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Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené pojmy následující význam:
AMISTA IS

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,
PSČ 186 00

ČNB

Česká národní banka

Den ocenění

30. 6. 2022

Fond
Účetní období

YNVESTIGO otevřený podílový fond, NID: 751 62 393 se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,
PSČ 186 00
od 5. 5. 2021 do 30. 6. 2022

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
Dohoda FATCA

daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známá jako Foreign Account
Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014 Sb.m.s.

Zákon o auditorech

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

Zákon o daních z příjmů

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

Zákon o účetnictví

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

ZISIF

ZMSSD

ZOK
ZPKT
Vyhláška TRP

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění
pozdějších předpisů
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Čestné prohlášení
Jako oprávněná osoba Fondu, tímto prohlašuji, že dle mého nejlepšího vědomí, podává tato výroční zpráva
věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu
za uplynulé účetní období a také o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a
výsledků hospodaření Fondu.
V Praze dne 31. 10. 2022

YNVESTIGO otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.,
Ing. Michal Kusák, PhD.
člen představenstva
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Přehled podnikání, stav majetku
investičního fondu a majetkových účastí
Fond
Účetní období

1.

YNVESTIGO otevřený podílový fond, NID: 751 62 393 se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,
PSČ 186 00
od 5. 5. 2021 do 30. 6. 2022

ČINNOST FONDU V ÚČETNÍM OBDOBÍ

Fond vznikl v roce 2021 za účelem scelení veškerých developerských projektů společnosti MYNVESTIC a.s.
pod jeden subjekt. Obchodní skupina MYNVESTIC a.s. se začala rozšiřovat od roku 2017 po úspěšném
dokončení projektů v obci Železné u Tišnova (zasíťování a výstavba RD – 69tis. m2 od roku 2015) a
polyfunkčního bytového domu NOEMI v Tišnově (13 BJ, 8 OP a 22 GS od roku 2016). Projekty v obci Železné
a ve městě Tišnově byly projekty, které si MYNVESTIC a.s. připravila sama. V roce 2018 vstoupila
MYNVESTIC a.s. poprvé do jednání o odkoupení projektu výstavby řadových domů v Holubicích. V roce 2019
byl tento záměr dokončen a od roku 2020 probíhá výstavba. Do roku 2021 se podařilo zajistit mnoho dalších
kvalitních developerských projektů ve fázi s vydaným stavebním povolením. Z důvodu potřeb
profesionálního řízení těchto investičních projektů jsme založili ve spolupráci se společností AMISTA
investiční společnost a.s. fond YNVESTIGO otevřený podílový fond. Fond své developerské projekty
realizuje prostřednictvím stavební společností myBAU IPS s.r.o., která je součástí obchodní skupiny
YNVESTIGO. Fond je zaměřený výhradně na prodej bytů a rodinných domů přímo koncovým klientům, čímž
se odlišuje od ostatních nemovitostních fondů, které jsou na trhu. Projekty jsou realizovány
prostřednictvím dceřiných SPV společností, které jsou vytvořeny pro každý projekt zvlášť.
V tomto úvodním Účetním období Fond začal připravovat vklady společností realizujících developerskou
výstavbu v atraktivních oblastech v okolí Brna. První uskutečněnou transakci byl vklad společnosti
Rezidence A. Loose do majetku Fondu prostřednictvím nepeněžitého vkladu.
1.1. HOSPODAŘENÍ FONDU
Věrný a poctivý obraz o hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za Účetní období a
příloha k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je nedílnou součástí výroční zprávy.
Hospodaření Fondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši -2 077 tis. Kč
před zdaněním. Ztráta je tvořena zejména správními náklady.
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1.2. STAV MAJETKU
AKTIVA
Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 3 940 tis. Kč. Ta jsou tvořena především účastí
s rozhodujícím vlivem v hodnotě 3 600 tis. Kč a vklady na bankovních účtech ve výši 340 tis. Kč.
Struktura aktiv je zobrazena na níže uvedeném grafu:

Strukutra aktiv k 30.6.2022 v tis. Kč
4500
4000
3500
3000
Účasti s rozhodujícím vlivem

2500
2000

Pohledávky za bankami a
družstevními záložnami

1500
1000
500
0
30.06.2022

Srovnávací období není zobrazeno, jelikož se jedná o první účetní období.
PASIVA
Celková pasiva Fondu ve výši 3 940 tis. Kč jsou tvořena vlastním kapitálem Fondu ve výši 1 931 tis. Kč (z toho
kapitálovými fondy ve výši 2 545 tis. Kč, oceňovacími rozdíly z majetku a závazků ve výši 1 463 tis. Kč a
výsledkem hospodaření běžného účetního období ve výši – 2 077 tis. Kč) a ostatními závazky ve výši 2 009
tis. Kč, které jsou tvořeny především závazky vůči podílníkům z neemitovaných cenných papírů ve výši 1
515 tis. Kč.
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Struktura pasiv je zobrazena na níže uvedeném grafu:

Struktura pasiv k 30.6.2022 v tis. Kč
4500
4000
3500
3000
2500

Vlastní kapitál

2000

Ostatní pasiva

1500
1000
500
0
30.06.2022

Srovnávací období není zobrazeno, jelikož se jedná o první účetní období.

2.

VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

V roce 2022 a 2023 hodlá Fond nadále rozvíjet své aktivity v souladu se schváleným plánem a statutem
Fondu. Vedle stabilních výnosů se především bude jednat o dokončení připravených transakcí vkladu
obchodních společností do majetku Fondu. Půjde o společnosti Easy Invest property, KNZ Ynvestigo,
Ynvestigo ASW a Villa domy Hodejitz.

Vliv pandemie COVID-19
Počet osob, u kterých bylo laboratorně prokázáno onemocnění COVID-19 se od počátku roku 2022
postupně snižoval. Zároveň také docházelo k rozvolňování a zmírňování restriktivních opatření nařízených
vládou. Již od jara letošního roku byla zneplatněna povinnost nošení roušek na vybraných místech a
povinnost disponovat potvrzením o očkování, resp. platným negativním testem, pro vstup do vybraných
provozoven. V tomto období neměla opatření proti šíření nákazy COVID-19 výraznější negativní efekt na
ekonomiku.
Počet očkovaných se v první polovině roku 2022 zvýšil přibližně o 3 % a k datu 30. 06. 2022 bylo naočkováno
přibližně 6,9 mil. obyvatel České republiky. Od konce léta roku 2021 si občané také mohou nárokovat tzv.
posilující dávku očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž tuto možnost prozatím využilo zhruba 4,2
mil. obyvatel.
Během roku 2021 na trhu převládala spíše pozitivní a optimistická nálada. Od začátku roku 2022 však
dochází ke změně trendu, kdy za první pololetí např. americký trh reprezentovaný indexem S&P 500 poklesl
přibližně o 21 %, Evropský index Euro Stoxx 50 pak o 20 %. Dalším faktorem působícím na ocenění aktiv je
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invaze vojsk Ruské Federace na Ukrajinu, která způsobuje postupné zhoršování mezinárodní politické
situace.
Dozvuky pandemie COVID-19 a souvisejících ekonomických opatření, přijatých ze strany vlád, vedly
v souvislosti s růstem cen energií, problémy v rámci dodavatelských řetězců a na trhu práce k výraznému
nárůstu inflace. Česká národní banka se snaží od druhé poloviny roku 2021 inflaci mírnit pomocí
postupného zvyšování úrokových sazeb, na konci sledovaného období tak 2T repo sazba činila 7,00 %.
Vliv ruské agrese vůči Ukrajině
Rizika spojená s restriktivními opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19 se z dnešního pohledu jeví
jako druhořadá. Mezi rizika s nejvyšší významností aktuálně patří stále se zhoršující geopolitická situace
mezi Ruskou federací a západními státy, rostoucí inflace, zvyšování úrokových sazeb, růst cen komodit
zapříčiněný vzájemnými sankcemi a nejistota na trzích.
Výše uvedené okolnosti neměly na fungování Fondu žádný negativní dopad
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Profil Fondu
1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název:

