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Pro účelyvýroinf zprávymqjí níže uvedené pojmy následující význam ;
AMISTAIS

AMISTAinvestičntspoleínost, a.s.,IČO:27437 558,sesídlem Pobřežní 620^, Praha8,PSČ

CNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední denÚčetníhoobdobí

Fond

obchodní společnost zapsaná v obchodnfm rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

18600

LUCROSSICAVa.s"IČO:28507428.sesfdlem Praha9- Kyje,Skori<ovská1310.PSČ1S800,
pod sp. in. B 14923
Účetní období

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Pro účelyvýroční zprávymají níže uvedené právní předpby následující význam:
Dohoda med Českourepublikou a SpoJenÝml státy americkými o zlepSenf dodriovánf
DohodaFATCA

daňových předpisů v mezinárodním mSřltku a s ohledem na právní předpisy Spojených

státůamerickýcho Informacích a JejichoznamováníobecněznámáJakoForeignAccount
Tax Compliance ACt, vyhláiená pod č. 72/2014 Sb. m. s.

Zákon o auditorech

zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změněněktepřch zákonů(iákon o auditorech), ve
zněnípozdějifchpředpisů

Zákono daních 2 příjmů

zákonč. 586/1992 Sb.,o daních z přQmů, ve znění pozdějifch předpisů

Zákon o účetnictví

zákon C.563/1991 Sb., o úíetnictvf, ve znění poidějšfch předpisů

ZISIF

zákon č. 240/2013 Sb., o Investičních společnostech a investíeních Tondech, ve znění
pozdějších předpisů

ZMSSD

zákon č. 164/2013 Sb" o mezinirodnf spotupróci při správě daní a o iméně dalifch
souvlsejftích zákonů,veznění pozdějšíchpředpisů

ZOK

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve zněnipozdějších předpisů

ZPKT

zákoni. 256/2004Sb.,o podnikánínakapitálovémtrhu.vezněnípozdějšíchpředpisů

ř

ť
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Čestnéprohlášení
Tatovýroční zpráva,při vynaložení veškerépňměřené péče,podle našehonejlepšího vědomí, podávávěrnýa poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a Jehoskupiny za Účetníobdobí a o
vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské Snnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondujako
emitenta akcií představujících podňnaFondupřijatých k obchodování naevropském regulovanémtrhu, který másídlo
na území Českérepubliky.
V Praze dne 23. 4. 2019

//

//Í-L. y
lUCROSSIC^Vii-S.
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Informace pro akcionáře podle § 118 odst. 4
písm. b) až k) a odst. 5 písm. a) až k)ZPKT
l.

ORGÁNYFONDUA SKUPINY- JEJICHSLOŽENÍA POSTUPYJEJICHROZHODOVANÍ

1. 1.

VALNÁHROMADA FONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Valnáhromadaje nejv^šfm orgánemFondu.Každýakcionář, kterývlastní zakladatelskéakcie,máprávoúčastnitse
valnéhromady.Každýinvestor,kterývlastní investiéníakcie,mátéžprávoúčastnitsevalnéhromady.Každýakcionář,
kter}vlastní zakladatelskéakcie,i každýInvestor,kterývlastní investičnfakcie,máprávoobdržetvysvětienítýkající se
Fondu,jím ovládanýchosobnebojednotlivéhopodfonduvytvořenéhoFondem,jehožinvestičníakcievlastní,je-litakové
vysvětlenípotřebnéproposouzeníobsahuzáležitostízařazenýchnavalnouhromadunebonavýkonakdonářskýchpráv
na ní. a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Sezakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanovf-li zákonjinak. S investičními akciemi hlasovací
právospojeno není, nestanovf-li zákonjinak.Je-lis akcií Fonduspojeno hlasovací právo, náleží každéakciijeden hlas.
Rozhodovánívalnéhromadyupravuječlánek26stanovFondu:

Valnáhromada je schopna se usnášet, pokud jsou pfítomní vlastníci nejméně 75 % akcií, s nimižje spojeno hlasovací
právo. Při posuzování schopnosti valnéhromadyseusnášetsenepřihlRÍ k akciím, s nimižnení spojeno hlasovací právo.
nebopokud nelzehlasovací právopodlezákonanebostanovvykonávat;to neplatí, nabydou-11tyto dočasněhlasovacího
práva. Není-11 valná hromada schopná usnášet se, svolá statutární orgán náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se
konala od patnáctidnůdošestitýdnůodedne, nakterý bylasvolána původní valnáhromada. Náhradnívalnáhromada
je schopná usnášet se bezohledu na počet přítomných akdonářů.

Záležitostí, kterénebylyzařazenydo navrhovanéhopořadu jednání, lze rozhodnoutjen sesouhlasemvšechvlastníků
akcií vydaných Fondem, s nimižje v případě projednání takovézáležitostispojeno hlasovací právo.
Pokudstanovy Fondu nebo zákonnevySadují většinujinou, rozhoduje valnáhromadavětšinouhlasůvlastníků akcií
vydaných Fondem, s nimižje spojeno hlasovacf právo.
Působnost valné hromady upravuje článek23 stanov Fondu:

Dopůsobnosti valnéhromady, nevylučuje-li to ZISIF.náleží dlestanov Fonduvše, codojejí působnostivkládázávazný
právní předpis, včetně:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu
představenstvem podleúst.§ 511ZOKneboo změnu,kekterédošlonazákladějinýchprávních skutečností,
b) volba a odvolání členů představenstva,

c) volba a odvolání členů dozorci rady a jiných orgánůurčených stanovami,
d) schválenísmlouvyo výkonufunkcečlenapředstavenstva,

e) schválenísmluvo výkonufunkcečlenůdozorčí radya jinýchcikánůurčenýchstanovami,
f) rozhodnutí o zrušení Fondu,resp.Fondemvytvořeného podfondus likvidací,
g) rozhodnutí o jmenováni likvidátora, resp. o podání žádostio Jmenování likvidátora ČNB,jmenuje-li dlezákona
likvidátora CNB,

h) rozhodnutí o přeměněFondu,
_^
i) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základ<3cafii<ált'Pandu ho

akcionáři,kteří vlastnízakladatelskéakde,a o jehovrácení,

^"

j) rozhodovánío určeníauditoraproúčetnízávěrkua konsolidovanouúčetnízávěrku, f

. <í<c^-

k) rozhodovánío vyčleněnímajetkua dluhůz investičníčinnostispolečnostidojedná &|ivfce^d^á~ů. i^
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1, 2.

PŘEDSTAVENSTVOFONDU JAKOMATERSKÉSPOLEČNOSTI

Představenstvo:

Předseda představenstva:

Ing. Jaroslava Valová (od 13. 7. 2018)
narozena: 15. 4. 1947

vzdělání: vysokoškolské
Členpředstavenstva:

Ing.JanaValová

(od 13. 7. 2018)

narozena: 19. 8. 1977

vzdělání: vysoktókolské

Členpředstavenstva:

Bc.TomášVala

(od 13. 7. 2018)

narozen:8. 5. 1973

vzdělání: vysokoškolské

Fondmáindividuální statutární orgán,jímž je právnickáosobaoprávněnáobhospodařovat tento investíEnf fond, a je
obhospodařován prostřednirtvfm této osoby.

Představenstvo je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Představenstvo se řídí obecnězávaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů,jsou-li zřízeny. Představenstvo mj. také svolávávalnou hromadu Fondu a schvaluje změnystatutu Fondu a
Jeho podfondů, jsou-li zřízeny. Představenstvo je voleno valnou hromadou Fondu.
V působnosti představenstva je dle stanov Fondu:

a)

řídit činnostFondua zabezpečovatjehoobchodnívedení,

b)

provádět usnesení přijatá valnou hromadou,

C)

zabezpečovatřádnévedení účetnictví Fondu,

d)

předkládatvalnéhromaděpo předchozím vyjádření dozorčí rady keschválení řádnou, mimořádnou a
konsolidovanou, popřípadě i mezltímní účetní závěrkuspolečnosti a návrh na rozdělení zisku nebo
úhrady ztrát,
svolávat valnou hromadu,

vyhotovovat nejméně jednou za rok zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a stavu jeho majetku a
předložit ji dozorá'radě k projednání a valné hromadě ke schválení,

g)

vyhotovovat další 2právyem'rtenta cenných papírů přijatých k obchodování naevropském regulovaném
trhu a zajišťovat plněni dalších povinnostf, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm.
ZPKT,

h)

předkládatvalnéhromaděnávrhynauriiení auditorak ověření účetnízávěrkya konsolidovanéúčetní
závěrky, příp. K přezkoumání dalších zprávvypracovaných emitentem cenných papírů přijatých k
obchodovánína evropskémregulovanémtrhu, o nichžto stanoví obecnězávazní orá^m-o

i)

měnit stanovy Fondu

v

souladu

"s

^011, 5. >.o

s

§ 277 odst. 2 ZISIF,

jde-11 o

změnu přímo

v

pári ou

změnou pr

úpravy,opravupísemných nebotiskovýchchybneboúpravou,kterálogicky ypfýváz obsahy^tanov,
j)

nazákladěnávrhudozorčí radyschvalovatzměnystatutu fondua jednotil c^podf^K^' ^ cpi
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^
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k)

rozhodovat o vSech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu
spoleínostl, tedyzejm.dozorčfraděnebovalnéhromaděspolečnosti.

Představenstvo určujezákladnízaměření obchodního vedení Fondu.

Ing.JaroslavaValovájeabsolventkouVysokéškolyzemědělskév ČeskýchBudějovicích.Svouprofesnípraxizačalav roce
1972jakofinančníúčetníJZDMlrotice.Následněsbírala zkušenostiv řaděspolečností. V roce1991založilaflrmuSIKO,
kterouv roce2004vložiladospolečnostiSIKOKOUPELNYa.s.VespolečnostiSIKOKOUPELNYa.s.bylaodroku2004do
května 2015 generální ředitelkou. Od roku 2009 je jednatelkou společnosti SLOSIKOs.r.o., která se spedalizuje na
pronájem, nákupa prodej neinovltostí. V představenstvu Fondupůsobí odroku 2008.V její kompetenci je strategické
řízení Fondu včetně řízení a realizace investic.

Ing.JanaValovávystudovalaJihočeskouuniverzituv ČeskýchBudějovicích, oborúčetnictví a finanční řízení podniku.
Působív dozoríích orgánechobchodních společnostíSIKOKOUPELNYa.s.a SIKOKÚPECNEa.s.VespolečnostiLUCROS
SICAVa.s.sezabýváagendouochrannýchznámeka investování donemovitostí.

Bc.TomášValavystudovalVysokouškoluekonomickouv Praze,oborFinance.Odroku2015je generálním ředitelem
společnosti SIKOKOUPELNYa.s. Věnujese investicím v obom nemovitostí a řízení investiáiích projektů víetně jejich
financování.

Představenstvo nezndiložádnýporadní orgán,výbor&.komisi.

Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmí býtv souladu s obecnězávaznými právními předpisy týkajíami se
obhospodařování investičních fondůuděloványzestranyakdonářůFondujakékolivpokynytýkající seobhospodařování
Fondu,není statutární orgánoprávněnpožádatnejvyšší orgánFonduv souladus úst.§ 51odst.2 ZOKo udělení pokynu
týkajfcřho seobchodního vedení. Statutární orgánvšakmůžepožádato sdělení nezávaznéhostanoviska čidoporučení
týkajícího seobchodního vedenidalší (poradní) orgányFonduS jinésubjekty, a to zapodmínek určenýchstatutem
Fondu či vnitřními předpisy Fandu.

l,3

DOZORČÍRADA FONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Člendozoróírady:

Ing. Vítězslav Vala

(od 2. 7. 2014)

narozen: 24. 2. 1971

vzdělání: vysokoškolské

Dozorčíradadohlfií nařádnývýkončinnostiFondu,jakoži provádídalšíčinnostistanovenéobecnězávaznýmiprávními
předpisy.
Dozorčí rada dáledle stanovFondu:

a) Kontroluje,zdajsouúčetnízápisyvedenyřádněa v souladuseskutečnostía zdasepodnikatelskáčijináčinnost
společnostidějev souladus právními předpisy a těmitostanovami;

b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímnf úéetnf závěrku a návrh na
rozděleníziskunebonaúhraduztrát;
c) předkládat valné hromadě svávyjádření;
dj navrhujezměnystatutu Fondu.

Dozorčí radaseskládáz l člena, voleného valnou hromadou.

_.
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Dozorčí radaje schopnáusnášetse,je-li nazasedánípřítomna nadpolovičnívětiinajejích ďenů.K přijeti usneseníje
zapotřebí, abyproněhlasovalanadpoloviční většinaďenQdozorčírady.Každýčlendozorčí radymájedenhlas.V případě
rovnostihlasůje rozhodujfcíhlaspředsedydozorčí rady.

Řádnázasedáni'dozorčí radysvolávápředseda dozorčíradys uvedením programujednání, a tozpravidlaŠestkrátzarok.
V případě, žedozorčí radanení svolánapodobudelší než2 měsfce,můžeo její svolání požádatpředsedu kterékolijejí
člen,a tos pořademjednání, kterýurčí. Předseda dozorčí radysvoládozorčfradutakétehdy,požádánio tostatutární
orgán,a tos pořademJednání,kterýstatutární orgánurčil;neučiní-titakbezAytečnéhoodkladupodoručenížádosti,
můžeji svolatsámstatutární orgán.
1.4.

VÝBORPROAUDIT FONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Předseda výboru pro audit:

Ing. VítVařeka

(od l. 2. 2016)

narozen:14. l. 1963

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostbuig StatěUniversit v USA. Od roku 1994 působil na pozici
vedoucífinanCnfanalytika zástupceředitele u licencovanéhoobchodníka s cennýmipapíry AKROCapital,a.s.Odroku
2006 do současnosti působí ve společnosti AMISTA IS, a to postupně na pozicích výkonný ředitel, předseda
představenstva a člendozorčí rady.

Členvýboruproaudit:

Ing. Michal Bečvář

(od l. 2. 2016)

narozen:17. 1. 1980

Vystudoval Technickou fakultu naČZÚv Praze. Od roku 2007 pracuje vespolečností AMISTA IS,kde postupně zastává
potíce salesmanažer, manažer oddělení pro licenční záležitosti, pracovník oddělenicenných papírů a account manažer.
DřivétaképůsobilvespolečnostiRaiffesenbank,a. s.

Členvýboruproaudit:

Ing. Petr Janoušek

(od 1. 1. 2018)

narozen:22. 2. 1973

VystudovalVysokéučení technickév Brně.V rámciAMISTA15sevěnujekomplexnímu finančnímu řízeni společnosti.
Předtím působil na vedoutích pozicích ve společnostechzabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.

Fond,jakosubjekt veřejnéb. o zájmuvesmyslu úst.§ la písm. a)vespojení s úst. § 19aodst, l Zákonao účetnictví zřídil

kednil. 2. 2016výborproaudit.Výborproauditzejménasledujeúčinnostvnitřní kontroly,systémuřízení rizik,účinnost
vnitřního auditua jehofunkčnínezávislost,sledujepostupsestavováníúčetnízávěrkyFondua předkládářídicímu nebo
kontrolnímu orgánuFondudoporučení k zajištěníintegritysystémůúčetnictví a finančního výkaznictví. Dáledoporučuje
auditora kontrolnímu orgánu s tím, žetoto doporuSenf řádně odůvodní.

Výbor pro audit se skládáze 3 členů, volených valnou hromadou. Viichni navržení členovévýboru pro audit splnili
zákonnépodmínky projmenování do výboru pro auditstanovenéúst. § 44Zákonao auditorech.Nasvémprvním
zasedánívýboruproauditsijehočlenovézvolilizapředsedu Ing.Víta Vařeku. Předsedasvoláváa řfdfzasedánívýboru
pro audit.

Výborpro auditje schopný usnášetse,je-li nazasedání přítomna nadpoloviční větíina jejích členů., íp>us
zapotřebí, abyproněhlasovala nadpoloviční přítomných (lenů výboru proaudit.
:^-~
T"
Výborproauditnezň'dilžádnýporadníorgán,výborčikomisi.
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1. 5.

POLITIKA ROZMANITOSTI FONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Fondvevztahu k statutárnímu orgánu, kontrolnímu orgánu a výboru pro audit neuplatňuje žádnouspecifickou politiku
rozmanitosti.Důvodemjepředevším skutečnost,ževolbatěchtoorgánůjev působnostivalnéhromadyFondu,pročež
totorozhodnutí nemůžeFondv zásaděovlivnit. Fondseprincipiálněhlásík dodraovánízásadnediskriminacea rovného

zacházení a dbá na to, aby orgány byly obsazovány osobami, jejichž odborné znalosti a zkušenosti svědčí o jejich
způsobilostik řádnémuvýkonufunkce.
1. 6.

DCEŘINÉSPOLEČNOSTI

SLOSIKOs. r. o.

Sídlo:

Galvaniho16/B, 82104 Bratislava

IČO:

36865770

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

100%

Statutární orgán

Ing. Jan Dvořák

(od 1. 12. 2009)

dat. nar. 15. 3. 1962

bytem: Čechova454/11, PražskéPředměstí, 397Ol Písek
Ing.JaroslavaValová
dat. nar.: 15. 4. 1947

(od 1. 12. 2009)

bytem; Hanzelkova2660/6, Dejvice.16000 Praha 6
Funkce

jednatelé (konateré)

Způsobjednání

jménemspolečnostijednájednatel (konatef) samostatně.

VABOLAs. r. o.

Sídlo:

leo:

Skorkovského 1310, 19800 Praha 9 - Kyje
28996178

Velikostmajetkovéúčasti
a hlasovacích prav:

90%

Statutární orgán

Ing.JaroslavaValová

(od 2. 12. 2009)

narozena: 15. 4. 1947

vzdělání: vysokoškolské

bytem: Hanzelkova2660/6, Dejvice,16000Praha 6
Ing,JanaValová

(od 2. 12. 2009)

narozena:19. 8. 1977

vzdělání: vysokoškolské
bytem: Jižní 3143, 272 04 Kladno
Bc. Tomáš Vala
narozen: 8. 5. 1973

^

vzdělání: vysokoškolské

bytem: č.p. 340, 39804Ďmelice
Funkce

jednatelé

Způsobjednání

Jménemspolečnostijednájednatel samostatně.

.. í-ťž. 009]
^.jďit, S.r. o
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SIVAKO s. r. o.

Sídlo:
IČO:
Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:
Statutární orgán

Skorkovského1310, 19800Praha9 - Kyje
28996640
90%
Ing. Jaroslava Valová
narozena: 15. 4. 1947

(od 2. 12. 2009)

vzdělání: vysoktókolské
bytem: Hanzelkova 2660/6. Dejvice, 160 00 Praha 6
Ing. Jana Valová

(od 2. 12. 2009)

narozena: 19. 8. 1977

vzdělání: vysokoškolské
bytem:Jižní 3143, 272 04 Kladno
Bc. Tomáš Vala
narozen:8. 5. 1973

(od 2. 12. 2009}

vzdělání: vysokoškolské
bytem: č.p. 340, 39804Ómelice
Funkce

Způsobjednání

jednatelé
Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

Rezidence Hloubětín s. r.o.

Sídlo:

IČO:

Korunní 810/104, 10100Praha- Vinohrady
24258059

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

50%

Statutární orgán

Ing. MiroslavŠebesta

(od 14. 4. 2018)

dat. nar.: 24. 1. 1974
bytem: Za Pohořelcem 696/6, Střesovlce, 169 00 Praha 6
Funkce

jednatel

ZpůsobJednání

Jménemspolečnostijednájednatel samostatně.
Ing.JanŘežáb

(od 8. 8. 2012 do 14.4.2018)

datnar. 19.8. 1977

bytem:Jižní3143, 27204Kladno,Českárepublika
Funkce

Způsobjednání

jednatel
Jménem společnosti jedná jednatel ve všech věcech samostatně

SIKO GROUP SE

Sfdto:

IČO:

Skorkovská1310, 19800Praha9 -Kyje
24238732

Velikostmajetkové účasti
a hlasovacích práv;

100%

y
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Statutární organ- představenstvo
Předseda

Ing.JaroslavaValová

(od27.5. 2016)

narozena: 15. 4. 1947

vzdělání: vysokoškolské
bytem: Hanzelkova 2660/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Místopředseda

Ing.JanaValová

(od 15.12. 2014)

narozena: 19. 8. 1977

vzdělání: vysoktókolské
bytem:Jižní 3143, 272 04 Kladno

Člen

Bc.TomáSVala

(odl5. 12. 2014)

narozen: 8. 5. 1973

vzdělání:vysokoškolské
bytem: C.p. 340. 39804 ůmelice
ZpůsobJednání

Dům Cenovka s. r. o.
Sídlo:

IČO:

jménemspolečnostijednákaždýčlenpředstavenstva samostatně.

Skorkovská 1310, 19800Praha 9 - Kyje
052 61252

Velikost majetkové účasti
a hlasovadch práv:

100%

Statutární oigán

Ing.JaroslavaValová

(od31. 10. 2016)

narozena: 15. 4. 1947

vzdělání; vysokoškolské
bytem: Hanzelkova2660/6, Dejwce,16000Praha 6
Ing.JanaValová

(Od 31. 10. 2016)

narozena: 19. 8. 1977

vzdělání: vysokoškolské
bytem: Jižní 3143, 272 04 Kladno
Bc.TomášVala

(od 31. 10. 2016)

narozen; 8. 5. 1973

vzdělání: vysokoškolské
bytem: č.p. 340, 398 04 Čimelice
Funkce

Způsobjednání

jednatelé
Jménem společnosti jedná jednáte! samostatně.

Rezidence Smotlachova s. r. o.

Sídlo:
IČO:
Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:
Statutární organ

Korunní 810/104, 10100Praha10-Vinohrady
05797209
^'^.. ď-t.S.fQ
75%
Ing. Miroslav Šebesta
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dat nar.: 24. 1. 1974
bytem: Za Pohořelcem 696/6, Střešovlce, 169 00 Praha 6
Funkce

jednatel

Způsobjednání

JménemspolečnostiJednájednatel samostatně.
Ing.Jan Řežáb

(od 9. 2. 2017 do 15. 3. 2018)

datnar. 19. 8. 1977

bytem:Jižní3143, 27204Kladno,Českárepublika
Funkce

Způsobjednání

jednatel
Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně

Prima Energys. r.o.

Sídlo;

Korunní 810/104. 10100Praha10-Vinohrady

IČO:

06667481

Velikost majetkové účasti
a hlasovacfch práv:
Statutární orgán

31,8%
Ing. Marek Lang

(od8. 12. 2017)

dat. nar. 25. 3. 1974

bytem: Skupova397/23, Doudlevce. 30100 Plzeň
Funkce

Způsobjednání

jednatel
Jménem společnosti Jednájednatel samostatně.

2.

OSTATNÍ VEDOUCÍ OSOBYFONDUA PORTFOUO MANAŽER

2. 3.

OSTATNÍ VEDOUCÍ OSOBY

Mimostatutární orgánnemají funkcivedoucí osobyveFondužádnéjinéosoby.
2. 2.

PORTFOLIO MANAŽER

Portfolio manažer

Ing. Jaroslava Valová

(od 20. l. 2016)

narozen:15. 4. 1947

vzdělání: vysokoškolské

Ing.JaroslavaValovájeabsolventkou Vysokéškolyzemědělskév ČeskýchBudějovicích. Svouprofesní praxizačalav roce

1972jakofinančníúčetníJZDMirotice.Následněsbírala zkušenostiv řaděspolečností. V roce1991založilafirmuSIKO,
kterouv roce2004vložiladospolečnostiSIKOKOUPELNYa.s.VespolečnostiSIKOKOUPELNYa.s.bylaodroku2004do
května 2015 generální ředitelkou. Od roku 2009 je jednatelkou společnosti SLOSIKOs.r.o., která se specializuje na
pronájem,nákupa prodejnemovitostí. V představenstvu Fondupůsobíod roku2008.V její kompetendjestrategické
řízení Fonduvčetněřízení a realizaceinvestic.
3.

OSOBYS ŘfDÍCfPRAVOMOCÍA PRINQPYJEJICHODMĚŇOVÁNÍ
...o",;

Rozhodovánío odměňovánípracovníků Fondunáleží do působnostistatutárního orgánuF<íněTu.Výkonfunkcečlena

statutárního a dozorčíhoorgánujebezúplatný.VýkonČinnostiosobs řídící pravomocíjeb ú|1atný.
^
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Statutární orgán

Výkonfunkce ďenastatutárního orgánuje bezúplatnýa nejsou s ním spojena žádnánepeněžitáplnění.

Statutární ředitel:

Ing.JaroslavaValová

(od21.l. 2016do13. 7. 2018)

narozena: 15. 4. 1947

Předseda představenstva:

Ing.JaroslavaValová

(od 13. 7. 2018)

narozena: 15. 4. 1947

vzdělání: vysokoškolské
Členpředstavenstva:

Ing.JanaValová

(od 13. 7. 2018)

narozena: 19. 8. 1977

vzdělání: vysokoškolské

Čtenpředstavenstva:

Bc.TomášVala

(od 13. 7. 2018)

narozen:8. 5. 1973

vzdělání: vysokoškolské

Kontrolní orgán

Člendožorďrady:

Vítězslav Vala

(od 2. 7. 2014)

narozen:24. 2. 1971

vzdělání: vysokoškolské

Kontrolní orgándohlRfna řádnývýkon Snnosti Fondu,jakož i provádí další činnostistanovenéobecnězávaznými
právními předpisy. Do působnosti kontrolního orgánu náleží jakákoliv věctýkající se Fondu, ledažeji zákonsvěřuje do

působnosti valnéhromady, nebo ledažeji zákon nebo stanovy Fondu v souladu se zákonem svěřují do působnosti
statutárnfhoorgánučijinéhoorgánuFondu.

kontrola působnostipředstavenstva v oblasti naplňování strategických cílů, v oblastí naplňování principu

obezřetnosti při správěcizího majetkua péčeřádnéhohospodáře
kontrola výkaznictví a daňových povinností společnosti

kontrola a monitoring právních a procesních úkonůčiněnýchpředstavenstvem

analýza a posuzování vnitropodnikovéhovýkaznictví společnosti a obchodních, právních a strategických
rozhodnutí představenstva

Výkon funkce clena kontrolního orgánu Fonduje bezúplatný.

Člendozorčíradynedrželvesvémvlastnictví žádnézakladatelskéa žádnéinvestičníakcieFondu.Členovéstatutárního
orgánu drželi ve svém vlastnictví celkem 71100 zakladatelských akaia celkem 7 705 investičních akcií Fondu.
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4.

ÚDAJEOVSECHPENĚŽITřCHl NEPENĚŽrTÝCHPLNĚNÍCH,KTERÁOD FONDUPŘUAUV ÚČETNÍMOBDOBÍ
ČLENOVÉ
STATUTÁRNÍHOČIDOZORCfHOOR6ÁNUA OSTATNÍOSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

4. 1.

STATUTÁRNÍ ORGÁN

VýkonfunkceClenastatutárního orgánuje bezúplatnýa nejsou s ním spojenažádnánepeněžitáplnění. Statutárnímu
řediteli aničlenům představenstva zavýkon činnostnenáleží úplata.
4. 2.

DOZORČÍORGÁN

Výkon funkce členadozorčího orgánuje bezúplatný. S výkonem funkce nejsou spojena žádnánepeněžitá plnění.
4, 3.

OSTATNÍOSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

Fondneevidoval v Účetnímobdobí ostatní osobys řídící pravomocí.

5.

ÚDAJEO POřTU CENNÝCHPAPÍRŮ FONDU, KTERÉJSOUV MAJETKU STATUTÁRNÍHO ČIDOZORČÍHO ORGÁNU
A OCTATNÍCH OSOBS ŘfDfCfPRAVOMOCÍ

Členovéstatutárního orgánudrželivesvémvlastnictví celkem71100kszakladatelských akciía 7 705investičních akcií
Fondu.V majetku členůdozorífho orgánu nejsou žádnécennépapíry Fondu.

K cennýmpapírům představujícím podňnaFondusenevztahujížádnéopceanisrovnatelnéinvestičnínástroje,jejichž
smluvními stranamibybyličlenovéstatutárního nebodozorčího orgánuFondunebokterébybylyuzavřeny veprcspěch
těchto osob. Osobys řídící pravomocí Fondunedrží výšejmenované cennépapíry ani nepřímo, tedy prostřednictvím
třetího subjektu.

6.

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

Skupina Fondu na základě úst. § 23a Zákona o účetnictví použila mezinárodní účetní standardy harmonizované
evropskýmprávemprosestavení účetní závěrkyke Dniocenění. Účetnictvía výkaznictví Fonduje kroměvšeobecné

závaznýchprávních předpisůupravenorovněžsoustavouvnithiích předpisůa metodickýchpostupů,plněrespektujících
obecně závaznéúčetní předpisy a standardy.

Přístup doúgetnftio systému Fonduje přísně řízen a povolen pouze oprávněným osobám. Úíetnfdokladyjsou účtovány
po předchozím řádném schválení oprávněnými osobami, přičemž způsob schvalování je upraven vnitřním předpisem.
Platební styk je oddělen od zpracování účetnictví a provádění obchodních transakcí, veškeré platby jsou prováděny
oddělenfm vypořádání. Tento způsob úhrad zamezuje potencionální možnosti, kdy byjedna a tatáž osoba provedla
uzavření obchodního vztahu, zaúčtovala z něho vyplývající účetní operace a současně provedla platbu ve prospěch
obchodnfho partnera.

Kontrola správnosti a úplnostiúčetnictví a výkaznictví Fonduje prováděnavedvou úrovních - interně, prostřednictvím
řídícího a kontrolního systému,a dáteprostřednictvím externího auditu, kterýověřuje roční účetní závěrkuFondu.
Interníkontrolav rámcikontrolního a řfdícfho systémuzahrnujejednakčinnostivnitřního auditua dáleřariutentrolnfch
prvků, prováděných kontinuálně (např. kontrola zaúčtovaného stavu majetku na operati , ^eyiděnĚi,malatku,

inventarizace, kontrola čtyřočíapod. ),v rámcikterýchjeproceskontrolyprůběžněvyhodnoc a&c
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7.

