011 Sp.zn. : Sp2011/1843/571 pod Č.j.:
2011/12383/570,které nabylo právní moci dne 20. října 2011. Dne 15. července 2014schválilavalnáhromada
Fondu novéstanovys tím, žetímto dnem Fond přešel na režimfungování nesamosprávnéhoinvestičního fondu
ve smyslu ZISIF,jehož statutárním orgánemse stala AMISTAinvestiční společnost, a.s.
Dne 15. července 2014 Fond uzavřel se společností AMISTA investiční společnost, a. s. Smlouvu o administraci
a Smlouvu o výkonu funkce. Na základě těchto smluv zajišťovala v předmětném účetním období AMISTA
investiční společnost, a. s. pro Fond veškeré aktivity související s podnikáním a s vedením všech agend daných

platnými právními předpisy. Fond je zapsán v seznamu vedeném Českounárodní bankou dle § 597 ZISIF.
Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba

oprávněna obhospodařovat a administrovat tento investiční fond. Touto osobou je AMISTA investiční
společnosti, a. s.

V průběhu účetního období vykonával obhospodařovatel ve vztahu k Fondu běžné činnosti dle statutu Fondu
a v souladu s ním.

Předmět podnikání investičního fondu je:

.

Činnostinvestičního fondu kvalifikovanýchinvestorůve smyslu zákonač. 240/2013Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech.

Obchodní firma a sídlo
FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Štětková1638/18,Nusle
140 00 Praha 4

Českárepublika
Základní kapitál
Základní kapitál fondu ve výši 4 000 000 Kč je tvořen 400 Ks kusových akcií na jméno v listinné podobě.
Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem statutárního ředitele. Společnost dále vydává
investiční akcie, a to ke společnostijako takové, a k jednotlivým podfondůmspolečnosti. Investiční akciejsou
vydávány jako zaknihované kusové akcie znějící na jméno akcionáře. Základní kapitál je k 31. prosinci 2019
splacen v plné výši.
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Ultímátní vlastník fondu

Ing. PetrŠikoš

Identifikační číslo
241 75 013

Členovépředstavenstva a správní rady k 31. prosinci 2019
Statutární ředitel

AMISTAinvestiční společnost, a.s.

IČ:27437 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00

Zastoupení právnickéosoby:

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

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec
Bc. Michal Bíman, pověřený zmocněnec
Správní rada

Předseda správní rady

Ing. Petr Sikoš

Členovésprávní rady

Ing.AliceŠikošová
Ing. Jan Sýkora

Údajeo obhospodařovateli, administrátorovi a depozitáři

V účetním období obhospodařovala a administrovala Fondtato investiční společnost:
AMISTA investiční společnost, a. s.

IČO:27437558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00

Investiční společnost vykonává svou činnost investiční společnosti na základěrozhodnutí Českénárodní banky
č.j. 41/N/69/2006/9zedne 19. září 2006,jež nabyloprávní moci dne20. září 2006.
Investiční společnost se na základěúst. § 642 odst. 3 zákonač. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech(dáletakéjen "Zákon")považujezainvestiční společnost, kteráje oprávněnapřesáhnout
rozhodnýlimit, a je oprávněnak obhospodařování investičních fondůnebozahraničních investičních fondů, a
to fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných
fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných
investorů (s výjimkou kvalifikovanýchfondůrizikovéhokapitálua kvalifikovanýchfondůsociálního podnikání),
a dáleje oprávněna k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle § 11
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odst. l písm. b) Zákonave spojení s § 38 odst. l Zákona,a to administracefondů 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 rizikovéhokapitálu a kvalifikovanýchfondůsociálního 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

Depozitář fondu

Obchodní název: UniCredit BankCzech Republik and Slovakia, a.s.
Sídlo:

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

IČO:

64948242

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. vykonává pro Fond činnost depozitáře od 14. prosince 2011.

Dne 15.července2014byla podepsánanováDepozitářskásmlouva, která byla uzavřena dlezákonač. 240/2013
o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, dne 10. listopadu 2015 by!
uzavřen Dodatek ke Smlouvě o výkonu činnosti depozitáře.

2. ÚČETNÍPOSTUPY
ÚčetnízávěrkaFondu byla připravena v souladu s následujícími důležitýmiúčetními metodami:
(a) Východiska sestavování účetní závěrky
Účetní závěrka Fondu za období do 31. prosince 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. prosince. Výkaz o finanční situaci ke dni 31. prosince 2018 je pro

účelytéto účetní závěrkypovažovánza komparativní období.
K l. lednu 2019 účetní jednotka aplikovalavšechnymezinárodní účetní standardyvydanépro období začínající
po l. lednu 2019.

Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladůa výnosů tzn., že transakce a další
skutečnosti byly vykázány v zkrácené účetní závěrce v období, ke kterému se věcně a časově vztahují.
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(b) Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky

Individuální účetní závěrkavychází z předpokladu, že Fondbudeschopen pokračovatve svéčinnosti.
Toto přesvědčení představenstva se opírá o širokou škálu informací, které se týkají stávajících i budoucích
podmínek včetně prognózsouvisejících 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

Českérepubliky (dlouhodobé i krátkodobé investice). Fond nerozlišuje provozní segmenty i proto, ženepoužívá
odlišné provozní řízení a rozhodování založenéna 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 fonduje přitom sledována jen na souhrnné celkové bázi.
Tomu odpovídá rámecprezentacevevýkazuo úplnémvýsledku hospodaření.

(d) Funkční měna

Účetní závěrkaje sestavena v českých korunách, kteréjsou funkční měnou Fondu. Funkční měnaje měna
primárního ekonomickéhoprostředí, ve kterém Fond působí. Částkyv účetní závěrcejsou uvedenyv tisících
korun (tis. Kč), není-li uvedenojinak.

(e) Okamžik uskutečnění účetního případu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí
oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, den zúčtování
příkazů Fondu, den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, den sjednání a den vypořádání obchodu s
cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty.

Finanční aktiva a závazkyse zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem operace, resp.
v okamžiku,kdy Fondpřevezme kontrolu nadaktivem a je pravděpodobnýbudoucí prospěchz tohoto aktiva a
v okamžiku, kdy Fondu vznikne povinnost ze závazku a je očekáván odliv ekonomického prospěchu.

Finanční aktivum nebojeho částFondodúčtujez rozvahyv případě, žeztratí kontrolu nadsmluvními právy k
tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody
definovanésmlouvou, tato právazaniknounebosetěchtoprávvzdá.

Finanční závazeknebo 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
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zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazekuhrazenou se zúčtuje do nákladů
nebovýnosů.
(f)

Přepočet cizí měny

Transakcevyčíslené v cizí měnějsou účtoványv tuzemskéměněpřepočtené devizovým kurzem platným v den
transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měněspolečně s devizovými spotovými transakcemi před dnem

splatnostijsou přepočítávána dotuzemskéměnyv kurzuvyhlašovanémČNBplatnémk datu rozvahy.Výsledný
zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasivvyčíslených v cizí měně, případně položek zajišťujících měnovériziko
plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány v rozvaze Fondu nebo očekávaných budoucích transakcí, je
vykázán ve výkazu zisku a ztráty.

(g) Rozpoznáni 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 - klasifikace a ocenění

Položka"Investiční majetek"obsahujenemovitosti drženyza účeleminvesticea nemovitosti ve výstavbě,které
nejsou drženy ani za účelem užití pro vlastní potřeby ani za účelem prodeje v rámci běžného obchodního styku,
ale za účelem generování výnosů z pronájmu nebo zvýšení hodnoty majetku.

Veškerýinvestiční majetekje oceněnna základěmodelu reálnéhodnotystanovenéjakojedna 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".

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) Investicedo společností
Přidružený podnik (účast s podstatným vlivem) je účetní jednotka, v níž má Fond podstatný vliv. Podstatný vliv
je moc účastnit se rozhodování o finančních a provozních zásadách a rozhodnutích jednotky, do níž bylo

investováno, ale není to ovládání ani spoluovládání takových zásad.