YNVESTIGO otevřený podílový fond

Identifikační údaje:
NID:

751 62 393

DIČ:

CZ0008476488

Sídlo:
Ulice:

Pobřežní 620/3

Obec:

Praha 8

PSČ:

186 00

Vznik:
Fond byl vytvořen dne 29. 4. 2021 rozhodnutím AMISTA IS jako jeho obhospodařovatele.
Podílové listy:
2 545 000 ks kusových podílových listů na jméno v zaknihované podobě
(podílové listy třídy A)
0 ks kusových podílových listů na jméno v zaknihované podobě (podílové listy
třídy B)
0 ks kusových podílových listů na jméno v zaknihované podobě (podílové listy
třídy C)
Čistý obchodní majetek: 1 931 tis. Kč
2. ÚDAJE O ZMĚNÁCH SKUTEČNOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, KE KTERÝM
DOŠLO BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ
Podílový fond nemá právní osobnost, proto ani není zapisován do obchodního rejstříku.
3. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ V ÚČETNÍM OBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALA FOND.
V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.
AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9 ze
dne 19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.
AMISTA IS se na základě ust. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních
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investičních fondů, a to fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového
kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s
fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných
fondů sociálního podnikání), a dále je oprávněna k provádění administrace investičních fondů nebo
zahraničních investičních fondů dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF ve spojení s ust. § 38 odst. 1 ZISIF, a to
administrace fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a
kvalifikovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů
sociálního podnikání).
AMISTA IS vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování
majetku a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jeden podílový list vydávaný Fondem, zajištění
vydávání a odkupování podílových listů a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotami
v majetku Fondu (poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn
obchodních společností nebo převodu obchodních podílů apod.).
A. Portfolio manažer
Portfolio manažer

Radim Vitner
narozen: 1976
vzdělání: Masarykova obchodní akademie Rakovník

Radim Vitner je zaměstnán ve společnosti AMISTA IS na pozici portfolio manažer od 1. 7. 2011. Před
příchodem do AMISTA IS pracoval deset let na pozici účetního a finančního analytika ve společnosti Zepter
International s.r.o. Předtím sbíral zkušenosti mimo jiné ve společnostech SPT Telecom, a.s. a Královský
pivovar Krušovice a.s.
Portfolio manažer

Ing. Robert Mocek
narozen: 1961
vzdělání: VŠ dopravy a spojů, Žilina, fakulta Provozně-ekonomická

Před příchodem do AMISTA IS poskytoval konzultace v oblasti financování podnikatelských projektů a
poradenství v oblasti privátního bankovnictví a správy majetku v rámci svého živnostenského oprávnění.
Před tímto obdobím pracoval více než 25 let v bankovnictví na manažerských postech v oblasti privátního
bankovnictví a správy aktiv.
Portfolio manažer

Vojtěch Ruffer, MSc.
narozen: 1995
vzdělání: Vrije Universiteit Amsterdam, obor Finance

Do AMISTA IS nastoupil jako absolvent magisterského studia na Vrije Universiteit v Amsterdamu.
Vystudoval obor Finance se zaměřením na kapitálové trhy, oceňování aktiv a finanční deriváty. Před
studiem v Nizozemsku pracoval v Raiffeisenbank, a.s. na oddělení Corporate Development, které se

9

specializovalo na zlepšování interních procesů, projektový management a analytickou podporu
obchodním útvarům a vyššímu managementu banky.
4. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU
Obchodní firma:

Československá obchodní banka, a.s.

Sídlo:

Radlická 333/150, 150 00 Praha 5

IČO:

00001350

(od 16. 6. 2021)

5. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI
V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádné osoby oprávněné poskytovat
investiční služby, Fond neměl hlavního podpůrce.
6. ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEM POVĚŘENY ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM
MAJETKU FONDU, POKUD JE U TÉTO OSOBY ULOŽENO NEBO TOUTO OSOBOU JINAK OPATROVÁNO
VÍCE NEŽ 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU
Depozitář nepověřil v Účetním období žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Fondu.
7. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM
FONDU JEHO PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM
AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a
obdobných příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě. Participace Fondu na
těchto úplatách je zahrnuta v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování
Fondu.
Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení kapitálu.
8. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM
FONDU JEHO PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM S PODSTATNÝM VLIVEM NA RIZIKOVÝ
PROFIL FONDU
Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatelem v Účetním období vyplaceny.
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9. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU
Majetek Fondu ke dni ocenění je tvořen majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem v reálné hodnotě ve výši
3 600 000,- Kč.
Obchodní firma

Hodnota
majetkové účasti

IČO

tis. Kč

30. 6. 2022

REZIDENCE A. LOOSE s r.o.

087 93 301

3 600

Celkem

Majetkem Fondu jsou také peněžní prostředky na běžných účtech ve výši 340 270,03 Kč.
10. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
Fond nevyvíjel v Účetním období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
11. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAZÍCH
Fond vzhledem k předmětu své činnosti neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním období
nevyvíjel žádné aktivity v této oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že Fond nemá právní osobnost, nebyl
v něm v Účetním období zaměstnán žádný zaměstnanec.
12. INFORMACE O OBCHODECH ZAJIŠŤUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ (SFT)
Žádné takové obchody během Účetního období neproběhly.
13. INFORMACE O POBOČCE NEBO JINÉ ČÁSTI OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ
Podílový fond nemá právní osobnost, proto Fond nemá ani žádnou pobočku či jinou část obchodního
závodu v zahraničí.
14. FONDOVÝ KAPITÁL FONDU A VÝVOJ HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU
K datu:

30. 6. 2022

Fondový kapitál Fondu (Kč):

1 930 620,03

Počet emitovaných podílových listů oběhu ke konci Účetního období:

2 545 000

Počet vydaných podílových listů v Účetním období (ks):

2 545 000

Fondový kapitál na 1 podílový list (Kč):

0,7585

11

Jedná se o první účetní období Fondu, Fond má roční oceňování.
15. INFORMACE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH STATUTU FONDU
Dne 20. 7. 2021 došlo ke změně statut Fondu, kdy byly upraveny výstupní podmínky pro výstup z investiční
třídy podílových listů A.
16. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ
Fond v Účetním období nevlastnil žádné vlastní akcie ani podíly.
17. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Došlo ke změnám vedoucích osob Obhospodařovatele, a to:
Mgr. Pavel Bareš, člen představenstva byl nahrazen Ing. Vítem Vařekou, členem představenstva a
provozním ředitelem.
Novým členem představenstva a zároveň finančním ředitelem se stal Ing. Michal Kusák, Ph.D.
18. KOMENTÁŘ K PŘÍLOHÁM
Součástí této výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Fondu. V souladu
s obecně závaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku, včetně její přílohy,
a zprávu nezávislého auditora.
Hodnoty uváděné v přílohách jsou uvedeny v tisících Kč. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách
vlastního kapitálu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví.
Pokud nejsou některé tabulky nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové.
Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.
Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky, nenastaly žádné další významné skutečnosti.
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Účetní závěrka k 30. 6. 2022
YNVESTIGO otevřený podílový fond
Účetní jednotka: YNVESTIGO otevřený podílový
fond
Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
NID: 751 62 393
Předmět podnikání: činnost investičního fondu
kvalifikovaných investorů
Okamžik sestavení účetní závěrky: 27. 10. 2022