PRÁVAA POVINNOSTISPOJENÁS AKQEMIFONDU

Fondvydávádva druhy cenných papírů:

a)zakladatelskéakcie-tyto cennépapíry jsouvydáványk zapisovanémuzákladnímu kapitáiu,jehožvýšejetéžuváděna
v obchodním rejstříku. Zapisovanýzákladní kapitálFondučiní 711 000000 Kí a je rozdělen na 71100 ks kusových
zakladatelských akdf,tj. bezjmenovitéhodnoty.Všechnyzakladatelskéakciespole&iostijsouvydányjakocennépapíry
nařad,tj.jakolistinyznějící najménoakcionářea nejsoupřijaty k obchodovánínaevropskémregulovanémtrhu.Podíl
nazapisovanémzákladnímkapitáluseu zakladatelskýchakcií určí podlepočtuakcií. Zakladatelskéakcieseřfdí právní
úpravoudleZOK,ZISIFa dalšími právními předpisya úpravouv oddfleII.stanovFondu.
PrávaspojenáseMkladatelskýmiakciemi

SezakladatelskýmiakciemijespojenoprávoakcionářepodnětsenařízenÍspoleíností, najejím ziskua nalikvidačním
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 Snnosti Fondu, resp. není zařazen do žádnéhopodfondu.Se
zakladatelskýmiakciemijevždyspojenohlasovacíprávo,nestanovl-lizákonjinak.Převoditelnostzakladatelskýchakcií
je podmíněna souhlasemstatutárního orgánu.Sezakladatelskýmiakcieminení spojenoprávonajejichodkoupení na
účetspolečnosti, ani žádnéjinézvláštní právo.
Evidence zakladatelských akcií

ZakladatelskéakcieJsouv držení akcionářů Fondu,kteří zodpovídají zajejich úschovu.Fondprostřednictvím svého
administrátora, tj. AMISTA IS,vede evidenci majitelů zakladatelských akcií v seznamu akcionářů.

b)investiční akcie- FondvydáváinvestiEnřakciek Fondujakotakovému,resp. k jehoinvestičníčásti.Investičníakcie
představují stejnépodíly nafondovémkapitáluinvesti&ifČástiFondu.Investiční akciejsouvydáványjakoakciekusové,
tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno
investora.

Fond vydávájednu třídu investičních akcií. Investiční akciejsou od l. 2. 2016 přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. Investiční akcie se ndť právní úpravou dle ZOK, ZISIFa dalifmi
právními předpisy a úpravou v oddfle Itl. stanov Fondu.
Práva spojená s Investičnfml akciemi

S investi&iími akciemije spojeno právotýkající sepodílu nazisku z hospodaření pouzes majetkem z investiční činností

Fondu a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti Fondu. S investičními akdemiJespojeno právo najejich
odkoupení nažádostjejichvlastníka naúčetinvestiční částiFondu.Investiční akcieodkoupením zanikají.
S investičními akcieminení spojenohlasovací právo,pokudzákonnestanoví jinak. S investičními akciemije spojeno
právonajejichodkoupeni nažádostjejichvlastníka naúčetinvestiční částiFondu,Investiční akcieodkoupením zanikají.
Evidence investíenfch akcií

Evidenceinvestičnfch akcií vydávanýchFondemjevedenav souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT.Centrální evidena

emisevede Centrální depozitářcennýchpapírů, a. s. InvestiénfakcieFonduv držení jednotlivých investorůjsou tak
evidoványnajejich majetkových účtechvlastníků cenných papírů. Investonjsou povinnisdělovatúčastníku Centrálnfho

depozitáře cenných papírů, a. s., u něhožmají veden svůj majetkový účet,veškerézměnyve svých identifikačních
údajích.
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8.

ODMĚNYÚČTOVANÉ
EXTERNÍMIAUDITORY

Informace o odměnách účtovaných zaÚčetníobdobí auditory v členění zajednotlh/é druhyslužebjsouuvedenyv přňoze
účetní závěrky(oddíl "Správní náklady"), kteráje nedílnou souíástí tétovýroíní zprávy.
9.

KODEXŘfZENÍASPRÁVYFONDU

Fond pňjal soubor vnitřních předpisů schválených statutárním orgánem Fondu. Tyto vnitřní předpisy vycházejí
z požadavků stanovených ^obecně závaznými právními předpisy, včetně právních předpisů Evropské unie, jsou
pravidelněaktualizoványa jsou předkládány ČNB.Rovněžpodléhají interní kontrole compliance a vnitřního auditu. Mezi
tyto vnitřní předpisy patří mj. organizační řád. kterýje základní normou řízení a správyFondu.

Vzhledemk výšeuvedenémuFondnepňjalžádnýzvláštníkodexřízení a správyFondu.
10.

STRUICTURAVIASTNÍHOKAPITÁLUEMFTENTAA DCEŘINÝCH
SPOLECNOCTÍ

Fond (mateřská společnost)

Strukturavlastního kapitálu Fonduje uvedenav účetní závěrce,kteráje nedňnousoučástí tétovýroční zprávy.
Cenné papíry vydávané Fondem:
a) Druh: Zakladatelské akcie
Forma: Kusové akcie najméno
Podoba: Listinná

Jmenovitáhodnota:Bezjmenovitéhodnoty
Podňnazapisovanémzákladním kapitálu:100 %
Početemitovanýchakciív obéhukekonci Účetníhoobdobí: 71100ks
Počet akcií vydaných v Účetním období: O

Počet akcií odkoupených v Účetním období: O
Početupsaných,dosudnesplacenýchakai: O

Obchodovatelnost: Zakladatelskéakcienebyly přijaty k obchodování naregulovaném trhu.
b) Druh: Investiční akde

ISIN:CZ0008042009
Forma: Kusové akcie na jméno
Podoba: Zaknihovaná

Jmenovitáhodnota:Bezjmenovitéhodnoty
Počet emitovaných akcií v oběhu ke koná' Účetního období: 7 900 ks

Početakcií vydanýchv Účetnímobdobí: O
Počet akcií odkoupených v Účetním období': O

Početupsaných,dosudnesplacenýchakcií: O

Obchodovatelnost:Investičníakciejsoupřijaty k obchodovánínaregulovanémtrhu

^^dlt. S./.y

Dceřiné společnosti:
SLOSIKOs. r. o.

základní kapitál: 5 000 EUR

VABOlAs.r.o.

základní kapitál: 200 ÓDOKč

SIVAKOs.r.o.

základníkapitál:200000Kč
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RezidenceHloubětín s.r.o.

základní kapitál:200000 Kč

SIKOGROUPSE

základní kapitál: 120 000 EUR

DůmCenovkas.r.o.

základní kapitál: 200 000 KČ

RezidenceSmotlachovas.r.o.

základní kapitál: 100 000 KČ

Prima Energy s. r.o.

základní kapitál: 100 000 Kč

11.

OMEZENÍ PŘEVODFTEINOSTICENNÝCHPAPÍRŮ

Převoditelnost zakladatelských akciiFondujepodmíněna souhlasem statutárního orgánu.Statutární orgánudělísouhlas
s převodem písemně nažádostakcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akaisplňuje veSkeré požadavky na
osobu akdonáře společnosti Jato fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými
právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akai mezi
stávajícfmi akcionáři jevydávánneprodleně bezpotřeby kontroly. V případě převodu nebopřechodu vlastnického práva
k zakladatelským akciím FonduJeJejichnabyvatel povinen bezzbytečnéhoodkladu informovat Fondo změněvlastníka.

K účinností převodu akciev podobělistinného cennéhopapím vů8administrátorovi Fondusevyžadujeoznámení změny
vlastníka pň-slušné akcie a její předložení administrátorovi Fondu. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií
převést svézakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akdí k těmto aktíím předkupní právo, ledaže
vlastník zakladatelskýchakcií zakladatelskéakciepřevádí jinémuvlastnilcovi zakladatelských akcií.
K převodu Investičních akcií Fondu musí mft 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 Fondusplňujeveškerépožadavkynaosobuinvestora do Fondu,cobyfondukvalifikovaných investorů
stanovených statutem Fondu, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbyteíného odkladu po jeho
kontrole. Souhlas s převodem investíčních akcií R)ndu mezi stávajfcfmi investory je vydáván neprodleně bez potřeby
kontroly. Omezenipřevoditelnosti investičních akcií senevztahuje nainvestiční akde, kterébylypřijaty k obchodování
na regulovaném trhu.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k Investlínfm akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez
zbytečného odkladu Informovat Fondo změněvlastníka. K účinnosti převodu akciev podobělistinného cennéhopapíru
vůčiadministrátorovi Fondu se vyžaduje oznámení změnyvlastníka příslušné akdea její předložení administrátorovi
Fondu.V případě, žebynabyvatelinvestičních akcií nebylkvalifikovanýminvestoremdleúst.§ 272ZISIF,k takovému
nabytí sev souladus úst.§ 272odst.3 ZISIFnepřihlBf.
12.

AKCIONÁŘSKÉ
STRUKTURYKONSOUDAČNÍHOCEIKU

Fond (mateřská společnost)

Struktura akcionářů ke Dni ocenění (zakladatelské akde)
V procentech

PodHna

Podlina

rikladntm
kapitálu
Právnické osoby celkem
Fyzické osoby celkem

hlasovacích

100,00

právech
0, 00
100,00

99, 74

99, 74

0,00

z toho Ing.JaroslavaValová,dat nar. 15. 4. 1947
Ing.JanaValová,dat. nar. 19. 8. 1977

0,13, ^..

Bc. Tomáš Vala, dat. nar. 8. 5. 1973

/^?

-13

suo.^

-^°'
í^

^
i? , [^'^\^
^

15

's.1-'"

^y"

^

0^'

\

13.

VIASTNÍCICENNÝCHPAPÍRŮSEZVLÁŠTNÍMIPRÁW

Fondnevydávávyjmavýšeuvedených druhůcennýchpapírů žádnéjinécennépapíry, sekterými bybylospojenozvláštní
právo. Sezakladatelským akciemi není spojeno právo na podíl nazisku pocházejícfm z investiční činnosti Fondu, aleje
s nimispojenoprávonařízení Fonduprostřednictvím hlasovacího práva,kteréJes těmitoakdemispojeno, pokudzákon
nestanoví jinak. S investičními akciemi nenfspojeno hlasovací právo, pokud zákonnestanoví jinak, aleje s nimispojeno
právonazpětnýodkup Fondem.

14.

OMEZENÍHIASOVACÍCHPRÁV

SezakladatelskýmiakciemiFondujevždyspojenohlasovací právo,nestanovf-lizákonjinak.
S investičnfmiakdemiFondunení spojenohlasovací právo,nestanoví-11 zákonjinak.
V případě, kdyvalná hromada hlasuje o:
a)

změněprávspojených s urfítým druhem investičních akcií;

b)

změnědruhu neboformy investiínfch akcií;

c)

další záležitosti, pro kterou zákonvyžaduje hlasování podle druhu akcií;

hlasují současněakcionáři, kteřf vlastní Investiční akcie,a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie,V takovém případě
je s Investičními akdemispojenohlasovací právo.

15.

SMLOUVYMEZIAKCIONÁŘI
S NÁSLEDKEMSNÍŽENÍPŘEVODITElWOSTtNEBOHLASOVACÍCHPRÁV

Fondunejsouznámyžádnésmlouvy,kterébyuzavřeli akcionářiFondua kterébysoučasněmohlymít zanásledeksnRení
převoditelnostl akcií představujících podn na Fondu nebo snBenf hlasovacích práv.
16.

ZVLtóTNÍ PRAVIDIAPROVOLBUA ODVOLANÍ ČLENŮSTATUTÁRNÍHO ORGÁNUA ZMĚNUSTANOV

Stanovy Fondu neobsahují žádnázvláštní pravidla provolbu a odvoláníčlenů statutárního orgánua změnustanov Fondu.

Genystatutárního orgánuvolfa odvolávávalnáhromadaFondu.
O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo na základě

protinávrhůakcionářů, resp.investorů účastnfcfchsevalnéhromadynebonanávrhdozorčí rady,pokudvalnou hromadu
svolává dozoróírada a navrhuje potřebná opatření.
17.

ZVLÁŠTNÍPŮSOBNOSTORGÁNŮ

Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního ani kontrolniTio orgánu podle zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev.
V působnosti představenstva je dle stanov Fondu:
a)

ndit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,

b)

provádětusnesenfpřijatá valnou hromadou,

C)

zabezpečovat řádné vedení účetnictví Fondu,

d)

předkládatvalnéhromaděkeschválení řádnou, mimořádnoua konsolidovanou,po '^děi mezitímní úíet
závěrkuspolečnosti a návrhnarozdělení ziskuneboúhradyztrát,
^
^0^,
^
l

.

^. "í

^
^"
^
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e)

svolávat valnou hromadu,

f>

vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské ČinnostiFondu a stavu jeho
majetku,

B)

vyhotovovat další zprávy emttenta cenných papírů pňjatých kobchodovánf na evropském regulovaném trhu a
zajišťovat plnění dalších povinnosti, stanovených obecnězávaznými právními předpisy, zejm. ZPKT,

h)

měnitstanovyFonduv souladus § 277odst.2 ZISIF,jcte-11o změnupřfmovyvolanouzměnouprávníúpravy,opravu
pfsemnýchnebotiskovýchchybneboúpravou,kterálogickyvyplýváz obsahustanov,

l)

schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondů;

j)

rozhodovato viechzáležitostechspoleínosti, kterézákonnebostanovynesvěřujíjinémuorgánuspole&iosti,tedy

zejm.dozorčí řade nebovalnéhromaděspolečností.
Dozorčí radadáledle stanovFondu:

e) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímnf účetní závěrku a návrh na
rozděleníziskunebonaúhraduztrátya předkládávalnéhromaděsvévyjádření;

f) předkládávalnéhromaděnávrhynaurčeníauditorak ověření účetní'závěrkya konsolidovanéúčetnízávěrky,
přtp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů pňjatých k obchodování na
evropskémr^ulovanémtrhu,o nichžtostanoví obecnězávaznýprávní předpis;
g) schvaluje statut Fondem nověvytvořeného podfondu;
h) navrhujezměnystatutu Fondu.

18.

VÝZNAMNÉSMLOUVYPŘIZMĚNĚOVlÁDÁNfEMITENTA

Fondneuzavřel žádnésmlouvy,ve kterýchby byl smluvní stranou a kterénabydouúčinnosti,změnísenebozaniknou
v případě změnyovládáníFonduv důsledkunabídky převzetí.

19. SMLOUWSEÍLENYSTATUTÁRNÍHOORGÁNUSEZÁVAZKEMPLNĚNÍPŘISKONČENÍJEJICHFUNKCE
Fondneuzavřelsečlenystatutárního orgánunebosezaměstnancižádnésmlouvy,kterýmibybylzavázánk plnění pro
případ skončeníjejichfunkcenebozaměstnánív souvislostis nabídkou převzetí.
20.

PR06RAIWYNABÝVÁNÍCENNÝCHPAPÍRŮZAZVÝHODNĚNÝCH
PODMÍNEK

Fond nemá žádnýprogram, na jehož základěje zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu Fondu umožněno

nabývatúčastnickécennépapíry Fondu,opcenatytocennépapíry čijináprávak nimzazvýhodněnýchpodmínek.
21.

DIVIDENDOVÁPOLITIKAFONDU

Protože na neinvestiční částí Fondu neprobíhá žádnáekonomická činnost, nejsou k zakladatelským akciím Fondu
vypláceny dividendy.

Hospodářský výsledek investiční části Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku z investi&if činnosti Fondu a

nákladyna zajištění činnosti investiční Einnosti Fondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebojinýchvýnosůz majetku
investiční části Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

^^, ^a~
Výnosyz majetkuv investičníZáštiFondusepoužijí kekrytí nákladů,nestanovf-liobecnězávaztrávní předpisyneň^
statut Fondujinak. Pokud hospodaření investiční části Fondu za účetní období skončí ziskem, úžebýt tento iisftiooužit^

s '^^
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(i)k výplatěpodílu naziskunebo(ii)k investicím směřujfcím kezvýšeníhodnotymajetkuInvestičníčástiFondu.Pokud
hospodaření investiíní částí FonduzaÚčetníobdobí skončí ztrátou, budetatoztrátahrazenazezdrojůinvestiční části
Fondu.Kekrytí ztrátysepřednostně použijenerozdělenýziskz minulých let. Nestací-li tyto prostředky investiční části
Fondu kekrytí ztráty, musí býtztrátav roce následujícfm poúčetním období, ve kterémztrátavznikla,kryta snížením
kapitálovéhofondu, byl-lizřízen.

Případný zisk Investiční části Fondu můžebýtpoužit k opětovným investicím směřujícím kezvýšení hodnoty majetku
Fondua Fondtaknemusívyplácetžádnýpodíl naziskučivýnosech.

Rozhodným dnem prouplatnění právanapodíl naziskujedenurčenýv souladu s úst.§ 351ZOK.Podňnaziskujesplatný
dotří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku. Podíl na zisku vyplácí
Fondnasvénákladya nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účetinvestora uvedenýv seznamu akcionářfl.
Právonavýplatu podflu nazisku,o Jehožvyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu,sepromlčuje v obecné
tHleté lhůtě.

Emitent nemá stanovenu dividendovou politiku. Fond se profiluje jako růstový, a tudB jeho hlavním cílem není
poskytovánípasivníhopřijmu z dividendovéhovýnosu,alespSeusilujeo průběžnéreinvesticezisku.
V Účetnímobdobí nebylak investiénfmakciím vyplacenažádnádividenda.
V účetním období předcházejícím Účetníobdobí nebyla k InvestiEním akciím vyplacena žádnádividenda.
22.

VÝZNAMNÁSOUDNÍA ROZHODÍf ŘÍZENÍ:

V Účetním období neprobíhala žádnásoudní' ani rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla
významnývliv nafinanční situad neboziskovost Fondunebojeho skupiny.

V souladus potvrzením právního zástupcespolečnosti (ŠlROIOřZRZAVECKYadvokátní kancelář, s.r.o.) Fondprohlašuje,
že nejsou známyžádnéprobíhající aktivní ani pasivní soudní spory, žádnéhrozící aktivní ď pasivní soudní spory a ani
žádnéexekuční, insolvenčnf, trestní čijinářízení vedenávůčiFondunebovedenánanávrhčipodnětfondu.
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Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti a stavu majetku investičního fondu a
majetkových účastí
LUCROSSICAVa.S"IČO:28507428.sesídlem Praha9-Kyje, Skorkovská 1310,PSČ19800,
obchodní společnostzapsanáv obchodním rejstRkuvedenémMěstskýmsoudemv Praze

Fond

podsp. zn. B14923
Účetní období

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

l.

PŘEHLEDPODNIKÁNÍ

1.1

INVESTIČNÍSTRATEGIE

Fondjeoprávněninvestovat,a topředevším doaktivnemovitépovahy,aťjižmající formuvěcínemovitých,akcií, podílů
resp.jiných forem účastí nanemovitostnfch a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů.
1. 1,

Druhymajetkových hodnot, kterémohou býtnabytydo investiční ČástíFondu
1. 1.1. Nemovitévěci včetnějejich součástí a příslušenství (tj. např. energetickésítě, oplocení, zahradní
úprava, samostatně stojící kůlny a garážeapod. ), související movitévěcia případné vyvolané investice

(inženýrskésítě apod.). Nemovitostnfaktivamají zejménapodobu:
-

pozemkůurčenýchk výstavběobjektůprobydlení nebokomerčních objektů
pozemků určených ke zhodnocenf formou změny účelu užfvánf pozemku a následnému
prodeji
pozemků provozovaných jako parkoviště

pozemkůurčenýchk pronajímání třetím osobámproobchodní aktivity
rezidenčnfch projektů a domů
průmyslových areálů pro výrobu a skladování
-

budov pro zdravotnická zařízení
budovpro vzdělání a školství a ikolicfstřediska

-

administrativních budov a center

hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů
logistickýchparků
muttifunkčních center

nemovitýchi movitýchenergetickýchzařízení
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Domajetku investiční částiFondulzenabýtnemovitostzaúčelemjejího provozování, pronájmu,je-li
tatonemovitostzpůsobilápň'řádnémhospodaření přinášet prawdelnýa dlouhodobývýnos, neboza
účelemjejího dalšího prodeje,Je-litatonemovitostzpůsobilápřinéstzesvéhoprodejezisk.
Fond může do své investiční části též nabývat nemovitosti výstavbou, nebo za účelem dalšího
zhodnocení nemovitostí v jeho majetku umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba
samotnájevždyrealizovánanaúíet investičnfčástí Fondutřetí osobouk takovéfinnostioprávněnou.
Přivýběruvhodných nemovrtostf nabývanýchdomajetku investiční částiFondusezohledňujezejména
poloha nabývaných nemovitostí v oblastech Českérepubliky, kde lze důvodně předpokládat, že v
krátkodobém nebostřednědobém horizontu dojde k pozitívnfmu cenovému vývoji.
1. 1.2. Akcie,podňy,resp.jinéformyúčastinaspolečnostech,kterézejménavlastní:
a)

nemovité věci(tzv. "nemovitostní spoteenost");

b)

akcie, podíly, resp. jinéformy účastina nemovitostních společnostech;

c)

akcie,podňy,resp.jinéformyúčastinajinýchobchodních společnostech.

Tyto společnosti mohou mít takécharakter dočasných účelových společností zřizovaných za účelem
možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.
Fondmá možnost uskutečnit:

a)
b)

proces přeměny, v n budou Fond a společnost zúčastněnýmispolečnostmi a Fond budepři
přeměně jednat buďnasvůjúčet,a tov souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;
převzetí jmění společnosti, kdyúčastFondumůžepřesahovat 80%podňnazákladním kapitálu
společnosti. Za předpokladu, že v majetku Fondu bude účast v takovéto společnosti
představujfd alespoň 90% podíl na základním kapitálu, pak na základě rozhodnutí valné

hromadyFondumůžedojít k jejímu zruSenía k převodujmění domajetkuFondu.
1. 1.3. Fondmůžedosvéinvestiční částidálenabývatmovitévěci,kteréjsou účelověspojenys nemovitostmi
Fondua slouží k zabezpečení provozu a ochranytěchto aktiv. Mezi takovémovitévědpatří například
nábytek, svítidla, vybavení budovvčetněuměleckých děl,dopravní a transportní vybavení, výpočetní
technika nebo strojní zařízení, kterétvoří s nemovitostí logickýcelek apod.
1. 1.4. Právak nehmotnýmstatkům,tj. zejm.:
a.

Ochranné známky - kterými se rozumí jakékoli označení schopné grafického znázornění,
zejménaslova, včetně osobnfch jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebojeho
obal,pokudjetotoznačenízpůsobiléodlišitvýrobkyneboslužbyjednéosobydovýrobkůnebo
služeb jiné osoby.

b.

Průmyslovévzory - kterými se rozumí vnějifúprava výrobku. Taje plošnánebo prostorová a
spo&vá zejména ve zvláštním tvaru, obrysu, v kresbě nebo v uspořádání barev či kombinaci
těchtoznaků.

Užitnévzory- se považujetechnickéřešeni, kteréje nové,přesahuje rámecpouhéodborné
dovednosti a Je průmyslově využitelné.
d.

Vynálezy

-

se

považuje výrobek nebo technickýpostup, který představu^j^jle^iska

svat ové

stavutechnikyzcelanovou myšlenkuJežskýtáúplněnovémožnostirógQ"vylepšujeSQyčasný
stav.

i
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e.
f.

Výrobnětechnickédokumentace- kterýmise rozumí souhrn podkladůzpracovanýchs cňem
realizovattechnickoumyšlenku(např. výrobek,technickédflo,zařízení apod.).
Projektové dokumentace k nemovitostnfm projektům - kterými se rozumí souhrn podkladů a
práv k reallzad nemovitostních developerských projelctů.

Fondmůžeposkytovatraúplatuprávak nehmotnýmstatkůmv majetkuinvestičníčástiFonduk Jejich
užívání třetím osobám.

1. 1.5. Poskytování úvěrůa zápůjčekje možnézapředpokladu,žetytobudouproFondekonomickyvýhodné.
Zápůjčky,resp.úvěrymohoubýtzásadněposkytoványtolikopři dodrženípravidelstanovenýchtímto
Statutem.

1. 1.6. Vkladyv bankáchnebo zahraničních bankách.

1. 1.7. Pohledávky, a to zejména pohledávky vůči nemovitostnfm spoleínostem, pohledávky související
s nemovitými věcmi, ostatní pohledávky (úvěry a zápůjčky poskytnuté Fondem v souladu s tímto
Statutema pohledávkyz běžnéhoobchodního styku).

1. 1.8. Majetek nabytýdo investiční částiFondupři uskutečňovánfprocesu přeměny obchodních společností
podle zvláštního právního předpisu, při niž bude Fond společností zúčastněnou na této přeměně a
Fondubudepři tétopřeměnějednatnasvůjúčet

1.1.9. Ochrannéznámky,kterýmiserozumíjakékolioznačeníschopnégrafickéhoznázornění,zejménaslova,
včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud Jetoto
značení způsobiléodlišitvýrobky nebosluíby jednéosobydovýrobkůneboslužebjinéosoby.

1.1.10. Fondmůžeposkytovatzaúplatuprávoužívat ochrannouznámkunacházející sev Investičníčástijeho
majetku třetím osobám, a to na základěřádně uzavřené licenční smlouvy. Učence můžebýt Fondem
poskytnutajakovýlučnánebonevýluíná.
1. 2.

Investíínl limity

Fond dodržuje při svéíinnosti investiční limity stanovené tímto Statutem.

Majetkem Fonduse pro účelyvýpočtu investičních limitů, limitů u celkovéexpoacea jiných limitů rozumí
aktiva tnvestlítííásti Fondu.

1.2. 1. Vkladyv bankách

Fondmůžeinvestovat dovkladůnabankovních účtechaž 100% hodnotysvéhoinvestičního majetku.
K zajiitěnl likvidity Fondu musí minimální výše vkladů na bankovních účtech Fondu vždy dosahovat
alespoň 3 % hodnoty svéhoinvestičního majetku. V případě, že hodnota Investičního majetku Fondu
přesáhne částku16,6 mil. Ke,výšeuvedenýprocentní podíl senepoužije, a minlmálnfpodd výševkladů

nabankovních účtechFondupakčiní minimálněčástku500.00),- Kč,resp.ekvivalentní Sástkuv jiné
měně.

1. 2.2. Pohledávkyzanemovitostnfmispolečnostmi

^. ^.^

Fond může Investovat do pohledávek za nemovitostnfmi společnostmi až §(ÍSPh'odno^
investičního majetku.

'?-"
^
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,.2.3. Pohledávky souvisejícf s nemovitostmi

Fondmůžeinvestovat dopohledáveksouvisejfcích s nemovitostmi až45% hodnotysvéhoInvestičního
majetku.
1. 2. 4. Nemovitosti

Fondmůžeinvestovatdonemovitostí až95% hodnotysvéhoinvestiíního majetku.
Fondmůžeinvestovatdojednénemovitostimaximálně50% hodnotyinvestiíního majetkuFondu.
1.2. 5. Příslušenství nemovitostí

Fond můžeinvestovat do pn'slusenstv( nemovitostí, tj. i do movitých věcí, kteréjsou účelověspojeny
s nemovitostmi, až35% hodnotysvéhoinvestičního majetku.

R>ndmůžeinvestovatdopřfsluSenstvfnemovitostimaximálně35% hodnotytakovénemovitosti.
IJ.6. Akcie,podňyresp.jinéformyúčastinanemovitostnfchspolečnostech
FondmůžeinvestovatdoúĚastfnanemovitostních společnostechaž95% hodnotysvéhoinvestičního
majetku.

Fondmůžeinvestovat doúčastinajednénemovitostní společnosti maximálně50% hodnoty majetku
Fondu.

,.2. 7. Akcie, podíly resp.jinéformyúčastinajinýchspolečnostech

Fond můžeinvestovat dotíčastf najinýchspolečnostech až45% hodnotysvéhoinvestiíního majetku.
1. 2.8. Ochranné známky

Fondmůžeinvestovatdoochrannýchznámekai 70% hodnotysvéhoinvestičního majetku.
Do jedné ochranné známky nebo souboru ochranných známek se shodným slovním prvkem lze
investovat maximálně49 % hodnoty svého investičního majetku.
1.3.

Benchmark& index

Fondnezamýšlí sledovatjakýkoliindexíi benchmark.
Fond nekopíruje žádný index.

1.4.

Podrobnějšíinformaceo koncentracizpůsobuinvestování-odvětví, stát,region,resp.určitýdruhaktiv

Většina investic Fondu bude realizovánav CZK. Nemovitosti Fondu budou převážně umístěny v České
republice.

Vzhledem ke koncentraci investiční politiky tak, jak je vymezena výie, může takové investování přinášet
zvýšenériziko,a toi přesto, žeFondinvestujev souladus principystanovenými Statutem a právními předpisy,
a žejednotlivárizikaspojenás uvedenýmiinvesticemijsou uvedenav rizikovémprofiluFondu.
,.5.

Zajištěni & záruky Investice

'^"~,,

^^il. s.o

Investice,jakákolijejí částanijakýkolivýnosz investicenejsoujakkolivzajištěny,re . ^áfekolizaručeny.

^'

^ ^^^
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1. 6.