66

Jestliže Fond drží přímo či nepřímo (např. prostřednictvím majetkových účasti) 20 nebo více procent
hlasovacích práv jednotky, do níž investoval, má se za to, že má podstatný vliv, pokud nemůže být jasně
prokázán opak. Naopak, drží-li Fond přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím majetkových účastí) méněnež
20 procent hlasovacích práv jednotky, do níž investovala, má se za to, že nemá podstatný vliv, pokud takový
vliv nemůže být jasně prokázán. Podstatné nebo většinové vlastnictví jiného investora nemusí účetní jednotce
nutně bránitv tom, aby měla podstatnývliv.
Existence podstatného vlivu Fondu se obvykle dokazuje splněním jedné nebo více následujících okolností:
.
.
.

zastoupením v představenstvu nebo obdobném vedoucím orgánu jednotky, do níž bylo investováno;
účastí na tvorbě zásad, včetně účasti na rozhodování o dividendách nebo jiných přídělech ze zisku;
významné transakce mezi účetní jednotkou a jednotkou, do níž bylo investováno;

.

vzájemná výměna manažerského personálu nebo

.

poskytování stěžejních technických informací.

Investice do společností byly prvotně oceněny v pořizovací ceně a pro účely sestavení účetní závěrky jsou
přeceňovány na reálnou hodnotu v souladu s IAS 28.

(j) Určení reálnéhodnoty
Příslušná reálná hodnota investičního majetku je stanovena, pokud není hodnota označena ve vazbě na
dohodu o koupi dle závazných kupních smluv. Společnost využívá hodnotící metodu založenou na přístupu
kapitalizovaného příjmu a využívá současných tržních příjmů z nájmu a výnosy získané přímou nebo nepřímou
metodou srovnání s prodejem obdobných nemovitostí na trhu pro výpočet (úroveň 3 hierarchie reálné
hodnoty). Ocenění je provedeno pomocí expertního odhadu, který je vyhotoven znalcem v oboru.
(k) Výnosové a nákladové úroky

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu s využitím
efektivní
úrokové
sazby.
Výnosové
úroky
zahrnují
zejména
přijaté
úroky
z poskytnutých krátkodobých úvěrůa krátkodobých vkladů na peněžním trhu, dále časově rozlišené kupóny,
naběhlýdiskont a ážiozevšech nástrojůs pevným výnosem.
(l) Výnosy z dividend

Výnosz dividend se zaúčtuje,jakmile vznikne nárokna příjem dividend. Součástí této položkyjsou dividendy z
akcií a dalších majetkových cenných papírů ze všech portfolií, které jsou zařazeny jako finanční aktiva v reálné
hodnotědo zisku nebo ztráty.
(m) 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

reálnéhodnoty, nedošlo aplikaci IFRS9 ke změněklasifikacea ocenění finančních nástrojů, kteréjsou od l.
ledna 2018 dle l FRS 9 klasifikovány jako finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou do výsledku
hospodaření.
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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
poukázkya státní dluhopisyjsou oceňoványreálnou hodnotou proti nákladůma výnosům.
H.

Investice do majetkových účastí

Jedním z investičních aktiv Fondu jsou majetkové účasti. Tyto majetkové účasti jsou pořizovány za účelem
maximalizacedividendovéhovýnosu pro Fonda maximalizacerůstu hodnotymajetkovýchúčastí pro Fond.Tyto
majetkové účastijsou oceňoványzpravidla na základěznaleckých posudků, protože jejich tržní hodnota není
jinak objektivně zjistitelná. V případě nově založených společností může Administrátor zvolit jinou formu

ocenění zejménaza situace, kdy společnost dosud nevyvíjí žádnouvýznamnou činnost. Změnyreálnéhodnoty
jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
iii.

Ostatní investice - pohledávky

Fondmůžetéžinvestovat do pohledávekzavlastněnýmimajetkovými účastmia 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 oceněny v reálné hodnotě, a následně
ostatní dlouhodobé finanční závazky jsou vykazovány v reálné hodnotě dle posudků. Způsob ocenění je

stanoven administrátorem Fondu. Krátkodobézávazkyjsou vykazoványv jejich nominální hodnotě, která je
považována za hodnotu reálnou.
v.

(Srocené závazky

Všechny půjčky a dluhopisy jsou prvotně vykázányv reálnéhodnotě snížené o přímo přiřaditelné transakční
náklady. Po prvotním vykázáníje způsobstanovení reálnéhodnotystanoven administrátorem Fondu.
ví.
Finanční deriváty
Společnost má možnost využít finanční deriváty za účelem zajištění se proti rizikům. Mezi tyto možnosti patří

zejména uzavření dohody o půjčces variabilní úrokovou mírou, aby pak mohla s věřitelem uzavřít swap s fixní
úrokovoumírou. V tomto případě bySpolečnostpovažovalaswapjakovnořený derivát, který představuje jeden
celek s podkladovým finančním nástrojem. Z tohoto důvodu by Společnost neúčtovala o swapu odděleněod
související půjčky.
vil.

Zápočet finančních aktiv a závazků

Finanční aktiva a finanční závazkyse vzájemnězapočítávají a ve výkazu o finanční situaci se vykazují v čisté
částce pouze v případě, že Fond má v současnosti právně vymahatelný nárok zaúčtované částky započítat a má

v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a
zároveňvypořádat příslušný závazek.
vlil.
Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní pohledávky
Pohledávkyz obchodních vztahůza poskytnutéslužbya ostatní pohledávkya jsou oceněnyprvotněv nominální
hodnotě a následně v amortizované hodnotě za použití metody efektivní úrokové míry upravené o snížení

hodnoty. Pohledávky se splatností do jednoho roku je jejich zůstatková cena považována za srovnatelnou
s reálnou hodnotou.
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(n) Tvorba rezerv

Rezervyjsou zaznamenány,pokud máFondsoučasnýzávazek,kterýje výsledkem minulýchudálostí a pokud
je pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících
ekonomickýprospěcha můžebýt provedenspolehlivýodhadčástkyzávazku.
Rezervy jsou oceněny ve výši současné hodnoty výdajů, které budou nezbytné pro vypořádání závazku. Sazba

použitáprodiskontováníjetakovásazbapřed zdaněním, kteráodrážísoučasnétržní posouzeníčasovéhodnoty
peněza konkrétní rizikadanéhozávazku.Růstrezervy plynutím časuje pak účtovánjako úrokovýnáklad.
(o) Daň z přijmu

Splatné daňovépohledávky a závazky za běžnéobdobí a za minulá období se oceňují v částce, která bude dle

očekávání získána nebo zaplacena fínančnímu úřadu. Při výpočtu daňových závazkůa pohledávek se použijí
daňovésazby a daňové zákony platné k rozvahovému dni.
(p) Daň z přidané hodnoty

Fondje registrovaným plátcem daněz přidané hodnoty (dálejen "DPH").
(q) Odložená daň

Odloženádaňsevypočte zevšech přechodných rozdílů mezi daňovýmzáklademaktiv a pasiva jejich účetní
hodnotou k rozvahovémudni. Odloženédaňovézávazkysevykazují z titulu všech zdanitelnýchpřechodných
rozdílů. Odložená daňová aktíva se vykazují z titulu všech daňově odčitatelných přechodných rozdílů a
nevyužitých daňových ztrát v případě, že je pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk

k tomu, aby odčitatelné přechodné rozdíly a nevyužité daňové ztráty převedené z minulých let mohly být
využity.

Výšeodloženédaňovépohledávkypřeváděnédo dalších období sevždyznovu posoudí k rozvahovémudni a
sníží, pokud již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k realizaci dané odložené
daňové pohledávky nebo její části. Nevykázaná odložená daňová pohledávka se přecení vždy k rozvahovému
dni a zaúčtuje,pokudje pravděpodobné,že budoucí zdanitelnýpříjem umožní realizacidanéodloženédaňové
pohledávky.

Odloženédaňovépohledávkya závazkyse vypočtou na základědaňovésazby, která bude platná v období
realizace daňovépohledávky nebo vyrovnání daňovéhozávazku, s použitím daňovýchsazeb (a daňových
zákonů)uzákoněnýchnebovyhlášenýchk rozvahovémudni.