ROZVAHA k 30. 6. 2022
tis. Kč

Poznámka

30. 6. 2022

4.B

340

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

340

v tom: a) splatné na požádání
8

4.C

Účasti s rozhodujícím vlivem

3 600
3 600

z toho: v bankách

3 940

Aktiva celkem

tis. Kč

Poznámka

30. 6. 2022

4.D

2 009

PASIVA
4

Ostatní pasiva

2 009

Cizí zdroje celkem
12

Kapitálové fondy

4.E

13

Oceňovací rozdíly

4.F
1 463

z toho: a) z majetku a závazků
15

2 545

- 2 077

Zisk nebo ztráta za účetní období

Vlastní kapitál celkem

1 931

Pasiva celkem

3 940
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PODROZVAHOVÉ POLOŽKY K 30. 6. 2022

v tis. Kč

Poznámka

30. 6. 2022

6

3 940

Podrozvahová aktiva
8

Hodnoty předané k obhospodařování

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY OD 5. 5. 2021 DO 30. 6. 2022

Poznámka

tis. Kč
5

Náklady na poplatky a provize

9

Správní náklady

23
24

do 30. 6. 2022
7

5.A

b) ostatní správní náklady
19

od 5. 5. 2021

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti

2 070
-2 077

před zdaněním
5.B

Daň z příjmů

0
-2 077

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU od 5. 5. 2021 do 30. 6. 2022
Základní

Vlastní

Emisní

Rezervní

Kapitálové

Oceňovací

Zisk

kapitál

akcie

ážio

fondy

fondy

rozdíly

(ztráta)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 463

0

1 463

0

0

0

0

0

0

-2 077

-2 077

Emise akcií/PL

0

0

0

0

2 545

0

0

2 545

Zůstatek k 30. 6. 2022

0

0

0

0

2 545

1 463

-2 077

1 931

v tis. Kč
Zůstatek k 5. 5. 2021
Kurzové

rozdíly

Celkem

a

oceňovací
rozdíly nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní
období
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Příloha účetní závěrky k 30. 6. 2022
PRO ÚČELY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MAJÍ NÍŽE UVEDENÉ POJMY NÁSLEDUJÍCÍ VÝZNAM:
AMISTA IS

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,
PSČ 186 00

ČNB

Česká národní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

Fond
Účetní období

YNVESTIGO otevřený podílový fond, NID: 75162393, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00
Praha 8
od 5. 5. 2021 do 30. 6. 2022

PRO ÚČELY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MAJÍ NÍŽE UVEDENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NÁSLEDUJÍCÍ VÝZNAM:
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
Dohoda FATCA

daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známá jako Foreign Account
Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014 Sb.m.s.

Zákon o auditorech

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

ZDP

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

Zákon o účetnictví

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

ZISIF

ZMSSD

ZOK
ZPKT
Vyhláška TRP

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní ao změně dalších
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění
pozdějších předpisů TRP
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1. OBECNÉ INFORMACE
A. Charakteristika a hlavní aktivity Podílového fondu
YNVESTIGO otevřený podílový fond („Podílový fond“ nebo „Fond“) byl založen v souladu se zákonem
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jako „ZISIF“). Ke dni 5. 5. 2021
byl Fond zapsán do seznamu podílových fondů, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. b)
ZISIF.
Název Podílového fondu:

YNVESTIGO otevřený podílový fond

Sídlo:

Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3

IČO:

274 37 558 (obhospodařovatel)

DIČ:

CZ6855894384

Právní forma:

podílový fond

Předmět podnikání

činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých
úrokových sazeb prostřednictvím investování především do aktiv nemovité povahy, ať již mající formu věcí
nemovitých, akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech,
movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a
finančních trhů. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany
investorů.
B. Obhospodařovatel a administrátor
Obhospodařovatelem Fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) a jeho administrátorem (ve smyslu § 38 odst. 1
ZISIF) je na základě smlouvy o výkonu funkce a na základě smlouvy o administraci AMISTA IS.
V průběhu účetního období AMISTA IS vykonávala činnost obhospodařování majetku Fondu v souladu
s investičními cíli definovanými ve statutu Fondu a průběžně naplňovala jeho investiční strategii.
Fond neměl ve sledovaném Účetním období zaměstnance. Fond je plně obhospodařován AMISTA IS. Vedle
obhospodařování majetku Fondu, AMISTA IS provádí i administraci Fondu. Uvedené činnosti ve vztahu
k Fondu, realizuje AMISTA IS svými zaměstnanci.
C.

Východiska pro přípravu účetní závěrky

Od vzniku Fondu obhospodařovatel o jmění Fondu účtuje dle účetní osnovy určené pro banky a jiné finanční
instituce ve smyslu vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními
institucemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VoÚBFI“).
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se Zákonem o účetnictví a
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice, zejména VoÚBFI. Účetní závěrka byla
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sestavena na základě akruálního principu a na základě zásady oceňování reálnou hodnotou ve smyslu
Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie.
Fond vykazuje, oceňuje a uvádí informace o finančních nástrojích podle IAS/IFRS.
Tato účetní závěrka je zpracována v souladu s požadavky VoÚBFI, na uspořádání a obsahové vymezení
položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a jiné finanční instituce.
Individuální účetní závěrka byla zpracována jako řádná k datu 30.06.2022, za Účetní období. Fond byl
zapsán dne 5. 5. 2021 do seznamu podílových fondů ČNB. Účetní období fondu je prodloužené od 5. 5. 2021
do 30. 6. 2022.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu
opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
V souladu s § 187 ZISIF se účetní závěrka investičního fondu ověřuje auditorem.
Fond není subjektem veřejného zájmu podle § 1a Zákona o účetnictví a je kategorizován podle § 1b odst. 1
Zákon o účetnictví jako mikro účetní jednotka.
Předkládaná účetní závěrka Fondu je nekonsolidovaná.
Fond nemá v souladu s § 22 Zákona o účetnictví povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY
Účetní závěrka Fondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání Fondu jako
účetní jednotky a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami.
A. Den uskutečnění účetního případu
V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo
převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř.
inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den
vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den
převzetí hodnot do úschovy.
Finanční aktiva
Nákupy nebo prodeje finančních aktiv jsou vykázány k datu sjednání obchodu – datum, kdy se Fond zavázal
koupit aktivum.
Finanční aktivum se zaúčtuje v případě, kdy se stane stranou smluvního ustanovení týkajícího se nástroje,
tj. účetní jednotka vykazuje všechna svá smluvní práva. Smluvní práva zaniknou, pokud Fond uplatní práva
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na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou, nebo se těchto práv vzdá. Pokud by převod
finančního aktiva nesplňoval kritéria k odúčtování, pak Fond o převedeném aktivu neúčtuje jako o svém
aktivu.
Finanční aktivum nebo jeho část se odúčtuje, pokud vypršela práva na obdržení peněžních toků z investic
nebo převedla všechna podstatná rizika a užitky z vlastnictví.
Výnosy z dividend jsou účtovány v rámci výnosů z dividend, jakmile na ně Fondu vznikne nárok.
Finanční závazky
Vzniky nebo převody finančního závazku jsou vykazovány k datu sjednání obchodu.
Fond zaúčtuje finanční závazek v případě, kdy se stane stranou smluvního ustanovení týkajícího se
nástroje, tj. účetní jednotka vykazuje všechny své smluvní povinnosti.
Fond vyjme finanční závazek z rozvahy v případě, že finanční závazek zanikne, tedy v případě, že je
povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost.
Směna se stávajícím dlužníkem a věřitelem dluhového nástroje s podstatně rozdílnými podmínkami se
zobrazuje jako zánik původního finančního závazku a zaúčtování nového finančního závazku.
Finanční aktiva
Fond před klasifikací finančních aktiv provádí analýzu jednotlivých složek majetku, především pak držených
cenných papírů, a stanoví, zda se jedná o dluhové finanční aktivum nebo kapitálový nástroj. Kapitálovým
nástrojem je smlouva dokládající zbytkový podíl na aktivech účetní jednotky po odečtení všech jejich
závazků.
V případě, že Fond drží investiční akcie nebo podílové listy, kdy na svou žádost má právo na odkup těchto
cenných papírů, investiční akcie nebo podílové listy představují smluvní právo přijmout hotovost nebo jiné
finanční aktivum a bude se tak zpravidla jednat o dluhové finanční aktivum.
Dluhová finanční aktiva
Mezi dluhová finanční aktiva se z rozvahy řadí:
-