Moítiosti a limity využití přijatého úvěrunebo zápůjčky

Naúčetinvestiční částiFondumohoubýtuzavíránysmlouvyo přijetí úvěrunebozápůjčkydosouhrnnévýše
představující 95% hodnotymajetkuInvestiční částiFondu(bezohledunapočetvěřitelů). Fondmůžerovněž
přijímat dary, kterémají povahumajetkových hodnot,do kterých Fondinvestuje, ČIpřípadné majetkových
hodnot,kterémajetkovéhodnoty,dokterýchFondInvestuje,zhodnotí.
V souvislosti s přijetím úvěru Čizápůjčkyje možnéposkytnout věňtelizajištění s ohledem na běžnoutraní
praxi v místě a čase nikoli zjevně nepřiměřené (za zcela zjevně nepřiměřené však nelze bez dalgfho

vyhodnocení konkrétních okolností případu považovat situaci, kdy nominálnfhodnotazajištěnipřesahuje
nominální hodnotu přijatého úvěru či zápůjčky).Vlakovém případě může Fond podstupovat různádňčí
smluvní omezení, vždyvSakpouzeza podmínky celkovéekonomickévýhodnostitakovétransakceproFond.
K zajištění přijatého úvěruČizápůjčkyje oprávnénv souladu s příslušnými ustanoveními Statutu mj. použit
ručení, zástavu, smluvní pokutu, zajišťovacf převod pohledávky a zajišťovacf převod práva, s výjimkou
zajlšťovaciho převodu právak Fondemvlastněnýmcennýmpapírům.
1.7.

Možnosti a limity k poskytnutí úvěru, zápůjíky, dani a zajištění, resp. úhrady dluhu nesouvisející
s obhospodařováním

Naúčetinvestiční částiFondumohou býtposkytoványzápůjčkyneboúvěrysouvisejfcí s činnostfFondudo
souhrnnévýše70% hodnotyinvestičního majetku Fondu(bezohledunapočetdlužníků),jakékolifyzické S
právnické osobě za podmínek obvyklých v béžném obchodním styku. Hodnota jednotlivého úvěru nebo
zápůjčkydlevěty první nesmí přesáhnout 30 % hodnoty investičního majetku Fondu.

Pokudje úvěrnebozápůjíka poskytovánaobchodním společnostem,jejichž podíly v rozsahuumožňujfcím
jejich ovládání jsou v investičním majetku Fondu, nemusí Fond požadovat po této jím ovládané obchodní

společnosti zajištění takového úvěru nebo zápůjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu
ovládající a ovládané osoby umožňující Fondu výkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčené obchodnf
společnosti a její kontrolu.

Poskytování úvěrůnebozápůjčekjinýmsubjektůmJemožnézapředpokladu zachovánícelkovéekonomické
výhodnosti.

Zajištění lze poskytnout a úhradu dluhu nesouvisejícf s obhospodařováním Fondu lze provést pouze za
podmínek uvedených v odst. 1. 12 Statutu.

1.8.

Možnostia limityprodejemajetkovýchhodnotnenacházející sev majetkuFondu
Fond není v rámci obhospodařování investičního majetku Fondu oprávněn provádět prodeje takových
majetkovýchhodnot, kterésev investičním majetku Fondunenacházejí.

1. 9.

Vymezenitechnika nástrojůpoužívaných k obhospodařováni majetku Fondua jejich limity
Fond bude při obhospodařování investičního majetku Fondu používat techniky a nástroje ve smyslu úst. § 96

nařízení vládyč. 243/2013Sb"o investování investičních fondůa o technikáchk jejichobhospodařování, tj.
finanční deriváty. Fond bude používat repoobchody.

Obchodys flnanínfmi derivátysebudouuskutečňovatzejménanaregulovanýchtrzích v rámciEU.

Pokudbudoufinanční derivátypořizovány mimo regulovanétrhy (tav. OTCderi y^pWtís^

s nimiž

budou transakce prováděny, musí být regulované instituce a musí mít registra eS'1(apitál nejméně výši
40 milionů EUR a dlouhodobýratlng, udělený minimálně jednou z hlavních ra
nov ých agenty^ejmén ve

^'^
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výši investičního stupně, nebo protistrany musí být garantovány třetí osobou, která má tento požadovaný
rating nebovyšif.

V souvislosti s použfvánfm technika nástrojůvesmyslu úst.§ 96 nařízení vlády,tj. finančních derivátůa řepo
obchodů,je obhospodařovatel Fondu oprávněn poskytovat odpovídající zajištění.

1. 10.

Podmbnápravidlapronakládánís Investičním majetkemFondu
Fondčiní při obhospodařování Investlřního majetkuFonduzejménanásledující kroky:
1. 10. 1. ponzovánf aktiv do Investičního majetku Fondu dle odst. 1.1 Statutu (ať již koupí nebo výstavbou);
v případě financování pořízení těchtoaktivs využitím zápůjčeka úvěrůpostupuje obhospodařovatel
v souladu sodst. 1.7 Statutu. V případě výstavby budou finanční prostředky Fondu uvolňovány
v souladus příslušnými ustanoveními smlouvyo výstavběpostupnědleskutečněprovedenýchprad.
Uvolnění finančních prostředků je podmíněno doložením písemných dokumentů dokládajfcfch
provedení danýchprací;
1. 10. 2. prodej a pronájem aktív dle odst. 1.2 Statutu.;

1. 10.3. rozdělování budov najednotky na základěprohlášení vlastníka budovy podle přísl. zákona;
,.10.4. prodej a pronájem jednotek vzniklých podle odst. 1. 11.3. Statutu;

,. 10.5. pořizování akcií, padnu, resp. jiných forem účastí na společnostech a následnépřebírání Jejichjmění
do rozvahy investiční části Fondu, resp. uskuteéněnfprocesu přeměny Fondu a společnosti, při níž
bude Fond Jednat na svůj účet;

,.10. 6, pořizování nemovitosti'do investi?ního majetku Fonduzaúčelemjejich zhodnocenf, dalšího prodeje a
pronájmu;

1.10.7. v souvislostí s činnostmi podle odst. 1.11.4. a 1. 11.6. Statutu mohou být na účet Fondu uzavírány
k budovám, jednotkám, rozestavěným budovám a rozestavěnýmjednotkám vevlastnictví Fondu
zástavnfsmlouvy k zajištění úvěrůbudoucích kupujících nafinancování koupětěchtobudova jednotek
podlekupních smluvnebosmluvo budoucích kupních smlouváchs Fondem.Předpokladem uzavření
takovézástavní smlouvyjeskutečnost, žehodnota zástavybudevždyrovna nebo nižší předpokládané
kupní ceněpředmětu převodu z majetku Fonduzajištěnézástavním právem,přičemž depozitářbude
o uzavření takovéto smlouvy neprodleně informován.

1. 11.

Podrobnějšíoznačení Fondu

Fondjefondemkvalifikovanýchinvestorůvesmyslu§ 95Zákonaa lzehoklasifikovatpodleustálenéhočlenění
jako fond smíSený, tj. jako investiční fond investující do různých aktiv na různýchtrzích.
1. 12.

Pravidla pro pouíítí investičního majetku Fondu k zajištění závazkutřetí osoby nebo k úhradědluhu, který
nesouvisíš Činností Fondu, a maximální limity

Investiční majetek Fondu může být využit k zajištění závazku třetí osoby toliko při zachování celkové

ekonomickévýhodnostitakovéoperaceproFond.Fondemsmí býtuhrazendluh, řj. p^isoiy^^jnvestiční
anností R>ndu, avšak pouze při zachováni celkové ekonomické výhodnosti tak _é^erace pro Foncřs

J-
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1. 13.

Podmínky, zakterýchlzeaktivumv majetkuFonduzatížitvěcným?1užívacím právemtřetí osoby
Nemovitosti zatBenézástavním právem, věcnýmbřemenem, předkupním právem, resp. užívacími právy
třetích osob mohou být pořizovány do investičního majetku Fondu toliko při zachování ekonomické
výhodnosti takové operace pro Fond (tedy např. je-li cena ponzení odpovídajíd existenci konkrétního
věcnéhopráva, resp. nemovitost dlouhodoběgeneruje odpovídajfcf nájemnéapod.) a be-li pň'vynaloženf
odbornépéťe předpokládat,žetatoprávatřetích osobnebudoubránitrealizaciobchodníhozáměruFondu s

touto nemovitostí. Stejnétaki v případě jižstávajfdnemovitostiv investičním majetkuFonduje možnéjejí
zatGEení právy třetích osob. Práva třetích osob vsak mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či

správníhoorgánu.Nemovitostv investičním majetkuFondujemožnozatBltprávemtřetí osoby,resp.takto
zatRenou nemovitost nabýtdo investičního majetku Fondu.

Stejnépodmínky obezřetnosti pRpořizování aktivdoinvestí&ilho majetkuFonduplatí i pronabývánípodňů
v nemovitostnfchspolečnostech,jejichžpodíly čiakcieJsoupředmětemzástavynebojinýchpravtřetích osob
a pro nabývání podňův nemovitosbifch spole&iostech, v jejichž majetku se nacházejí nemovitosti zatížené
zástavním právem nebojiným právem třetí osoby.
1. 14.

Využitípákovéhoefektua poskytnutífinančníhonástrojez investiCnffiiomajetkuFondu
Fond využívá při provádění investic pákovýefekt v souladu s odst. 1.7. Statutu.

Prourčenímaximálníholimitupromfruvyužitípákovéhoefektua prourčenílimitu proposkytnutíinvestičnfch
nástrojůz investiSnfhomajetkuFonduJakozajištěnfFondzohiedňuje:
a)

investiční strategii Fondu,

b)

míru expoziceFondu,jakoži jinouekonomickouvazbunaosoby,kterébymohlybýtzdrojem
systémovéhorizikaprořádnéfungovánífinančního trhuv Českérepublice,

1. 15.

c)

rizikokoncentracevůčijednésmluvní straně,

d)

míru zajištění při využívání pákovéhoefektu,

e)

poměrmajetkua dluhůtohoto Fondu a

f)

charakter, rozsah a složitost svých činností.

Pravidlaprovýpoíet celkovéexpoziceFondu

Vzhledem k tomu, žeFondmůžeinvestovat dofinančních derivátůa při provádění investicvyužívá pákového

efektudleodst1.15.Statutu,a umožňuje-litoStatut,zajtšťovacfchderivátův souvislostis přijetím úvěrunebo
zápůjčky dle ustancwenf odst. 1.7. Statutu, vypočítává celkovou expozici Fondu standardní závazkovou

metodou, přičemž limit celkové expozice Fonduje stanovenjako dvacetinásobekhodnoty čistých aktiv
přlřaditelných investorům Fondu,

Emitenti v roce 2018pokraEovalv naplňovánísvéinvestiční strate^e, kteráse v souladu se statutem zaměřuje na
investování do aktiv nemovité povahy. Nemovitostnf aktiva, do kterých v roce 2018 Fond převážně investoval, mají
podobukomerčních objektů(administrativní budovav Čimelitíchs novouprodejnou,skladováhalav PrazenaČerném

Mostě,skladová bálav čmelitích, technickézhodnocení prodejny naČernémMostě) a jsou určena pronásledný nájem
dalším subjektům.

<^l^ďt. ''."

Významnou investid do nemovitého majetku v roce 2018 představuje technickézhodryň^tí bytového dóm na
pražskýchVinohradech.Tentoprojektbymělbytv prvním pololetí roku2019dokončena di/mSestanetakéď^
nájmu,
g
a .^'^
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V roce2018do?lo k fúziFondusespoleénostfVDCBs.r,o" v jejímž důsledkuse portfolio nemovitéhomajetku Fondu
rozšířilo o komerční objekt v katastrálním území ČeskéVrhne.

Kroměpřímých investicdonemovitostíjejichnákupemčizhodnocovánímseFondnatrhunemovitostí angažujeúčastmi
v nemovitostnfch společnostech. Prostřednictvím slovenskédceřiné společnostiSLOSIKOs.r.o. pokračujerozširovánf
diiených komerčních objektů na území Slovenské republiky. Bylo dokončeno technickézhodnocení exkluzivní komerční

jednotky v Bratislavě a tato se stala předmětem nájmu pro retailový business. Zároveň pokračuje příprava nového
projektu výstavby komerčního objektu v Prešově. Během roku 2018 Fond mfrně zredukoval počet společností, ve
kterýchdisponujeobchodním podňem.

l v případě poskytnutých půjček platí. že jejich převážná část se dáte využívá k financování projektů spojených
s nemovitostníml projekty. Počet subjektů, kterým Fond poskytl půjčku, se nezměnil. Objem poskytnutých prostředků
se zvýšil o 4,7%.

Jakzv^e uvedenéhovyplývá, soustředí Fond svou aktivitu na nemovitostním trhu. Nejvýznamnější činností fondu
z hlediskavýnosůzůstalyv roce 2018 výnosyz nájmu nemovitostí, kdy tyto představují 27,4 % z celkových ročních
výnosůFondu. Výnosyz úrokůpůjčekposkytnutích převážně profinancování nemovitostních projektů, sena celkových
výnosech fondu podflejfz 18 %.

Významnoučinností fondu zůstávápronájemvlastněnéochrannéznámkySIKO,z jejíhož nájmuplyne Fondu 18,4 %
z celkovýchvýnosůFonduv roce 2018.

Fond sev roce 2018 nezabýval žádnou novou aktivitou, která by se v jeho činnosti neobjevila jižv předešlých obdobích.
2.

NEMOVroSTI, STROJEA ZAŘÍZENÍ

Jednoznačněnejvýznamnější položkuhmotnýchaktivFondupředstavují nemovitosti (42 % z hodnotycelkovýchaktiv,
1896 000tis. Kč, meziroční nárůst16%). Nemovitosti jsou určeny k nájmu. Viechny drženénemovitosti jsou na území

Českérepubliky. Profinancování investic donemovitého majetku bylv roce2018čerpánúčelovýúvěrposkytnutý ČSOB.
Podstatné pohyby na nemovitostnfch aktivech zaznamenané v roce 2018:

V důsledkufúzepřibyl ve Fondukomerční objektv katastrálním území ČeskéVrhnev hodnotě110700tis. KČ.

Navýšení hodnoty nemovitého majetku v katastrálním území Ďmellce, kde byla zařazena nově vybudovaná
administrativní budova s prodejnou a nové skladovací prostory. Meziroční navýšení hodnoty nemovitostí v tomto
katastrálním území nastalo o 173 700 tis. Kč.

Nanedokončenémnemovitémmajetkusev roce2018navýšilahodnotazůstatkuo 35800tis. Kčz titulu pokračujícího
zhodnocení skladových budov a prodejny na ČernémMostě a o 31800 tis. Kč v důsledku dokončované investice do
budovy v ulici Francouzská na pražských Vinohradech.

NReje uvedenseznampro Fondvýznamnýchnemovitostí.

Katastrální území
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ČeskéVrhne
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54

ostatní komunikace

HIAVNÍINVESTICE

Další významnou položkou, ve které má Fond investovanéprostředky, jsou poskytnuté půjčky(26.6 % z hodnoty
celkovýchaktiv,1186401tis. K?,meziroEnfnárůst4,7 %).Většinapůjčekje poskytnutaspolečnostem,vekterýchmá
Fondúčast(73% z celkovéhoobjemu poskytnutých půjček).Tímto způsobemFond řfdf rizikaspojenás pokytováním

půjček-financovanýprojektJev těchtopřípadech zároveňkontrolovánprostřednictvím investicedoobchodníhopodňu
naspolečnosti.Z půjčeknověposkytnutýchv roce2018je nejvýznamnějšípůjčkaspolečnosti,vekterémáFondzároveň
obchodní podíl 31,8 % (Prima Energy s.r.o.). dosahuje výše 124, 6 mil CZKa je dlouhodobá. Ostatní nově poskytnuté

půjčkyjsoukrátkodobé.Zároveňbylyv roce2018zcelasplacenypůjčkyposkytnutéFondemv přechozfchletechvev^i
287000tis.Ke.V důsledkufúzesespolečností VDCBs.r.o.zanlktapQjčkaposkytnutátomutosubjektuvevýši64100tis.
Kč(vobjemuevidovanémk 31.12.2017).

Hodnota majetkových účastí představuje 2 % z hodnoty celkových aktivFondu (88870tis. Kč,meziroční pokles o 44%).

V portfoliu převažují účasti v nemovitostních spoleínostech. MeziroOTÍ pokles je způsobený prodejem účasti ve
společnostiDIFESAa.s.Změnahodnotytěchtoaktivjespojenátakés fúzíFondusespolečnostíVDCBs.r.o.(říjen 2018),
kdy původněhodnota majetkovéúčastitakétvořila částportfolia Fondu, a to ve výši 26450 tis. Kč. Nověnabytý
obchodní podň představuje účastve společnosti Prima Energy s. r.o. (31, 8% podH), která se zabývá investováním do
fotovoltaických elektráren na území Maďarska.

Z finančních aktivtvoří 2 % takédrženécennépapíry (91597 tis. K?,meziroční pokles o 33 %). Představují je předělím

podílové listy a InvestiCnfakcie subjektů, které se věnují investicím na nemovitostním trhu. Meziroční pokles je
zapříčiněn prodejem CPdiíených ve fondu Nova Money Markét, ostatní držené CPse meziročně zhodnotily a nové
v portfoliu běhemroku 2018nepřibyly.

Nehmotnáaktiva Fondu představuje souborochranných známekSIKO,který svou hodnotou 775 508Us. Kčpřestavuje
18% z celkovéhodnotyaktivFondu.Meziročněvzrostlahodnotanehmotnéhomajetkuo 11%
4.

ČINNOSTFONDUA SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

Fondi v roce2018pokračoval v naplňování svéinvestiční strategie, kterásev souladu sestatutem významnězaměřuje
na investování doaktiv nemovité povahy, Nemovitostní aktiva, do kterých v roce 2018 Fond převážně investoval, mají
podobukomerčních objektů(administrativní budovav Cimelicfchs novou prodejnou,skladováhalav PrazenaČerném

Mostě,skladováhalav Ďmelicích,technickézhodnoceníprodejnynaČernémMostě)a jsouurčen^pr ^áslednyn^jem

dalším subjektům. Významnou investici do nemovitého majetku v roce 2018 představuJe/ťeíŘnické zhodnoc^hf

bytovéhodomunapražskýchVinohradech.Tentoprojektbymělbýtv prvním pololetíroku2f6^dokončeng^umse\

stanetaképředmětem nájmu,

^
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V roce 2018došlo k fúzi Fondu se společností VDCBs.r.o., v jejímž důsledku se portfolio nemovitého majetku Fondu
rotíířilo o komerční objektv katastrálním území ČeskéVrhne.

Kroměpřímých investícdonemovitostíjejichnákupemčizhodnocovánímseFondnatrhunemovitostíangažujeúčastmi
v nemovitostních společnostech. Prostřednictvím slovenskédceřiné společnosti SLOSIKOs.r.o. pokračujerozšiřování
držených komerčních objektů na území Slovenské republiky. Bylodokončeno technickézhodnocení exkluzivní komerční

Jednotky v Bratislavě a tato se stala předmětem nájmu pro retailový business. Zároveň pokračuje příprava nového
projektu výstavby komerčního objektu v PreSově. Během roku 2018 Fond mírně zredukoval počet společností, ve
kterýchdisponujeobchodním podflem.

l v případě poskytnutých půjček platí, že jejich převážná část se dále využívá k financování projektů spojených
s nemovltostními projekty. Početsubjektů,kterým Fondposkytl půjčku,senezměnil.Objemposkytnutýchprostředků
se zvýšil o 4, 7%.

Jakzvýše uvedenéhovyplývá,soustředí Fondsvouaktivitu na nemovitostním trhu. Nejvýznamnějšíčinností Fondu
z hlediskavýnosůzůstalyv roce 2018výnosy z nájmu nemovitostí, kdy tyto představujf 27,4% z cetkových ročnrch
výnosůFondu.Výnosyz úrokůpůjčekposkytnutýchpřevážněprofinancovánínemovitostních projektů,senacelkových
výnosech Fondu podílejí z 18, 1 %.

Významnou Činností Fondu zůstává pronájem vlastněné ochranné známky SIKO, z Jejíhož nájmu plyne Fondu 18,4%
z celkových výnosů Fondu v roce 2018.

Fondsev roce2018nezabývalžádnounovouaktivitou,kterábysev jehoannostineobjevilajižv předešlých obdobích.
5.

HOSPODAŘENÍFONDUA SKUPINY

Hospodaření Fondu skončilo v roce 2018 ziskem ve výši 440,5 mil CZK. Ne[zásadnější íást výnosů se vztahuje
k investičnímu majetku (179, 2 mil CZK), kdy je zisk realizován především z nájmu nemovitostí, zčástiz jeho realizace
formou prodeje a zčástizhodnocením diieného majetku. Meziročně tyto výnosy doznaly nárůstu 53 mil CZKjednak
v důsledku navýšení nájmusubjektům veskupině(nájem novýchobjektů dokončených v roce2018.případně navýšené
nájemnézhodnocených nemovitostí), jednakv důsledku prodeje pozemku v katastrálním území Kyjeza12,9 mil CZK(v
roce 2017 k žádnémuprodeji nemovitosti nedošlo) a jednak růstem reálnéhodnoty držených nemowtostf. Výnosyve
výši 179, 1 mil CZKplynou z držbyochrannéznámkySIKO(její zhodnocení a pronájem) a pohybují sev intencích hodnot

roku 2017. Významnoupoložku v hospodaření Fondu představují dálevýnosyz poskytnutýchpůjček(102 mil CZK).
Oproti roku 2017došlo k navýšení výnosůz půjčeko 26,7 mil CZK.Natomto náróstumápodňvýnosz předčasného
splacení půj-ékyodsubjektuDIFESAa.s.vevýši20,3 milCZK.

NákladyFondusepohybovalyv intencích roku 2017.Nenastala žádnávýznamnázměna,kterábynahospodaření Fondu
měla mít vliv a musela tak být předmětem úEetních operací.

Zdrojem financování byl pro Fond v roce 2018jak vlastní kapitál, tak cizí zdroje. Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o
nerozdělenýziskz předchozího období. Mezizávazkyfigurujemimojinéi dlouhodobýúvěrodČSOB,kter^semeziročně
navýšilo 89,5, milCZK.Zdrojemdzihofinancováníjsoui půjčkyodovládající osoby,kterévzrostlyzaobdobí roku2018
o 21,9 mil _ Stejnětaksenavýšily i půjčkyod ostatních nebankovních subjektů, a to o 37,5 mil CZK.Dalším zdrojem
jsou prostředky investičních akcionářů.

6.

STAVMAJETKUINVESTIČNÍÍÁSTIFONDUA SKUPINY

Hodnotaportfolia Fondu meziročněvzrostla o 14.31%, (tj. o 558 832tis. Kč). Nárůstaktiv byl zejoróoa.^hodnotě
peněžních prostředků a ekvivalentů a investičního majetku.

^
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PortfolioFondujefinancovánoze72, 18% dlouhodobými půjčkamia úvěry,z 19,79% krátko^t^tíl závazkya z 8,39
vlastním kapitálem.
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AKTIVA

Fondvykázalv rozvazek 31. 12. 2018aktivav celkovévý&i4 464034tis.Kč,cožpředstavovalo nárůstoprotiminulému
úíetnímu období o 558832tis. Kč.Tento nárůstbyt způsobenpředevším růstem peněžních prostředků a ekvivalentů o

247067tis. Kč,růsteminvestičního majetkuo 257009tis. Ke.Aktivabylaze42,47% tvořena investičním majetkem
v hodnotě1895786tis. Kč,kten?je tovřen nemovitostmi nacházejích sev katastrálních územích Třebonice, Čimelice,
DolníNeřešíce, Humpolec,OpatovicenadLabem,Židenice,Kyje,Trirtnov,Utomyšl,Jeseniceu Prahy,ZábřehnadOdrou,
Růžodoll., Oldřichovfceu Třince, Teplice,ÚstínadLabem,Jenišov,Karlín. Otvice,Hloubětfn,Vinohradya ČeskéVrhne.
Aktivabyladáletvořena z 21,36% dlouhodobými poskytnutými půjíkami vevýši953513tis.Ke,ze17,37% nehmotným
majetkem ve výši775 508tis. Kč,ze7,11% peněžními prostředky a peněžními ekvivalenty vevýši317282tis. Kč,5,22
% krátkodobými poskytnutými pQJčkamivevýši232888tis. Kč,z 2,14% pohledávkami z obchodních vztahůa ostatními

aktivyvevýši95469tis.K?,z 2,05% ostatními podňya cennýmipapfryvevýši91597tis.Kč,z 1,99% podňyv ovládaných
osobáchvevýši 88870tis. Kča daňovýmipohledávkamivevýši13 121tis. Kč.
Stmktura aktivje zobrazena na nBe uvedeném grafu
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PASIVA

CelkovápasivaFonduk 31.12. 2018bylavevýši4 464034tis.KZ,cožpředstavovalo nárůstop/ó^n'inuiěmu'účeth{[nu
období

o

558 832 tis. Kč. Tento nárůst

byl způsoben především

růstem

dlouhodobých půjčel^a^ěrů o 564

165 tis.

ta.

Pasivabylatvořena z 81,03% dlouhodobýmipůjčkamia úvěryvevýši3 617339tis.Kč,z 8,48^krátkodobýmipůjeisam^J
31

a úvěry,z 1,67% odloženýmdaňovýmzávazkemvevýši74495tis. KE,závazkyz obchodních vztahůvevýši28524tis.
KEa daňovýmizávazkyvevfSi6 347tis. Ke.
Stoziktura pasivje zobrazena na níže uvedeném graftj.
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CASHFLOW

Čistézvýšení peněínfch prostředků k 31. 12. 2018bylovevýši 247069tis. Kč.
Úpravyo nepeněžníoperacepředstavovaly změnureálnéhodnotyvevýíi -94396tis. Kč,cožpředstavovalo změnuo 59 913tis. Kčoproti minulému období. ZměnareálnéhodnotyJetvořena přeceněním investičního majetku, ochranné
známky,majetkových účastí, podňú,úvěrůa pohledávekFondu.

Peněžnftokgenerovaný z provozní činnosti byl nakonci sledovaného období vevýši97756tis. Kč,k 31. 12.2017bylve
výši -A&423 tis. KČ,což představuje nárůst o 146 179 tis. Kč. který byl způsoben především zvýšenfm změny stavu
majetkových účastí ve výši 131 533 tis. Kč, zahrnujfcf změnu položek padnu v ovládaných osobách a ostatní podíly
zohledňující i v roce 2018 proběhlou přeměnu (fúzi) s majetkovou účastí VDCB, a.s.
Peněžnftok generovaný z finanční činnosti kekonci účetaifhoobdobí vzrostl oproti minulému účetnímu období o 73 808
tis. Kčna hodnotu 149306tis. Kč,v minulém účetním období byla hodnota 75498 tis. Kč. K tomuto růstu došlo z důvodu

změnystavu dlouhodobýchfínanSních závazků(dlouhodobýchpůj?eka Civěrů),Peníze a peněžníekvivalentyna konci
období vzrostly oproti minulému účetnímu období o 247 069tis. Kč, což představovalo právěcisié-zv^ent ěz a

peněžníchekvivalentů

^. ^w s 'l'
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7.

STAVMAIETKU NEINVESTIČNÍÍÁSTI FONDU

AKTIVA

Fondvykázalv rozvazekeDnioceněníaktivav celkovévýši3 229543tis. Kča jsoutvořena pohledávkamiz obchodních
vztahůa ostatními aktivyvevýš)3 229533tis. Kča penězmia peněžními ekvivalenty vevýši10tis. Ke.

PohledávkavůčiinvestičníčástiFondu,kterájevestatutárníchvýkazechvykázánav položceDlouhodobépůjčkya úvěry
(rok2018:2.759.658tis. KČ),a Závazkyz oběh.vztahůa ostatní pasiva(rok2018:469.875tís. KČ).Vztahujesek půjčce,
kterou poskytla neinvestiční část Fondu, částiinvestiční. V rámci statutárních výkazůjsou tyto položky vzájemně
vykompenzovány,tzn. neovlivňují celkovou bilanční sumu.
Beztěchtovnitropodnikovýchpoložekbystavaktivneinvestiční Částičinilkekonci roku 2017a 201810tis, Kč

PASIVA

Celková pasiva Fondu ke Dni ocenění ve výši3 229 543 tis. KČjsou vlastním kapitálem Fonduve shodnévýši (přiéemž
zapisovaný základní kapitál dosáhl výše 711000 tis. Kč).

8.

VÝHLEDNANÁSlEDUJfcfOBDOBf

Fond bude pokračovat v naplňování své investiční strategie zaměřené na oblast nemovitostf. V prvním pololetí roku
2019by mělybýtdokončeny investice donemovitosti v katastrálním území Vinohradya ta bymělabyt pronajata.
Fondu bude nadále vyhledávat investiční přfleíitosti pro umístění vlastních prostředků, ale i dalších prostředků
svěřených současnými S budoucími akcionáři Fondu.

V Prazedne23. 4. 2019

IUCROSSICAV<|.S
lna. iarmtetfavalová,aředseda pfedstavenslťa
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//' . ^
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Profil Fondu a SKUPINY
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO FONDU

Název:

Obchodnífirma:

LUCROSSICAVa. s.

Identifikační údaje:

IČO:

28507428

DIČ;
LEI:

3157003ZGGRBMVDMR940

CZ28507428

Sídlo:

Ulice:

Skorkovská 1310

Obec:

Praha 9 - Kyje

PSČ:

19800

Vznik:

Fondbylzaloženv souladuseZOKa ZISIFnadobuneurtitouzakladatelskoulistinouzedne5. 8.2008a vzniklzápisem
doobchodního rejstříku vedenéhoMěstskýmsoudemv Prazepodsp.zn. B 14923dne29. 12. 2008.Povolení k činnosti

samosprávnéhoinvestičníhofonduobdrželFondodČNBnazákladěrozhodnutízedne11. 12. 2008,kterénabyloprávní
moci dne 11. 12. 2008.

Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své činnosti řfdf českými

právními předpisy,zejm.ZISIFa ZOK.Sídlem FonduJeČeskárepublikaa kontaktní údajedohlavního místa výkonujeho
činností Jsou:AMISTAIS,Pobřežní 620/3, 18600Praha8 - Karlín, tel: 226251010.
Zapisovanýzákladní kapitál:

Zapisovanýzákladníkapitál:

711000 000 Kč; splaceno 100 %

Akcie:

Akcie k neinvestiční části majetku Fondu;
71100 ks kusových akcií naJménov listinné podobě
(zakladatelské akcie)
Akcie k Investiční Částimajetku Fondu:

7 900kskusovýchakcií najménov zaknihovanépodobě
(investiční akcie)

ČistýobchodnímajetekneinvestičníčástiFondu: 3 229543tis. Kč
Ústyobchodní majetek investiční částiFondu:

358 835tis. Kč

Orgány Fondu

Informace o orgánech Fondu, jejich složení a postupy jejich rozhodování jsou uvedeny výšeí^asti Informapf^pro

akcionáře, bod?.l, OrgányFondua skupiny,

e
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Hlavní akcionáři
Jaroslava Valová
r.:

15. 4. 1947

bytem:
výše padnu na investiční části Fondu:
účast na kapitálu investiční části Fondu:

Hanzelkova2660/6,Praha,PSČ16000
97, 28%

účast na hlasavacfch právech spojených s investiuifmi akctemi:
výše padnu na neinvestiční částí Fondu:
účast na kapitálu neinvestiční části Fondu:
hlasovacfeh právech Fondu:
typ úCastí:

97,28 %
0,00%
99,74%

99, 74%
ano, 70 920 hlasů

přímá

Jana Valová
dat. nar.:

19. 8. 1977
Jižní 3143, Kladno. PSČ272 04
0, 13%

bytem:
výSe podflu na investiční části Fondu:
úfast na kapitálu Investiíní Zášti Fondu:

0, 13%

účastna hlasovatích právechspojenýchs Investičními aktíemi:

0.00%

výše podílu na neinv<tičn( ČástiFondu:
úíast na kapitálu neinvestiční části Fondu:
hlasovacích právechFondu:
typ účasti:

0, 13%

0, 13%
ano, 90 hlasů

pň'má

TomášVala
dat. nar.:

8. 5. 1973

bytem:
výšepodňuna investiční íásti Fondu:
účast na kapitálu Investiční části Fondu:

0, 13%
0, 13%

Čimeliceč.p.340,Gmelice,PSČ39804

účastna hlasovacích právech spojených s investiínfmi akciemi:
výše podílu na neinvestiční íástl Fondu:

0,00%
0, 13%

účastnakapitáluneinvestiční částiFondu:

0,13%

hlasovacích právechFondu:
typ účasti:

ano, 90 hlasů

2.

přímá

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDOOBCHODNÍHO REJSTŘÍKU,KEKTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

V Účetním období došlok následujícím změnámveskutečnostech zapisovaných doobchodního rejstříku:
Statutární ředitel:

Ing.JaroslavaValová,dat. nar. 15. 4. 1947
Hanzelkova 2660/6, Dejvice, 16000 Praha 6

zapsáno 27. 5. 2016
vymazáno13. 7. 2018

t.

Počet členů:

zapsáno21. l. 2016
nazáno13. 7. 2018

l
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Způsobjednání:

Společnostzastupujevždystatutární ředitel.

zapsáno21. l. 2016
vymazáno13. 7. 2018

Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:

Ing. Jaroslava Valová, dat. nar. 15. 4. 1947

Hanzelkova 2660/6, Dejvice, 16000 Praha 6

Členpředstavenstva:

zapsáno 13. 7. 2018

Ing. Jana Valová, dat. nar. 19. 8. 1977

Jižní 3143, 272 04 Kladno
Clen představenstva:

zapsáno13. 7. 2018

Bc.TomášVala,dat nar. 8. 5. 1973

č.p. 340, 39804Čimelice

zapsáno13. 7. 2018

Každýčlen představenstva zastupuje společnost samostatně,

zapsáno 13. 7. 2018

Počet Sienu:
Způsobjednání:

Správní rada:

předseda správní rady:

Bc. TomášVala,dat. nar. 8. 5. 1973

e.p. 340, 39804Čimelice

čtensprávní rady:

zapsáno21. l. 2016
vymazáno13. 7. 2015

Ing. Vítězslav Vala,dat. nar. 24. 2. 1971

č.p. l94, 39804Ďmelice
vymazáno13. 7. 2018

Početčlenů:

zapsáno21. l. 2016
vymazáno 13. 7. 2018

Nazákladěprojektufúzesloučením zedne8.8. 2018dožlokesloučení, při némžnaspolečnostLUCROSSICAVa.s.,se
sídlem Praha9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ19800, IČO:28507428,jakožto společnost Nástupnickou, př^lo jmění
Zanikající společnosti: VDCBs.r.o.,sesídlem ČeskéVrhne2376, ČeskéBudějovice2, PSČ37011.IČO:04298 454.

3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍOBHOSPODAŘOVAIA
FOND

Fondje samosprávným investičním fondem, kterýje na základěpovolení k řinností samosprávného investiénfhofondu

udělenéhoČNBoprávněnseobhospodařovat. Fondjetakvesmyslu úst.§ 8 ZISIFobhospodařovatelem Fondu.
V průběhu Účetního období vykonával obhospodařovatel ve vztahu k Fondu běžné činnosti dle statutu Fondu a
v souladu s ním.
Portfolio manažer

-

Informace o osoběportfolio manažeraFondujsou uvedenyvýšev ČástíInformacepro 3l<dóriáře;ďtíďč^XOstatní
vedoucí osoby a portfolio manažer, odst. 2. 2 Portfolio manažer
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4.

ÚDAJEO DEPOOTÁftlFONDU

Obchodnífirma:

Československáobchodní banka,a.s.

Sídlo:
IČO:

Radlická333/150, 15057 Praha 5
00001350

Československáobchodní banka,a.s.,vykonávápro Fonddepozitáře od29.3. 2016.
5.

ÚDAJEO HIAVNÍM PODPŮRCI

V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádnéosoby oprávněné poskytovat investiční
služby.Fondnemělhlavního podpůrce.

6.

ÚDAJEO OSOBÁCH,KTERÉBYLYDEPOZITÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOUNEBOOPATROVÁNÍMMAJETKU
FONDU,POKUDK U TĚCHTOOSOBULOŽENONEBOTĚMfTOOSOBAMIJINAKOPATROVÁNOVÍCE NEŽl %
MAJETKUFONDU

Depozitářnepověřilv ÚčetnímobdobížádnouosobuúschovouneboopatrovánímmajetkuFondu.
7.

ÚDAJEO ÚPIATÁCHPRACOVNÍKŮ

A VEDOUCfcH OSOB

VYPlACENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM

FONDUJEHO

PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍMOSOBÁM

Obhospodařovatelem FondujesámFond.V průběhuúčetního obdobívyplatil Fondftyřem pracovníkům načástečný
pracovní úvazekmzdyv celkové výši 662 tis CZKvčetnězákonnéhozdravotního a sodálního pojlšténf. Fond nevyplatil
žádnou úplatu vedoucím pracovnfkQm.

8.

ÚDAJEO ÚPIATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCH OSOBVYPIÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMFONDUJEHO
PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEMNARIZIKOVÝPROFILFONDU

Žádnétakovéodměnynebylyobhospodařovatelemv Účetnímobdobívyplaceny.
9.

IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTA PŘESAHUJEl % HODNOTť MAJETKU FONDU

MajetekinvestičníčástiFondukeDnioceněníjetvořen investičním majetkemv reálnéhodnotěvevýši1895786tis.Kč
(pořizovací cena: 966 Sil tis. Kč), dlouhodobými a krátkodobými půjčkami v souhrnné výši 1186401 tis. Kč,
nehmotnýmmajetkemvevýši775508tis.Kč(pořizovací' cena638096tis. Kč),peněžními prostředky naběžnýchúčtech
ve v^i 317282tis. Kč, pohledávkami z obchodních vztahůvevýši95 469tis. Kč,ostatními podíly a cennými papíry ve
výSI91597tis. Kča podňyv ovládanýchosobáchv reálnéhodnotěvevý5i88870tis. Kč(pořizovací cena:74779tis. Kč).
V následující tabulceje uvedenorozřazenivýznamnéhodlouhodobéhohmotnéhomajetku podlekatastrálního území,
parcelace, výměry a druhu v celých Kč.

Katastrální území

LV

parcela

výměra

Druh pozemku

Třebonloe

558

321/141

2932

Stavba na parcele, obchod

Ďmdice

Hodnota(Kč)
~N

^~i. i, s ?.o

1184

r^'

501

5754

76638

442860 8

zastavenáplochaa nádvořf+obchod/^
^
^ . ^
S í^':'-y^
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37

1^'"

.

^" y

Opatovtcenad labem

Sdenlce

503

1028

zastavěnáplochaa nádvoří + obé.vyb.

548

2470

zastavěnéplochaa nádvoří - stavbavýroba

558/1

2983

zastavěná plocha a nádvoří - stavba výroba

578

9340

zastavěnáplochaa nádvoK-stavbavýroba

396/6

2908

ornápůda

396/7

7502

ornápůda

396/8

1813

ornápůda

396/9

1227

ornápůda

396/10

3055

ornápodá

396/11

537

ornápůda

396/12

344

ornápůda

396/13

1195

ornápfida

396/15

664

orná půda

396/16

633

ostatní plocha-jiná plocha

396/18

1395

ostatní plocha-jináplocha

396/20

888

orná půda

405/2

902

orná půda

419/2

716

orná půda

424/2

555

ornápůda

434

6695

ornápůda

439/2

849

vodní plocha- vodní nádržumélá

689

63 207 861

329/1

47

zastavěná plocha a nádvořf + stavba obé.vyb.

649

3678

zastavěnáplochaa nádvoří + obchod

1072

150

ostatní plocha-Jiná plocha

1485/13 178

ornápůda

1485/14 43

ornápůda

1491/15 2494
1497/9 666
1497/12 3761

ostatní plocha.manipulační plocha
ostatní plocha.manipulační plocha
ostatní plocha- manipulainí plocha

1497/15

ostatní plocha-manipulaíní plocha
86720844

387/1
,2

387/3

Kyje

22

5701

5402

zastavěnáplocha a nádvoří + stavba obé.vyfa.

230

ostatní plocha-jiná plocha

1487

zastavěnáplocha a nádvoří + jiná stavba

388

208

zastavěná plocha a nádvoří + stavba obé.vyb.

389

94

ostatnfplocha-jináplocha

2797

461036058

2588/1

19319

ostatní plocha-jináplocha

2588/8

28

zastavěnáplochaa nádvoň'+ stavbatěch,vybavepř

2589/1

41925

ostatní plocha-jináplocha

2589/23 6427

/^-

zastavěnáplochaa nádvoň'+ stavbapróm.fts^
38

Jesenice u Prahy

Zábřeh nad Odrou

2589/24

490

zastavěná plocha a nadváh'+ stavba prům. obj.

2589/25

705

zastavěnáplochaa nádvoří + stavbaprům.obj.

2589/26

7

zastavěnáplochaa nádvoří + stavbatěch. vybaveni

2589/27

307

zastavěnáplochaa nádvoň'+ stavbaprům.obj.

2589/28

798

zastavěnáplochaa nádvoří + stavbaprůin.obj.

2589/29

754

zastavěnáplochaa nádvoří + stavbaprům.obj.

2589/41

496

zastavěnáplochaa nádvoří + stavbatěch.vybavení

2589/42

1375

ostatrifplocha -jiná plocha

2589/47

1004

zastavěnéplochaa nádvoří - stavbavýroba

2808/1

429

ostatní ptocha - jiná ptocha

2808/4

52

zastavěnáplochaa nádvoří + stavbaprňm.obj.

2808/5

62

ostatní plocha -jiná plocha

2808/6

166

ostatní plocha - jiná plocha
43031988

1998
66/9

799

zastavěnáplochaa nádvoř(+stavbaprům.obj.

GG/10

342

zastavěnáplochaa nádvoří + stavbaobé.vyb.

67/2

326

zastavěnáplocha a nádvoň'+zemědělskástavba

67/4

13

zastavěná plocha a nádvoří + jiná stavba

182

702

zastavěnáptocha a nádvoří + zemědělskástavba

217

46

zastavěná plocha a nádvoří + zemědělská stavba

356

1409

zastavěná plocha a nádvoří+zemédělská stavba

75/2

531

ostatní plocha- manipula&ifplocha

75/4

1217

ostatní plocha - manipulační plocha

75/11

303

ostatní plocha - manipulační plocha

75/13

352

ostatní plocha- manipulační plocha

75/14

3940

ostatní plocha - manipulační plocha

75/15

86

ostatní plocha - manipulační plocha

88/1

404

ostatní plocha - ostatní komunikace

90/4

1030

ostatní plocha -jiná plocha

1258

61625511

6472

1237

zastavěnáplochaa nádvoří + obchod

728/14

263

ostatní plocha - jiná plocha

728/30

606

ostatní plocha -jiná plocha

728/36

141

ostatní plocha -jiná plocha

728/37

1141

ostatní plocha - ostatní komunikace

732/11

2646

ostatní plocha - jiná plocha

732/13

360

ostatní plocha - jiná plocha

732/37

878

ostatní plocha -jiná plocha

732/85

680

ostatní plocha - ostatní komunikace

736/43

189

ostatní plocha - ostatní komunikace

1095/24

8

ostatní plocha-silnice

^

Ě^

CP1

,^

^
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Růžodol).

1726

80645085

1332/66

ČeskéVrhne

1610

ostatní plocha - jiná plocha

1332/74 984

ostatní plocha- zeleň

1332/82

zastavěná plocha a nádvoří + obchod

1681

110732953

487
166/12

3255

ornápůda

1G6/88

2051

ustavenáplochaa nádvoří

166/146 54

Ostatní plocha- ostatní komunikace

Dlouhodobéa krátkodobépůjčky:
Dluinlk

Úrokovássuba

Datumvrfcenf

Oceňovací r<ndi1 (v Kč)

Zůstatekpůjaty (v Kt)

SL051KO

3, 60%

31. 12. 2019

19293750

SLOSIKO

3, 60%

31. 12. 2023

80004750

SLOSIKO

6, 00%

31. 12. 2023

79846737

SLOSIKO

6,00%

31. 12. 2031

83174521

LukaResidental

8,50%

31.12.2036

Crestyl Holding limited

8.50%

30. 11.2019

68000000

DůmCenovka

0,00%

31. 12. 2021

120450000

RezidenceVinohradská

6,00%

3. l. 2021

RezidenceSmotlachova

6, 00%

30. 9. 2021

57443698

Prima Energy

6,00%

16. 4. 2033

124644070

Saunia

12. 00%

31. l. 2019

50263015

1613599

300032082

57641

107942359

Nehmotný majetek:

ťo

Náiev
OchrannáznámkaSIKO

Název
36865770

Aktuální hodnota (vtis. WS)

SIKO

775508

Podíly v ovládaných osobách:

Název

Ifo

SLOSIKOs. r.0.

36865770

Velikost podňu
100%

Ctenapořfienf(uKé)
125700

OceňtwatírozdntvKi)

Aktuální hodnota (v Kč)

82698730

82824430

.^
yMajetekneinvestiční částiFondukeDnioceněníjetvořen pohledávkamiz vnitropodnikovýcty^hů (pohledávkyza

investičním střediskem) a ostatními aktivyvevýši3 229533tis.Kč.
40
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PohledávkavůčiinvestfčnfčástiFondu,kterájevestatutárních výkazechvykázánav položceDlouhodobépůjčkya úvěry
(rok2018:2.759.658tis.Kč),a Závazkyz oběh.vztahůa ostatnípasiva(rok2018:469.875tis.Kč).Vztahujesek půjčce,
kterou poskytla neinvesti?nf část Fondu, části Investiční. V rámci statutárních výkazů Jsou tyto položky vzájemně
vykompenzovány, tzn. neovlivňují celkovou bilanční sumu.
Beztěchtovnitropodnikovýchpoložekbystavaktivneinvestiční tástičinil ke konciroku 2017a 201810tis. KE

10.

INFORMACEO AKTIVrTÁCHV OBIASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Fondnevyvíjel v Účetnímobdobířádnéaktivityv oblastivýzkumua vývoje.
11.

INFORMACEO AKTIVrTACHV OBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHO PROSTJÍEDl A PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH

Fondvzhledemkesvémupředmětupodnikáníneřeší problémyochranyživotníhoprostředí a v ÚčetnímobdobfnevyvQel
žádnéaktivity v této oblasti.

V Účetním období byli ve Fondu zaměstnáni na Cáste&iýpracovní úvazek 3 pracovníci, kterým byly vyplaceny mzdy
v celkovévýši662tisCZKvčetnězákonnéhozdravotního a sociálního pojištění.
U.

INFORMACE O POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHO ZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Fondnemážádnoupobočkučijinou částobchodního závoduv zahraničí.

13.

FONDOVÝKAPFTÁLFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE
Porovnatelné hodnoty

K datu:
FondovýkapitálFondu(Kč)
Počet vydaných akcií (Ke)

31. 12. 2018

31. U. 2017

31. 12. 2016
2810243026

79000

Fondovýkapitálnal akcii(v Ke):
Fondovýkapitálneinvestiční ČástiFondu(KČ):

35 572,6965
3229542895

2833064000

71100

71100

o

o

Fondovýkapitálneinvestiční ČástiFonduna l akcii(Kč):

45 422,5442

Fondový kapitál investiční ČástiFondu (Kč):
Počet emitovaných investičních akcii
v oběhu ke konci Očetnfho období:

358835022

39 846,1885
314781083

7 900

7900

Počet emitovaných zakladatelských akcií

v oběhuke konci Účetníhoobdobí:

Početvydanýchzakladatelskýchakciív Účetnímobdobí (ks):

Početvydanýchinvestičních akcií v Účetnímobdobí (ks); O

o

Počet odkoupených investičních akciív Účetním období: O

o

Fondovýkapitálinvestiční částiPanduna l akcii(Kč):

45422,1546

39845, 7010

^^°"s'u
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Kurz zakladatelské akcie - neinvestiční středisko
46000
45000
44000
43000

45422, 5442

S 42000
41000
40000
39000
38000

.^

41552, 3746
39846,1885
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^'
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Kurz investiční akcie - investiční středisko
.

i&lltlu

4řHOO

45422, 1546

ou
-!.iiifl

íilSW.
.

.

lift.

;'

41552, 3703

lOixn

i. ipn

39845, 701

ď:';

K datu 1.6.2017došlok rozdělení fondového kapitálu Fondu naneinvestl&if ?ást(ktétočástijsou vydányzakladatelské
akcie)a investiční část(ktétočástijsouvydányinvestiční akcie).OdtohotodneFondú&ujestřediskově.
14.

INFORMACE O PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU FONDU

V průběhuÚčetníhoobdobí došlok následujícím podstatným změnámstatutu Fondu:

Kedni1. 1. 2018došlokezměněstatutu Fondu,kdybylyveíkeré nákladyFondualokoványnainvestiční částFondu.

Kedni5. 7.2018bylstatutzměněntak,žedonějbylapromítnuta skutečnost, žeFondpřešel z monistickéhosystému
nzení a správynadualistický.StatutFondubyltakécelkověaktualizován.
^

15.

INFORMACEO NABYTÍVLASTNÍCHAKCÍ NEBOVIASTNÍCHPODÍLŮ

Fondv Účetnímobdobínevlastnilžádnévlastní akcieanipodíly.
42
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U.

ČLENOVÉ
SPRÁVNÍCHŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCHORGÁNŮA VRCHOLOVÉVEDENÍ

Statutární orgán

Výkonfunkce členastatutárního orgánuje bezúplatnýa nejsous ním spojena žádnánepeněžitáplnění.
Statutární ředitel

tng. Jaroslava Valová

(od 21. ledna 2016 do 10. 7. 2018)

Narozena: 15. 4. 1947

Předseda představenstva

Ing.JaroslavaValová
Narozena:15. 4. 1947

(od 10. 7. 2018)

Členpředstavenstva

tng. Jana Valová

(od 10. 7. 2018)

Narozena:19. 4. 1977

Členpředstavenstva

Bc. Tomáš Vala

(od 10.7. 2018)

Narozen:8. 5. 1973

Ing.JaroslavaValováje absolventkouVysokéškolyzemědělskév ČeskýchBudějovicích.Svouprofesní praxizačalav roce
1972jakofinanční účetníJZDMirotice. Následněsbírala zkušenostiv řaděspoleřností. V roce1991založilafirmuSIKO,

kterouv roce2004vložiladospolečnostiSIKOKOUPELNYa.s.VespolečnostiSIKOKOUPELNYa.s.bylaodroku2004do
května 2015 generální ředitelkou. Od roku 2009 je jednatelkou společnosti SLOSIKOs. r.o., která se specializuje na

pronájem,nákupa prodejnemovitostí. V představenstvu Fondupůsobíodroku2008.V její kompetencijestranické
řízení Fonduvčetně řízení a realizaceinvestic.

Popis činnosti statutárního orgánu

Statutární ředitel/představenstvo je statutárnfm orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedenf Fondu v plném
rozsahu. Určujezákladní zaměření obchodního vedení Fondu. Řídí seobecnězávaznýmiprávními předpisy, stanovami a
statutem Fondu.Vzhledem k tomu, žestatutárnímu orgánu nesmí býtv souladu s obecnězávaznýmiprávními předpisy

týkajícími se obhospodařování investičních fondůuděloványze strany akcionářůFondujakékolivpokynytýkající se
obhospodařování Fondu, není statutární orgánoprávněnpožádatnejvyššforgánFonduv souladu s úst. § 51 odst. 2
zákonao obchodních korporacích o udělení pokynu týkajícfho se obchodního vedení. Můževšak požádato sdělení
nezávazného stanoviska či doporučení týkajícího se obchodního vedení další (poradní) orgány Společnosti či jiné
subjekty, a to za podmínek určených statutem Fondu čivnitřnhni předpisy Fondu.

Statutární orgán mj. také svolává valnou hromadu Fondu a na základě návrhu kontrolního orgánu schvaluje změny
statutu Fondu.

Statutární orgánje volen valnou hromadou Fondu.

O rozhodnutích statutárního orgánu se pořiziije zápis, který searchivuje po celou dobu trváni Fondu.

Statutární ředitel svým rozhodnutím ze dne 29. l. 2016 zřídil výbor pro audit. Statutární ředitel nezřťdit žádnýdalší
poradní orgán,výborči komisi.

Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí
rozhodnuti' představenstva je potřeba, abypro něhlasovala nadpoloviční většinavšech členů představenstva, přičemž
každýčten představenstva májeden hlas.V případě rovnosti hlasůrozhoduje hlas předsedy představeiistva.
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Kontrolní orgán

Dendozorčí rad

tng. Vítězslav Vala

(od5. 7. 2018)

Narozen:24. 2. 1971

Předseda správní rady

Čtensprávní rady

Bc.TomášVala
Narozen:8. 5. 1973

(od 21. l. 2016do5. 7. 2018)

Ing. Vítězslav Vala

(od 21. l. 2016 do 5. 7. 2018)

Narozen:24. 2. 1971

Vítězslav Valaje absolvent VysokéŠkolyekonomické v Praze. Od založení firmy SIKOv roce 1991 se podílel najejím
chodu. PodJehovedením firmajakojedna v prvních aplikovala systém franšfza získala taksíť partnerských prodejen,
které podnikají na vlastní úéet, ale pod znaCkou SIKO.Jeho doménou bylo vidy řízení strategie rozvoje společnosti,
expanze na zahraniční trhy. obsazování nových tržních segmentů včetně dodávek do developerských projektů. Právě
řízení spolupráces developerskýmisubjektybylohlavní náplniVítězslava Valyv rodinnéflrmé.V posledních letech se
jeho aktivity přesunuly do vyhledávání investičních pffležitostí na nemovitostním trhu nejen v roli dodavatele, ale
především v roli investora. Fondtakzískávájeho prostřednictvfm příležitost účastnitsedeveloperských projektůjednak
prostřednictvím půjček nemovitostním společnostem, jednak nákupem podílu v těchto subjektech a jednak
investováním do nemovitosti samostných.

Popis činnosti kontrolnfho orgánu:

Kontrolní orgán dohlBí na řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými
právními předpisy. Do působnosti kontrolního orgánu náleží jakákoliv věc týkající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje
dopůsobnostivalnéhromady,neboledažeji zákonnebostanovy Fonduv souladusezákonemsvěřují do působnosti
statutárního orgánu čijiného orgánu Fondu.

kontrolapůsobnostipředstavenstva v oblasti naplňovánístrategickýchcflů,v oblasti naplňováníprincipu
obezřetnosti při správědzího majetku a péčeřádnéhohospodáře
kontrolavýkaznictví a daňovýchpovinnostfspolečnosti
kontrola a monitoring právních a procesních úkonůčiněných představenstvem

analýzaa posuzování vnitropodnikovéhovýkaznictví společností a obchodních, právních a strategických
rozhodnutí představenstva

Správní radaseskládázedvou Elenu,volenýchvalnou hromadou.

Správní radaje schopná usnášetse, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většinajejích členů. K pňjetí usneseni je
zapotřebí, abyproněhlasovala nadpoloviční většinačlenůsprávní rady. Každýčlensprávní radymájedenhlas.V případě
rovnosti hlasůJerozhodujfcfhlaspředsedy správní rady.

Řádnázasedánísprávní radysvolávápředseda správní radys uvedením programujednání, a tonejméněšestkrátzarok.
V případě, iesprávní radanení svolánapodobudelší než2 měsíce, můžeo její svolánípožádatpředsedu kterýkolijejí
Clen,a to s pořademJednání, kterýurčí. Předseda správní radysvolásprávní radutakétehdy, Rpzádá-flo to,statutární

ředitel, a tos pořademjednání, kterýstatutární ředitel určil;neučiní-li takbezzbytečnéhoo^adupodoručenh^dosti,

můžejisvolatsámstatutárníředitel. O rozhodnutích správníradypořizujesprávníradazáp^kterysearchivujepo^lou

dobu trvánf Fondu.
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Dozorčí radamájednohoSienavolenéhovalnouhromadou. Dozorčí radajakožtojednočlennýorgánnepořádázasedáni,

rozhodnutí. jedinehočlenatohoto °reánuSP°lečnostijsoupřijatá, respektive učiněnáv písemné formě.Svévyjádření
předkládá dozorCfrada valné hromadě.

Výkon funkce člena kontrolního orBánu Fonduje bezúplatný a nejsou s nfmspojena žádnánepeněžitá plnění.
Nejsou zřejmé žádnéskutečnosti, které by nasvědčovalymožnémustřetu zájmůSenu statutárních S kontrolních
oi^ánů.Neexistují žádnépracovní čijinésmlouvy mezi členystatutárního čikontrolního orgánu Fondua emitentem,
případné jehodceřinou společností. Členovéstatutámfho ani kontrolního orgánunikdynebyli a nejsou odsouzeniza
podvodné trestné činy, nebyli spojeni s žádnými konkurzními řízeními, správami a likvidacemi a nefigurovali v žádném
úředním veřejném obvinění nebosankcích protiosobězestranystatutárních neboregulatornfch orgánů.
Angažovanost jednotlivých členů orgánůFondu v posledních 5 letech:

In . Jaroslava Valová

Subjekt

IC

Angažmá

SIKOGROUPSE

242 38 732

Sen statutárního orgánu

od 25.11.2014

TECTUS s. r. 0.

28209494

člen statutárního orgánu

18.6.2009-31. 12. 2015

SALUCSOs.r.o.

28994752

členstatutárního orgánu

od2. 12. 2009

společník

od 2. 12.2009

platnost

SIVAKO s. r. o.

289 96 640

členstatutárního orgánu

od 2. 12.2009

VABOLAS.r. o.

289 96178

člen statutárního orgánu

od 2. 12.2009

SALVFTONa.s.

28075285

člen statutárního orgánu

od 19.12.2007

LUKADEVELOPMENTa. s.

28075251

člen statutárního orgánu

od 19. 12. 2007

Žižkovdevelopmenta.s.

07667230

člen statutárního orgánu

od 22.11.2018

VDCBs.r. 0.

04298454

ďenstatutárního orgánu

21. 11. 2017-16. 10. 2018

Valová Family Office, s. r. o.

03626482

členstatutárního orgánu

od 8.12.2014

společník

od 8.12.201d

052 61252

členstatutárního orgánu

od 25.7. 2016

Subjekt

IČ

Angažmá

SIKOGROUPSE

242 38 732

členstatutárního orgánu

od 25.11.2014

SIKOKOUPELNYa.s.

260 65 801

člen dozorčí rady

od 1.9.2003

DQmČertovkas.r.o.

In Jana Valová
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TECTUS S.r. o.

282 09 494

člen statutárního orgánu

18.6.2009-31. 12.2015

VALETUDAs.r.o.

29005485

členstatutárního orgánu

od 7. 12.2009

společník

od 7. 12.2009

SIVAKOs. r.o.

28996640

ďenstatutárního orgánu

od 2. 12.2009

SALVETONa.s.

28075285

člen dozorčí rady

od 19.12.2007

LUKADEVELOPMENTa-s.

28075251

ílen dozorčí rady

od 19.12.2007

ValováFamilyOfRce,s.r.o.

03626482

společník

od 8. 12.2014

Subjekt

IČ

Angažmá

platnost

SIKOGROUPSE

242 38 732

člen statutárního orgánu

od 24. 11.2014

SIKO KOUPELNY as.

26065801

člen statutárního orgánu

od 1.9.2003

SIKOVALAs.r.o.

48204251

člen statutárního orgánu

od 29.9.2003

TECTUS s.r.o.

282 09 494

člen statutárního orgánu

18.6.2009-31.12.2015

SIVAKOs.r.0.