Odloženédaňovépohledávkya závazkysevzájemnězapočtou,pokudexistujezákonnéprávonajejichzápočet
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 činnosti jsou vykázányza použití nepřímé metody. Čistýzisk před
zdaněnímje protoupraveno nepeněžníoperace,jakojsouziskya ztrátyz přecenění, změnyopravnýchpoložek
a rezerva takéo změnystavu pohledáveka závazků.Dálejsou z této položkyeliminoványvšechnyvýnosy a
náklady z finanční činnosti.
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Peněžnítoky z finanční činnostijsou vykázányza použití nepřímé metody. Fondalokujejednotlivépeněžní toky
do provozní a finanční činnosti na základěpodnikatelskéhomodelu Fondu.
(s) Změnyúčetních metod vyvolanézavedením nových IFRSa změnamiIAS- Dopadvydaných standardů a
Interpretací, které dosud nenabyly účinnosti

Následující novéstandardy a interpretace dosud nejsou pro naše období účinnéa při sestavování této účetní
závěrkynebyly použity.
Standardy přijaté EU, které dosud nejsou účinnépro roční období začínající l. ledna 2019

Novelizace IAS l Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a 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 standardyIFRS.
Účetníjednotka očekává, žetato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku.
Novelizace IFRS9 Finanční nástroje, IAS39 Finanční nástroje a IFRS7 Finanční nástroje:Zveřejňování
Účinnápro 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 IBOR by neměla obecně vést k ukončení zajišťovacího účetnictví. Hlavní úlevy
umožněnétouto novelizací se týkají:
.

požadavku na "vysokou pravděpodobnost"

.

rizikovýchsložek

.

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.
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Standardy dosud nepřijaté EU

.

Novelizace IFRS10 a IAS28 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

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 určitámíra nejistoty, můžedojít v budoucnuna základěskutečných
výsledků k úpravě účetní hodnoty souvisejících aktiv a závazků.

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

Při sestavení účetní závěrkybyly použitynásledující nejvýznamnější účetní úsudky,odhadya předpoklady:
Významnépředpoklady a odhady
/.

Reálnáhodnota Investičního majetku

Úsudky a 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. Příprava tohoto odhadu zahrnuje využití předpokladů, jako jsou výnosy a
očekávanépeněžnítoky z pronájmu.Změnav těchtopředpokladech můževéstkezvýšenínebo snížení hodnoty
investičního majetku.

ií.

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 25.

4. ZMĚNAÚČETNÍCHSTANDARDŮ

K datu l. ledna2019Fondpřijal všechnymezinárodníúčetní standardyplatnépro období začínající po l. lednu
2019.

Vzhledemk tomu, že Fondnevystupujejako nájemce, Fond nevykazujeoperativní leasingdle IFRS16.
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5. VÝNOSYZ INVESTIČNÍHO MAJETKU
tis. Kč

2019

2018

Tržby z prodeje služeb

27572

27970

Výnosyz prodeje majetku

97799

32381

Zůstatková cena majetku

-49 798

-22 379

Přecenění investičního majetku

22131

99684

Celkem

97704

137 656

2019

2018

Nájemné

568

572

Poradenské služby

579

622

Opravy a údržba

876

586

14400

14400

Náklady na depozitáře

466

270

Nákladyna obhospodařování

240

240

Náklady na administraci

739

600

20

20

3626

615

21515

17925

6. SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

Správa nemovitostí- mandátní smlouva

Spotřeba energie
Ostatní náklady

Celkem

Položka Ostatní náklady je tvořena především náklady na ověřování dokumentace, konzultace, poplatek za služby,
poštovné, ostrahu a odvoz odpadu v úhrnu 3 626 tis. Kč (2018: 615 tis. Kč).
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Odměnyklíčového managementu

Správní náklady zahrnují odměny statutárnímu orgánu ve výši 739 tisíc Kč za administraci fondu (k 31. prosinci 2018:
600tisíc korun) a 240tisíc Kčzavýkonfunkce(k31.prosinci2018:240tisíc Kč).
NÁKLADYNAAUDITA PORADENSKÉSLUŽBY
tis. Kč

Účetnía daňovéporadenství
Audit

Celkem

2019

2018

542

535

37

87

579

622

2019

2018

7. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

tis. Kč
Výnosy z prodeje pohledávek

208

Celkem

208

Výnosya nákladyz přefakturovaných služebjsou evidoványna účtechrozvahya nevstupují dopoložekvýkazu o úplném
výsledku hospodaření. Loňskébalance byly upraveny, aby byly konzistentní s aktuálními účetními metodami.

8. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
tis. Kč

2019

2018

Daněa poplatky

736

1095

Snížení hodnoty pohledávek

638

-251

46

-144

Tvorba (+) / Rozpuštění (-) ostatních rezerv
Smluvní pokuty a penále

5

Odpisy pohledávek

Ostatní provozní náklady
Celkem

73

18

433

575

1305

2013

2443

9. FINANČNÍ VÝNOSY

2019

tis. Kč

2018

137

Úrokyz poskytnutých půjčeka úvěrů
Kunové zisky
Celkem

11

17

148

17

2019

2018

389

211

6

17

31

31

426

259

10. FINANČNÍ NÁKLADY
tis. Kč
Nákladové úroky
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Celkem

11. DAŇZ PŘÍJMU
Fondje základním fondem z pohledu Zákonao daních z příjmů a základní daňovásazba uplatňovanána základdanětak
činí 5 %. K datu účetní závěrkyFondvykázalzávazekz titulu daněz příjmů z důvodu nižší hodnoty uhrazených zálohna
daň z příjmu ve srovnání se skutečnou kalkulací daně z příjmu. Daňovápovinnost je kalkulována na základěvýsledku

hospodaření určenéhodle účetních a daňovýchpředpisů Českérepubliky(dálejen "ČAS").
Následující tabulka zobrazuje přehled přímých daní:

tis. Kč

Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná

Daňz příjmu z běžnéčinnosti - odložená
Celkem

74

2019

2018

4645

1283

-828

3899

3817

5183

Následující tabulkazobrazujevýpočetefektivní sazbydaně:

Splatná daň z příjmu:
tis. Kč

2019

2018

71794

115 305

8549

-83 708

Zisk před zdaněním dle ČAS

80343

31597

Úpravana daňovýzáklad- nedaňovénáklady

16583

5046

Položkysnižující základdaně

53

-1408

Položkyzvyšující základdaně

-955

Zisk před zdaněním dle IFRS

Úpravao rozdíl mezi IFRSa ČAShospodářskýmvýsledkem

Rozdíl daňových a účetních odpisů

-2073

-990

Daňovýzáklad

93950

34245

4698

1712

-52

-429

Splatnádaňz příjmů

4645

1283

Efektivní sazba daně

5, 9%

5,4%

Daňvypočtena při použití platné sazby 5 %
Zúčtování dohadu DP minulých období
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12. 1NVESTIČNÍMAJETEK
tis. Kč
Stav k l. lednu

Přírůstky

2019

2018

300 277

345023

71725

22945

Úbytky

-22 379

Dopad změn reálné hodnoty

22131

99684

Přesun do položky Majetek určený k prodeji

-15 338

-144996

Stav k 31. prosinci

378 795

300 277

Investiční majetekje tvořen především nemovitým majetkem z oblasti Plzněa Rokycan určenýpro investiční příležitosti.
K 31. prosinci 2019 je zastaven pozemek a stavba v katastrálním území Plzeň- město. Tržní hodnota nemovitostí, které
jsou zastaveny ve prospěch věřitelů, činí celkově 23 287 tis. Kč k 31. prosinci 2019. K 31. prosinci 2018 byla tržní hodnota
zastavenýchnemovitostí 17 457 tis. Kč.

13.MAJETEK URČENÝK PRODEJI
Položka Majetek učený k prodeji představuje překlasifikaci Investičního majetku na Majetek určený k prodeji z důvodu
záměru a plánu prodeje daného majetku do jednoho roku.
tis. Kč
Stav k l. lednu

Přesun do položky Majetek určený k prodeji

2019

2018

144996

o

15338

Úbytky

144 996

119 738
40597

Stav k 31. prosinci

76

144996

14. INVESTICE DO SPOLEČNOSTÍ
Majetková
účast

Oblast působení

Země

Vlastní

působení

kapitál

Investice

2019

2018

26,6

26,6

5%

5%

2019

Změn

Přeceně

ní

2018

Hostinská činnost,
pronájem nemovitostí,
bytů, nebytových prostor,

Plzeňský golf prodej lihu, výroba,
park, a.s.
obchoda služby
neuvedenév přílohách l

Česká
republika

30924

-2104

33028

30924

-2104

33028

až 3 živnostenského
zákona
Celkem

Investice do společností byly prvotně oceněny v pořizovací ceně a pro účely sestavení účetní závěrkyjsou přeceňovány
na reálnou hodnotu v souladu s IAS 28.