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

Položka „Pohledávka za bankami a družstevními záložnami“ obsahuje zejména běžné účty, termínové
vklady, poskytnuté úvěry, poskytnuté úvěry v rámci repo obchodů a ostatní pohledávky u centrálních bank,
bank nebo družstevních záložen.
Fond klasifikuje své investice do dluhových finančních aktiv na základě obchodního modelu pro správu
těchto finančních aktiv a na základě charakteristik smluvních peněžních toků plynoucích z těchto
finančních aktiv. Portfolio finančních aktiv je spravované a výkonnost vyhodnocována na základě reálných

19

hodnot. Fond se soustřeďuje především na informace o reálné hodnotě a využívá tuto informaci k
hodnocení výkonnosti aktiv a k rozhodování.
Smluvní peněžní toky z dluhových nástrojů Fondu jsou tvořeny zpravidla pouze jistinou a úrokem, ale
přesto nejsou tyto cenné papíry klasifikované jako držené za účelem inkasování smluvních peněžních toků
ani jako cenné papíry držené za účelem inkasování peněžních toků a určené k prodeji. Z výše uvedeného
plyne, že všechny investice do dluhových finančních aktiv Fond klasifikuje jako finanční aktiva v reálné
hodnotě do zisku nebo ztráty (dále také jako „FVTPL“).
Zásady Fondu vyžadují, aby AMISTA IS hodnotila informace o těchto finančních aktivech na základě reálné
hodnoty spolu s dalšími souvisejícími finančními informacemi.
Fond při prvotním zaúčtování oceňuje finanční aktivum reálnou hodnotou. Následně změny reálné hodnoty
a odúčtování finančního aktiva je účtováno do výsledku hospodaření daného roku a ve výkazu zisku a
ztráty je součástí položky „Zisky nebo ztráty z finančních operací“ mimo naběhlé úroky, které jsou
účtovány v časové souvislosti do výsledku hospodaření daného roku a ve výkazu zisku a ztráty se vykazují
v položce „Výnosy z úroků a podobné výnosy“.
Finanční nástroje jsou reklasifikovány pouze tehdy, když se změní obchodní model pro správu celého
portfolia. Reklasifikace má prospektivní vliv a je aplikována od počátku vykazovaného období, které
následuje po změně obchodního modelu.
Kapitálová finanční aktiva
Mezi kapitálová finanční aktiva se z rozvahy řadí:
-

Účasti s rozhodujícím vlivem

Za účasti s rozhodujícím vlivem jsou považovány takové majetkové účasti, kde má Podílový fond významný
vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, tj. obvykle se jedná o účasti s nejméně 50 % podílem na
hlasovacích právech. Zatímco za účasti s podstatným vlivem jsou považovány takové majetkové účasti,
kde má Podílový fond významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodujícím ani
společným vlivem, tj. obvykle se jedná o účasti s nejméně 20 % podílem na hlasovacích právech. Ostatní
cenné papíry a účasti, které nesplňují zařazení do podstatného a rozhodujícího vlivu jsou vykázány v
položce „Akce, podílové listy a ostatní podíly“.
Podílový fond se rozhodl využít možnosti vykazovat kapitálová finanční aktiva v ostatním úplném výsledku
hospodaření a vykazuje tak aktiva neurčená k obchodování jako oceňovaná reálnou hodnotou do
ostatního úplného výsledku hospodaření (dále také jako „FVOCI“). Finanční aktiva určená k obchodování
jsou vždy klasifikována jako aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (dále také jako
„FVTPL“). Důvodem pro použití alternativ oceňování finančních aktiv do ostatního úplného výsledku je
rozhodnutí účetní jednotky na bázi jednotlivých instrumentů při prvotním zaúčtování.
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U finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty jsou následné změny reálné
hodnoty a odúčtování finančního aktiva účtovány do výsledku hospodaření daného roku a ve výkazu zisku
a ztráty je vykázáno v položce „Zisky nebo ztráty z finančních operací“. Následné změny reálné hodnoty u
finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku, jsou promítnuty do
oceňovacích rozdílů v rozvaze a odúčtování finančního aktiva zvyšuje nebo snižuje nerozdělené výsledky
v rozvaze.
Finanční závazky
Finanční závazky jsou nederivátové finanční závazky, jejichž podstata vyplývá ze smluvní dohody, kdy
Fond má povinnost doručit držiteli hotovost nebo jiné finanční aktivum.
Fond klasifikuje své finanční závazky v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, na základě toho, že tyto
závazky patří do skupiny finančních aktiv a závazků, které jsou jako celek řízeny a jejichž výkonnost je
vyhodnocována na základě reálné hodnoty.
Fond při prvotním zaúčtování oceňuje finanční závazky reálnou hodnotou. Následné změny reálné
hodnoty přiřaditelné úvěrovému riziku jsou vykazovány v rozvaze jako oceňovací rozdíl a ostatní změny
reálné hodnoty, naběhlé příslušenství a odúčtování finančních závazků je účtováno do výsledku
hospodaření daného roku a ve výkazu zisku a ztráty je součástí položky „Zisky nebo ztráty z finančních
operací“.
Peněžní prostředky
Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, vklady na běžných účtech u bank a jiné
krátkodobé investice na aktivním trhu se splatností tři měsíce nebo méně a kontokorentní účty. Přečerpání
bankovních účtů se v rozvaze vykazuje v závazcích v položce „Závazky vůči bankám a družstevním
záložnám“.
B. Způsoby oceňování
Majetek a dluhy Fondu se v souladu s ust. § 196 ZISIF oceňují reálnou hodnotou podle mezinárodních
účetních standardů (dále jen „IFRS“) upravenými právem Evropské unie. Konkrétně jako východisko pro
definování reálné hodnoty je zpravidla použit standard IFRS 13.
U vybraných finančních nástrojů může být reálná hodnota zejména z důvodu zanedbatelného kreditního
a úrokového rizika a krátké doby splatnosti aproximována jmenovitou/naběhlou hodnotou. Jedná se
zejména o:
a) zůstatky na peněžních účtech;
b) peněžní ekvivalenty;
c) pohledávky a závazky s krátkou splatností.
Majetek a dluhy Fondu se oceňují reálnou hodnotou ke dni, k němuž se vypočítává hodnota Podílového
listu. Reálnou hodnotu majetku a dluhů Fondu (resp. jednotlivých majetkových hodnot) stanovuje:
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-

investiční společnost za podmínek dle § 194 a § 195 ZISIF; anebo
nezávislý znalec.