28996640

člen statutárního orgánu

od 2. 12. 2009

SALTON

28997387

člen statutárního orgánu

Od 2. 12.2009

společník

od 2. 12. 2009

Bc.TomášVala

VABOLAs. r. O.

28996178

člen statutárního orgánu

od 2. 12.2009

SALVFTONa.s.

28075285

ťten statutárního orgánu

Od 19. 12.2007

LUKADEVELOPMENTa-s.

28075251

ďen statutárního orgánu

od 19.12.2007

Luka Residential s.r. o.

273 63 198

člen statutárního orgánu

od 14.5. 2014

SižRovďévelopmenta.s.

07667230

člen statutárního orgánu

od 22. 11.2018

Žižkovservisní s.r.o.

07738862

člen statutárního orgánu

od 18.12.2018

SIKOESs. r. 0.

06729851

člen statutárního orgánu

od 3. 1.2018

VDCBs.r.o.

04298454

čten statutárního orgánu

21. 11.2017-16. 10JŽ018

Luka Livings.r.o.

04904303

člen statutárního orgánu

od 15.3.2016

Valová Family Office, s. r. o.

03626482

společník

od 8.12.2014

DůmČertovkas.r.o.

052 61252

člen statutárního orgánu

Od 25. 7.2016

AGRONERESTCEs.r.o.

05620082

společník

8.12. 2016-22. 3.2018 . ", , '-s.
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In . VftězslavVala
Subjekt

lC

Angažmá

SIKOGROUPSE

24238732

člen dozorčí rady

od 24.11.2014

SIKOKOUPELNY a. s.

26065801

?lenstatutárního orgánu

od 14,5.2014

SIKOVALAs.r. o.

48204251

člen statutárního orgánu

od 31.12.1992

HALFTOS s. r. o.

289 94 736

členstatutárního orgánu

od 7.12.2009

spoleEník

od 7. 12.2009

člen statutárního orgánu

od 11.06.2014

člendozorčí rady

19. 12.2007-11. 6.2014

člen statutárního orgánu

od 11.6. 2014

Sen dozorčí rady

19.12.2007-11.6.2014

SALVETON a. s.

LUKADEVELOPMENTa.s.

280 75 285

28075 251

platnost

LukaResidentials. r.o.

273 63 198

členstatutárního orgánu

od 30.9.2013

DůmŽižkova-s.

07061021

člen statutárního orgánu

od 20.4.2018

Žižkovdevelopmenta.s.

07667230

člen statutárního orgánu

od 22.11.2018

Žižkovsenrisní s. r.o.

077 38 862

členstatutárního orgánu

od 18.12JZ018

Luka Uving s. r. o.

049 04 303

člen statutárního orgánu

od 15.3.2016

ValováFamily Office,s.r.o.

036 26 482

společník

od 8. 12.2014

DůmČertovkas.r.o.

05261252

člen statutámfho orgánu

od 26.10.2016

člen statutárního orgánu

od 27. 6.2016

FBN Ceech. Family Business Network Cžech, z.s.
05185505

Generální ředitel
Ing. Jana Valová

(od 10. 7. 2018)

Narozena: 19. 8. 1977

VystudovalaJihočeskouuniverzituv ČeskýchBudějovicích,oborúčetnictvía finančnířízení podniku.Působív dozorčích
orgánech obchodních společností SIKOKOUPELNYg.s.a SIKOKÚPECNEa.s.Vespoleínosti LUCR05SICAVa.s.sezabývá
agendou ochranných známek a investování do nemovitostí.

V Účetnímobdobí nenastalyžádnéstřety zájmůgenerálního ředitele Fonduve vztahu k Fondu.

Generální ředitel byl jmenován na dobu neurčitou. Protože je výkon funkce generálního ředitele be^S^lmý^némá^
generálníředitel s Fondemuzavřenousmlouvuo výkonufunkceanižádnoupracovníanijinousmlou^^
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Společnosti,v nichžbylgenerálníředitel členemsprávních, ň'dfcích nebodozorcích orgánůnebospotecnfkemkdykoli
v předešlých 5 letech:

Subjekt

IČ

Angažmá

SIKOGROUPSE

242 38 732

člen statutárního orgánu

od 25.11.2014

SIKOKOUPELNYa.s.

26065801

člen dozorčí rady

od 1.9.2003

SIKOKOPELNEa.s.

43 864 074

ďendozorčí rady

od 11. 12^017

platnost

akcionář
TECTUSs-r.o.

28209494

řlen statutárního orgánu

18. 6. 2009-31. 12. 2015

VALFTUDAs.r.o.

29005485

člen statutárního orgánu

od 7. 12. 2009

společník

od 7.12.2009

SIVAKOs.r.o.

28996640

členstatutárního orgánu

od 2.12.2009

SALVETONa.s.

280 75 285

člen dozorá'rady

od 19.12,2007

akcionář
LUKADEVELOPMENTa.s.

28075251

člen dozorčí rady

od 19.12.2007

akcionář
ValováFamilyOffice,s.r.o.

03626482

společník

od 8. 12. 2014

Generální ředitel nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých 5 letech spojen s žádnými
konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi ani proti němu nebylo vzneseno žádnéúřední veřejné obvinění ani
udělenasankcezestranystatutárních neboregulatornfchorgánů.
17.

VÝZNAMNÉSMLOUVY

Fondneeviduježádnévýznamnésmlouvysmluvkroměsmluv uzavřených v rámciběžnéhopodnikání, ve kterýchje
emitent nebo clen skupiny smluvní stranou.

18.

REGULOVANÉTRHY

Cennépapíry vydanéFondemjsou přijaty k obchodování pouzena evropském regulovaném trhu Burzacenných papírů
Praha, a.s., a to od l. 2. 2016.

19.

RATING

Fondu nepožádal o přidělení ratingu, žádnýrating Fondu nebyl přidělen.
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20.

ALTERNATIVNÍVÝKONNOSTNÍUKAZETELE

Fond nepoužívá k popisu Elnnosti a svých výsledků žádnéalternativnf ukazatele výkonností.

21.

VYMEZENÍKONSOLIDAČNÍHOCELKUFONDU/ EMITENTA

ÚDAJEO MAJETKOVÝCHÚČASTECH

Mateřská společnost.Fond,můžeinvestovatdoakcií, podflůfi jinýchforemúčastiv obchodních společnostech,které
nejsou nemovitostními společnostmi, až45 % hodnoty investičnftio majetku Fondu.

Cílem investování Fondu jako mateřské společnosti je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu
dlouhodobýchúrokovýchsazebprostřednictvím dlouhodobýchinvesticdonemovitostí, akcií, podňů,resp.jinýchforem
úéastína nemovitostnfcha obchodních společnostech, movitýchvěcí a jejichsouborůa doplňkovýchaktivtvořených
standardními nástroji kapitálových a finan?nfch trhů. Důvodem driEby majetkových účastí Fondu je zhodnocení
peněžních prostředků investorů,

Mateřská společnost Fond,je Investičníjednotkou, dle IFRS10:
.

která získává flnan&ií prostředky od investorů zaúčelem poskytování služeb správyinvestic těmto investoróm,

.

jejímž obchodním cňem je investovat prostředky výhradné za účelem získávání výnosů z kapitálového
zhodnocení, výnosůz investicneboobojího, a

.

kteráoceňujea vyhodnocujevýkonnostvšechsvýchinvesticnazákladěreálnéhodnoty.

Svémajetkovéúčastiproto nekonsolidu'e alevykazujev reálnýchhodnotách.

KekonciÚčetníhoobdobí Fondv souladusvouinvestiční'politikouinvestovalmimojinédoníže uvedenýchmajetkových
účastí:

Velikostpadnu

Dceřiná
společnost

Oblastpůsobenf

HV2018

Reálná

Zeměpůsobení

vlastnfho
2018

2017

předběžný

kapitálu
2018v tis
CZK

v tis CZK

Nákup a prodej
SLOSIKOs.r.o.

nemovitostí,

Slovenská

pronájem

republika

100%

100%

4.430

82.824

o

183

nemovitostí

VABOlAs.r.o.

Pronájem
nemovitostí, výroba,
obchod a služby

Českárepublika

90%

90%

SIVAKOs.r. o.

Pronájem
nemovitostí, výroba,
obchod a služby

Českárepublika

90%

90%
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Rezidence

Pronájem

Hloubětfns. r.o.

nemovitostí

SIKOGROUPSE

Výroba,obchod,

služby

DůmČertovka

Pronájem

s. r. o.

nemovitostí

Rezidence
Smotlachova s. r. o.

nemovitostí

Prima Energy s.r.o.

22.

Pronájem
Pronájem
nemovitostí

Českárepublika

50%

50%

-140

o

Českárepublika

100%

100%

o

2.983

Českárepublika

100%

100%

-817

2.616

Českárepublika

75%

75%

-10.873

-10.819

Českárepublika

31.8%

0%

-4.683

-4.589

VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPODATUÚČETNÍZÁVĚRKY

Podatu účetní závěrkynenastaly žádnévýznamnéudálosti, kterébyzásadněovlivňovaly hospodaření Fondu.
23.

KOMENTÁŘK PŘÍIOHÁM

Součástítétovýročnf zprávyJsoupň-lohy,kterépodávají informaceo hospodaření Fondu.V souladus obecnězávaznými
právními předpisy obsahuje tato výroční zprávatéž účetní závěrku,včetnějej-fpřňohy, zprávu nezávislého auditora a
zprávu o vztazích.

Hodnoty uváděnév přílohách Jsou uvedeny v tisfcfch Kč. Rozvaha, výkazzisku a ztráty a přehled o změnáchvlastního

kapitálu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujfcfho účetnictví. Každáz položek
obsahuje informace o výšitéto položky zabezprostředně předcházejftí úEetní období. Pokud nejsou některétabulky
nebo hodnoty vyplněny, údajejsou nulové.

Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kroměúdajů,kteréjsou popsányv přňoze účetní závěrky,nenastaly žádnédalšívýznamnéskutečnosti.
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Zpráva o vztazích
LUCROSSICAVa.s, IČO:28507428, sesídlem Skorkovská 1310, Praha9 - Kyje. PSČ198
Fond

00, obchodní společnost napsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddU B, vložka 14923
období od 1. L2018 do 31. 12. 2018

Účetní období

l.

ÚVOD

Tutozprávuo vztazích mezi ovládající osobou a osobouovládanoua mezi ovládanouosoboua osobami ovládanými
stejnouovládajfcíosobou(dálejen "Propojenéosoby")za Účetníobdobívypracovalstatutární orgánFonduv souladu
sust. §82ZOK.

2.

STRUKTURAVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba
LUCROSSICAVa. s.

sesídlem:
Skorkovská 1310, Praha9 - Kyje, PSČ19800
IČO:
28507428
zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudemv Praze,oddňB,vložka 14923.
Ovládající osoba

Ing. JaroslavaValová
nar. 15. dubna 1947,
Bytem Hanzelkova 2660/6, Praha 6
Další osoby ovládanéstejnou ovládající osobou

Názevspolečností

Sídlo

Ovládající osoba

SIKOKÚPEENEa.s

43864074

Galvaniho16b, Bratislava

Jaroslava Valová

SALVETONa.s.

28075285

Skorkovská 1310. Praha 9

Jaroslava Valová

LUKADevelopmenta-s.

28075251

Storkovská 1310, Praha 9

JaroslavaValová

SIKOVAlAs.r.o.

48204251

Skorkovská 1310, Praha 9

Jaroslava Valová

SALUCSOs.r.0.

28994752

Skorkov5ká 1310, Praha 9

Jaroslava Valová

SIKOKOUPELNYa.s.

26065801

Skorkovská 1310, Praha 9

SALVETONa. s.

SIKOESs.r.o.

06729851

Skorkovská 1310, Praha 9

SIKOKOUPELNYa.S.

Obereggerstrasse 50, 9442
SwissAquaTechnologiesAG

CHE-472.587.500

Bemeck,
SwissConfederation

SIKOKOUPELNYa.s.

SLOSIKOs.r. 0.

36865770

Galvaniho 16b, Bratislava

LUCROS100%

Luka Residential s. r. o.

27363198

Skorkovská1310, Praha 9

LukaDevelogménta.s.,

bika Uvlngs.r.o.

04904303

Skorkovská1310, Praha 9

Luka Devefopjiiént a. s.

^ ^ j. ^' - . . . f., J

v

^s~

<?

,

51

p^

l í-^
^y.
>'5"
.

SIVAKOs.r.o.
VABOLAs.r.o.

28996640

Skorkovská1310, Praha 9

28996178

Skorkovská 1310, Praha 9

RezidenceHtoubětín s.r.o.

24258059

Korunní 810/104, Praha 2

SIKOGROUPSE
DůmCenovkas.r.o.

24238732

Skorkovská1310, Praha

05261252

Skorkovská1310, Praha 9

LUCROS100S6

Reridence Smotlachova s. r.o.

5797209

Korunní 810/104, Praha 2

LUCROS75 %

Prima Energys. r.o.

6667481

Korunní 810/104, Praha 2

LUCROS31, 8%

ŽižkovDevelopmentaA

07667230

Skorkovská1310, Praha 9

Jaroslava Valová

Žižkovservisní s.r.o.

04904303

Nám.W.Churchilla1800/2,
13000 Praha 3

ŽižkovDevelopment a.s.

Důmžižkova-s.

07061021

Vodičkova 710/31, 110 01

ŽižkovDevetopmenta.s.

LUCROS90%
LUCROS90%
LUCROS50%JRD50%
LUCROS100%

Ovládající osobav Účetnímobdobí vykonávalapřímý rozhodující vlwnařízení společnosti LUCROSSICAVas., tím, že
vlastnila 99, 7 % zakladatdských akcií spoleenosti LUCROSSICAVa.s.

ÚLOHAOVIÁDANÉ
OSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHO
SESKUPENÍ

3.

LUCROS SICAV a.s. je jednou z ovládaných obchodních společností ovládající osoby a zaměřuje se především na
zhodnocení aktiv natrhu s nemovitostmi. Ovládaná ccobaspravuje svůjvlastní majetek, který zhodnocuje mimo jiné i
poskytováním půjčekosobámovládanýchstejnouovládající osobou.
4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba užívá standardní způsobya prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podfl naovládanéosobě,
čímž přímo uplatňujerozhodujícf vlivnaovládanouosobu.Ovládající osobajezároveňčlenem(předsedou) statutárního
orgánu. Řízenfje vykonáváno prostřednictvím valném hromady a rozhodování představenstva.
5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCHV ÚČETNÍMOBDOBÍ NAPOPUDNEBOV ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB.

V Účetnímobdobí nebyloučiněnožádnéjednání napopudnebov zájmuovládající osobynebojí ovládanýchosob,které
bysetýkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládanéosobyzjištěnéhopodle poslední účetní závěrky.
6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCHSMLUVMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

V Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou
ovládanoustejnouovládající osobouuzavřeny následujfcfsmlouvy:
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:
Smlouvy uzavřené v Účetním období

.

Dodatekč.2 kesmlouvěo zápůjčce(zedne26.2.2017)zedne29.11.2018,

.

Dodatek č. l ke smlouvě o zápůjčce(ze dne 1. 11.2016) zedne 2.5.2018

.
.

Smlouva o zápůjčce ze dne 22. 1.2018
Smlouva o započtení pohledávek ze dne 12. 12.2018
52

Smlouvy uzavřené v předešlých dčetnfch obdobích

.
.

Smlouvao bezúročnépůjčcezedne27. 2. 2017
Dohodao postoupení pohledávkyzedne27.12.2017

.

Dohoda o zapoftenf pohledávky ze dne 27. 12.2017

.
.
.
.
.

Smlouva o převodu cenných papírů společnosti OSKADOM, a^. zedne 11. 6. 2009
Smlouva o bezúročnépůjčce (LUCROSv pozid dlužníka) zedne 15. 12. 2014
Smlouvao postoupení pohledávkyzedne16. 10. 2010
Smlouvao postoupení pohledávkyzedne16. 10. 2010
Smlouva o bezúroaiépůjčce ze dne 27. l. 2015 (LUCROSv pozid dlužnflca)

.

Smlouva o bezúročné půjčce ze dne 27. 6. 2016

.

Smlouvao bezúročnépůjčcezedne1. 11. 2016

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami
Smlouvy uavřené v Učebním období
. LukaResidentíal s.r.o" Smlouvao zápůjčcezedne9.7.2018

Smlouvyuzavrenév předešlých účetnfchobdobích
.

Rezidence Smotlachova s.r. o. - Smlouva o úvěruod společníka zedne 29. 6.2017

.

SLOSIKOs. r.o. - Smlouva o zápůjčcez 1.9. 2017

.

SIKOKOPELNEa.s., dodatek i. 3 kesmlouvě o půjčcezedne 21. 11.2017

.

VDCB s. r.o. - Smlouva o zápůjčce ze dne 15. 11.2017

.
.
.
.

LukaResidentlals.r.o.. Smlouvao zápůjčcezedne15. 12. 2014
Luka Residential s. r.o.. Smlouva o zápůjčcezedne 11. 12. 2014
LukaResidentials.r.o.. Smlouvao půjčcezedne30.9. 2013
SIKOKOUPELNYa.s" Smlouva o licenci k ochranným známkám zedne 30. 12. 2010

.

SIKOKÚPECNEa.s..Smlouva o půjčcezedne 12. 12. 2011

.

SIKOKÚPECNEa.s..Smlouvao licencik ochrannýmznámkámzedne1. 1. 2014

.
.

SLOSIKOs. r.o.. Smlouva o půjčce ze dne 1. 12.2009
SIKO KOUPELNY a.s" Smlouva o poskytovánf služeb ze dne l. l. 2014

.

SIKOKOUPELNYa.s.. Nájemní smlouvazedne 1. 1.2014

.

SIKOKOUPELNYa.s., Nájemnfsmlouva ze dne 1. 1. 2015

.

SLOSIKOs.r.o.. Smlouva o zápůjčce ze dne 1. 11. 2014

.
.

SLOSIKOs.r.o..Smlouvao zápůjčcezedne1. 12.2014
LukaResidentials.r.o. - dohodao nahrazení dosavadních závazkůzedne31. 5. 2016

.

LukaResidentials. r.o. - doddatekč. l kesmlouvěo úvěruze dne 1. 12. 2016

.

DůmČertovkas.r.o.- Smlouvao zápůjčcezednel. 11. 2016

.

SLOSIKO s. r. o. - Smlouva o zápůjčce ze dne 20. 12. 2016

Z žádnézesmluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jakjsou uvedeny výše, nevzn

ovládané^s ě

žádnáújma.

.

53

rf^

>-

7.

POSOUZENÍTOHO,ZDAVZNIKIAOVLÁDANÉ
OSOBĚÚJMAA POSOUZENÍJEJÍHOWROVNÁNÍ

S ohledem na právní vztahy meziovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami je zřejmé, žev důsledku smluv,
jiných právních JednáníS ostatních opatření uzavřených, učiněnýchči přijatých ovládanouosobouv Účetnímobdobí
v zájmu nebo napopud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu
nedocházíanik posouzení jejího vyrovnání.

8.

ZHODNOCENÍVÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCHZEVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládanáosoba nemážádnévýhodyani nevýhody, kteréby vyplývalyzvýše uvedenýchvztahůmezi Propojenými
osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro Žádnou stranu neznamenají
neoprávněnouvýhodučinevýhodua proovládanouosobuz těchtovztahůneplynoužádnárizika.
9.

PROHLÁŠENÍ

Statutární orgánFondu prohlašuje, žeúdajeuvedenév této zprávějsou úplné,průkaznéa správné.

V Praze dne 11. 3. 2018
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Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2018
LUCROS SICAVa.s.
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Výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2018
Akthra
31. 12. 2018

Dlouhodobáaktiva

31. U. 2017

1.1.2017

pyepracovaný

přepracovaný

3805274

3 51.5 62Z

3054761

Nehmotný majetek

18

775508

699840

638182

Investiční majetek

19

1895786

1638777

1495585

Podfly v ovládaných osobách

20

88870

158 258

122 085

Ostatní podňya CP

21

91597

136 780

117 415

Dlouhodobé poskytnuté půjčky

22

953513

881967

681494

658770

Krátkodobá aktíva

389590

436341

Krátkodobé poskytnuté půjčky

22

232888

258650

360861

Daňovépohledávky

23

13121

26200

19957

24

95469

34515

12370

25

317292

70225

43150

4464044

3905212

3491102

Pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní aktiva

Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty
Aktiva celkem

Vlastní kapitál a závazky
31. 12. 2018

tis. Kč

31. 12. 2017

1.1.2017

přepracovaný

přepracovaný

Vlastní kapitál
Základníkapitál

26

711000

921

921

26184

26184

26184

396479

303 753

382 860

Emisní ážio
Ostatní nedělitelné fondy

Výsledek hospodaření běžnéhoobdobí

711000

711000

921

Nerozdělenýziskneboneuhrazená
ztrátaz předchozích období

2094959

1791206 1408346

Vlastni kapitál celkem

3229543

2833064

347810

220120

o

o

74495

77279

81657

422305

297 399

242 674

403932

407 297

Dlouhodobé půjčky a úvěry

27

Ostatní dlouhodobé závazky
Odložený daňový závazek

28

Dlouhodobé závazky

Krátkodobépůjčkya úvěry

27

418490

Daňovézávazky

28

6347

56

2 529 311
161017

2858 4453
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Závazky z obchodních vztahů a ostatní
pasiva

29

53178

453361

459968

438185

358835

314781

280932

4464044

3905212

45422, 1546

39845, 7010

Krátkodobézávazky
Čistáaktiva pňpadajfcfk investičním
akdím
Vlastní kapitál a závazkyceU<em

HodnotaOstychaktivnajednu
investiční akcii

26435

28524

3491102

35572, 6965
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Výkaz o úplném výsledku hospodaření za
období 2018 a 2017
LI. 2018do

tis. Kč

1.1. 2017do31.12. 2017přepracovaný

3l. l2. 20t8
Výnosy z investiťního majetku

6

179198

126207

Výnosyz nehmotnéhomajetku

7

179180

165538

Výnosy2 poskytnutých půjček

8

101954

75302

Výnosy z podílů

9

6850

16041

Výnosy/nákladyz přecenění oběh.Pohl.

10

-6048

248

Správní náklady

11

-12 730

-8984

448404

374352

Čistýpmumnívýsledekhospodaření
Osobní náklady

12

- 62

Ostatní provozní výnosy

13

o

Ostatní provozní náklady

14

-2146

-5470

445596

368475

Provozní výsledek hospodaření

4S4

.
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Finanční výnosy

15

8826

3555

Finanční náklady

16

-4137

-22 693

4689

-19138

450285

349338
-16115

Finančnívýsledekhospodafení
Zisk/itráta z pokračující činnosti před
zdaněním

Daňz příjmu zaběžnou činnost - splatna

17

-12536

Daňz příjmu za běžnou činnost - odložená

17

2783

4378

Ssk z pokračujíd činnosti připadající na
držiteleinvestičních akcí pozdaněni

44053

33848

Ziskz pokračující činnosti přlpadajfd na
dditele akladatelských akcí po zdanění

396479

303753

Ostatní úplnývýsledekhospodaření

o

Celkový úplnývýsledek hospodařeni

440532

o

337601
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Přehled o změnách vlastního kapitálu za
období od l. ledna 2017 do 31. prosince 2017
ostatní

Istatni

Neroalětený ztek nebo
neuhraaná ztráta z

ondy

tondy

předchozích období

Základní
Smisnfážlo ledělltelné tapitálové
kapitál

tis. 18

Zůstatek
k 1. 1. 2017

711000

Reklasifikace
nástrojů

921

kapit.

Zůstatek
k l. l. 2017 po
reklasifikace kapli.

711000

921

Vlastni kapitál
celkem

29093

79000

1990229

2810243

-2 909

-79 000

-199023

-280932

1791206

2529311

250961

250961

52792

52792

2094959

2833064

26184

nástrojů
Zisk/ztrátaza období
Změna

v ocenění

Nehmotného

majetku - dopad do

HV
Zůstatek
k 31. U.

2017 -

711000

921

26184

přepracovaný

^>

^ ^'^ ^
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Přehled o změnách vlastního kapitálu za
období od l. ledna 2018 do 31. prosince 2018
3statní
tis. Ke

ostatní

ftterozdělenýzisknebo

-:misnfážio ledělltelné opitálové neuhraienártrita z
tondy
tondy
předchozích období

Zůstatek
k 1. 1. 2018 - Změna

711000

921

26184

2094959

2833064

396479

396479

2491438

3229543

oceňování

Zisk/ztráta2a období
Zůstatek
k31. 12. 2018

711000

921

26184

. c?
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Přehled o změnách Čistýchaktiv připadajících
k investičním akciím za období od l. ledna
2017 do 31. prosince 2017
tis. Kč

Čistáaktíva připadající k investičním akdfm

Zůstatekk l. L 2017

280932

Zlsl^ztrátaza období

27984

Změnav ocenění Nehmotnéhomajetku - dopad do

5865

HV

Zůstatek k 31. 12. 2017- přepracovaný

314781

i

1^
^ ^
.
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Přehled o změnách čistých aktiv připadajících
k investičním akciím za období od l. ledna
2018 do 31. prosince 2018
tis. Kč

Čtetáaktivapřipadající k investičním akciím

Zůstatekk 1. 1. 2018

314781

Zisk/ztráta za období

44053

korekce

l

Zůstatek k 31. 12. 2018

358835
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Výkaz o peněžních tocích za období 2018 a
2017
tis. Kč
Ziskz pokračujfcí íinností před idanéním

1.1. 2018do

1.1. 2017do31.U.

31.12. 2018

2017 přepracovaný

450286

349338

-94396

-34483

Úpravyo nepeněžní operace
Změna reálné hodnoty
Tvorba / rozpouštění znehodnocenf

-86

Provozní Sínnost

Změna stavu investičního majetku
Změnastavu majetkovýchúčastí

-151739

-161650

91585

-39 948

Změna stavu nehmotných aktiv

o

Změnastavukrátkodobýcha dlouhodobýchposkytnutýchpůjček

-110002

-108814

-53722

-44028

-442

-33900

Změnastavu ostatních závazků

-20769

25148

Zaplacenédanězezisku

-13045

Změnastavu ostatních aktiv

Změnastavu krátkodobýchfinančních závazků

Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti

97756

-48423

149306

75498

149306

75498

7

o

247069

27075

70225

43150

317 292

70225

Finanční činnost

Změnastavu dlouhodobých finančních závazků
Peněžnítokgenerovanýt (použrtýv) flnančntčinnosti
Peněžní prostředky a ekvivalenty nabytéfúzí

Ďstézu^ení/snBenf peněza peněžních ekvivalentů
Peníze a peněžníekvivalentyk 1. 1.
Peníze a peněžní ekwvalenty k 31. 12.

yAlOlt, S. /,u.
'/

,?
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l.

VŠEOBECNÉINTORMACE

(a) Charakteristikaspolečností
Vznílc a chamkterístíka fondu

Fondbylzaložennadobuneurčitouzakladatelskousmlouvoujako akciováspolečnostdne5. 8. 2008a vznikl
zapsáním do obchodního rejstříku vedenéhoMěstskýmsoudemv Praze,oddíl B, vložka 14923, dne29. 12.
2008. Fondubylo udělenopovolenfk činnosti samosprávného investičního fondu dne11.12. 2008rozhodnutím

Českénárodní banky č.j. 2008/14056/5701, které nabylo právní moci dne 11. 12. 2008. Fond je fondem
kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb. o Investičních společnostech a investičních
fondech.

Pfedmětimdníkánflnvestlčnffto fanduje:

.

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

Obchodní flnna a sídlo

LUCROSSICAVa-s.
Skorkovská 1310

19800 Praha9-Kyje

českárepublika
Základní kapitál

Základní kapitál fondu ve výši 711000 000Kčje tvořen 71100 Kskusových akcií najméno v listinnépodobě.
Základníkapitálje k 31.prosinci2017splacenv plnévýši.
IdentíflkacníSísh
28507428

Členovépfedstavenstm a dozorfírady k 31.pmslnd2018
Předseda představenstva Ing. Jaroslava Valová

Členpředstavenstva:

Ing.JanaValová

Qenpředstawnstva:

Bc.TomášVala

Dozorčí rada

Čtenodozorčírady

x^

Ing-VítězslavVala

^'

p^

íf^
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Ú<la/eo obhospodaiwvatelf, aelminlstrátomvl a depatítířl
V rozhodnémobdobí obhospodaňwalaFondtatoinvestiíní společnost;
Obhospodařovatelem Fonduje samotnýFond,
tj. seJednáo samosprávnýinvestiční fonddleustanovení § 8 Zákona.
V rozhodném období byla administrátorem Fondu tato společnost:

AMISTAinvestiční spoleEnost, a.s" IČO;27437558, sesídlem Pobřežní 620/3,

Praha8,PSČ18600(dálejen"Investičníspolečnosť)
V rozhodném období byla depozitářem Fondutato společnost:

Československá obchodní banka, a.s..sesídlem Praha 5, Radlická333/150, PSČ:15057,
IČO:00001350,zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudemv Praze,
oddňBXXXVI,vložka46.

ÚČETNÍPOSTUPY

ÚčetnízávěrkaFondubylapřipravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:
(a) Východiskasestavováníúfetnízávěrky

Účetnízávěrka Fonduzaobdobí do31. prosince 2018 byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy
účetního výkaznictví ("IFRS") ve zněnf přijatém Evropskou unií na základě nařízení (ES) i. 1606/2002, o
uplatňování mezinárodních liéetních standardů.

Fondsizvolilúčetníobdobíodl. lednado31.prosince.Výkazo finančnísituacikedni31.prosince2017jepro
účelytéto účetní závěrkypovažovánzakomparativní období'.

Tato účetní závěrkaje v souladu s pWslušnými ustanoveními IFRS10nekonsolidovaná, protože je v minulém i
současném úíetnfm období povinnaoceňovatvšechnysvédceřiné společnosti reálnou hodnotou.