15.DAŇOVÉPOHLEDÁVKYA ZÁVAZKY
Daňovépohledávky k 31. prosinci 2019 představují platby DPH.
K 31. prosinci 2019 je záloha na daň z příjmu ve výši 1529 tis. Kč ponížena o rezervu na daň z příjmů ve výši 4 674 tis. Kč
vykázána jako daňový závazek ve výši 3 145 tis. Kč. K 31. prosinci 2018 je záloha na daň z příjmu ve výši l 620 tis. Kč
ponížena o rezervu na daňz příjmů ve výši l 724 tis. Kčvykázánajako daňovýzávazekve výši 104tis. Kč.

77

16.POHLEDÁVKYZ OBCHODNÍCH VZTAHŮA OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

3851

5147

8

42

4080

4642

76

70

576

573

Celkem

8591

10475

Krátkodobé

8591

Pohledávkyz obchodních vztahů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

Náklady příštích období
Zaplacené zálohy

.

10475

Dlouhodobé

8591

Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní aktiva

10475

Dohadné účty aktivní se vztahují zejména k přefakturovaným službám k nájmům.

17. PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Běžné účty u bank

12045

26363

Termínovaný vklad

95000

107045

Celkem

78

26363

18.VLASTNÍ KAPITÁLA ČISTÁAKTIVAPŘIPADAJÍCÍ K INVESTIČNÍMAKCIÍM
Odl. ledna2015do15.prosince2015základníkapitálspolečnostičinil5 000tis. Kča byl rozvrženna5 ksakciív listinné
podobě vejmenovité hodnotě 1000 tis. Kč, když dne 16. prosince 2015 došlo k zápisu změn do obchodního rejstříku a
základní kapitál společnosti činí 4 000 tis. Kča je rozvržen na400 ks kusových akcií v listinné podobě, tzv. zakladatelské
akcie a 100 ks kusových akcií v zaknihované podobě, tzv. investiční akcie. V roce 2019 ani v roce 2018 nedošlo k žádné
změně.

Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem statutárního orgánu. Fond dálevydává investiční akcie, a
to k investiční částiFondu. Investiční akciejsou vydáványjako zaknihovanékusovéakcieznějící najméno akcionáře.
Fondový kapitál
V Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Fondovýkapitál (Kč)

509 812 774

451 834 963

Počet vydaných investičních akcií (ks)

100

100

Počet vydaných neinvestičních akcií (ks)

400

400

Fondový kapitál investiční části (Kč)

266 054 526

198 074 087

Fondový kapitál neinvestiční části (Kč):

243 758 248

253 760 876

Fondový kapitál na l investiční akcii (Kč)

2 660 545, 26

l 980 740,87

609 395, 62

634 402, 19

31. 12. 2019

31. 12. 2018

-9

-9

Fondovýkapitálna l zakladatelskouakcii(Kč):

Zisk na akcii

V Kč

Zisk na neinvestiční akcii (Kč)
Zisk na investiční akcii (Kč)

679 804

79

l

101266

19.PŮJČKYA ÚVĚRY
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

5531

6160

Půjčky od nebankovních subjektů

14932

14945

Celkem

20464

21105

5531

21105

Bankovní úvěry

Dlouhodobé
Krátkodobé

14932

Celkem

20464

21105

K 31. prosinci 2019 jsou podmínky pro úročené závazky následující:
Půjčka

Výše
' , ,
čerpání

Jistina .

Rok

---r-- -

splatnosti

Úrokovámíra

Půjčkaod nebankovního subjektu

36000

14293

1050

2017

140 %DS

Půjčkaod spřízněné strany

2900

2900

2000

2019

4,00 %

Bankovní úvěr

7000

6160

628

2027

3, 15 %

V roce 2019 byla půjčkaod spřízněné strany refinancovánapůjčkou od nebankovního subjektu.
K 31. prosinci 2018 jsou podmínky pro úročené závazky následující:
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Půjčka

Jistina

čerpání JižsPlaceno

^^

Úrokovámíra

Půjčka od spřízněné strany l

36000

14293

1050

2017

140 %DS

Půjčka od spřízněné strany 2

2900

2900

2000

2019

4, 00 %

Bankovní úvěr

7000

6160

2027

3, 15 %

Zvýše uvedených půjček je zajištěn pouze bankovní úvěr. Tento úvěr je zajištěn pozemkem a stavbou
v katastrálním území Plzeň - město a blankosměnkou bez avalu.

20. DAŇOVÉZÁVAZKY, SPLATNÉA ODLOŽENÉ
tis. Kč

31. 12. 2019

DPH

31. 12. 2018

271

Netto rezerva na daň z příjmů

3145

104

Odloženydaňovýzávazek

17660

18488

Celkem

20806

18864

31. 12. 2019

31. 12. 2018

4015

4892

Odloženýdaňovýzávazekz přecenění

13646

13596

Celkem

17660

18488

tis. Kč

Odloženýdaňovýzávazekz majetku
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21. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ A OSTATNÍ ZÁVAZKY
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

3946

5657

Závazkyz obchodních vztahů

7400

Ostatní závazkyke společníkům
Ostatní závazky

3371

3378

Přijaté zálohy

5798

5715

387

249

1730

735

15232

23135

2.169

2246

Krátkodobé

13063

20889

Závazkyz obchodních vztahůa ostatní závazky

15232

23135

Dohadnéúčty pasivní
Výnosy příštích období
Celkem

Dlouhodobé

22.TRANSAKCESESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI
Fond evidoval za sledovaná období následující vztahy se spřízněnými osobami.

31. 12. 2019

tis. Kč

Pohledávky

2019

Závazky

Výnosy

Náklady

Spřízněná osoba
AP TRUST, a. s.

342

3342

l ng. PetrSikoš

15095

3371

HT Property s. r.o.

Celkem

338

1693
5172

342

82

36
338

15213

31. 12. 2018

tis. Kč

Pohledávky

2018
Závazky

Výnosy

Náklady

4556

691

15122

Spřízněná osoba
AP TRUST, a.S.

Pictish Tower B.V

13288

l ng. PetrSikoš

45

7400

HT Property s. r.o.

1657
26901

Celkem

41
691

15208

Ing. Petr Šikošje ovládající osobou Fondu. Společnosti APTRUST, a.s., a HT Property s. r.o.jsou společnosti ovládané
ovládající osobou Fondu.

Fondu plyne závazekz titulu Čistýchaktiv připadající k investičním akciím za ovládající osobou z důvodu držení 65 ks
investičních akcií.

23. FINANČNÍ NÁSTROJE- ŘÍZENÍ RIZIK
Fond je vystaven vlivu tržního rizika a dalších rizik v důsledku své všeobecné investiční strategie v souladu se svým
statutem.

Investičním cílem Fonduje dosahovatstabilního zhodnocováníaktivnadúrovní výnosudlouhodobýchúrokovýchsazeb
prostřednictvím 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.V tétosouvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádnézárukyzaúčelem ochrany investorů.
Fonddáleinvestuje takédoinvestičního majetku a finančních aktivs cílem zhodnotit volné prostředky Fonduv rozsahu,
ve kterém není možnéprostředky Fondu umístit dovhodnýchjiných investicv souladu seStatutem, popř. ve kterém to
je nezbytné k akumulaci prostředků Fondu pro realizaci ostatních investic.

Všechna aktiva Fondujsou investována v rámci Českérepubliky.

(a)

Tržní riziko

Tržní riziko vyplývá ze změnvývoje 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,jakje hodnota majetku vnímána trhem. Tržní rizikoje obecné riziko spojené s filozofií investice do investičního

Fondu,investorv souladusestatutem Fondupřed svou investicí toto obecnérizikoakceptoval.
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Fondmůžeinvestovat pouzedo aktivdefinovanýchve Statutu Fondu.Snížení investičního rizikave Fondu budezajištěno
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 aktív podle struktury
Podíl na celkové hodnotě aktiv

31. 12. 2019

31. 12. 2018

66, 86%

58, 29%

Investice do společností

5,46%

6,41%

Majetek určený k prodeji

7, 17%

28, 15%

79,48%

92,85%

Investiční majetek

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.
Úrokové riziko

Fondje vystaven úrokovémurizikuvzhledem keskutečnosti,žedrží úročenáaktivaa závazky.Účetníhodnota 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
uvedené tabulky.
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Úroková citlivost aktiv a závazků Fondu

tis. Ke

Do 3

Od 3 měs.

měs.

do l roku

Od l roku

Nad5 let

Celkem

do 5 let

K 31. prosinci 2019

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

107 045

107 045

Celkem

107 045

107 045

Přijaté úvěrya půjčky

14932

5531

20464

Celkem

14932

5531

20464

Gap

92113

-5531

86581

tis. Kč

Do 3

Od 3 měs.

měs.

do l roku

Od l roku
Nad 5 let

Celkem

do 5 let

K 31. prosinci 2018

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

26 363

26363

Celkem

26363

26363

Přijaté úvěrya půjčky

14945

6159

21105

Celkem

14945

6159

21105

-14 945

-6159

5258

Cap

26363

85

(a)

Měnové riziko

Měnové riziko spočívá vtom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu. Fond není
vystaven významnému měnovému riziku. K 31. prosinci 2019 a 31. prosinci 2018 Fond vykazoval převažující
část aktiv a závazkův Kč.