Reálná hodnota Účastí v majetku Fondu, včetně reálné hodnoty cenných papírů vydávaných investičním
Fondem nebo zahraničním Fondem, který je uzavřeným investičním Fondem, je stanovena vždy ke konci
každého účetního období, přičemž takto určená hodnota se považuje za reálnou hodnotu pro období od
posledního dne účetního období do dne předcházejícího dni dalšího stanovení reálné hodnoty.
Více informací je uvedeno v odstavci Reálná hodnota.
C. Vzájemná zúčtování
Finanční aktiva a závazky se vzájemně započítávají a čistá částka je vykázána v rozvaze, pokud existuje
právně vymahatelný nárok na započtení zúčtovaných částek a existuje záměr vypořádat je v čisté výši
nebo realizovat aktivum a vypořádat závazek současně. Právně vymahatelný nárok nesmí být podmíněn
budoucími událostmi a musí být vynutitelný v rámci běžného podnikání, ale i v případě selhání, platební
neschopnosti nebo úpadku Fondu nebo protistrany.
D. Zásady pro účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. Pokud by při použití této
zásady nebylo možné podat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví Fondu, bude administrátor
postupovat odchylně. Časové rozlišení není nutno používat v případech, kdy se jedná o nevýznamné
částky, kdy jejich zúčtováním do nákladů nebo do výnosů bez časového rozlišení není dotčen účel
časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrnou úpravu hospodářského
výsledku, nebo jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.
Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů nebo výnosů běžného
období, pokud se nejedná o opravy zásadních chyb týkajících se předchozích období, které se účtují jako
úpravy výsledků minulých let.
E. Zachycení operací v cizích měnách
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným
v den transakce. Přepočet cizí měny u finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku
nebo ztráty je součástí změny reálné hodnoty tohoto aktiva nebo závazku. Ostatní aktiva a závazky
vyčíslené v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou
přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu účetní závěrky a výsledný
zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a závazků vyčíslených v cizí měně jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty
jako “Zisk nebo ztráta z finančních operací”.
F.

Daň z příjmů

Základ daně pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením
daňově neuznatelných nákladů, odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů a připočtením zisku
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nebo ztráty nezohledněné ve výsledku hospodaření, který je dále upraven o slevy na dani a případné
zápočty.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků
s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou přechodné rozdíly základem
splatné daně. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o
jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. V podmínkách činnosti Fondu vzniká odložená
daň zejména z titulu změn v ocenění majetku drženého na účet Fondu. Odložený daňový závazek se
vykazuje v položce „Ostatní pasiva“ a odložená daňová pohledávka je součástí položky „Ostatní aktiva“.
Změna odložené daně vztahující se k přechodným rozdílům vykázaným v rámci rozvahy je také vykázána v
rozvaze jako snížení/zvýšení těchto přechodných rozdílů. Ostatní změny odložené daně jsou vykázány ve
výkazu zisku a ztráty v rámci položky „Daň z příjmů“.
G. Tvorba rezerv
Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k
rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo
okamžik jejich vzniku.
Rezerva se tvoří v případě, pro který platí následující kritéria:
-

existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odtok prostředků představujících ekonomický
prospěch, přičemž "pravděpodobné" znamená pravděpodobnost převyšující 50 %,
je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad výše plnění.

Pro dosažení nejlepšího odhadu rezervy se berou v úvahu veškerá rizika a nejistoty, které nevyhnutelně
provází mnoho souvisejících událostí a okolností. Budoucí události, které mohou mít vliv na částku
nezbytnou k vypořádání dluhu, se zohledňují v částce rezervy v případě, že existuje dostatečně objektivní
jistota, že k nim dojde. Při vyčíslení rezervy se neberou v úvahu zisky z očekávaných vyřazení aktiv, a to ani
tehdy, kdy očekávaná vyřazení jsou těsně spojena s událostí, jež je příčinou tvorby rezervy.
H. Podmíněná aktiva, podmíněné závazky a podrozvahové položky
Kromě obchodů, které vedou k vykázání aktiv a závazků v rozvaze, vstupuje Fond i do transakcí, kterými mu
vznikají podmíněná aktiva a závazky.
Podmíněná aktiva a podmíněné závazky jsou evidovány v podrozvahové evidenci.
Tyto transakce Fond sleduje, neboť představují důležitou součást jeho činnosti a mají podstatný vliv na
úroveň rizik, kterým je Fond vystaven (mohou zvýšit nebo snížit jiná rizika, např. zajištěním aktiv a závazků
vykázaných v rozvaze).
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Podmíněné aktivum/závazek je možné aktivum/závazek, které je důsledkem minulých událostí a jehož
existence bude potvrzena tím, že v budoucnosti nastane (nenastane) nejistá událost, která není plně pod
kontrolou Fondu. Podmíněným závazkem je i existující závazek, jestliže není pravděpodobné, že k jeho
vyrovnání bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický prospěch, nebo nelze-li výši
závazku spolehlivě vyčíslit. Podmíněnými závazky jsou např. neodvolatelné úvěrové přísliby, ručení apod.
Vyjma podmíněných aktiv a podmíněných závazků jsou v podrozvahové evidenci vedena také aktiva
vyplývající z činností spočívajících ve správě a úschově cenností a cenných papírů a související závazky
příslušná aktiva klientům vrátit (např. aktiva ve správě). Podrozvahovými položkami jsou i nominální
hodnoty úrokových a měnových nástrojů, včetně forwardů, swapů, opcí a futures.
I.

Cenné papíry vydávané k podílovému fondu

Fond vydává kmenové podílové listy ve formě zaknihovaného cenného papíru na jméno.
-

Třída A – přidělený ISIN: CZ0008476488, měna: CZK
Třída B – přidělený ISIN: CZ0008476496, měna: CZK
Třída C – přidělený ISIN: CZ0008476504, měna: CZK

Vlastníci podílových listů mají zejména:
-

-

být informován o aktuální hodnotě podílového listu Fondu;
stát se členem investičního výboru Fondu, splňuje-li podmínky vymezené statutem Fondu;
obdržet zprávu o hospodaření Fondu ve lhůtách stanovených statutem Fondu;
obdržet na svou žádost informaci o úplatě Fondu investiční společnosti;
obdržet na svou žádost aktuální znění statutu Fondu a poslední výroční zprávy Fondu;
uplatnit v případě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podílového listu nebo v případě
exekučního příkazu k prodeji podílového listu předkupní právo k podílovým listům jiného podílníka
za podmínek § 283 odst. 1 ZISIF;
požadovat výměnu hromadného podílového listu;
obdržet podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku Fondu;
požadovat odkoupení podílových listů Fondu za podmínek stanovených statutem Fondu.