K l. lednu2018účetníjednotka aplikovalavšechnymezinárodní účetní standardyvydanéproobdobí začfnajftí
po l. lednu 2018.

Účetnízávěrkabylazpracovánanaprincipech časovéhorozlišení nákladůa výnosůtzn"žetransakce a další
skutečnosti bylyvykázányv zkrácenéúčetnízávěrcev období, kekterémusevěcněa časověvztahují.
Od roku 2017 Fond vykazuje investiční Částmajetku v rámci závazků Fondu odděleně- v roce 2017 pod
položkou"Závazekza investiční akcionáře"zahrnutouv dlouhodobýchzávazcích, od roku 2018je tato část
vykazovánasamostatně mezipasivy, podnázvem"Čistáaktiva připadající imestiáifmakciím". Jednásepouze
o

změnu názvosloví, obsahově nedošlo ke změně ve vykazování.

Srovnatelné údaje k 31. prosind 2017 byly upraveny stejným způsobem.

^i^wf', ^
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Od roku 2018došlo kezrněnézpůsobuocenění nehmotnéhomajetku Fondunaocenění reálnouhodnotou.
Původněbyla tato položka posuzována dle IFRSstandardu IAS38, tj. byly oceňovány pořizovací hodnotou a

testoványnapotenciálníznehodnocení.Jednaloseo jedinéaktivumv majetkuFondu,kterénebylovykazováno
v reálnéhodnotě.Hlavním důvodemkezměněoceňováníjefakt,žeFondjeinvestičníjednotkou,a investorby
měl mít vždy Informado reálnéhodnotěmajetku a závazkůFondu.Způsoboceňování byl tedy v případě
nehmotného majetku změněn.

Prozachovánísrovnatelnostijsouvýkazydoplněnyo údajezaminuléobdobí, kteréreflektují změnumetodiky
oceňování nehmotného majetku reálnou hodnotou (viz. Podrobnějibod 4. ZMĚNAZPŮSOBUOCENĚNÍ A
SOUVISEjfcí PŘEPRACOVÁNÍSTAVUK 31. 12.2017A 1.1. 2017).
(b) Předpokladnepřetržitéhotrvání účetníjednotky
Individuální ú?etní závěrkavychází z předpokladu, žeFondbudeschopen pokračovatvesvéčinnosti.
Toto přesvědčení představenstva se opírá o širokou Skálu informad, které se týkají stávajících i budoucích
podmínek včetněprognózsouvisejfcfch seziskovostí, s peněžními tokya kapitálovýmizdroji.

(c) Vykazování podte segmentů

Vzhledem k zaměření investiční politiky, kdy Fond investuje zejména do nemovltostního portfolia na území

České republiky (dlouhodobé i krátkodobé investice). Fond nerozlišuje provozní segmenty nad rámec
prezentaceve výkazuo úplnémvýsledkuhospodařeni.
(d) FunkCntměna

Účetní závěrkaje sestavena v českých korunách, které jsou funk&if měnou Fondu. Funkční měna je měna
primárního ekonomického prostředí, ve kterém Fond působí. Částkyv účetní závěrcejsou uvedeny v tísicfch
korun (tis. Kč),není-li uvedenojinak.
(e) Okamžik uskute&iění účetního případu

V závislostinatyputransakcejeokamžikemuskutečněníúčetníhopřípadu zejménadenvýplatynebopřevzetí
oběživa,dennákupuneboprodejevalut, deviz,popř. cennýchpapírů, denprovedení platby,denzúítování
pnkazů Fondu,denpřipsání (valuty) prostředků podlevýpisuz účtu,densjednání a denvypořádání obchodu s
cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty.

Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem operace, resp.
v okamžiku,kdyFondpřevezme kontrolu nadaktivema Jepravděpodobnýbudoudprospěchz tohotoakth/a a
v okamžiku, kdyFonduvznikne povinnost zezávazkua je očekávánodlivekonomického prospěchu.

FinančníaktivumnebojehočástFondodúítuje z rozvahyv případě, žeztratí kontrolunadsmluvnfmiprávy k
tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody
definovanésmlouvou,tatoprávazaniknounebosetěchtoprávvzdá.
aná síriíOuv^

Finanční závazeknebojeho částFond odúčtujez rozvahyv případě, žeje povinnost

splněna,zrušenaneboskončíjejí platnost. Rozdíl mezi hodnotouzávazkuv účetnictví r^Íp. jehoéásti,J<t<
^' ' ^
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zanikl nebo byl převeden najiný subjekt, a mezi částkou zatento závazek uhrazenou sezúčtuje do nákladů
nebovýnosů.

(f) Přepoíet čití měny

Transakcevyčíslené v cizí měnějsouúčtoványv tuzemskéměněpřepočtené devizovým kurzemplatnýmv den
transakce. Aktiva a pash/a vyčíslená v cizí měněspolečně s devizovými spotovými transakcemi před dnem
splatnosti jsou přepočítávána dotuzemské měnyv kurzuvyhlašovaném ČNBplatném k datu rozvahy. Výsledný
ziskneboztrátaz přepočtu aktiva pasivvyffslených v dzfměně,případně položekzajišťujítích měnovériziko

plynoucí zesmluv, kteréjeStěnejsouvykázányv rozvaze Fondu neboočekávanýchbudoucích transakd, je
vykázánvevýkazuziskua ztráty.
(g) Rozpoznání výnosů

Výnosy z pronájmu jsou vykázány lineárněpo dobu pronájmu, ledaže by existovala jinávhodnější metoda
vzhledemk okolnostem.Smluvní pobídky,jakojsoujednorázovépoplatky,nejsouaplikovány.Ostatnísmluvní

pobídky jakoje rent-free nebosnížené nájemnépourčitéobdobí jsou aplikoványpro některénájemníky v
souladus nájemními smlouvamia jsouuznánynaefektivní bázi.
(h) Nehmotný majetek- klasmkace a ocenění

Položka"Nehmotný majetek" obsahujeochrannou známku, kteráje držena Fondema poskytována ostatním
subjektům za licenční poplatek.

Ochranná známkaje oceněna na základěmodelu reálnéhodnoty. Na základětohoto modelu je ochranná
známka oceněna v reálnéhodnotě platné k rozvahovému dni.Změny reálnéhodnoty jsou uvedeny vevýkaze
souhrnnéhovýsledkuhospodařeníjako"Výnosyz nehmotnéhomajetku"
(O Investiční majetek- klasifikacea ocenění

Položka"Investiční majetek"obsahujenemovitosti drženyzaúčeleminvesticea nemovitostivevýstavbě,které
nejsoudrženyanizaúčelemužití provlastní potřeby anizaúčelemprodejev rámciběžnéhoobchodního styku,
alezaúčelemgenerovánívýnosůz pronájmunebozvýšeníhodnotymajetku.
VeškerýInvestiční majetekjeoceněnnazákladěmodelureálnéhodnotystanovenéjakojednaz možností podle
IAS40. Nazákladětohoto modelu Jeinvestiční majetek oceněnv reálnéhodnotě platné k rozvahovému dni.

Rozdňyvzniklév porovnání s aktuální účetní hodnotou před přeceněním (reálnáhodnota předchozího období
plusnásledné/dodatečné pořízení nemovitosti) jsou uvedenyvevýkazesouhrnného výsledku hospodaření jako
"Přecenění investičního majetku".

V případě majetku, kde se předpokládá prodej dojednoho roku a existuje plán prodeje majetku. je majetek
vykázánv položce"MajetekurEenýk prodeji".
(j) Určení reálnéhodnoty

Příslušná reálnáhodnota investičního majetkuje stanovena, pokud nenfhodnota ozna n^ifé'vazbě'na'

dohoduo koupidlezávaznýchkupních smluv. Společnostvyužívá hodnotfcfmetoduza ^nou napřfstypu
kapltalizovaného příjmu a využívá souíasných tržních příjmů z nájmu a výnosy získané p rr^u nebo ne|rf(í?róu
S. .- , t"
.

67

metodou srovnání s prodejem obdobných nemovitostí na trhu pro výpočet (úroveň 3 hierarchie reálné
hodnoty).Oceněníjeprovedenopomocí expertního odhadu,kterýjevyhotovenznalcemv oboru.
(k) VÝnosovéa nákladové úroky

Výnosové a nákladové úrokyze všech úročených nástrojůjsou vykazovány na akruálním principu s využitím

efektivní

úrokové

sazby.

Výnosové

úroky

zahrnují

zejména

přijaté

úroky

z poskytnutých krátkodobých úvěrů a krátkodobých vkladů na peněžním trhu, dálečasověrozlišené kupóny,
naběhlýdiskonta ážiozes^echnástrojůs pevnýmvýnosem.
O) Výnosy i dividend

Výnosz dividendsezaúčtuje,jakmilevzniknenároknapříjem dividend.Součástítétopoložkyjsoudividendy z
akdí a dalších majetkových cenných papírů zevšech portfolií, kteréJsouzařazenyJakoflnaníní aktivav reálné
hodnotědoziskuneboztráty.
(m) Finanční nástrojea jejichoceňování

Od l. ledna 2018 účetní Jednotka přijala mezinárodní účetní standard IFRS9. Vzhledem k tomu. že účetní
jednotkav souladuse svými interními předpisy a statutem sledujevýkonnosta ffdfinvestiční fond na bázi

reálnéhodnoty, nedošloaplikaciIFRS9 kezměněklasifikacea oceněnífinančních nástrojů,kteréjsou od l,
ledna 2018 dle IFRS 9 klasifikoványJako finanční nástroje oceňovanéreálnou hodnotou do výsledku
hospodaření.
/.

Peníze a peněžní ekvlmtenty

Za peněžní ekvivalenty se v ráma Fondu považuje pokladní hotovost a vklady u bank splatné na požádání,

pokladniční poukázkya státní dluhopisysezbytkovousplatností do3 měsíců. Pokladní hotovosta vkladyna
požádání Jsou oceňovány nominální hodnotou, což zároveň představuje reálnou hodnotu. Pokladniční
poukázkya státní dluhopisyjsouoceňoványreálnouhodnotouprotinákladůma výnosům.
w.

Investice do majetkovýtíi ůíastf

Jedním z investičních akth/Fondujsou majetkovéúčasti.Tyto majetkovéúčastijsou poňzoványza účelem
maximalizacedividendovéhovýnosu proFonda maximalizace růstuhodnotymajetkových účastípro Fond.Tyto
majetkové účastijsou oceňovány zpravidla nazákladěznaleckých posudků, protože jejich trinf hodnota není
jinak objekth/ně zjistitelná. V případě nově založených společností může Administrátor zvolit jinou formu
oceněnízejménazasituace,kdyspoleínost dosudnevyvíjí žádnouvýznamnoučinnost.Změnyreálnéhodnoty
jsou účtoványdovýkazuziskua zfráty.
M.

Ostatní Investice- pohledávky

Fondmůžetéžinvestovatdopohledávekzavlastněnýmimajetkovýmiúčastmia poskytovattěmtomajetkovým
účastemúvěry.Tyto úvěryjsou oceňoványreálnou hodnotou dovýkazuziskuneboztráty.
Iv.

f-^

Ostatnífinanční xámzky

.
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Ostatní finanční závazky,jakozávazkyvůčiobchodním věřitelům,jsou oceněnyv reálnéhodnotě,a následně
ostatní dlouhodobé finanční závazky jsou vykazovány v reálné hodnotě dle posudků. Způsob ocenění je

stanovenadministrátoremFondu.Krátkodobézávazkyjsou vykazoványv jejich nominální hodnotě,kteráje
považovánaza hodnotu reálnou.

v.

Úmčenézávazky

Všechnypůjčkya dluhopisyjsou prvotnévykázányv reálnéhodnotěsnížené o přímo přiřaditelné transakční
náklady. Po prvotním vykázání je způsobstanovení reálnéhodnoty stanoven 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, abypakmohla s věřitelem uzavřít swaps fixní
úrokovou mírou. V tomto případě bySpolečnost považovala swapjakovnořený derivát,který představuje Jeden

celeks podkladovýmfinančním nástrojem.Z tohotodůvodubySpolečnostneúčtovalao swapuodděleněod
související půjčky.
vlí.

Zápočetfinančních aktiva závazků

Finanční aktiva a finanční závazkyse vzájemnězapočítávají a ve výkazu o finanční situacisevykazují v čisté
částcepouzev případě, žeFondmáv současnosti právněvymahatelný nárokzaúčtovanéčástkyzapočítat a má
v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazekv ňstévýši nebo realizovat příslušné aktivum a
zároveň vypořádat příslušný závazek.
vili.

Pohledávkyz obchodních vztahůa ostatní pohledávky

Pohledávkyz obchodníchvztahůzaposkytnutéslužbya ostatní pohledávkya jsouoceněnyprvotněv nominální
hodnotěa následněv amortizovanéhodnotěza použití metody efektivní úrokovémíry upravenéo snfzenf
hodnoty. Pohledávkyse splatností do Jednoho roku }e Jejich zůstatkovácena považovánaza srovnatelnou
s reálnou hodnotou.

(n) Tvorba rezerv

Rezervyjsouzaznamenány,pokudmáFondsoučasnýzávazek,kterýjevýsledkemminulýchudálostí a pokud
je pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících
ekonomický prospěch a může být proveden spolehlivý odhad částky závazku.
Rezervy jsou oceněny ve výSi současné hodnoty výdajů, které budou nezbytné pro vypořádání závazku, Sazba

použitáprodiskontováníje takovásazbapřed zdaněním, kteráodráží současnétržní posouzení Sasovéhodnoty
peněza konkrétní rizikadanéhozávazku.Růstrezervyplynutím časuje pakúčtovánjakoúrokovýnáklad.
(o) Daňzpřflmu

Splatnédaňovépohledávkya závazkyzaběžnéobdobí a zaminuláobdobí seoceňujív částce,která-hugledle

očekávánízískánanebozaplacenafinančnímu úřadu. Přivýpočtudaňovýchzávazkůa poWť^eksé pouíl^
daňovésazbya daňovézákonyplatnék rozvahovémudni.

^
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(p) Daňz pndané hodnoty

Fondje registrovanýmplátcemdaněz přidanéhodnoty(dálejen"DPH").
(q) Odložená daň

Odloženádaňsevypočte zevšechpřechodných rozdílů mezi daňovýmzáklademaktiva pasiva jejich účetní
hodnotou k rozvahovému dni. Odloženédaňovézávazkysevykazují z titulu v?ech zdanitelných přechodných
rozdílů, Odložená daňováaktiva se vykazují z titulu všech daňověodStatelných přechodných ro2dnů a
nevyužitýchdaňovýchztrátv případě, žeje pravděpodobné,že budek dispozicidostateénýzdanitelnýzisk
k tomu, aby odčitatelné přechodné rozdíly a nevyužité daňovéztráty převedené z minulých let mohly být
využity.

Výšeodloženédaňovépohledávkypřeváděnédodalších obdobísevždyznovuposoudí k rozvahovémudni a
sníží, pokud již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný ziskk realizaci danéodložené

daňovépohledávky nebojejí části.Nevykázánaodloženádaňovápohledávkasepřecení vždyk rozvahovému
dnia zaúčtuje,pokudje pravděpodobné, že budoucí zdanitelnýpříjem umožní realizacidanéodloženédaňové
pohledávky.

Odložené daňové pohledávky a závazky se vypoĚtou na základědaňovésazby, která bude platná v období

realizace daňové pohledávky nebo vyrovnání daňovéhozávazku, s použitím daňových sazeb (a daňových
zákonů) uzákoněných nebovyhlášených k rozvahovému dni.

Odloženédaňovépohledávkya závazkysevzájemnězapočtou, pokudexistujezákonnéprávonajejichzápočet
a vztahují se ke stejnému správci daně.
(r) Výkaz o peněžnfch tocích

Výkazy o peněžních tocích uvádí změny v peněžních prostředcích a peněžních ekvivalentech z provozní a
finanční ďnnosti. Peněžní toky z provozní éinnostijsou vykázányzapoužití nepřímé metody. Čistýziskpřed
zdaněnfmjeprotoupraveno nepeněžníoperace, jakojsouziskyaztrátyzpřecenění, změnyopravnýchpoložek
a rezerva takéo změnystavupohledáveka závazků.Dálejsouz tétopoložkyeliminoványvšechnyvýnosy a
nákladyz finanční činnosti.

Peněžnítokyz finanční činností jsouvykázányzapoužití nepřímé metody. Fondalokujejednotlivé peněžnítoky
do provozní a finanční činnosti na základěpodnikatelského modelu Fondu.

(s) Změnyúčetních metodvyvolanézavedením novýchIFRSa změnamiIAS- Dopadvydanýchstandardů a
Interpretací, které dosud nenabyly účinnosti

Následující novéstandardya interpretacedosudnejsoupronašeobdobí účinnéa při sestavovánítétoúčetní
závěrky nebyly použity.
Standardy přijaté EU

IFRS16 Leasing

Tento standardje účinnýpro roční účetní období začínající l. ledna2019nebopozdějyOHvějŠfitpbyíitf')fe^
povoleno, pokud účetníjednotka rovněžaplikujestandard IFRS15.
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IFRS16nahrazujestandardIAS17Leasingya souvisejfcí interpretace. Standardruší současnýdvojí účetní model
pro nájemce a místo toho vyžaduje, aby společnosti většinu nájemních smluv vykazovaly v rozvaze podle

jednohomodelu,coželiminujerozdíl mezioperativním a finančním leasingem.
Podle IFRS 16 se smlouva považuje za leasingovou, pokud dává právo rozhodovat o použití daného aktiva

v Časovémobdobívýměnouzaprotihodnotu.V pfípadětakovýchsmluvnovýmodelpožaduje,abynájemce
vykázalužívanéaktivuma závazekz leasingu.Užívané aktivumje odepisovánoa související závazekz leasingu
jeúročen.Toseu větílny leasingůprojeví postupněsesnižujfcfmobjememúčtovanýchnákladůz leasingupo
dobu trvání leasingovésmlouvy, a to i v případě, kdynájemce platí konstantní leasingovésplátky.
Novýstandardzavádípronájemceněkolikvýjimekz rozsahupůsobností, kterésetýkají:
leasingůs dobou pronájmu 12měsíců neboméněbezmožnosti odkupu na koncipronájmu; a
leasingů, kde podkladové aktivum má nízkou hodnotu.

Účetnízachycení leasingunastraněpronajímatele zůstávái pozavedení novéhostandardudoznačnémíry
neovlivněnoa rozdíl mezioperativním a finančním leasingembudezachován.

Fondočekává,žetento novýstandardnebudemít při prvotníaplikad významnýdopadnaúčetnízávěrku, neboť
Fond není smluvní stranou žádnéhoujednání, které byspadalo pod IFRS16.
Novelizace IFRS9: Předčasné splacení s negativní kompenzací

Vnjnu 2017 vydala IASB"Změny standardu IFRS9 "Finanční nástroje" - Předčasné splacení s negativní
kompenzací". EU přijala tyto změnyv březnu 2018 s účinností od l. ledna 2019, cožje konzistentní s datem
účinnosti stanoveným IASB.

Změny upravující stávající požadavky IFRS9 se týkají podmínek při předčasném ukončení smlouvy s alem
umožnit ocenění v zůstatkové hodnotě(nebo v závislosti na obchodním modelu v reálnéhodnotěvykázané v
ostatním úplnémvýsledku hospodaření) i v případě negativní kompenzace,tj. kdyžje dlužníkovi dovoleno

předčasněsplatit nástroj ve výši nižší, nežje nesplacenájistina a dlužnýúrok. Podletěchtozměn platba
kompenzacemůžebýtvyplacenarovněži veprospěchsmluvní sfrany,kteráuskutečnilapředčasnésplacení.
Výpočettétokompenzačníplatbymusí býtstejnýpropřípad sankcez předčasnéhosplacení, taki propřípad
výnosovéhopoplatkuz předčasnéhosplacení.

Fondposoudilmožnýdopadtěchtozměnnaoceněnífinančních aktivvesvémportfoliu.V rámcitohonebyly
naportfoliu Fonduzjištěnyžádnépřípady předčasného splacení s negativní kompenzací, a protoseočekává,že
tyto změnynebudoumít žádnývliv na účetní závěrkuFondu.

IFRIC23Nejistotyohlednědaňovýchrežimů
IFRIC23objasňujeúčtovánío daních z přQmů, kteréještěnebyloakceptovanédaňovýmúřadem,a takémáza

cíl zlepiittransparentnost.PodleIFRIC23je klíčové otestovat, zdaje pravděpodobné,žedaňovýúřadbude
akceptovat způsobvýpočtu danězvolenéhoúčetní jednotkou. Pokudje pravděpodobné,že daňovýúřad
akceptuje nejistý způsob výpoftu daně, pak částky danězachycené v účetní závěrce odpovídají daňovému
přiznání bez nejistoty v ocenění splatné nebo odložené daně. V opačném případě zdaQltetnýjp. řfliem bo

daňováztráta), daňovézákladya nevyužitédaňovéztrátybymety býturčenyzpůsob^CÉťerý lépeodhadu

/
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vyřešení nejistoty použitím buďjedné nejpravděpodobnější částky, nebo očekávané hodnoty (souftu
pravděpodobnosbiě vážených částek). Účetníjednotka musí předpokládat, žedaňovýúřad bude kontrolovat
částkya budemít plnouznalostviechsouvisejících informací.

Fondneočekává,žeinterpretace, při prvotní aplikaci, budemít významnýdopadnaúčetní závěrku,protože
Fondnepodnikávesložitémnadnárodnímdaňovémprostředí a nemávýznamnénejistédaňovéčástky.
OstatnfpfffatístondanlyainterpretacevydanéaleneúSnnépmakňiálnfůíetníobdobl^kfleFondneo^káwá
v^tnamnýdopad
Standafdy dosud nepfíjaté EU

3.

.
.
.

Změnyv IAS28: Investice do přidružených a společných podniků
NovelaKoncepčního rámcefinančnfhovýkaznictví
Změnyv IFRS17: Pojistné smlouvy

.

Rořní revize IFRS 2015-2017

.

Změnyv IAS19:Úpravyzaměstnaneckýchplánů,krácenía vypořádání

.
.
.

Změnyv IFRS3: Definicepodniku
Změnyv doporučeních ke Koncepčnímu rámciv IFRSstandardech
ZměnyvlASl a IAS8:Definicevýznamnosti

VÝZNAMNÉÚČETNÍÚSUDKY,PŘEDPOKIADYA ODHADY

Některéčástkyv této účetní závěrcebyly stanoveny na základěúčetních úsudkůa s použitím odhadů a
předpokladů. Tyto odhadya předpoklady vycházejí z předchozích zkušeností a dalších podkladů,například
z plánůa prognózbudoutíhovývoje,kteréjsouv současnostipovažoványzarealistické.Vzhledemk tomu,že
s těmitopředpoklady a odhadyjespojena určitámíra nejistoty, můžedojít v budoucnunazákladěskutečných
výsledků k úpravěúčetní hodnoty souvisejících aktiv a závazků.

Účetníúsudky, odhadya předpoklady jsou pravidelněpřehodnocovány a jejich změnyjsou promítány do
hodnot zobrazených v účetnictvf.

Přisestaveníúčetnízávěrkybylypoužitynásledující nejvýznamnějšíúčetníúsudky,odhadya předpoklady:
Významnépředpoklady a odhady
;.

Reálnáhodnota InvestKního majetku

Úsudkya dohadyreálnéhodnoty investičního majetku s sebou nesou riziko, že mohou véstk 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

očekávanépeněínítoky z pronájmu.Změnav těchtopředpokladech můževéstkezvýšenf/tóťosnfženÍJíbd^oty
~~N\'

>'*\

investičního majetku.

72

^'

0<?'

li.

Reálnáhodnotaftnaiňnkhnástrofůa InvestlSnffm nw]etku

Informaceo předpokladecha odhadech,kterémajívýznamnývlivnavykazovanoureálnouhodnotufinančních
nástrojů a investičního majetku, jsou popsányv bodu 33.
ííi.

Reálnáhodnota nehmotného ma/etku

Úsudkya dohadyreálnéhodnoty nehmotného majetku s sebou nesou riziko, že mohou vést k významným
úpravámv jeho hodnotě. Reálnáhodnota nehmotného majetku je stanovena na základěkvalifikovaného
odhadu určeného nezávislým znalcem. Kvalifikované odhady jsou stanoveny na základě modelu

diskontovaných peněžních toků. Příprava tohoto odhadu zahrnuje využití předpokladů, jako jsou výnosy a
očekávanépeněžní toky z ochrannéznámky.Změnav těchto předpokladech můževést kesnBenfčizvýšení
hodnotynehmotnéhomajetku.
iv.

Klasifikacefondujako Investiční ^dnotky

Subjekty, kterésplňují definiciinvestiční jednotky v rámciIFRS10Konsolidovanáúčetnízávěrka.Jsoupovinny
ocenitsvoje dceřiné spoleáiosti reálnou hodnotu, nikolityto dcerydoúčetní závěrkykonsolidovat.

Pro hodnocení, zda Fond lze považovat za Investiční jednotku dle IFRS10, byly posuzoványnásledující
skutečnosti:

.

Fond mávíce nežjednu investíd - Fond investuje na základěsvéhoStatutu:

o

Olem investování Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu
dlouhodobých úrokovýchsazebprostřednictvím dlouhodobých investicdonemovitostf, akcií,
podílů resp. jiných fórem účastí na nemovltostních a obchodnfch společnostech, mowtých

věcí a jejich souborůa doplňkovýchaktivtvořených standardními nástrojikapitálových a
flnančníchtrhů.

o
.

.

Splnění tohoto předpokladu je zřejmé zestruktury portfolia - složení aktiv Fondu

Fond mávfee nežjednoho Investora.

Fond má investory, kteří nejsou spřízněnými stranami účetní Jednotky- investi&if akcie jsou
vlastněnyinvestory, kteří nejsou spňzněnýmistranami.

.

Fondmávlastnicképodíly veforměvlastního kapitáluneboobdobnépodíly - Investořizískávají za
poskytnuté zdroje podíl na vlastním kapitálu ve formě investičních akcií.

o Kekoncisledovanéhoobdobí Fondvyemitoval7 900ksinvestiínfch akcií, kterépředstavují
podH na vlastním kapitálu Fondu.

Fondje nástrojemkolektivního investovánía představujejednuz foremnepřímého investovánfkapitálu,kdy
investoři vkládají svévolné peněžní prostředky do profesionálně spravovaného fondu zaúčelemdosažení zisku

na základě principu diverzifikace rizika. Přitom sami jednotliví investoři o konkrétních investicích Fondu

nerozhodují. Fondnení oprávněnk jinénežinvestlínfčinnostia v ráma"investičnípolitikysezavázalinvestovat
pouzedoaktivzpůsobilýchpřinášetbuďdlouhodobývýnos,neboziskz prodeje.Fondje prostřednictvím exit
strategií hzentak, abytento profit investorů byl maximalizován zejména prodejem nemovitostí v investičním
horizontu uvedeném ve statutu Fondu.

Fondje rovněžzezákonapovinensvůjmajeteka závazkyoceňovatreálnouhodnotou.

c>ř

^-

l
73

v

Vzhledemk tomu,žeFondsplňujevýšeuvedenákritériaproklasifikacijakoinvestičníúčetníjednotka,jevyňat
z konsolidačního požadavku podle el. IFRS10.Tento závěrbude každoročně přehodnocován, pokud sezmění
některá z těchto kritérií nebo charakteristik.

4.

ZMĚNAZPŮSOBUOCENĚNÍA SOUVISEJÍCÍPŘEPRACOVÁNÍSTAVUK 31.U.2017A 1.1^017
Při zpracování tétoúčetnízávěrkydoSlok přehodnocení způsobuoceňování nehmotných aktivFondu,kteréje
blBe uvedenov bode2. ÚČETNÍPOSTUPY.Změnaocenění bylaprovedena retrospektivně a došlok upravení
informací prezentovaných jako srovnávací hodnoty k31. 12.2017, ve. Opravení počátečních zůstatků

k 1.1.2016.Protov^kazflnančnfsituaceprezentujehodnotyi k počátkusrovnatelnéhoobdobía sloupceroku
2017 jsou označenyjako "přepracovaný". Stejné platí i pro rok 2017 prezentovanýve výkazu výsledku
hospodaření a ostatního úplnéhovýsledkua výkazupeněžníchtoků.
Změnyučiněnéretrospektivněsetýkaly:
Výševykázaných hodnot Nehmotného majetku

V^eodloženédaněspojenés přeceněním nehmotnéhomajetku
Dopad přecenění nehmotného majetku do hospodářského výsledku a čistých aktiv připadajících na
investiční akcii
31. 12.2017

v tis. Kč
Nehmotnýmajetek

5.