(b)

Úvěrové riziko

Fond je vystaven úvěrovému riziku z titulu svých obchodních a investičních aktivit. Úvěrovériziko Fondu spočívá
zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Fondu, nedodrží svůj závazek.

Fondinvestuje zejménado aktiv nemovitépovahy,ať již mající formu věcí nemovitých,akcií, podílů, resp.jiných
forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových
aktiv tvořených standardními nástroji kapitálovýcha finančních trhů.

Investiční a finanční aktiva, do nichžbudeFondinvestovat, mohou byt zajištěnéi nezajištěnéa nejsou omezeny
ratingem dlužníka.

Úvěrovérizikose bude Fondsnažit minimalizovatzejménavýběrem protistran dosahujících dostatečnéúrovně
bonity, nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními
ujednáními. Nicméně úvěrové riziko může být kombinováno s nepříznivým vývojem některé z obchodních
korporací, jejíž obchodní účast se bude nalézat v majetku Fondu, protože obchodní korporace budou úvěrované

bankou/bankami(resp. obecněfinančními institucemi), které budou v případě neplnění závazkůspočívajících
v dodržování určitýchfinančních ukazatelůoprávněnéučinitokamžitěsplatnýmijimi poskytnutéúvěry,přičemž
takové neplnění finančních ukazatelů může být právě důsledkem nepříznivého vývoje trhu, na němž působí

danáobchodní korporace.

Vzhledem k výše uvedenému úvěrovériziko bude souviset s celkovým investičním rizikem a výběrem cílových
majetkových účastí.
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Analýzaúvěrovéhorizika
Ratingk 31. 12. 2019

Bez ratingu

Celkem

Majetek určený k prodeji

40597

40597

Investice do společností

30924

30924

8515

8515

Peníze a peněžní ekvivalenty

107 045

107045

Celkem

187 078

187 078

Bez ratingu

Celkem

144 996

144996

Investice do společností

33028

33028

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

10405

10405

Peníze a peněžní ekvivalenty

26363

26363

214792

214 792

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

Ratingk 31. 12. 2018
Majetek určený k prodeji

Celkem

K 31. prosinci 2019 je část investičního majetku zastavena ve prospěch banky (UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. ).

tis. Kč

31. 12. 2019

Podíl na celkových aktivech

Investiční majetek

23287

4, 11%

Celkem

23287

4, 11%

tis. Kč

31. 12. 2018

Podíl na celkových aktivech

Investiční majetek

17457

3, 39%

Celkem

17457

3,39%
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(c)

Riziko likvidity

Riziko likvidity vzniká z typu financování aktivit společnosti a řízení jejich pozic, např. v okamžiku, kdy společnost není
schopna financovat svá aktiva nástroji s vhodnou splatností nebo iikvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu
v přijatelném časovém horizontu.

Zbytková splatnost aktiv a závazků Fondu

tis. Kč

Od 3 měs.
Do 3 měs.

do l roku

Od l roku
Nad 5 let
do 5 let

Bez

Celkem

specifik.

K 31. prosinci 2019
378 795

378 795

Investice do společností

30924

30924

Majetek určený k prodeji

40 597

40 597

Investiční majetek

Pohledávky z obchodních

8515

8515

611

611

76

76

Peníze a peněžní ekvivalenty

107 045

107 045

Celkem

116 247

vztahůa ostatní aktiva
Daňové pohledávky

Časovérozlišení aktiv

Úvěrya půjčky

14932

Obchodní a ostatní závazky

11335

5531

450 315

566 562

-

20464
11335

2169

Ostatní dlouhodobé závazky

Odloženýdaňovýzávazek

-

2169

17 660

17 660

Časovérozlišení pasiv

1730

1730

Daňové závazky

3145

3145

246

246

Rezervy

Vlastní kapitál

Čistáaktiva připadající
k investičním akciím

88

243 758

243 758

266055

266055

Celkem

31390

7 700

527 473

Gap

84858

-7 700

-77 157

Kumulativní gap

84858

84858

84858

566 562

77157

Od l

tis. Kč

Do 3

Od 3 měs.

més.

do l roku

roku

Nad 5 let

Bez

specifik.

Celkem

do 5 let

K 31. prosinci 2018

Investiční majetek
Investice do společnosti'

Majetek určený k prodeji
Pohledávky z obchodních

300 277

300 277

33028

33028

144 996

144996

10405

10405

70

70

Peníze a peněžní ekvivalenty

26 363

26363

Celkem

36 838

vztahů a ostatní aktiva

Daňovépohledávky
Časovérozlišení aktiv

Úvěrya půjčky
Obchodní a ostatní závazky

478 301

803

14 143

12 754

7400

Ostatní dlouhodobézávazky

21105
20154

2246

Odloženýdaňovýzávazek

Časovérozlišení pasiv

6 159

2246
18488

735

515 139

18488

735

89

Daňovézávazky

375

357

Rezervy

200

200

Vlastní kapitál

Čistáaktiva připadající
k investičním akciím

253 762

253 762

198 074

198 074

515 139

Celkem

14867

21543

8405

470324

Cap

21971

-21 543

-8405

7977

Kumulativní gap

21971

429

-7977

21971

Výšeuvedenétabulky představují zbytkovou splatnost účetních hodnotjednotlivých finančních a investičních nástrojů,
nikoliv veškerých peněžních toků, které z těchto nástrojů plynou.

Vzhledem k charakteru trhu jednotlivých typů cílových aktiv, která mohou tvořit zásadní část majetku Fondu, je třeba
upozornit na skutečnost, že zpeněžení takovéhoaktiva při snaze dosáhnoutnejlepší cenyje časověnáročné.V krajním
případě můžeriziko likvidityvéstaž k likviditní krizi.

24. KLASIFIKACEFINANČNÍCH NÁSTROJŮ
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 reálného hodnoty,
nedošlo aplikaci IFRS 9 ke změně klasifikace a ocenění finančních nástrojů, které jsou od l. ledna 2018 dle IFRS 9
klasifikovány jako finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou do výsledku hospodaření.

Fond zveřejňuje informace požadovanéúčetním standardem IFRS7. Fond vykazuje všechna finanční aktiva a finanční
závazkyv kategorii FVTPL(reálná hodnota vykázanádo zisku nebo ztráty) jelikož v souladu se svými interními předpisy
a statutem sleduje výkonnost a řídí investiční fond na bázi reálné hodnoty.

Vzhledem ke krátkodobé splatnosti pohledávek, ostatních aktiv, závazků a ostatních závazků lze vykázanou účetní
hodnotu považovat za reálnou hodnotu.
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25. REÁLNÁHODNOTA AKTIVA ZÁVAZKŮ
Nejlepším dokladem reálné hodnoty jsou tržní ceny kótovanéna aktivním trhu. Pokudjsou takové ceny k dispozici,
používají se pro stanovení reálnéhodnotyaktiva nebozávazku(úroveňl hierarchiestanovení reálnéhodnoty).
V případě, že je za účelem stanovení hodnoty použita tržní kotace, nicméněz důvodu omezené likvidity nelze trh
považovatza aktivní (na základědostupnýchukazatelůlikviditytrhu), je nástroj klasifikovánjako spadající do úrovně2.
Nejsou-li tržní ceny k dispozici, reálná hodnota se stanoví pomocí oceňovacích modelů, používajících jako vstupy
objektivně zjistitelné tržní údaje. Pokud jsou všechny významnévstupy oceňovacího modelu charakterizoványjako
objektivnězjistitelné,je nástroj klasifikovánv rámciúrovně2 hierarchiereálnéhodnoty. Za objektivní parametry trhu
se v souvislosti se stanovením hodnoty na úrovni 2 obvykle považují výnosové křivky, 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-liurčitýobjektivněnezjistitelnývstupoceňovacího modeluvýznamný,případně je příslušná cenovákotace
nedostatečně aktualizována,je daný nástroj klasifikovánv rámci úrovně3 hierarchie reálné hodnoty. Při stanovení
hodnoty na úrovni 3 se pro stanovení reálné hodnoty používají znalecké posudky používající předepsané metody
ocenění aktiv (očekávanépeněžní toky, vývoj trhu, apod.) a posouzení Administrátora.
Hierarchie reálné hodnoty
tis. Kč