Investiční společnost emituje podílové listy za aktuální hodnotu podílového listu stanovenou pro období,
v němž se nachází den připsání finančních prostředků poukázaných zájemcem na účet Fondu.
Podílové listy, vzhledem k právu jejich odkupu na žádost investora, splňují definici závazku dle bodu 11 IAS
32 Finanční nástroje: vykazování. Podílový fond na základě standardu IAS 32 (odst. 16A – 16D) vyhodnotil,
že závazek vyplývající z emise podílových listů bude vykázán jako vlastní kapitál a to vzhledem k tomu, že
-

dodává držiteli poměrný podíl na čistých aktivech účetní jednotky v případě, že dojde k likvidaci
účetní jednotky (16A, 16C),
vzhledem k tomu, že Podílový fond k 30. 6. 2022 emituje tři třídy podílových listů se stejnými právy
a povinnostmi, jedná se o nejpodřízenější nástroj, kdy všechny podílové listy mají stejné znaky
(16A, 16C),
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-

s podílovými listy není spojen žádný další smluvní závazek (mimo práva odkupu) dodat hotovost či
jiné finanční aktivum (16A),
Podílový fond nedisponuje žádným jiným finančním nástrojem, který by byl vázán na změnu
čistých aktiv (16B, 16D) a
Podílový fond je v souladu se statutem uzavřen na dobu neurčitou a likvidace je pod kontrolou
účetní jednotky (16C).

Emitované cenné papíry klasifikované jako vlastní kapitál jsou vykázány v rozvaze v položkách vlastního
kapitálu. Výsledná částka položky „Vlastní kapitál“ je základem pro výpočet hodnoty podílových listů.
Hodnota podílových listů je vyjádřena v CZK.
J.

Regulatorní požadavky

Podílový fond podléhá dohledu ze strany České národní banky. Československá obchodní banka, a.s. (dále
jen „depozitář“) vykonává pro Fond funkci depozitáře ve smyslu § 83 ZISIF a poskytuje služby dle
depozitářské smlouvy.
K. Změny účetních metod
Účetní metody používané Fondem se během účetního období nezměnily, jde o první účetní období.
L.

Opravy chyb minulých let a vliv těchto oprav na vlastní kapitál

Ve sledovaném období Fond nerealizoval žádné opravy chyb minulých let s významným vlivem na vlastní
kapitál, a to vzhledem k tomu, že se jedná o první účetní období.
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4. VÝZNAMNÉ POLOŽKY V ROZVAZE
A. Finanční nástroje
Fond zveřejňuje informace požadované účetním standardem IFRS 7 a rozděluje finanční nástroje do
následujících kategorií:
tis. Kč
Oceněné reálnou hodnotou

Oceněné
naběhlou

do ostatního úplného výsledku

do zisku nebo ztráty

hodnotou

dluhové nástroje

kapitálové

povinně

určená

0

0

0

340

0

0

0

3 600

0

0

0

0

3 600

340

0

0

0

0

2 009

0

0

0

0

2 009

0

Aktiva
Pohledávky za
bankami
Účasti
s rozhodujícím
vlivem
Celkem finanční
aktiva
Pasiva
Ostatní pasiva
Celkem finanční
pasiva

B. Pohledávky za bankami
tis. Kč

k 30. 6. 2022

Zůstatky na běžných účtech

340

Celkem

340

Zůstatek na běžném účtu je tvořen zůstatkem na účtu vedeného v CZK ve výši 340 tis. Kč a je splatný na
požádání.
C. Účasti s rozhodujícím vlivem
Přehled rozhodujícího vlivu k 30. 6. 2022:
Datum

Název

pořízení

společnosti

20. 10. 2021

REZIDENCE
LOOSE s.r.o.

Podíl na ZK v %
A.

Pořizovací
cena v tis. Kč

100

2 060

Příplatek
mimo ZK v tis.
Kč

Oceňovací
rozdíl v tis. Kč
1 540

Hodnota
celkem v tis.
Kč
3 600

D. Ostatní pasiva
tis. Kč

k 30. 6. 2022

Dodavatelé

272

Odložený daňový závazek

77

Dohadné účty pasivní – audit

145

Závazky vůči podílníkům z titulu neemitovaných podílových listů

1 515

Celkem

2 009
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Závazky vůči podílníkům jsou tvořeny upsanými podílovými listy, které nebyly ke dni 30. 6. 2022
vyemitovány.
E. Kapitálové fondy
Ks
Počet podílových listů na začátku období

0

Počet vydaných podílových listů v období

2 545 000

Počet odkoupených podílových listů v období

0

Počet podílových listů na konci období

F.

2 545 000

Oceňovací rozdíly
Dlouhodobý

Kapitálové

Dluhové finanční

hmotný majetek

finanční nástroje

nástroje

K 5. 5. 2021

0

0

Snížení

0

0

Zvýšení

0

K 30. 6. 2022

0

tis. Kč

Odložená daň

Ostatní

0

0

0

0

0

0

3 600

0

-77

0

3 600

0

-77

0

Hodnota oceňovacích rozdílů je tvořena z portfolia majetkových účastí. Tento investiční majetek je oceněn
reálnou hodnotou ke dni vkladu, která byla zjištěna na základě znaleckého posudku při nepeněžitém
vkladu. Rozdíl mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou stanovenou dle znaleckého posudku
k rozvahovému dni je vykázán jako oceňovací rozdíl.
5. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
A. Správní náklady
tis. Kč

k 30. 6. 2022

Náklady na statutární audit

145

Odměna za výkon funkce a administraci

1 540

Služby depozitáře

385

Celkem

2 070

B. Splatná daň z příjmů
Podílový fond dosáhl ztráty i záporného daňového základu, daň je 0 Kč.
C. Odložený daňový závazek / odložená daňová pohledávka
Z principu opatrnosti nebude účtováno o odložené daňové pohledávce z titulu daňové ztráty.
D. Výnosy podle geografického členění
Podílový fond provozuje svou činnost pouze na území České republiky.
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6. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
tis. Kč