31.12.2017

přepracovaný

oprava

původníauditované

699840

61744

Aktroa

699810

CITU

638096
638096

Výsledekhospodaření běžnéhoobdobí
Odloženýdaňovýzávazek

303753
77279

52792
30S7

250961
74192

Čistáaktivapřipadá (čína investičníakde

314781

695813

5S65
>7M

308916

Pasiva

634 069

EXffSTRATÉGY

Obchodní podíly na cílových společnostech jsou nabývány za účelem dlouhodobé držby. Nemovité věci vlastněné

nabývanýmiobchodními společnostmi generují finanční prostředky především prostřednictvtm pronájmu drženého
hmotnéhomajetku. Pozapoétenfprovozních nákladůnachod,finanční pákya ostatních/provoznfch nákladůspojených
s obsluhou vlastnickéstruktury společnostftak představují nemovitosti výnosovéaktivum. Výnosnostaktiva bude
posuzovánav horizontu 5 let a více s market price s ohledem navýnosnost podkladového aktiva a čistéhoobchodního

jměníobchodníchspolečností. V případě finančnívýhodnostidosažitelnémarketpříče můžebýtaktivumprodánoči v
případě poklesufinančnívýkonostiaktivamůžebýtaktivumrekonstruovánodopodobypožadovanétrhem.
V souvislostis vývojem realitního trhu vykazujepřevážnávětšinanemovitostí drženýchv majetku fonduvyšší tržní
hodnotu než pořizovací. Obchodním záměrem fondu je tyto nemovitosti držet, zhodnocovat relconstrukcemi či

realizovatdevelopersképrojekty a generovat výnosyl nájmů.Drženýnemovitý majetek má z velké Eástipovahu
obchodních jednotek, které jsou vhodné k provozování retailového businessu s širokým záběrem využití. Jejich
využitelnostnení úzcepropojenajennapodnikánístávajících nájemců,takžev případě ukončeníaktuálnfhonájemního

"tahusenepředpokládá rizikovýdopadv podoběvýznamnéhovýpadkuvýnosůz nájmunemovit^-^^reMqh,

lukrativních situacích sefondnezříká aniprodejevýnosovýchinvestic2ájemcůmzacenupi!evy?tí^hodnotu NPVa

získané prostředky investovat do v budoucnu pořizovaného investičního majetku. V současna^bě se k tak<a(ému
^?

74

s

^.

^>!
"^

f

prodeji přistupuje jen v případě konkrétní nabídky vyvolané zájemcem. V případě potřeby vyvolané aktuální situací
fondulzepřistoupit k prodejinemovitostí prostřednictvím speaalizovanýchprodejcůnemovitostf nebonavolnémtrhu.
6.

ZMĚNAÚČETNÍCHSTANDARDŮ

K datu l. ledna 2018 Fond přijal všechny mezinárodní účetní standardy platné pro období začínajfd po l. lednu 2018,
vřetně standarduvydanéhov červenci2014IFRS9.StandardIFRS9 nahradilstandardIAS39Finančnínástroje- účtování
a oceňování a t^echny pfedchozfverze standardu a přinesl změnyv úétovánffinančních aktiv. Fond při jeho prootní
aplikaci neupravoval minulá období.

Vzhledemk tomu,žeúčetnfjednotkav souladusesvýmiintemfmipředpisy a statutemsledujevýkonnosta řídí investiční
fond na bázireálnéhodnoty, nedošlo aplikaci IFRS9 ketměnéklasifikace a ocenění finančních nástrojů, kteréjsou od
l. ledna2018dleIFRS9 klasifikoványJakofinanénfnástrojeoceňovanéreálnouhodnotoudovýsledkuhospodaření.
7.

VÝNOSYZ INVESTIČNÍHOMAJETKU

tis.K(

2018

Nájemné

2017
154085

144665

Přecenění Investičnfhomajetku

14616

-18458

Zisk/(ztráta)z prodejeinvestičního majetku

10497

o

179198

126 207

Celkem

Největšípoložkouvýnosůz investičního majetkujsouvýnosyz nájemnéhonemovitostí. Fondpronajímá nemovitosti v
ČR.kteréjsouvyužívány jakokomerční objekty.
8.

VÝNOSYZ NEHMOTNÉHOMAJETKU

2018

Licenáif poplatky

Přecenění nehmotnéhomajetku na reál.hodnotu
Rozpuštění/ (tvorba) znehodnocení

Celkem

2017-přepracovaný

103 512

103 880

75668

61744

o

-86
165538

179180

Licenční poplatky představují výnosyz pronájmu ochranných známek,kteréjsouv majetku fondu.

Ochrannáznámkaje oceněnana základěmodelu reálnéhodnoty. Nazákladětohoto modelu je ochrannáznámka
oceněnav reálnéhodnotěplatnék rozvahovémudni. Změnyreálnéhodnotyjsou uvedenyve výkazesouhrnného
výsledkuhospodaření jako"Výnosyz nehmotnéhomajetku"

- ---

4*f"A""~
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9.

VÝNOSYZ POSKYTNUTÝCHPŮJČEK

tis. Kč

2018

2017

Úrokovývýnos

101549

79382

405

-4080

101954

75302

Přecenění poskytnutých půjček
Celkem

Úrokovývýnoszahrnujeúrokyz poskytnutýchpůjček.
10.

VÝNOSYZ PODÍLŮ

Us. KE

2018

2017

Přecenění podňův ovládanýchosobách

-8315

9553

Přeceněnf ostatnfch podHů

11452

-4316
46G9

Prodej CP a podílů

787

Výnosy z dividend a podílů na zisku
Celkem

2926

6135

6850

16041

Ziskz držbyCPa podílů bylv roce2018generován především dividendami spojenými s držbouCPNova Money Markét
(2. 081tis Kč),podňemnaziskuvespolečnosti Rezidence Hloubětfn(845tis Kč)a zhodnocením drženýchCPfonduJETl.
(7.421tisKč),NovaGreenEnergyFound(1.224tis KČ)a Accolade(2.783tis K().
V roce 2017 byl ziskz prodeje CPa padnu realizován nazákladěprodeje podílu vefondu HBReavis. Výnosyz dividend

a podflůnaziskupředstavují výnosyz držbyCPspolečností HBReavis(l 235tis Kč),TrigemaInvestment(660tis Kč),
Nova Money Markét (640tis Kč) a z podílu ve spolčnosti Rezidence Hloubětfn (3 600tis Kč).

U.

VÝNOSY/NÁKIADYZ PŘECENĚNÍOBCHODNÍCHPOHLEDÁVEK

tis. Kč

2018

2017

Přecenění obchodních pohledávek

-6048

Celkem

-6048

248
248

Ztrátaz přecenění pohledávek bylazpůsobenazohledněním pohledávekv kategorii odO do 180dnůposplatnosti. Zde
došlok navýšenípohledávekzaspřízněnými subjekty(SLOSIKOs.r.o.jakožtodceřináspolečnost,SIKOKOUPELNYa.s. a
SIKOKUPELLNEa.s.jakožtosubjektyovládanéstejnou osobou).
U.

SPRÁVNÍNÁKIADY

tis. KE

2018

2017

Nájemné

4159

4202

Poradenské služby

4624

1801

167

1S2
2789

Opravya údržba
Ostatní náklady (správa nemovitostí)

3780

^
76

<c^

^-^^
^^

,,^'
no-

Celkem

12730

8984

Z TOHO

tis.Kč

2018

2017

Nákladynaznalecképosudky

185

175

Daňové poradenství
Audit

106

147

Právní a notářské služby
Poplatek depozitáři

Poplatek zaobhospodařování (popi. pověření jiného)
Poplateknaodbornéhoporadce

120

1717
420

1183

180
660

180
731
660

4102

3616

420

680

Poplatekza administraci
Celkem

13.

154

OSOBNÍNÁKLADY

tte. tt

2018

2017

Mzdové náklady

522

366

Zákonnésociální a zdravotní pojištění

140

87

662

453

Ostatní osobní náklady
Celkem

K 31.prosinci2018mělaspolečnost4 zaměstnancenačástečnýúvazek(2017:3zaměstnanánačástečnýúvazek)z toho
žádný(2017:0)vedoucí pracovník.

14.

OSTATNÍPROVOZNÍVÝNOSY

V položceOstatní provoznívýnosynebylyv roce2018vykazoványžádnéhodnoty(2017:47tis.Kč).
15.

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

tis.Kč

101S

Daněa poplatky

2017

1181
965

4576

Ostatní provozní náklady
Celkem

2146

5470

16.

894

FINANČNÍVÝNOSY

tis. Kí

2018

^^, s,, -^.\
^

77

^

1 íť^j
,,^

Ostatní flnančnfvýnosy

8 826

3 555

Celkem
8826
3555
Ostatní flnančnfvýnosyzahrnují výnosyz ostatních operací (1. 276tis. Kč)a kurzovézisky(7. 550tis. Kč).
17.

FINANÍNÍ NÁKLADY

tis. Kč

2017

2018

Nákladovéúroky

5973

Kurzové ztráty

4739

501
7776

-6616

14140

41

276

4137

22693

Přecenění přijatých půjček na reálnou
hodnotu

Ostatní finanáií náklady
Celkem

Nákladovéúrokyzahrnují úrokyhrazenév souvislostí s poskytnutýmbankovním úvěrem. Daň2 příjmu
Fondjezákladním fondem z pohledu Zákonao daních z přymú a základní daňovásazbauplatňovanánazákladdanětak

činí 5%.K datuúčetní závěrkyFondunevykázalzávazekz tftulu daněz příjmů z důvoduvySSí hodnotyuhrazenýchzáloh
nadaňz příjmu vesrovnáníseskutečnoukalkulacidaněz příjmu. Daňovápovinnostjekalkulovánanazákladěvýsledku
hospodaření určenéhodle účetních a daňovýchpředpisů Českérepubliky (dáleJen"0\S").
Následující tabulka zobrazuje přehled přímých daní:
2017-po úpravách

Daňz příjmu z běžnéčinnosti- splatná

-12536

Daňz přQmu z běžnéČinnosti- odložená
Celkem

-16 115

2783

4378

-9753

-11737

Následujfcftabulka zobrazuje detaily pohybů odloženédaně:
Pohybyvedoucí k odloženédani

tis. Kč

Stavk 1.1.

Zúčtování

do

zisku/ztráty

Stavk 31.12.

Rok2017- přepracovaný
Přeceněni majetku a záva2ků
Nehmotný majetek - přecenění

-81657

7465

-74 192

o

-3087

-3087

-81657

4378

-77279

Ostatní dočasnérozdíly

Ďsté

daňové

pohledávky

(závazky)
Rok 2018
Přecenění majetku a závazků

-74192

Nehmotný majetek - přecenění

-3087

6567

67625

.

3783

-6870

.

Ostatní dočasné rozdfly

Čisté daňové
(závazky)

pohledávky

-77279

2783

/ť
l

78

^

\

74495

.

Splatnádaňz příjmu:
2018

Ziskpřed zdaněním dle IFRS

2017přepracovaný

450285

Úpravao rozdňmezi IFRSa ČAShospodářským výsledtem

349337

-108063

-50743

342 222

298594

64402
277820

10594
288000

13891

14400

Zisk před zdaněním dle ČAS

Úpravao rozdíl med IFR5a ČASv délceúčetníhoobdobí

Úpravanadaňovýzáklad- nedaňovénáklady
Ostatní položky zvyšující základ daně

Položky snižujfeí základdaně
Daňový základ

Daňvypočtena při použití platné sazby
ZúčtovánídohaduOPminulýchobdobí
Splatnádaňz příjmů vevýši5 % (19%)

-1355

1714

12536

16114

Daňzphfmů

12536

16114

2 783
5%

-4378

Odložená daň

.

Efektivní sazbadaně

18.

NEHMOTNÍ MAJETEK

2018

Stavk l Jednu

2017 - přepracovaný

699840

638182

PWróstky
Úbytky
Rozpuštění / (tvorba) znehodnocení
Přecenění nehmotného majetku

-86

75668

61744

775508

699840

Dopad změnsměnných kurzů
Stavk 31. prosinci

V nehmotnémmajetkuFondujevykázánaochrannáznámkaznačkySIKO.

Ochrannáznámkaje oceněna na základěmodelu reálnéhodnoty. Na základětohoto modelu je ochranná známka
oceněna v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni. Změny reálné hodnoty jsou uvedeny ve výkaze souhrnného
výsledku hospodařenřjako "Výnosy z nehmotného majetku"
19.

INVESTIČNÍMAJETEK

v tis. Kč

Investiční mqjetek
2018

Stav k l. lednu

Přírůstky

79

2017

1638777

1495585

193 679

181091

y^
^?> , íí:v'
^'
0^

Úbytky

-41939

-19441

Dopadzměnreálnéhodnoty

14616

-18458

Dopad projektu Přeměny
Stavk 31.prosinci

90653

Převody

1895786

1638777

Investiční majetek představuje nemovitosti v portfoliu fondu, kteréjsou drženéz důvoduinvesticeFondu.Investiční
majetek Jedržen za účelem realizace výnosů z pronájmů.

Nemovitostijsourozdělenypodlekatastrálního územív následujfcftabulce.Součástíhodnotymajetkuv katastrálním
území fimelice je i hodnota fotovoltaických panelů, kteréjsoutaképředmětem dalšího pronájmu, Hodnota investičního
majetkuvýznamněvzrostlav důsledkuProjektu Přeměny,kdyFondzískal komeróní objektv katastrálním územíČeské
Vrbné,a zařazením nověpostavenéadministrativní budovyv katastrálním územíňmelice.
Katastrální území

Reálná hodnota

Pořizovací hodnota

ČeskéVrbné
Čimelice

110733tis. Kč

113414tis. Kí

442861tis. Kč

364 057tis. Kč

Dolní Neřešíce

17358tis. Kí

1976 tis. Kč

Hloubětín

28079tis. Kč

Humpolec

34371 tis. Kč
18806tis. Kč

Jenišov

19 604tis. KČ

49 187tis. Kč

Jeseniceu Prahy
Karlín

43 032 tis. Kč

20 711tis. KČ

39 773tis. Kč

34 526tis. Kč

461036 tis. KČ

148421tis. Kč

Litomyšl

14027tis. Kč

10692tis. Kč

Oldřichovice u Třince

17802tis. K?

15014tis. Ke

Opatovice nad Labem

63 208tis. Kč

Otvice

11811tis. Ke

39937tis. KČ
25 346 tis. Kč

Růžodoll.

80646 tis. Kč

64064tis. K?

Teplice

31250tis. Kč

23 654tis. Kč

Trutnov

20520tis. KČ

5 669 tis. Kč

124577 tis. Kč

101341tis. Kč

Ostí nad Labem

10263 tis. Kč

37 868 tis. Kč

Vinohrady

23 849 tis. Kč

20 064tis. Kč

Židenice

86 721tis. Kč

31162tis. Kč

Zábřeh nad Odrou

61626tis. Kč

4646tis. Kč

Kyje

Třebonice

3 324tis. Kč

Tržní hodnota nemovitostf, kteréjsou zastavenyve prospěchvěřitelů, činí celkově 1016 598tis. Kčk 31.prosinci 2018.
K 31. prosinci 2017 byla evidována zástava na investiční majetek v hodnotě 727. 751 tis. Kč. Během roku 2018 nedošlo

k rozšíření zastavenéhomajetku,pouzevzrostlahodnotazastavenéhomajetku(především zařazením nověpostavené
administrativní budovya skladuv katastrálním územíČimelice).
\
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20.

PODÍLYV OVLÁDANÝCH
OSOBÁCH

Dceřiná společnost

Oblast
působeni

Země

působeni pod""azK

Investice(vtis.KS)
Přeceně

2018

2017

2018

Změny

100%

100%

82824

-8729

0,3

ní

2017

Obchodování a

Slovensk

SLOSIKOs.r.o.

pronájem
nemovitostí

a
republika

VABOlAs. r.o.

Pronájem

Česká

165

Pronájem

Česká

158

158

o

o

SIVAKOs.r.o.
RezidenceHloubětfn

nemovitostí
nemovitostí

republika
republika
Česká

s.r.o.

Pronájem
nemovitostí

SIKOGROUPSE

Výroba, obchod, Česká

republika

služby

republika

Pronájem

Česká

nemovitostí

republika

Rezidence Smotlachova

Pronájem

Česká

s. r. o.

nemovitostí

republika

DIFESA

VDCBs-r.o.
Dům Čertovka

Výroba,obchod, česká
služby
republika
Pronájem
Česká
nemovitostí

republika

50%

50%

100%

100%

40%

40%

o

75%

75%

75

O

100%

100%

100%

2983

0,5
-35000

91553
164

2982
35000
75

-26498

2616

48

26451

740

1875

Pronájem
nemovitosti,

Prima Energys. r. o.

bytů a
nebytových

ceská... 31.8

50

50

88870

-ťl 448

republika ^'°

prostor

Celkem

-7940

158258

Investicedo dceřiných společností bylypn/otněoceněnyv pořizovací ceněa pro účelysestavení účetní závěrkyjsou
přeceňovány na reálnou hodnotu.
21.

OSTATNÍ PODÍLY

Společnost

Oblast

Země

působení

působení

TYP
vlastnic* Investice

ví
2018

Acc.l.deHolding. ^^,
JETl, investiční fond, a.s.

Investiční fond

Česká
republika
Česká
republika

Akde

32110

Akcie

32071

Zmény přecenén 2017
2783

-7319

''T22

y

.y

'^
81

l

29327

NOVAGreen Energy
otevřený podňový fond
REDSIDEinvestiční
společnost, a. s.

Otevřený
podňovýfond

Česká

Podílový

republika

fond

21868

-14

1400

20482

NOVA Money Markét,
investiční fond s

investiínffond ^^ Akcie

porměnným základním
kapitálem,a.s.

-50177

50177

ENERNInvestments,
investiční fond s

pramenným základním
kapitálem,a.s.

investiínffond ce_ská,
"" lnvestie
republika nfakcie

Celkem

22.

5548
91597

-56812

24

4826

11629

136780

POSKYTNUTÉPŮJČKY

Fondevidujeposkytnutépůjčkyv následující struktuře.
tis. Kč

31. 12. 2018

31. 12. 2017

Poskytnutépůjčky
Spřízněným stranám
Ostatním subjektům

891145
295256

380931

Dlouhodobé

5535.13

881967

Krátkodobé
Celkem

759 686

232888

258 650

1186401

1140617

Poskytnuté půjčky jsou evidovány v reálné hodnotě. Všechny úrokové míry jsou fixní a pohybují se u krátkodobých
půjčekv rozmezí mezi0%-15 % (rok 2017:0%-15%),dlouhodobé půjčkysesplatností mezi roky2021- 2036(rok
2017:mezi roky2019- 2036) dosahují fixní úrokovémíry v rozmezí od 3,6%do 8,5 % (rok 2017:3,6%- 8,5%). 78%
hodnoty půjčekje poskytnuto v CZK,zbyláčástv EUR.

23.

DAŇOVÉPOHLEDÁVKY

Daňové pohledávky k 31. prosind 2018 zahrnují zálohy a přeplatky na daň z přQmu v hodnotě

13 121 tis. KČ,

k 31. 12.2017vevýši26200tis. Kč.

24.

POHLEDÁVKYZ OBCHODNÍCH VZTAHŮA OSTATNÍ AKTIVA
31.12.2018

Pohledávky z obchodních vztahů - CZK
Pohledávky -různí dlužníci EUR
Oceňovací rozdíl k pohledávkám z oběh. vztahů

31.12.2017
89732

6103

501

27417

-5785

-1228

Dohadné účty aktivní

o

640

Příjmy přBtfch období

o

666

82

f
r

NákladypřBtfch období
Zaplacenézálohy
NPO

11

39

10982
28

878

Celkem

95469

34515

Krátkodobé

95469

34515

95 469

34515

o

Dlouhodobé
Pohledávky 2 obchodních vztahů a ostatní aktiva

Pohledávky- různí dlužníci EURzahrnují pohledávkyspojenés výnosyz podílů a prodejem CP.
25.

PENĚŽNÍPROSTŘEDKYA PENĚŽNÍEKVIVALENTV

tis. ltt

31.12^018

31.U.2017

Běžnéúčtyu bank

317291

Pokladní hotovost

l

3

317292

70225

Celkem
26.

70222

VLASTNÍ KAPITÁLA ČISTÁAIOIVAPŘIPADAjfcíK INVESTIČNÍMAKCIÍM

K 31.12.2018tvoří upsanýzákladníkapitál71100ks(31.12.2017:71100ks)zakladatelskýchakd(s hlasovacím právem.
Investiční akcieFondujsoupřijaty naregulovanémtrhu Burzycennýchpapírů Prahaa.s.
Počet akcií, základní kapitál a emisní áíio

vití

ks

Zakladatelskéakcie

jmenovitá hodnota

Emisní ážio

71100
71100

711000000

921000

Splacené

711000000

921000

Celkem

71100

711000000

921000

V souladuseStatutemvykazujeFondfondovýkapitálnazakladatelskouakciivevýši45422,5442Ke.
Fondový kapitál

V Kč

31. 12. 2018

31.12.2017 -

31.U.2016

přepracovaný

Fondový kapitál Fondu (Kč)

2810243026

Počet vydaných aktíí (Kč)

79000

Fondový kapitál na l akcii (v Kř):
Počet vydaných neinvestičních akcií (ks)
Fondový kapitál neinvestiční části (Kč)
Fondový kapitál na zakladatelskou akcii (Kč):

35 572,6965
71100

71100

3 112055 554

2 833 064 000

45422,5442

39 846, 1885

7900

7900

358 835 022

314781038

Početvydanýchinvestičních akcií (ks)
Fondový kapitál investiaif části (Kč)
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Fondový kapitál na investiční akdi (Kč):

27.

45 422. 1546

39 845,7010

PŮJČKY
A ÚVĚRY

tis. Ke

31.12. 2017

31. 12. 2018

Půjčkyod akdonářů

441296

388 554

235498
624052

Bankovní úvěrČSOB

325004

Celkem

766300

Dh)uhodobé

347810

IMtkodobé

418490

220120
403932

Celkem

766300

624052

K 31.prosinci2018jsoupodmínky proúročenézávazkynásledující:
Půjčka
Půjčkyod spřfaněných stran

Půjčkyodspnzněnýchstran
Dlouhodobý bankovní úvěr

^OBneúÍek^"""'"'"

Dlouhodobý bankovní úvěr

ČSOBúčelový

Jistina

120200

1295
954

20°00°

pl

SS

RoksPlatnOTti

-110000

-582

2021

Neúročeno

-917018

o

2017-2018

Neúročeno

24"6

o

2025

0.8% nad PŘÍBOR l

2028

0,9% nad PŘÍBOR l

aceno

150000

Úrokovámfra

K 31.prosind2017jsou podmínky pro úročenézávazkynásledujfcf:

P

Jistina J^ ^ Roksplatnosti Úrokovámíra

Půjčky od spřízněných stran

120200

-110000

-582

Půjčkyod spřízněných stran

1295
954

-917018

o

200000

o

Dlouhodobý bankovní úvěr

-ČSOBneúčelový
Dlouhodobý bankovní úvěr

ČSOBúCelový

35498

2021

Neúroíeno

2017-2018

Neiiroíeno

2025

0.8%nad PŘÍBOR l

2028

0,9% nad PŘÍBOR l

Půjčkyod spřízněných stran neeviduji žádnézajištění. K zajištění pohledávekposkytnutýchfondu od ČSOBa.s. slouží
zástavní právosmluvní k parcelámč. 396/6, 396/7, 369/9, 396/10v katastrálnfmúzemfĎmelice.
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28.

DAŇOVÉ
ZÁVAZKY.SPLATNÉA ODLOŽENÉ

tis. Kč

31. 12. 2018

31. 12. 2017

DPH

6332

Zúčtovánise SPa ZP

2854

o

o

15

4

Odložený daňový závazek

74495

77279

Celkem

80842

80137

Ostatní daněa poplatky

29.

ZÁVAZKYZ OBCHODNÍCH VZTAHŮA OSTATNÍ ZÁVAZKY

tis.Ke

31. 12. 2018

31. 12. 2017

Závazkyz obchodních vztahů

12329

36105

Závazkyvůčizaměstnancům

49

22

Zúčtování se SP a ZP

27

9

Přijaté zálohy

628

628

Dohadnéúčtypasivní

15417

15285

Výdaje příštích období

25

1080

Výnosypřištfch obdobf

49

49

28524

53178

Krátkodobé

28524

S3178

Závazkyi obchodních vztahů a ostatní závazky

28524

53178

Celkem

Dlouhodobé

30.

TRANSAKCE SESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI

Fondevidoval zasledovaná období následujítí vrtahy se spřfzněnými osobami v nominální hodnotě.

2018

31. 12.2018

tis. Kč

Pohledávky

Závazky

Výnosy

Náklady

Spřízněná osoba
Luka Residential s. r. o.

SIKOKOUPELNYa.s.

SIKOKÚPECNEa.s.
SLOSIKOs.r.o.

306 960
52 BIO

3546

6662

13822

269 679

Jaroslava Valová

10796
148158

Difesa a.s.

DůmČertovka s. r.o.

23763
231398

21743

120450

'<i-

Tomáš Vala

92134

JanaValová

46067
85

^

/.i-

\
^,

Vítězslav Vala

162 134

SALVFTONa.s.
LUKA Development a.s.
SIKOVALAs. r.o.

SALUCSOs. r. 0.
SIKOESs.r.o.
SwissAqua Technologies AG

26280

555

Luka Lhring s. r. o.
SIVAKO

120

VABOLA
RezidenceHloubětfns.r.o.
SIKOGROUPSE
Rezidence Smotiachova s.r. o,

Prima Energys. r.o.

845
57444
124644

2754
4867

ŽižkovDevelopment a.s.
Žižkovservisní s. r. o.
DůmŽiíkov a.s.
Celkem

405
965334

452159

31.12.2017
tis. Kč

Pohledávky

310543

2017
Závazky

Výnosy

Náklady

Spřízněná osoba
Luka Residential s. r.o.

SIKOKOUPELNYa.s.
SIKO KÚPELNEa.s.
SLOSIKOs. r.o.

296119
398

DůmČertovkas.r.o.
TomášVala

15045

171060

6462
126 300

62525

2510

121450

105134

JanaValová

52567

Vítězslav Vala

Celkem

221816

38653

Jaroslava Valová
Difesa a. s.

31284
602

105134
690205

389737

277117

Fondvydal ručitelsképrohlášeníspolečnosti LukaResidentials.r.o ve prospěchČSOB,a.s.jakověřitele zesmlouvy o
úvěru,jehož nominální hodnota je 550000tis (financování developerekého projektu) Kč.Ručitelské prohlášení bylo
vydáno pro případ neschopnosti platit zestrany Luka Residential s. r.o. a Fond se zároveň zavázal uhradit případné
dodatečné nákladytýkajfd se tohoto projektu, Fond dále pro tento účel zastavil i investiční majetek (pozemky) ve
výši461 036 tis. Kč. VSechnatato ručení a zástavy byly učiněnyv souladu s investičnf strategií, při zohlednění
ekonomickéhopřínosu 2 ručení a poskytnutéhoúvěrua nazákladěschváleníakcionářůFondua v soulatíLhse.statutem
Fondu.
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31.

FINANČNÍNÁSTROJE-ŘÍZENÍRIZIK

Fond je vystaven vlivu tržního rizika a dalších rizik v důsledku své všeobecné investiční strategie v souladu se svým
statutem.

Investičním cílem Fondujedosahovatstabilního zhodnocování aktív nadúrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb
prostřednictvím investic do nemovitostí, akai. padnu, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních

společnostech, movitých věda Jejichsouborůa doplňkovýchaktivtvořených standardními nástrojikapitálových a
finančníchtrhů.V tétosouvislostinejsoutřetími osobamiposkytoványžádnézárukyzaúčelemochranyInvestorů.
Fonddáleinvestuje takédoinvestičnfho majetku a finaníních aktivs cílem zhodnotitvolnéprostředky Fonduv rozsahu,
vekterémnení možnéprostředkyFonduumístit douhodnýchjinýchinvesticv souladuseStatutem,popř. vekterémto
je nezbytnék akunnulaciprostředků ft>ndupro realizaciostatních investic.

VSechnaaktivaFondujsouinvestovánav rámciČeskérepubliky.
(a)

Tržní riziko

Tržní riziko vyplývá ze změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty Jednotlivých aktiv Fandu. Hodnota

majetku,doněhožFondinvestuje,můžestoupatneboklesatv závislostinazměnáchekonomickýchpodmínek,
úrokových měra způsobu,jakje hodnota majetku vnímána trhem.Tržní rizikojeobecnérizikospojenés filozofií
investicedo investičního Fondu, investorv souladu se statutem Fondupřed svou investicí toto obecnériziko
akceptoval.

FondmůžeinvestovatpouzedoaktivdefinovanýchveStatutu Fondu.SnBení investičního rizikave Fondubude

zajištěnonejenom prostřednictvím diverzifikace,alezejménaaktivním řízením investic Investiční společností
prostřednlctvfm Projektového ředitele / Projektových ředitelů určených Investiční společností pro každou
obchodní korporaci, jejR obchodní účast je v majetku Fondu. Projektový ředitel / Projektoví ředitelé budou

formulovat strategické čně určené Investiční společností pro danou obchodní korporaci, jež maximalizují
dividendový výnos korporace nebo růstjejí hodnoty, a budou dohlížet najejich naplňování.
Riziko koncentrace

Analysaiiwestíinfch aktív podlestruktury
Podňnacelkové hodnotěaktív

31. 12^018

2017 - přepracovaný

Nehmotnýmajetek

17,37%

Investiční majetek

42,47%

17.92%
41,96%

1,99%

4,05%

Podfly v ovládaných osobách
Ostatní podňy

2,05%

3,50%

Poskytnuté půjřky

26,58%

29,21%

Celkem

90,46%

96.64%

Dalším významnýmrizikem,kterémuJeFondvystaven,jerizikospojenés možnostíselháníobchpdriTkorporaw,vekteré

máFondobchodníúčastnebozanížmáFondpohledávku.Obchodní'korporace,vekterých.^-Fónd
obchodníúiqst,
^
.
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mohoubýtdotčenypodnikatelskýmrizikem.V důsledkutohotorizikamůžedojít k poklesutržní hodnotyobchodníúčasti
v takovéosoběčijejímu úplnémuznehodnocení(úpadektakovéosoby),resp.nemožnostijejího prodeje.
Úrokovériziko

FondJevystavenúrokovémunzikuvzhledemkeskutečnosti,žedrží úroíenáaktivaa závazky.Účetníhodnotaúročených
aktiv a závazkůje zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom

období, kterénastanedňve.Aktivaa pasiva,kterájsou neúročenánebomají fixní úrokovoumíru, nejsousoučástí nGe
uvedené tabulky.