Úroveň l

Úroveň 2

Úroveň 3

Celkem

K 31. 12. 2019

Finanční aktiva a závazky v reálné hodnotě
vykázané do zisku nebo ztráty
Investiční majetek

378 795

378 795

Investice do společností

30924

30924

Majetek určený k prodeji

40597

40597

8515

8515

Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní
aktiva

Peníze a peněžní ekvivalenty
Půjčkya úvěry

107 045

107045

5531

5531

Ostatní dlouhodobézávazky

2169

2169

Obchodní a ostatní závazky

11335

11335

472 335

584 910

Celkem

127 509
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tis. Kč

Úroveň l

Úroveň Z

Úroveň 3

Celkem

K 31. 12. 2018

Finanční aktiva a závazky v reálné hodnotě
vykázanédo zisku nebo ztráty
Investiční majetek

300 277

300 277

33028

33028

144 996

144996

10405

10405

Investice do společností
Majetek určený k prodeji
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty

26363

26363

Půjčky a úvěry

21105

21105
2246

2246

20154

20154

511106

558 573

Ostatní dlouhodobézávazky
Obchodní a ostatní závazky
47468

Celkem

Ostatní aktiva a pasiva oceňovaná reálnou hodnotou v rámci úrovně 3
Pozice v rámci úrovně 3 zahrnuje jeden nebo více významných vstupů, jež nejsou na trhu přímo zjistitelné. Odpovědnost

za oceňování pozice na reálnou hodnotu je na Administrátoru Fondu. Mezi aktiva, která jsou oceňovány reálnou
hodnotou v rámci úrovně 3, se řadí ostatní dlouhodobá finanční aktiva a pasiva.
Majetkové účasti a ostatní investiční aktiva (investiční majetek), pohledávky a pasiva oceňované reálnou hodnotou proti
ziskům nebo ztrátám jsou oceňovány zpravidla na základě znaleckých posudků, protože jejich tržní hodnota není jinak
objektivně zjistitelná. Bezprostředně po akvizici těchto aktiv mohou být na základě posouzení Administrátora oceněna

aktiva pořizovací cenou, pokud Administrátor dojde k závěru, že tato cena zobrazuje aktuální tržní hodnotu investice
lépe nebo aktuálněji, než hodnota stanovená znaleckým posudkem.
Majetek jako Investiční příležitost ve fondu jsou majetkové účasti ve společnostech a ostatní investiční aktiva. Majetkové

účasti ve společnostech a ostatní investiční aktiva jsou oceněny reálnou hodnotou. Reálná hodnota je stanovována
minimálně jedenkrát ročně znaleckým posudkem, a to k poslednímu dni účetního období, není-li s ohledem na

pozorovatelnéchování odpovídajícího trhu shledándůvod k ocenění častějšímu.
Osobou oprávněnou k ocenění majetku a dluhů na reálnou hodnotu je
.

znalec v příslušném oboru jmenovaný pro tyto účely soudem,
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odhadce vlastnící živnostenský list nebo jiné podnikatelské oprávnění, opravňující jej k výkonu
oceňování majetku a dluhů.

Ocenění je prováděno ve smyslu zákona o 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 hodnotajeodhademfinančníčástkya jedefinovánav souladus Evropským

sdružením odhadcůTEGOVA(The European Group of Valuers) a s mezinárodním oceňovacím standardem, ' který
zpracoval mezinárodní výbor pro standardy oceňování IVSC(International Valuation Standards Committee) jako
"odhadovaná částka, za kterou by měly být majetky k datu ocenění směněnyv transakci bez osobních vlivů mezi

dobrovolně kupujícím a dobrovolněprodávajícím popatřičném průzkumutrhu.naněmžúčastníci jednají informované,
rozvážněa bez nátlaku".

Prostanovení hodnotymajetkovéúčastivespolečnostijepoužitakombinacenásledujících elementárních oceňovacích
metod a přístupů:

. Metody zjištění věcnéhodnoty - majetkové,
. Metoda účetní hodnoty.

Krátkodobépohledávkya závazky

Krátkodobépohledávky a závazkysesplatností dojednoho rokujsouoceňoványv jejichnominální hodnotě, u kteréje

předpoklad, zeje srovnatelná s reálnou hodnotou. Toto ocenění takspadádo úrovně3.
Pokladní hotovost

Vykázanéhodnotykrátkodobýchinstrumentů v zásaděodpovídají jejich reálnéhodnotě.

V roce2019a 2018neproběhlyžádnépřesuny mezijednotlivými úrovněmiaktivoceňovanýmireálnouhodnotou.

V následující tabulcejsou uvedenymetodyoceněníprodanáaktivaa závazkya nepozorovatelnévstupy, kteréjsou
aplikoványv rámcidanýchmetod ocenění.
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Typ aktiva /

Významné nepozorovatelné

Metoda ocenění

závazku

vstupy

Vliv nepozorovatelných
vstupů na reálnou hodnotu
aktiva/závazku

nájemné
Výnosové oceněni na základě
kapitalizovaných výnosůje stanovené
stabilizovaného výnosu a kapitalizační
míry. Metoda byla použita pro
ocenění staveb/budov.

- hlavní budovy (AB
Brojova, Areál Karlov)
394-7931tis. Kč/rok
Očekávaný růst tržního
nájemného

Odhadovaná reálná hodnota by
byla vyšší v případě, že:

Výpadky z nájmu
Míra obsazenosti

-

Nájemné bude vyšší

Úlevyz nájemného

-

Očekávaný růst
nájemného bude vySší

-

Období výpadku z nájmů a
úlevy z nájemného budou

Diskontní míra

Kapitalizační míra (yield)
5, 5-8,0%

kratší

Kapitalizace
stabilizovanéhotrvale
Investiční

dosažitelného ročního

majetek

výnosu

Metoda srovnávací
představuje
vyhodnocení cen nedávno prodaných
nemovitostí (z vyhodnocení cen
nedávno uskutečněných
prodejů
nemovitostí srovnatelných svým
charakterem,

velikostí

a

lokalitou.

Metoda byla použita pro ocenění
pozemků.

- cena za m2hlavní pozemky a
budovy 2 090-5 555, -Kč
- cena za m2 ostatní provozní

Míra obsazenosti bude

vyšší
Diskontní míra bude nižší

-

Kapitalizačnímíra(yield)
bude nižší

-

Cena za m2 bude vyšší

-

Cena za m2 bude vyšší

pozemky a budovy 5-1 280,Kč
- Hodnota pozemkůje přímo
ovlivněna změnamiv ceně

pozemků za m2, přičemž ceny
pozemků se odvíjí dle situace
na realitním trhu a trhu
souvisejících služeb.
Odhadovanáreálná hodnota by
Reálné hodnoty
majetku, které jsou
zjištěny samostatně
pro jednotlivé jeho

Majetková účast
Majetkové

(Investice

do

ocenění

na

principu

reálnýchhodnot

společnosti)

části

byla vyšší v případě, že:
- cena za m2 budevyšší
- reálné hodnoty aktiv použitých

při srovnání budouvyšší

26. NÁSLEDNÉUDÁLOSTI
Nakonci roku 2019se poprvéobjevilyzprávyz Čínytýkající seCOVID-19(koronavirus). V prvních měsících roku 2020se
virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. l když v dobězveřejnění této účetní závěrkyse situace
neustále mění, zdáse, 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, obhospodařovatel 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.
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Obhospodařovatel fondu zvážil potenciální dopady COVID-19 na Fond a dospěl k závěru, že nemají významný vliv na
předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Základem této úvahy je skutečnost, že investiční činnost je 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 v

dlouhodobémhorizontu,ve kterémje i celospolečenskypředpokládánnávratk normálu.Provozní a jinénákladyspojené
s vlastnictvím tohoto majetku jsou vůči hodnotě majetku a uvažovaných výnosech z něj nízké a existenci Fondu
nemohou ohrozit. Závazky Fondu jsou pravidelně testovány zátěžovými testy, které indikují vyšší míru zadlužení, které
by mohlo Fond potencionálně ohrožovat. Při bližším pohledu na strukturu zadlužení Fondu se (z části) jedná o dluhy ve

skupině,kteréby v případě nastání této rizikovésituace bylo možno kapitalizovat.Administrátork datu účetní závěrky
rovněž neobdržel žádnénestandardní žádosti investorů Fondu o ukončení jejich účasti ve Fondu. Vzhledem k těmto

skutečnostem byla účetní závěrkak 31. 12. 2019zpracovánaza předpokladu, že účetní jednotka bude nadáleschopna
pokračovat ve své činnosti