k 30. 6. 2022

Aktiva

3 940

Celkem

3 940

Podílový fond k rozvahovému dni vykazuje výše uvedené hodnoty předané k obhospodařování AMISTA IS,
a to ve stejném ocenění, v jakém jsou vykázány v aktivech.
7. ŘÍZENÍ RIZIK
Fond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Fondu.
Součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Fondu je strategie řízení těchto rizik
vykonávaná prostřednictvím oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této
strategie obhospodařovatel vyhodnocuje, měří, omezuje a reportuje jednotlivá rizika. V rámci strategie
řízení rizik jsou sledovaná rizika roztříděna tak, aby bylo zabezpečeno, že jsou sledována a vhodně
ošetřena rizika nejméně v oblastech rizik koncentrace, rizika nedostatečné likvidity, rizik protistran,
tržních a operačních rizik.
Nad rámec běžných rizik vyplývajících z investiční činnosti je Fond vystaven i rizikům spojených s pandemií
COVID-19, která na začátku způsobila kolísání cen vybraných aktiv a významným způsobem postihla
některé sektory ekonomiky (zejména pohostinství, cestovní ruch atd.). Další vývoj včetně dopadů na Fond
bude záviset na budoucím vývoji pandemie, který negativně ovlivňují nově vzniklé mutace viru. Rychlost
návratu k situaci před pandemií pak bude záviset na rychlosti, s jakou dojde k proočkování populace, a
zejména pak na úspěšnosti vakcín, a to jak proti současným, tak i proti budoucím mutacím viru.
Tržní riziko
Pro posouzení současné a budoucí finanční situace mají z uvedených kategorií největší význam tržní rizika.
Tržní riziko vyplývá z vlivu změny vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku
Fondu. Tento vývoj závisí na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný.
Význam tohoto rizika se dále zvyšuje tím, že Fond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným v
souladu se svým investičním cílem, uvedeným ve statutu Fondu, na specifickou oblast investic, a tedy
dochází i ke zvýšení rizika koncentrace. Za této situace mohou selhat tradiční modely moderního řízení
tržního rizika portfolia směřující k maximalizaci výnosu při minimalizaci rizika. Tyto modely předpokládají
minimalizaci rizika zejména diverzifikací portfolia, jejíž míra je však v portfoliu Fondu, s ohledem na uvedené
zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší. I když ve sledovaném období nedošlo k významným
dopadům expozice Fondu vůči tržnímu riziku do jeho finanční situace, je s ohledem na uvedené nutno
zdůraznit, že historická výkonnost není zárukou a dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.
Riziko nedostatečné likvidity
Vedle tržního rizika je Fond vystaven také riziku nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že Fond
nebude schopen dostát svým závazkům v okamžik, kdy se stanou splatnými. Fondu mohou vznikat závazky
z jeho provozní činnosti (např. závazky vůči depozitáři, auditorům, znalcům), investiční činnosti (např.
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úhrada kupní ceny za nabývané aktivum), případně také ve vztahu k investorům Fondu z titulu žádosti o
odkup cenných papírů, pokud to statut či povaha Fondu umožňuje.
Při řízení rizika nedostatečné likvidity sleduje Fond vzájemnou vyváženost objemu likvidních aktiv ve
vztahu k velikostem a časovým strukturám závazků a pohledávek tak, aby Fond byl v kterýkoli okamžik
schopen plnit všechny svoje aktuální a předvídatelné závazky. V praxi tak Fond před uzavřením každého
smluvního vztahu, ze kterého by mohl vyplývat závazek, a následně pak po celou dobu, než dojde ke
splacení, prověřuje svoji schopnost tento závazek uhradit dle výše uvedeného postupu, aby nedošlo k
ohrožení činnosti Fondu v důsledku nedostatečné likvidity a k poškození zájmů zainteresovaných stran.
Fond zároveň provádí v pravidelných intervalech zátěžové testování likvidity za účelem identifikace rizik,
které by mohly negativně působit na schopnost Fondu dostát svým splatným závazkům.
Úrokové riziko
S ohledem na možnost Fondu nabývat do svého majetku úročená aktiva a zároveň mít úročené závazky
(typicky se jedná o poskytnuté úvěry na straně aktiv či přijaté úvěry na straně pasiv), je Fond v rámci své
činnosti vystaven úrokovému riziku, resp. nesouladu mezi úročenými aktivy a úročenými pasivy a dále pak
riziku spojenému s pohybem úrokových sazeb.
Při řízení úrokového rizika se snaží Fond udržovat pozitivní úrokový gap, tedy stav, kdy hodnota úrokově
citlivých aktiv přesahuje hodnotu stejně úrokově citlivých pasiv. Při nabytí úrokového aktiva do majetku
Fondu je porovnáván úrokový výnos a citlivost za změnu úrokových sazeb s aktuálními úrokovými aktivy a
pasivy při zohlednění očekávaného budoucího vývoje. V případě potřeby je úrokové riziko zajišťováno např.
úrokovým swapem či jiným nástrojem v závislosti na konkrétní situaci při zohlednění nákladů na zajištění.
Měnové riziko
Aktiva Fondu stejně jako jeho pasiva mohou být denominována v různých měnách, Fond tak může být
vystaven během své činnosti měnovému riziku prostřednictvím kurzových rozdílů. Pokud je to možné,
snaží se Fond měnové riziko eliminovat vyvážeností aktiv a pasiv denominovaných ve stejných měnách tak,
aby případná změna hodnoty aktiv v důsledku pohybu měnového kurzu byla kompenzována změnou
hodnoty pasiv. Pokud Fond není schopen dosáhnout vyváženosti, využívá s ohledem očekávaný budoucí
vývoj a aktuální tržní podmínky nástroje pro zajištění měnového rizika – měnové forwardy, swapy či jiné
nástroje dle potřeby. Cílem těchto operací je omezit negativní vliv kurzových rozdílů na majetek/závazky
Fondu. Měnové riziko vzniká nejčastěji v rámci investiční činnosti Fondu a po praktické stránce je řízeno
hned při jeho vzniku, kdy je zjišťován dopad transakce na devizovou pozici Fondu a zároveň určen způsob,
jakým bude řízeno, a to při zohlednění aktuální a očekávané budoucí devizové pozice Fondu,
předpokládaném vývoji měnového kurzu a nákladů na zajištění tohoto rizika.
Riziko protistrany
Riziko protistran je ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchody s finančními instrumenty a
standardními mechanismy zajišťujícími bezrizikové vypořádání obchodu v ostatních případech. Riziko je
řízeno při každé transakci realizované Fondem, kdy jsou prověřovány možné negativní dopady na Fond
vyplývající z vypořádání jeho transakcí.
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8. REÁLNÁ HODNOTA
Reálná hodnota je cena, která by byla přijata za prodej aktiva nebo zaplacena za převod závazku v řádné
transakci mezi účastníky trhu k datu ocenění. Finanční aktiva a závazky v reálné hodnotě obchodovaná na
aktivních trzích (např. veřejně obchodované deriváty a cenné papíry určené k obchodování) vychází z
kótovaných tržních cen na konci obchodování k datu vykázání. Reálná hodnota finančních aktiv a závazků,
které nejsou obchodovány na aktivním trhu (např. deriváty neobchodované na burze), se stanoví pomocí
oceňovacích metod. Fond používá různé metody a vychází z tržních podmínek existujících ke každému
datu účetní závěrky. Použité metody oceňování zahrnují uplatnění srovnatelných běžných nedávných
transakcí mezi účastníky trhu, odkazy na jiné nástroje, které jsou ve své podstatě stejné, analýzy
diskontovaných peněžních toků, modely oceňování opcí a další techniky oceňování běžně používané
účastníky trhu při maximálním využití tržních vstupů a vstupů specifických pro danou entitu.
Všechna zveřejněná ocenění reálnou hodnotou jsou opakující se ocenění reálnou hodnotou.
Finanční nástroje
Nejlepším dokladem reálné hodnoty jsou tržní ceny kotované na aktivním trhu. Pokud jsou takové ceny k
dispozici, používají se pro stanovení reálné hodnoty aktiva nebo závazku (úroveň 1 hierarchie stanovení
reálné hodnoty).
V případě, že je za účelem stanovení hodnoty použita tržní kotace, nicméně z důvodu omezené likvidity
nelze trh považovat za aktivní (na základě dostupných ukazatelů likvidity trhu), je nástroj klasifikován jako
spadající do úrovně 2.
Nejsou-li tržní ceny k dispozici, reálná hodnota se stanoví pomocí oceňovacích modelů, používajících jako
vstupy objektivně zjistitelné tržní údaje. Pokud jsou všechny významné vstupy oceňovacího modelu
charakterizovány jako objektivně zjistitelné, je nástroj klasifikován v rámci úrovně 2 hierarchie reálné
hodnoty. Za objektivní parametry trhu se v souvislosti se stanovením hodnoty na úrovni 2 obvykle považují
výnosové křivky, úvěrová rozpětí a implikované volatility.
V některých případech nelze reálnou hodnotu určit ani na základě dostatečně často kotovaných tržních
cen, ani s použitím oceňovacích modelů vycházejících výhradně z objektivně zjistitelných tržních údajů.
Za této situace se s použitím realistických předpokladů provede odhad individuálních oceňovacích
parametrů, které nejsou na trhu zjistitelné. Je-li určitý objektivně nezjistitelný vstup oceňovacího modelu
významný, případně je příslušná cenová kotace nedostatečně aktualizována, je daný nástroj klasifikován
v rámci úrovně 3 hierarchie reálné hodnoty. Při stanovení hodnoty na úrovni 3 se pro stanovení reálné
hodnoty používají znalecké posudky používající předepsané metody ocenění aktiv (očekávané peněžní
toky, vývoj trhu apod.) a posouzení administrátora.
Aktiva a pasiva oceňovaná reálnou hodnotou v rámci úrovně 3
Pozice v rámci úrovně 3 zahrnuje jeden nebo více významných vstupů, jež nejsou na trhu přímo zjistitelné.
Mezi aktiva, která jsou oceňovány reálnou hodnotou v rámci úrovně 3, se řadí ostatní dlouhodobá finanční
aktiva a pasiva.
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Majetkové účasti a ostatní investiční aktiva, pohledávky a pasiva oceňované reálnou hodnotou proti
ziskům nebo ztrátám jsou oceňovány zpravidla na základě znaleckých posudků nebo interního ocenění
administrátora, protože jejich tržní hodnota není jinak objektivně zjistitelná.
Zajištění finančního instrumentu má zásadní vliv na ocenění majetku, a to zejména v mezních situacích.
Jestliže je finanční instrument dostatečně zajištěn, je možné jeho cenu stanovit v původní výši, ačkoli dle
účetních předpisů, nebo dle předpisů souvisejících s právní úpravou podnikání investičních Fondů, je třeba
provést korekce ze zásady opatrnosti, a to třeba i do výše 100 %. Kontrola zajištění se provádí vždy k datu
účetní závěrky a dále ke dni zjištění závažných skutečností.
Úvěrové riziko u finančních závazků stanovujeme stejně jako u úvěrových pohledávek. Budoucí závazky
diskontujeme na základě sazby, která se skládá z kreditního rizika (bonity klienta) a tržního rizika (sazby
ČNB, ECB). Daná metoda je dle našeho názoru vhodná, neboť reflektuje aktuální situaci věřitele, které by
mohlo mít vliv třeba na předčasné splacení úvěru a dále na vývoj trhu. Tím jsme schopni stanovit, za jakých
podmínek by dal tento závazek pořídit v současnosti, a to odpovídá definici reálné hodnoty.
Hierarchie reálných hodnot
Hierarchie reálných hodnot má tyto úrovně:
-