Úmkouácitlivost aktiv a závazkůFondu

tis. KE

a°3^ s^ w^ N-"<

Celkem

K 31. prosinci2018
317292

o

o

o

317292

317292

o

o

o

317292

Bankovní úvěr- dlouhodobý(ČSOB)

-9999

-29 997

-159984

-125024

-325004

Celkem

-9999

-29 997

-159984

-125024

-325004

Gap

307293

-29997

-159984

-125024

-7712

Kumulativnfgap

307293

277296

117312

-7712

-7712

Celkem

tis. Kí

D>3mk 2;ÍS ^'Í' ^"<

Celkem

K 31. prosinci 2017
70225

o

o

o

70225

Celkem

70225

o

o

o

70225

Bankovní úvěr-dlouhodobý(ČSOB)

-6249

-18747

-135482

-75020

-235498

Celkem

-6249

-18 747

-135482

-75 020

-235498

Gap

63976

-18 747

-135482

-75020

-165273

Kumulativní gap

63976

45229

-90253

-165 273

-165273

Měnovériziko
Měnové riziko spočívá v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu.

^
88

Fondje vystaven měnovému rizikuvzhledem ke skutečnosti, že drží některáaktiva a závazkyv tíží měně(EUR). Toto
riziko není významné,vzhledem k tomu, žeK 31. prosinci 2018a 31. prosinci 2017Fondvykazoval převažující částaktiv
a závazků v Ke.

Účetníhodnotadzoměnovýchaktív a závazkůje zahrnuta do období, ve kterémdochází k jejich splatnosti.Aktiva a
pasiva, kterájsou v lokální měněnebo nejsou součástí nBe uvedené tabulky.

tis. Kč

->3mfc

K 31. prosinci 2018
Peněžníprostředky a peněžníekvivalenty
Pohledávkyz oběh.Stykuv EUR

36947

2;S T,"JU

Nads'<

Celkem

o

o

o

36947

19294

159851

83175

262320

82824

82824

37448

19294

159851

165 999

382592

Gap

37448

19294

159851

165999

382 592

Kumulativní gap

37448

56742

216593

382592

382592

501

Poskytnutépůjčky

501

Majetkové účasti
Celkem

Celkem

""^ s^? "^ "."-

tis. KE

Celkem

K 31. prosinci2017
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

13009

Pohledávky z oběh. Styku v EUR

27417

o

o

13009

o

27417

Poskytnuté p&jčky

70215

Majetkové účasti

135643

205858

91553

91553

337837

Celkem

40426

o

70215

227196

Celkem

o

o

o

o

Gap

40426

o

70215

227196

337837

Kumulativní gap

40426

40426

110641

337837

337837

(b)

Úvěrovériziko

.^
^> ,^
89
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Fondjevystaven úvěrovémurizikuz titulusvýchobchodních a Investičních aktivit.ÚvěrovérizikoFonduspočívá
zejménav tom,žesubjekty,kterémají platebnízávazkyvůčiFondu,nedodrfí svůjzávazek.
Fondinvestujezejména;

.

dopohledávekzaobchodnímikorporacemi,jejichžobchodníúEastijsouv majetkuRindučiFondhodlá
tyto obchodní účastí pořídit,

.

zaúčelemzískání ovládajícího podílu Fondu.

Investiční a finanční aktiva, donichžbudeFondinvestovat, mohou býtzajištěnéi nezajištěnéa nejsou omezeny
ratingem dlužníka.

Úvěrovén'akosebudeFondsnažitminimalizovatzejménavýběremprotistrandosahujících dostatečnéúrovně
bonity, nastavením objemových limitů na pohledávky vůčijednotlivým protistranám a vhodnými smluvními
ujednáními. Nicméněúvěrovérizikomůžebýt kombinovános nepříznivým vývojem některéz obchodních
korporací, jejRSobchodní účastsebudenalézatv majetkuFondu,protožeobchodní korporacebudouúvěrované
bankou/bankami (resp. obecněfinančními institucemi), které budou v případě neplněni závazkůspoíívajících
v dodržování určitýchflnanínfch ukazatelůoprávněnéučinitokamžitěsplatnýmijimiposkytnutéúvěry,přičemž
takové neplnění finančních ukazatelů může být právědůsledkem nepříznivého vývoje trhu, na němž působí
danáobchodní korporace.

Vzhledem k výšeuvedenému úvěrovériziko budesouviset s celkovým investičním rizikem a výběrem cňových
majetkových účastí.

Analýzaúvěmuéhoraílm

Ratingk31.12.2018

Bezratingu

Nehmotný majetek
Investiční majetek

Celkem

775508

775 508

1895786

1895 786

Podíly v ovládaných osobách

88870

88870

Ostatní podHy

91597

91597

1186401

1186401

Poskytnutépůjčky
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

Peníze a peněžní ekvivalenty
Celkem

Ratingk 31.12.2017- pozměněoceňování

95469

95469

317292

317292

4450923

4450923

Bezratingu

Celkem

Nehmotný majetek

699926

699 92G

Investiční majetek

1638 777

1638777

Podfly v ovládaných osobách

158258

158258

Ostatní podíly

136 780

Poskytnuté půjčky

1140617

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

34515

90

<5
^

136 780
1140617

34515

Peníze a peněžníekwvalenty
Celkem

70225

70225

3879098

3879098

K 31.12.2018ječástinvestičního majetku zastavenaveprospěchbanky(ČSOB,as.}, kteráposkytla úvěrspřízněné osobě

LukaResidentials.r.o. na financování developerskéhoprojektu. Stejnébanceje od roku 2017zastavenaještěčást
nemovitostí v katastrálním území Ďmelicepro zajištění Čerpanéhoúčelovéhoi bezúčelovéhoúvěru.
tis.Kž

31.12.2018

Podíl na celkových aktivech

Investiční majetek

Pozemkyv katastrálním území Kyje
Pozemky v katastrálním území Čimelice
Celkem

461036

10,33%

442861

9,92%
20^5%

903897

^^7- " >^ ^"<<^, ^^,

tis. Kč
Investiční majetek

Pozemkyv katastrálním území Kyje

458547

11,74%

Pozemky v katastrálním území Čimelice

269204

6,89%

Celkem

727751

18^3%

(C)

Ririkolikvidity

Rizikolikvidityvznikáz typufinancování aktivitspolečnosti a řfzenfjejich pozic,např. v okamžiku, kdyspolečnost

není schopnafinancovatsváaktivanástrojis vhodnousplatností nebolikvidoval/prodataktivazapřijatelnou
cenu v pňjatelném časovém horizontu.

Zéjrttorósphitnostaktív a záuaskňFondu

tis. KE

Do3 měs.

Od 3

Odl

měs. do

roku

l roku

do 5 let

Nad5 let

Bez
specifik.

Celkem

K 3L prosinci 2018
Nehmotnýmajetek

775 508

1895

Investiční majetek

Podíly

v

786

ovládaných

88870

osobách

91

775508

1895786
88870

Ostatní podňy a CP

91597

Poskytnuté půjčky

100539

Pohledávky z obchodních
vztahůa ostatní aktiva

445687

507851

95469
13121

peněžnf

Celkem

Úvěrya půjčky
Obchodnía ostatní závazky

13121

317292

317292

513300

145445

445687

507851

9999

368495

159984

227822

Daňovézávazky

2851
761

4464044

766300

28524

28524

Odložený daňový závazek

74495

74495

6347

6347

3229

Vlastní kapitál

543

Čistá aktiva pňpadajfcí k

358835

investičnfm akciím

Celkem

1186401

95469

Daňové pohledávky
Peníze
a
ekvivalenty

132324

91597

44870

368495

159984

302317

Gap

468430

-223050

285703

205534

Kumulativní gap

468430

245380

531083

736617

92

3588
378

-736617

3229543
358835
4464044

tis-ltt

Do 3 měs.

Nad5 let

do5tet

do l roku

Bez
spedflk.

Celkem

K 31. prosinci2017

Nehmotnýmajetek

o

o

o

o

699840

699840

Investiční majetek

o

o

o

o

1638777

1638 777

Podíly v ovládanýchosobách

o

o

o

o

158258

Ostatní podňy

o

o

o

o

136780

Poskytnuté půjčky

37456

230090

441886

431185

158258
136780
1140617

Pohledávky z obchodních
vztahůa ostatní aktiva

60715

o

o

o

o

60715

Penfee a peněžní ekvivalenty

70225

o

o

o

o

70225

168396

230090

441886

431185

2633655

3905212

o

378936

9618

235498

624052

77279

77279

Celkem

Úvěrya půjčky
Obchodní a ostatní závazky

53178

53178

Odložený daňový závazek
Daňovézávazky

2858

2858

Čistá aktiva připadajfcf k
Investičním akciím
Vlastní kapitál

314781

314781

o

o

o

o

2833064

2833064

56036

378936

9618

312777

3147845

3 905 ZU

Cap

112360

-MS846

432268

o

112360

-36486

335782

118408
514190

-514190

Kumulativní gap

o

o

Celkem

Výšeuvedenétabulky představují zbytkovou splatnost účetních hodnotJednotlivých finančních a investičních
nástrojů, nikolivveškerých peněžních toků,kteréz těchto nástrojůplynou.

Vzhledemk charakteru trhujednotlivých typůcňovýchaktiv, která mohoutvořit zásadní částmajetku Fondu,
je třeba upozornit naskutečnost, žezpeněžení takovéhoaktiva při snazedosáhnoutnejlepší cenyje časově
náročné.V krajním případě může riziko likvidity véstaž k likviditnf krizi.

32.

KIASIFIKACEFINANČNÍCH NÁSTROJŮ

Od l. ledna2018 účetní jednotka přijala mezinárodní účetní standard IFRS9. Vzhledemk tomu, ze účetní
jednotka v souladu se svými interními předpisy a statutem sleduje výkonnost a řfdf Investiční fond na bázi

reálného hodnoty, nedošlo aplikaci IFRS9 kezměněklasifikace a ocenění finančních nástrojů, kteréjsou od l.
ledna 2018 dle IFRS 9 klasifikovány jako finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou do výsledku
hospodaření.

Fondzveřejňuje informace požadované účetním standardem IFRS7. Fondvykazuje všechna finanční aktiva a

finanční závazkyv kategorii FVTPL(reálná hodnota vykázaná do zisku nebo ztráty) jelikož vscylaifu sesvými
interními předpisy a statutemsledujevýkonnosta řídí investičnífondnabázireálnébtíSnotv. ;' !)

Vzhledem ke krátkodobésplatnosti pohledávek, ostatních aktiv, závazkůa ostat^Řízávazkůlzevýkaz
účetní hodnotu považovat za reálnou hodnotu.
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FondzveřejňujeInformacepožadovanéúčetním standardemIFRS7 a rozdělujefinančnínástrojea investiční

nástrojedonásledujfdchkategorií:

Úvěry,
tis. Kč

Finanční

a ostatní

Finaninf
pasiva
v reálné

aktiva
v reálné

v naběhlé

aktiva

hodnotě

hodnotě

hodnotě

pohledávky

Ostatní
závazky

K 31. U. 2018
Nehmotný majetek
Investiční majetek

o

o

775508
1895786

o

1895786

Podňyv ovládanýchosobách

o

o

88870

o

88870

Ostatní podíly

o

o

91597

o

91597

Poskytnuté půjčky

o

o

1186401

o

1186401

11522

o

83947

o

95469

317 292

o

o

o

317292

o

766 300

o

Pohledávky z obchodních
vztahůa ostatní aktiva
Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty

Půjčkya úvěry

Čistáaktivapřipadajfcf k
investičním akcifm

Závazky z obchodních vztahů
a ostatní pasiva
Celkem

tis. Kč

775508

766300
358 835

358835
28524

o

o

o

28524

328814

766300

4122109

387359

Úvěry.

Finanini

Finanční

pohledávky

pasiva

a ostatní
aktiva

v reálné

aktiva
v reálné

Ostatní
závazky
v naběhlé

hodnotě

hodnotě

hodnotě

K 31. 12. 2017přepracovaný
Nehmotnýmajetek

699840

Investiční majetek

o

o

Podíly v ovládaných osobách

o

o

Ostatní podňy

o

Poskytnuté půjčky

o

30430

o

70225
o

Pohledávky 2 obchodních
vztahů a ostatní aktiva

Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty
PůjĚkya úvěry

o

158258

o

1638777
158258
136780

o

136 780

o

1140617

o

1140617

4875

o

35305

o

o

o

70225

624052

o

Čistáaktivapřipadající k
investiéním akciím

Závazkyz obchodních vztahů
a ostatní pasiva

699840

o

o

94

o

o

1638777

624052
314 781

314781

53178

53178

\
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Celkem

33.

100655

624052

3779147

367959

REÁLNÁHODNOTAAKHVA ZÁVAZKŮ

Nejlepším dokladem reálnéhodnotyjsou tržní ceny kótovanéna aktivním trhu. PokudJsou takovéceny
k dispozici, používají se pro stanovení reálné hodnoty aktiva nebo závazku (úroveň l hierarchie stanovení
reálné hodnoty).

V případě, žeje zaúčelemstanovení hodnoty použitatržní kotace, nicméněz důvoduomezenélikviditynelze
trh považovat zaaktivní (nazákladědostupných ukazatelůlikviditytrhu), je nástroj klasifikovánJakospadající
do úrovně 2.

Nejsou-li tržní ceny k dispozici, reálná hodnota se stanoví pomocí oceňovacích modelů, použrvajfcích jako
vstupy objektivně zjistitelné tržní údaje. Pokud jsou všechny významné vstupy oceňovacího modelu
charakterizovány jakoobjektivně zjistitelné, jenástroj klasifikován v rámciúrovně2 hierarchie reálnéhodnoty.
Zaobjektivnf parametry trhu sev souvislosti sestanovením hodnoty na úrovni2 obvykle považují výnosové
křivky, úvěrovározpětí a implikované volatility.

V některýchpřípadech nelzereálnouhodnotuurčitaninazákladědostatečněčastokótovanýchtržních cen,ani
s použitím oceňovacích modelůvycházejících výhradněz objektivně zjistitelných tržních údajů.Zatéto situace
ses použitím realistických předpokladů provede odhad individuálnfchoceňovacích parametrů, kterénejsou na

trhuzjistitelné.Je-liurčitýobjektivněnezjistitelnývstupoceňovacíhomodeluvýznamný,pfípadněje příslušná
cenová kotace nedostatečněaktualizována,je daný nástroj klasifikovánv rámciúrovně3 hierarchie reálné

hodnoty. PR 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.

(a) Ostatní aktivaa pasivaoceňovanáreálnouhodnotouv rámciúrovně 3

Pozicev rámci úrovně3 zahrnuje jeden nebo více významných vstupů,jež nejsou natrhu přímo zjistitelné.
Odpovědnostza oceňovánípozicena reálnouhodnotuje naAdministrátoruFondu.Meziaktiva, kterájsou
oceňoványreálnouhodnotouv rámciúrovně3,seřadí ostatní dlouhodobáfinančníaktivaa pasiva.
Majetkové účasti a ostatní investiční aktiva (investiční majetek), pohledávky a pasiva oceňované reálnou

hodnotou proti ziskůmneboztrátámjsou oceňoványzpravidla na základěznaleckých posudků, protožejejich
tržní hodnota není jinak objektivně zjistitelná. Bezprostředně po akvizici těchto aktiv mohou být na základě
posouzení Administrátora oceněnaaktiva pořizovací cenou, pokud Administrátor dojde k závěru,žetato cena

zobrazujeaktuálnítržní hodnotuinvestice lépeneboaktuálněji,nežhodnotastanovenáznaleckým posudkem.
MajetekjakoInvestiční přfležitostvefonduJsoumajetkovéúíasti vespolečnostecha ostatní investiční aktiva.
Majetkové účastivespolečnostech a ostatní investiční aktivajsou oceněnyreálnou hodnotou. Reálnáhodnota
je stanovovánaminimálnějedenkrátročněznaleckýmposudkem,a to k poslednímu dniúčetního období.

V případě krátkodobýchpohledáveka závazkůa pokladní hotovostije předpoklad, že nomiaájnfhodnotaje
srovnatelnás reálnouhodnotou.
Hierarchie reálné hodnoty
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tis. Kč

Úroveň l

Úroveň 2

Úroveň 3

Celkem

K3l. l2. 2018

Finanční aktivaa závazkyv reálnéhodnotě
vykázanédo risku nebo rtráty
Nehmotný majetek

775 508

775508

Investiční majetek

o

o

1895786

1895786

Podíly v ovládaných osobách

o

o

Poskytnuté půjčky

o

o

88870
91597
1186401

Obchodní pohledávky
Půjčkya úvěry

88870
91597
1186401
83947

o

o

Celkem

o

o

Ostatní podíly

tis. Kí

83947

Úroveň l

Úroveň 2

766300

766300

4888409

4888409

Úroveň 3

Celkem

K 31. U. 2017

Finanční aktivaa závazkyv reálnéhodnotě
vykázanédo riskuneboztráty
Nehmotný majetek

699840

699840

o

1638777

1638777

o

158258

158258

136780

136780

1140617

1140617
4875
624052
4403199

Investiční majetek

o

Podíly v ovládaných osobách

o

o

o

Ostatní podňy
Poskytnutépůjčky
Obchodní pohledávky
Půjčky a úvěry

o

o

4875
624052

Celkem

o

o

4403199

34.

NÁSLEDNÉUDÁLOSTI

Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem. Tato účetní závěrka byla schválena
představenstvem Fondu.
V Prazedne 23. 4. 2019

,\

i.UCTOSSICAVo.s
lng. Jarcs'?.tfa ralova, předssda preilstavenitva
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Příloha -

Finanční výkazy neinvestiční a

investiční části fondu
FInanfnfvýkazy nelnvestiini částí fondu
Výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2018
Aktiva
tis. Kč

31. 12. 2018

31.12.2017- pifepracovaný

3229533

2 833OS4

Dlouhodobáaktíva

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva .)
Krátkodobáaktiva

Peněžníprostředkya peněžníekvivalenty
Aktiva celkem

10
3229543

10
2833064

*} Pohledávka vůčiinvestiční Částifondu, kteráje ve statutárních výkazech vykázánav položce biouhodobé půjčky a
úvěry (mk 2018: 2.759. 658Os. Kf), a Závazkyz obch. vztahů a ostatní pasiva (rok 2018: 469. 875tis. Kč). Vztahuje se
k půjčce,kterouposkyttoneinvestiční Částfondu,částiinvestiční. V rámcistatutárních výkazůJsoutytopoložkyvzájemně
vykompenzovány,tzn. Neovlivňujicelkovoubilančnísumu.

Beztěchtovnitropodnikovýchpoložekbystavaktív nelnvestíčnl Částičinilkekonciroku2017a 201810tis. Kč
Vlastní kapitála závazky
31. 12. 2017-přepracawaný

Vlastní kapitál

Základní kapitál
Emisní ážio
Ostatní nedělitelné fondy

Výsledek hospodaření běžnéhoobdobí
Nerozdělenýziskneboneuhrazenáztrátaz předchozích období

711000

711000

921

921

26184

26184

396 479

303 753

2094959

3 229 543

Vlastní kapitál a závazky celkem

1791206
2833064

PokudbybylavnitropodnikovápůjčkaInvestičníčásti(viz.Komentářk Aktivůmneínvestl?ní Části),vykázánav pasivech
(m(nusem-znaSlcf pohledávku, tzn. nastejném řádku jakov investiční íásti, kdejetatopůjčkazávazkem). Snily by
celkováPasivaneinvestiční fástik 31. 12. 2018lOtls. Kč(3.229543Vlastní aktiva, 3.229^33tis. KČdlouhodobápůjčky a
úvěry).

97

/

Výkaz o úplném výsledku hospodaření za
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
tis. Kč

1.1. 2018 do 31. 12.

2018

1.1. 2017do31.12. 2017přepracovaný

Správní náklady

o

-131

Čistýprowaní výsledekhospodafesí

o

-131

Osobní náklady

o

-26

Ostatní provozní náklady

o

-6

Prowttfíl výsledek hospodaření

o

-163

Finančnívýnosy

396 479

251124

Fmaníní výsledek hospodaření

396479

251U4

396479

250961

Ziskz pokraEujítí činnostipozdanění

396479

250961

Celkový úplnývýsledek hospodaření

396479

250961

Ssk/ztrátaz pokračující (innostl před
alančnnn

fínanční výkazy Investiíní částifondu

/
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Výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2018
Aktiva

tis. Ke

31. 12. 2018

31.12.2017přepracovaní

Dlouhodobá aktiva

3805274

3515622

Nehmotný majetek

775508

699840

Investiční majetek

1895786

1638 777

Podíly v ovládaných osobách

88870

158258

Ostatní podíly

91597

136780

Dlouhodobéposkytnutépůjčky

953513

881967

Krátkodobáaktiva

658 760

389580

Krátkodobé poskytnuté půjčky

232888

258650

Daňovépohledávky

13121

26200

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktwa

95469

34515

Peněžníprostředky a peněžníekvivalenty
Aktiva celkem

317282

70215

4464034

3905202

Vlastní kapitál a závazky

tis. Ke

3L 12. 2018

Vlastní kapitál celkem

31. 12. 2017-

přepracovaný

o

0-

3 617 339

3053174

74495

77279

3691834

3130463

378494

403932

6347

2858

Závazkyz obchodních vztahůa ostatní pasiva

28524

53178

Krátkodobézávazky
Čistáaktiva pňpadající k investičním akciím

413365

459968

358835

314781

Dlouhodobépůjčkya úvěry
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky

Krátkodobépůjčkya úvěry
Daňovézávazky

4464034

Vlastní kapitál a závazkycelkem

3905202
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Výkaz o úplném výsledku hospodaření za
období od l. ledna 2018 do 31. prosince 2018
tis. Kč

1.1. 2018do 31.12.

2018

1.1. 2017do31.12. 2017přepracovaný

Výnosy z investičního majetku

179 198

126207

Výnosy z nehmotného majetku

179 180

165538

Výnosy z poskytnutých půjček

101954

75302

6850

16041

-6048

248

Správní náklady

-12730

-8853

Ďstýpramzní výsledekhospodafen!

448404

374483

Výnosyz podílů

Výnosy/nákladyz přecenění oběh.
pohledávek

Osobní náldady

- 2

-427

Ostatní provozní výnosy

o

47

Ostatní provozní náklady

-2146

-5464

445596

368639

Provozní výsledek hospodaření
Finanční výnosy

8826

3555

RnanCnfnáklady

-400617

-326 609

Finanční výsledek hospodaření

-391791

-323054

53805

45585

-12 536

-16 115

2783

4378

44053

33848

Zisk/aráta z pokraíující činnosti před
zdaněním

Daňz přflmu za běžnou činnost splatná
Daňz příjmu za běžnoučinnost odložená

Zisk z pokračující činnosti po zdanění
Ostatní úplnývýsledek hospodařeni

o

Celkový úplnývýstedek hospodaření

44053

33848
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práva nezá islého auditora
o ověření řádné účetní závěri<yk 31. 12. 2018
společnosti LUCROSSICAVa.s.

kreston. cz

A me.-nbei of
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ZPRÁVANEZÁVISLÉHOAUDITORA O AUDITU

ÚČETNÍZÁVĚRKY
akcionářům společnosti LUCROS SICAVa.s" se sídlem v Praze 9. Skorkovská 1310,
IČ285 07 428
Výrokauditora
Provedli jsme audit Dňložené účetní závěrky společnosti LUCROSSICAVa.s. (dále také jen
Společnost) sestavené na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS ve znění
přijatém Evropskou unií ke dni 31. 12. 2018 za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, která se skládá

z výkazu o finanční situaci k31. 12. 2018, výkazu o úplném výsledku hospodaření, přehledu
o změnáchvlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za období od 1.1.2018 do 31. 12. 2018 a

přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
LUCROS SICAV a.s. k31. 12. 20l8, finančm výkonnosti a peněžních toků za období od

1.1.2018 do 31. 12. 2018v souladu s Mezinárodními standaidyúéetního výkaznictví IFRSve
znění přijatém Evropskou unií.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (BA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsánav oddílu Odpovědnost auditora zaauďrtúčetní závěrky.V souladu sezákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepublikyjsme na Společnosti
nezávislí a splnilijsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že
důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro v^ádření
našehovýroku.
Hlavní záležitosti auditu

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu
účetní závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu
auditu účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný
výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme.

Společnost k 31. 12. 2018 vykázala v dlouhodobých aktivech nemowtosti a ochranné známky, které
využívá k realizování výnosů z pronájmu, resp. výnosů z licenčních poplatků. Vzhledem k tomu, že
nemovitosti a ochranné známly představují téměř 60 % hodnoty celkových aktiv a výnosy z nich

kreslon. cz

Inteinotional l A globál

incieperdent
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"A&CE

plynoucí tvoří přibližně 75 % celkových výnosů společnosti, stalo se ověření nemovitostí, ochranných známek a souvisejících výnosů hlavní záležitostí auditu.

Zaměřili jsme se na ověření vykázání investičního a dlouhodobého nehmotného majetku v účetních
knihácha v účetní závěrcea jeho ocenění k rozvahovému dni. Rovněžjsme ověřovali návaznost
zaúčtovaných výnosů z pronajmu investičního majetku a výnosů z licenčních poplatků na uzavřené
smlouvy.

Informace o investičním a dlouhodobém nehmotném majetku a výnosů plynoucích z držby těchto
aktiv jsou uvedeny ve výkazu o finanční situaci, ve výkazu o úplném výsledku hospodaření a
v článcích 7. 8, 18a 19 přílohy.
Další hlavní záležitostí auditu bylo ověření poskytnutých zápůjček, které představují téměř 27 %
celkovéhodnotyaktiv, a výnosůz poskytnutýchzápůjček.
Zaměřilijsmese naověření vykázáníposkytnutýchzápůjčekv účetních knihácha v úíetní závěrce a
jejich ocenění k rozvahovémudni. Ověřovalijsme takénávaznostzaúčtovanýchvýnosůz úrokůna
uzavřené smlouvy o zápůjčkách.

Informaceo poskytnutýchzápůjčkácha výnosůz nichjsou uvedenyvevýkazuo finanční situaci,ve
výkazuo úplnémvýsledku hospodaření a v článcích 9 a 22 přílohy.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemijsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve

výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a

posouzení, zdaostatní informacenejsouvevýznamném(materiálním) nesouladus účetní závěrkou
či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se
jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní
informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěnýnazákladěostatních informací.

Nazákladěprovedenýchpostupů,do míry, ježdokážemeposoudit,uvádíme, že
- ostatní informace, které popisují skutečnosti,ježjsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce,jsou ve všechvýznamných(materiálních) ohledechv souladus účetní závěrkou a

-

ostatní informacebylyvypracoványv souladus právními předpisy.

Dálejsme povinni uvést, zda na základěpoznatků a povědomí o Společnosti, k nimžjsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiálno věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupůjsme v obdržených ostatních informacích žádnévýznamné (materiálno
věcnénesprávnostinezjistili.
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Odpovědnost představenstva, dozorci rady a výboru pro audit Společnosti za
účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá zasestavení účetní závěrkypodávající věrnýa poctivý obraz
v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRSve znění přijatém Evropskou unií a
zatakový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrkyje představenstvo Společnosti povinno posoudit, zdaje Společnost

schopna pokračovat v trvání podniku, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěra
záležitosti týkající se trvání podniku a použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní

závěrkys výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zmšení Společnosti nebo ukončení její
činnosti, resp. kdy nemájinou reálnou možnost nežtak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorci rada a výbor pro
audit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

(materiálno nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
nášvýrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou

existující významnou (materiálno nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud ke reálně předpokládat, že byjednotlwě

nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základěpřijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dáleje naší povinností:
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko,že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větši než nziko neodhalení významné (materiálno nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (kaluže), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
představenstvem.

-

Seznámitse s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

-

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní
závěrky.
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-

Posoudit vhodnost použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky
představensto/em a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiálno nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významné zpochybnit schopnost Společnosti pokračovat v trvání podniku. Jestliže dojdeme
k závěru, že taková významná (materiálno nejistota existuje, je naší povinností upozornit

v naší zprávěna informace uvedenév tétosouvislosti v příloze účetní závěrky,a pokudtyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti pokračovat v trvání podniku vycházejí z důkazních informací, které

jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést
-

k tomu, že Společnost ztratí schopnost pokračovat v trvání podniku.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěra včetně pnlohy a dále to,

zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kteiý vede
k věrnémuzobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významnýchzjištěních, kterájsme v jeho priSběhu
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

ZPRÁVAO JINÝCHPOŽADAVCÍCH STANOVENÝCH PRÁVNÍMI PŘEDPISY
V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského pariamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme
v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních
standardů pro audit:

Určení auditora a délka prováděni auditu

Auditorem Společnosti nás určila valná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti jsme
nepřetržitě tři roky.

Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit
Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávěje v souladu s naší dodatečnou

zprávou pro výbor pro audit Společnosti, kterou jsme dne 26.4. 2019 vyhotovili dle článku 11
nařízení Evropskéhoparlamentua Rady(EU)č. 537/2014.

Poskytování neauditorských služeb
Prohlašujeme, že jsme SpoleÍnosti neposkytli žádné služby uvedené v či. 5 odst. l nařízení

Evropského pariamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným
obchodním společnostem neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny
v příloze účetní závěrkySpolečnosti.
V Brně dne 30. 4. 2019

kreston.a'
Kreston Infefnatiornl l A

independent occounling

KRESTO
"A&CE

Kreston A&CE Audit, s. r.o.
Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno

oprávnění KAČRč. 007

Ing.LeošKozohorský,jednatelspolečnosti
Od ov"dn' statutární auditor
Ing. Libor Cabicar

oprávnění KAČRč. 1277

Přílohy:
Výroční zpráva obsahující účetní závěrkuskládající sez:
Výkazuo finanční situaci

-

Výkazuo úplnémvýsledkuhospodaření
Přehledu o změnáchvlastního kapitálu
Výkazu o peněžních tocích

Přílohy
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