Do data sestavení účetní závěrkynedošlo k žádnýmdalším významným událostem.
V Praze dne 30. 4. 2020

FOC INVEST, investiční fond s^roměnným
základním kapitálem,a.s.
AMISTA investiční společnost, a. s.
statutární ředitel
Bc. Michal Bíman

pověřený zmocněnec

V Praze dne 30. 4. 2020

FOCUSÍNVES , i vestiční fon s proměnným
za ad ím kapitálem,a.s.
AMIS

in estiční společnost, a. s.
atutární ředitel

Ing. Petr Janoušek

pověřený zmocněnec
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PŘÍLOHA- FINANČNÍVÝKAZYNEINVESTIČNÍA INVESTIČNÍČÁSTIFONDU

Finanční výkazy neinvestiční částifondu
Výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2019

Aktiva

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Dlouhodobáaktiva

243 735

253 734

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

243 735

253 734

23

27

2

2

21

25

243 758

253 761

31. 12. 2019

31. 12. 2018

253 758

253 761

4000

4000

-4

-4

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

239 762

249 765

Vlastní kapitál a závazky celkem

243 758

253 761

Krátkodobá aktiva

Pohledávky z ostatních vztahů a ostatní aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Aktiva celkem

Vlastní kapitál a závazky

tis. Kč

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Výsledekhospodaření běžnéhoobdobí
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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

Čistýprovozní výsledek hospodaření
Provozní výsledek hospodaření
Finanční náklady

-4

-4

Finanční výsledek hospodaření

-4

-4

Zisk/ztráta z pokračující činností před zdaněním

-4

-4

Ziskz pokračující činnosti po zdanění

-4

-4

Celkový úplnývýsledek hospodaření

-4

-4

PoložkaDlouhodobépohledávkyz obchodních vztahůa ostatní aktivavevýši243735tis. Kč(k 31.prosinci2018:253734
tis. Kč) představuje půjčku poskytnutou neinvestiční částifondu investiční částí fondu. V investičních výkazech fondu je
tato půjčka vykázána v položce Ostatní dlouhodobé závazky. Tato půjčka je v celkových výkazech fondu vzájemně
započtena.
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Finanční výkazy investiční části fondu
Výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2019
Aktiva

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Dlouhodobá aktiva

409 718

333304

Investiční majetek

378 795

300 277

30924

33028

156821

181810

40597

144 996

Investice do společností
Krátkodobáaktiva

Majetek určený k prodeji

611

Daňové pohledávky

Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Časovérozlišení aktiv
Aktiva celkem

98

8513

10405

107 024

26338

76

70

566 539

515 114

Vlastní kapitála závazky
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Vlastní kapitálcelkem

Dlouhodobépůjčkya úvěry

5531

21105

Ostatní dlouhodobé závazky

245 903

255 979

17660

18488

269 094

295 672

Odloženýdaňovýzávazek
Dlouhodobé závazky

Krátkodobépůjčkya úvěry

14932

Daňové závazky

3145

375

246

201

11336

20157

1730

735

31390

21468

Čistáaktivapřipadající k investičním akciím

266055

198 074

Vlastní kapitála závazkycelkem

566 539

515 114

Rezervy

Závazkyz obchodních vztahů a ostatní pasiva

Časovérozlišení pasiv
Krátkodobézávazky

99

Výkazo úplnémvýsledku hospodaření za rok 2019
Za období od 1. 1. 2019 do

Za období od 1. 1. 2018 do

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Výnosyz investičního majetku

97704

137 656

Výnosyz podílů

-2104

-1949

Správní náklady

-21 515

-17 925

74086

117782

tis. Kč

Čistýprovozní výsledek hospodaření

208

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

-2013

-2443

Provozní výsledek hospodaření

72072

115 547

Finanční výnosy

148

17

Finanční náklady

-422

-255

Finanční výsledek hospodaření

-274

-238

Zisk/ztrátaz pokračující činnosti před zdaněním

71798

115 309

Daňz příjmu za běžnoučinnost-splatná

-4645

-1283

828

-3899

67980

110 127

67980

110 127

Daňz přijmu za běžnoučinnost-odložená
Ziskz pokračující činnosti po zdanění
Ostatní úplnývýsledek hospodaření
Celkový úplnývýsledek hospodaření
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ZPRAVA NEZÁVISLÉHOAUDITORA
PHjemce: akcionáři společnosti FOCUS INVEST, investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.,
se sídlem Štětková1638/18, 140 00 PRAHA 4

Zpráva o auditu účetní závěrky
Vfrok auditora

Provedu jsme audit přilozetw účetní závSrky společnosti FOCUS INVEST, investíčni fond s

proměnným základním kapitálem, a. s.

(dále také "Společnost") sestavené na základě

mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve zněním přijatém Evropskou unii, která se

skládáz výkazuoflnancnisituacik31. 12. 2019.výkazuo úplnémvýsledkuhospodařeni, výkazu
o změnáchvlastního kapitálua výkazuo peněžních tocích zarokkončící 31. 12. 2019, a přílohy

této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a dalSí
vysvětlující infor mace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě l přílohy této účetní závěrky.

Poúf/e nafeAo názoru účetní závěrkapodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív společnosti

FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným záldadním kapitálem, a. s. k 31. 12. 2019,
nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toku za rok končící 31.] 2. 2019 v

souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví vezněním přijatém Evropskou unií.
Základpro výrok

Auditjsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů Českérepubliky pro audit, kterými jsou
mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. Našeodpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobnějipopsána v
oítóí/u Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a

Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na Společnosti nezávislí a
splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisu. Domníváme se. Se
důkazní

informace; kteréjsme shromáždili, posfyt ují dostatečnýa vhodný základpro vyjádření
našeho vyrobí.

Hlavnizáležitostiauditu

Hlavní záležitosti miditujsouzáležitosti, kterébylypodle našehoodborného úsudhipři miditu

účetní závěrky'zaběžnéobdobí nejwznamnéjší. Těmito záležitostmi Jsme sezabývaliv kontextu
audituúčetní závérfyjako celkua v soitvislosfi s utvářením názorunatuto závěrku. Samostatnv
výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme.
Ocenění dlouhodobého majetku

Hodnotuaktivspolečnostipředstavuje zejménainvestiční majeteka podíl v dceřinéspolečnosti.

Jakje uvedou) v bodě2.přílohy účetní závěrkyje tento majetekk datusestavení účetní závěrky

přeceňován na reálné Iwdnoty. Reálná hodnota má významný vliv fw stanovení fondového
kapi tálu

na

investiční

akcii, proto považujeme způsob

stanoveni reálné

aiidituza důležitý.

hodnoty

z

hlediska

V rámci aiiditorskych postupů jsme obdrželi znalecké posudky použité pří přecenění majetku.
Poroviwlijsme údajez katastru nemovitostí s údajio nemovitostech zahrnutýchve ztialeckém
posudku a nezjistili jsme rozdíly. Odsouhlasili jsme hodnotu investičního majetku a investice do

dceřiné společnosti na hodnoty stanovené znalcem, posoudili vhodnost použitých metod a
výziiamnych nepozorovatelných vstupů do oceňovacího modelu. Dálejsme prověřili správné
promítnutí přeceněni do výkazu o úplném wsledku hospodaření a zaúčtování související
odložené dané související s přecefiémm majetku.
Výnosy z pronájmů

Významnou část výnosů generuje společnost z pronájmu nebytových prostor. Informace o
výnosech z pronajmu jsou uvedeny v bodě 5. přílohy účetní závěrky. Naše auditorské postupy se
zaměřily zejména na detailní měsíční analýzu inkasovanélw nájemného od jednotlivých
odběratelů, identifikaci i'ieob\yklych ly/yv-u, testováni vzorků ^yiwsů dle smluv s odběrateli,
ověření úhradod odběratelů a odsouhlasení vzorku neuhrazených pohledávek ke konci rokli s

odběrateli. Zároveň jsme posoudili postupy pro posuzování nebonitních pohledávek a
související snížení jejich hodnoty fonjwu opravnýchpoložek k pohledávkám.
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku

Společnost během rohi prodala některá dlouhodobá aktiva. Údajo zisku souvisejícím s těmito
prodeji je uveden v bodě 5. přílohy k účetní závěrce. V rámci našich procedur jsme se zaměřili
na odsovhlasení výnosů na kupní smlouvy, účetní zachycení vyražení majetku a ověření
přechoduvlastnictví dle údajův katastrunemovilosií.
Ostatní informace uvedenévevýroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 pfsm. b) zákonao auditorech informace uvedenéve
výroční zprávě mimo účetní závěrht a naši zprávu auditora. Za ostatní infomwce odpovídá
statutární ředitel Společnosti.
Nás\'yrok k účetní závěrcese k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je všaksoučástí našich
poviniwstí souvisejících s auditem účetní zá\'ěrfy seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesoidadu s účetní

závěrkou či s násilni znalostmi o účelní jednotce získanými běhemprovádění aitditu nebo zdase
jinak tyto informace nejeví jako významné (materiálně) nespravíte. Také posuzujeme, zda
ostatní informace byly ve všech význainnych (materiálních) ohledech opracovány v souladu s
příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se roziimí, zda ostatní informace splmtfí
požadavky prá\'mch předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací
v kontextu vyziwmnosti (niateriality), tj. zdapřipadne nedodržení uvedených požadavků by bylo
způsobiléovlivnit úsudekčiněnynazákladěostatních informací.

Nazákladěprovedenýchpostupů, domíry, jiždokážemeposoudil, wádíme, ze
ostatní informace, kterépopisují skutečnosti, ježjsoutéžpředmětem'zobmzem v účetní

závěrce,jsouvevšechvvznamných (materiálních) ohledechv souladiťsúčetni závěrkou
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dálej^povmm uvést, zdanazákladěpoznatkůa povědomí o Společnosti, k nimž ,s,

-li při provádění auditu, ostatní informace neobsahuji významné (materiáÍní)'wwé
"esprwwsti vrámci we^vch postupůjsme v obdržených'ostamich 'i^órmacich žádné

významné (materiální) věcnénesprávnosti nezjistili.

Odpovědnoststatutárního ředitele, správní rady a výboru pro audit Společností za úcetni
s^t.utárm. ře, dilel SPOlečnostl odpovídá zasestavení účetní závěrky'podávajidYěmýa poctivy

obj^z^ou!afu s, n'ezmárodmmistcindardy účetního výkazmctví ^ zněmm přijatém

Evropskou

imii^a za takový vmtřm kontrolni systém, který považuje za nezbytný pfo"sestavení"účetní

zwerky tak abyiieobsahovala významné (materialm) nespráwwsti zpusobem"podvodem~nebo

^řl,
se^av^>vá, m účefni změ.rk?' je statutární ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je
Společnost schopna
zá^žlt. ost! .ty^jící

nepřetržitě tn'at, a pokud je to relevantní, popsat
se. j?ího nePřetržifého trváma použití předpokladu

vpří]oze~učetm záwrjkv

wpřetržitého'trváni'při

sestavení účetnízávěrky,s ^jimkoupnpadů.My statutármředitel plánujezrušení Společwsíi

neboukončení její čifmosti, resp. kd^'nemájinoureálnoumožnostnežtakučmit

za. y^nadprocesem w.et.nfh?wkíKm^'íve Společnostiodpovídá správní rada.Výborpro
aiufít sleduje účinnost vnitfmch kontrol, systém řízem rizik, účinnost vmtmího auditu a
sestavení účetní závěrky.

Odpovědnostauditorazaaudit účetní wvěrky

Našimcílem je získat přiměřenou jistotu, žeúčetní závěrkajakocelekneobsahujevýznamnou
{materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu'avditora

obsahující nás\yok. Přmiéřená míra jisíoly je vefkúmíra jistoty, nicméněněm zánámi. že

audit provedeny v souladu s výše uvedenýmipředpisy ve všechpřípadech v účetnizávěrce
odhalí případnou existující významnou(materiální) nesprávnost. Nesprávnostimoiwuvznikat v
důsledku podvodu nebo clp'b a považují se za \'ýznanmé (materiálm), pokud lze reálně

předpokládat, že by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit elwnomická rozhodnutí, která
uživateléučefní závěrkynajejfm základepřijmoit.

Pnprovádem audituv sovhdu s výšeuvedenýmipředpisy jenaší povinností uplatňovat během
celéhoaudituodbornýúsudeka zachovávatprofesm skepticismus. Dálejenašípovinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závérfy

způsobenépodvodem nebochybou ncnrhnoiit a provéstauditorsképosíupy reagující na

tato rizikaa získat dostatečnéa vhodnédůkazní informace, abychomnďjejichzákladě
nwhli vyjádřit výrok. Riziko, ženeodhalíme -významnou (materiální) nesprávnost, k mz

došlo v důsledku podvedli je větší než riziko neodhaleni významné (niateriálm)

nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody

(koluze), falšováni, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení

vnitřních kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolmm systémem Společnosti relevantním pro audit v

takovém rozsa/iu, abychom mohli navrhnoul auditorské postupy vhodné s ohledem na

dané okolwsti, nikoli abychom mohli vyjádřit fiázor na účinnost jejílio vmtřního

kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární ředitel Společnosti uvedl v

příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni účetní závěra
představenstvem a to. zda s ohledem na shromážděné ďůkazní infoi-mace existiije
výziiamná (materiální) nejistota oplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významné zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě Tn'at. Jestliže dojdeme k závěru,

že takovávýznamná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností itpozornit v naší
zprávěna infornwce uvedené v této soimslosti v příloze účetní závěra, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry íykajicí se

schopnosti Společnosti nepřetržité trvat vycházejí z důkazních mformací, které jsme

získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržité tn'af.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včehzěpřílohy', a dále
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede
k věrnému zobrazeni.

Nosí povinností je informovat statutárního ředitele, správní radu a \yborpro audit mimojiné o
plánovaném rozsáhlí a načasování aiiditu a o v)>zmmných zjištěních, kterájsme v jehoprůběhu
ličinili. včetně zjištěných \yznafnných nedostatků ve vniíŤním kontrolním systému.
Naší

povinnosti je

rovněž

posfytiwut thorii

pro audit

prohlášení

o

tom,

že

jsme splnili

příshtsné etické požadavky tykající se nezávislosti, a infonnovat ho o veškerých vztazích a
dalších záležitostech, u nichž se lze reálnědomnívat, že by mohly mít vliv na našinezávislost, a
případných souvisejících opatřeních.

Dále je naši povinnosti vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali statutárního

ředitele, správní radua výborpro audit, ty, kteréjsouz hlediskaauditu účetmzávěrkyzaběžný
roknejvýznamnější, a kteréttidíž představuji hlavni záležitostiauditu, a tyto záležitostipopsat v
naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti
nebo jestliže ve zcela výjimečném případě iisoiidíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší

zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejněni převáži
nadpřínosem z hlediska veřejnéfw zájmu.

Zprávao Jinýchpožadavcích stanovených právními předpisy
V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/20J4
tivádime v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec
mezinárodních standardůpro cmdit:
Určení auditoraa délkaprovádění auditu

Aitditorem Společnosti nás dne 28. června 2019 určila valná hromada Společnosti. Auditorem
Společnosti jsme třetím rokem.

Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit

p^rztueme^že náš v}"'ok k Metm^^ce uvedeny v této zprávě je v souladu s naší

právoupro^borpro auditSpolečnosti, kteroujsme dne 30."4.2020vyhotovilidle

nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady(EU) č. 537/2014.
Poskytování neauditorských služeb

X^st^S"A"afcB ''''"/''^TO&"evď-J"-CT'-?w°^>
Společnostia podmMm,kferéovládá,jsmekroměpovinnéhoaudituneposkytujmeslužby.

ověření provedla auditorská společnost
ACTA Audit s.r.o
ev. č. 568
Hviezdoslavova 29, 71600 Ostrava

f^ud/7
'.y

.o

datum zprávyauditora30.04.2020
568

iu-^^
Ing. JosefHaluza
auditor ev. 6. 2364