Úroveň 1 - Reálná hodnota finančního nástroje je stanovena pomocí neupravených kótovaných
cen na aktivních trzích, k nimž má účetní jednotka přístup ke dni ocenění
Úroveň 2 – Reálná hodnota finančního nástroje je stanovena pomocí jiných než kótovaných cen
zahrnutých do úrovně 1, které jsou přímo či nepřímo pozorovatelné pro aktivum či závazek
Úroveň 3 – Reálná hodnota je stanovena pomocí vstupních veličin, které nejsou založeny na
pozorovatelných tržních datech

Úroveň v hierarchii reálných hodnot, v níž je ocenění reálnou hodnotou klasifikováno, je určena na základě
vstupních hodnot nejnižší úrovně, které jsou významné pro měření reálné hodnoty. Za tímto účelem je
význam vstupu posuzován na základě významu pro stanovení celkové reálné hodnoty. Pokud ocenění
reálnou hodnotou používá pozorovatelné vstupy, které vyžadují významné úpravy na základě
nepozorovatelných vstupů, je toto ocenění oceněním úrovně 3. Posuzování významu určitého vstupu pro
ocenění reálné hodnoty v plném rozsahu vyžaduje úsudek s ohledem na faktory specifické pro dané
aktivum nebo závazek.
Transakce se spřízněnými osobami
Během sledovaného období nedošlo k žádným transakcím se spřízněnými osobami.
9. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Vliv COVID-19
Obhospodařovatel posoudil ke dni vyhotovení účetní závěrky možný dopad viru SARS-CoV-2, jím vyvolané
epidemie nemoci COVID-19 a s epidemií spojenými opatřeními na účetní závěrku Fondu. Obhospodařovatel
na základě informací dostupných ke dni vyhotovení účetní závěrky vyhodnotil, že tyto události nemají vliv
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na účetní závěrku Fondu. Výše uvedená situace může ovlivnit v průběhu účetního období roku 2022/2023
reálnou hodnotu majetku a dluhů Fondu.
Vliv ruské agrese vůči Ukrajině
V návaznosti na válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací Fond identifikoval a vyhodnotil hlavní
rizika, kterým může v této souvislosti čelit. Jelikož Fond nevlastní žádná aktiva v Rusku, Bělorusku či na
Ukrajině a ani nemá žádné investory z těchto destinací, není ohrožen předpoklad nepřetržitého trvání
účetní jednotky. Fond nemá žádná depozita u Sberbank CZ, u které ČNB na konci února zahájila kroky k
odnětí bankovní licence.
Hlavní zdroje rizik způsobené válečným konfliktem:
-

velké výkyvy na finančních trzích,
zvýšení inflace,
navazující celkový pokles ekonomické aktivity, jehož důsledkem může být silná recese.

Dle informací České národní banky (tisková zpráva ČNB ze dne 24. 2. 2022; „Vyjádření ČNB k dopadům
aktuální situace na Ukrajině“) lze však již nyní očekávat, že přímý dopad na domácí ekonomický růst, který
vyplývá z obchodních vazeb na Rusko a Ukrajinu, bude omezený. Důvodem je jejich velmi nízký podíl na
vývozu zboží a služeb z ČR (v případě Ruska 2,3 % a v případě Ukrajiny 1 %). Krátkodobě lze nicméně
předpokládat celkově proinflační dopady konfliktu zejména prostřednictvím vyšších cen ropy, zemního
plynu a zprostředkovaně i dalších energií. Stejným směrem bude na cenovou hladinu krátkodobě působit
kurz koruny, který je ve srovnání s předpoklady zimní prognózy aktuálně slabší.
V Praze dne 31. 10. 2022

YNVESTIGO otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.,
Ing. Michal Kusák, PhD.
člen představenstva
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Zpráva auditora
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření
účetní závěrky

k 30. červnu 2022

YNVESTIGO otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.

Praha, říjen 2022

Údaje o auditované účetní jednotce
Název účetní jednotky:
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Sídlo:

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00, Česká republika

Zápis proveden v:

seznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou dle
ustanovení § 597 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních fondech
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Ověřované období:
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Evidenční číslo auditora:

č. 1959
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Zpráva nezávislého auditora
vlastníkům podílových listů fondu YNVESTIGO otevřený podílový fond
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podílového fondu YNVESTIGO otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s. dále také „účetní jednotka“ či „podílový fond“) sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. 6. 2022, podrozvahových položek, výkazu zisku
a ztráty, přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv podílového fondu YNVESTIGO
otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s. k 30. 6. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za účetní období končící 30. 6. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.
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 (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora
za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 1. přílohy účetní závěrky k 30. 6. 2022, který popisuje, že účetní
jednotka vznikla zápisem do seznamu podílových fondů vedených Českou národní bankou ke dni 5. 5. 2021.
Z tohoto důvodu byla účetní závěrka podílového fondu k 30. 6. 2022 sestavena za období od 5. 5. 2021 do
30. 6. 2022. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou 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 vedení účetní jednotky.
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, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda 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 činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
•

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

•

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku
Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo
plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní
závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je 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 větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze),
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní
jednotky.

•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky 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 vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní
jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky,
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti
účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
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Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 31. října 2022

Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
AUDIT ONE s.r.o.
evidenční číslo auditorské společnosti 604
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